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Művelődéstörténetünk régmúltjának egy pillanatát idézte meg a 
Hungarológiai Intézet 1974. április 5-én tartott ülésszaka, amelyen a hazai 
(és egyetemes) magyar m űvel ődés Oly jeles évfordulójára irányítottuk a 
figyelmet, mint amilyen az alsólinávai nyomda alapításának négyszáza-
dik évfordulója volt. (Lásd: HITK, VI. évf., 1974. június—szeptember, 
19-20. szám.) Hoffhalter Rudolf m űhelye sem jelent őségére, sem korára 
tekintve nem vetekedhetett a budai vagy a cetinjei nyomdával, mégis 
azok közé tartozott, amelyek tájaink kulturális történetében látható nyo-
mot hagytak, s érdemesek arra, hagy „jegyzés tétessék" róluk, annál is 
inkább, mert Alsólendva nemcsak egy nyomdam űhelynek volt a szék-
helye, hanem szellemi központnak is számított Délnyugat-Magyarorszá-
gon, s Hoffhalter officinájának - sajnos, rövid élet ű  - m űködése csak 
természetes következménye volt a vidék kulturális elevenségének. A 
Bánffyak, a Zrínyiek szellemi tartománya volt ez a táj, s írói közé nem 
kisebb nevek tartoztak, mint T őke Ferenc históriás énekes, Ráskai Pál 
széphistória-író, Kultsár György mester s mások, Hoffhalter kortársai 
vagy akik egy-két évtizeddel el őbb jártak nála. Nyomdász és író szoros 
egymára-utaltságáról van szó tehát ezúttal is, mint a színház és a drá-
mairodalom esetében. Az ülésszak ezért a pusztán nyomdászattörténeti 
eredmények mellett irodalomtörténeti tanulságokra is rámutatott, jelen-
tősen hozzájárulva művel ődési mappánk adatainak gyarapításához. Ezt 
a témakört egészítette ki az egykori Nagybecskerek nyomdászának és 
kiadójának, Pleitz Fer. Pálnak a tevékenységéről elhangzott előadás, 
mintegy jelezve a hazai magyar könyvm ĺZveltség megszakítatlan foly-
tonosságát. 

(sz.  1.)  



Borsa Gedeon 

A  NĚGYSZAZ  ÉVES  
ALSÓLINDVAI  NYOMDA 
ÉS  NYOMDASZA  

Az 1973. esztendő  kettős jubileumot jelent a magyar nyomdászat tör-
ténetében. Félezer éve, hogy az els ő  nyomtatvány Budán, az ország fő-
városában a Hess-féle m űhelyben 1473. június 5-én elkészült. Majdnem 
napra pontosan rá száz évvel, 1573. augusztus 28-i keltezéssel jelent meg 
az alsólindvai Hoffhalter-nyomda termékeként az els ő  magyar nyelvű  
nyomtatvány a mai Jugoszlávia területén. 

A magyarországi nyomdászat megindulása id őrendben igen előkelő  
helyet foglal el világviszonylatban. Németország, Itália, Svájc, Francia-
ország és Németalföld után, tehát hatodikként honosodott itt meg ez a 
világot formáló találmány, megel őzve olyan nagy és fejlett országokat, 
mint Spanyolország, Portugália vagy Anglia. (A mai szocialista országok 
területén a budai nyomda az els ő  volt!) Hess műhelye Sajnos kérész-
éltűnek bizonyult, mert a „Chronica Hungarorum"-ot, a magyarok latin 
nyelvű  krónikáját - mai ismeretek szerint - csupán egyetlen további 
kiadvány követte. A kedvez őtlen körülmények miatt az országban a 15. 
században mindössze egyetlen további m űhely ismeretes, amelyet - mi-
után nyomdászának neve ismeretlen - egyik terméke alapján a „Confes-
sionale-nyomdájának" neveznek. Ez a m űködési helyét illetőleg pontosan 
meg nem határozható sajtó tevékenysége Magyarországon az 1477. és 1480. 
évek között mutatható ki, és eddig összesen három terméke ismeretes. 

A most négyszáz esztendős alósólindvai és az ahhoz kapcsolódó ne-
delice nyomda sem volt e helyeken hosszú életű, de mégis mind nyom-
dásza, Hoffhalter Rudolf, mind a műhely tevékenysége igen figyelemre-
méltó. A délnyugat-magyarországi politikai és f őleg vallási viszonyok 
ezekben az időkben ugyancsak igen érdekesek, de nem túlságosan fel-
derítettek. Ezért az alábbiakban megkíséreljük összefoglalni a fentiekre 
vonatkozó eddigi ismereteket. 

Hofíhalter  Rudolf édesapja, Raphael is már igen neves nyomdász 
volt. A családra vonatkozólag a legutóbbi id őkben több körülményt sike-
rült tisztázni, amelynek következtében az alábbi kép alakult ki. Raphael, 
mint Joannes Skrzetusky és Margareta Ninie ńska fia 1525 tájt született 
a lengyelországi Poznań  városában. E lengyel nemesi családnak több 
gyermeke is volt: Martinus (aranyműves és városi tisztségvisel ő), Geor-
gius (selyemszöv ő) és Anna volt. Raphael egyes, ina már ellen őrizhetetlen 
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adatok szerint a mai Belgium területén sajátította el a nyomdászattal kap-
csolatos ismereteit. 

Az első , biztos és már nem lengyelországi adat Raphaelr ől 1549. jú-
lius 27-ér61 származik, amikor is a zürichi nagytemplom anyakönyveinek 
tanúsága szerint házasságra lépett Kathrin Göldiivel, akinek szülei Hek-
tor Göldli földbirtokos és Margaretha Bryner voltak. Ërdekes és a korai 
reformációra jellemz ő  a Göldli—Bryner házasság. Margaretha, aki a Kid-
burghoz tartozó Brünggenben parasztcsalád sarjaként született, a Zürich 
közelében állott selnaui cisztercita apácák kolostorának f őnöknője volt. 
A reformáció hatására hagyta el zárdáját és ment férjhez Hektor Göld-
lihez. 

Már az első, fentebb említett 1549. évi zürichi dokumentum Raphael 
családnevét nem a születésekor nyert Skrzetusky, hanem a kés őbbiekben 
használt Hoffhaiter formában közli. Ez cáfolata annak a kés őbbi szak-
irodalomban felmerült naiv feltételezésnek, amely szerint e névváltoz-
tatás célja személyének és protestáns felfogásának álcázása lett volna 
későbbi bécsi tevékenysége során. Ennek a téves felfogásnak különben 
néhány saját, későbbi kiadványa is ellentmond, amelyben mindkét név-
formáját együttesen használta. A névváltoztatás reálisan feltehet ő  oka 
ennél sokkal egyszerűbb: a zürichiek számára szinte kiejthetetlen volt a 
mássalhangzótorlódással kezd ődő  lengyel „Skrzetusky" szó. A német 
összetett szó első  fele nem a „Hof" (udvar), hanem valószín űbben a „Hoff-
nung" (remény) eredetre vezethet ő  vissza. Megerősíteni látszik ezt az a 
későbbiekben használt nyomdászjelvénye is. Ezen egy fa törzsén a „spes" 
(remény) szó áh, míg a körirat szövege: „Omnia spe fiorent prospiciente 
Deo" (Ha Isten vezet bennünket, úgy minden reményt ől virul). Az új név 
(Hoffhalter) tehát azt kívánja jelölni, hogy visel ője Istenben „tartja a 
reményt", azaz fenntartás nélkül bízik benne. 

Visszatérve Raphael Hoffhalter zürichi tartózkodására, az ottani vá-
rosi feljegyzések szerint mint bet űöntőt és fametszőt 1551. szeptember 
2-án vette fel a városi tanács a lakosok közé. Feltehet ően ehhez volt szük-
ség arra a nemességigazolásra, amelyet 1550 nyarán szül ővárosától kapott. 
Zürichben ez időben a híres Froschauer-f éle műhelyen kívül csak a 
szinte jelentéktelen Rudolf Wyssenbach-féle nyomda m űködött. A Fro-
schauer-cég rendkívül gazdag irattárából publikált dokumentumok sehol 
sem említik Hoffhalter nevét. Igy a fentebb említett mesterségeket való-
színűleg önállóan fejthette ki, és adat maradt fenn arról is, hogy háztar-
tásában egy tanulófiú is lakott. 

A zürichi nagytemplom anyakönyveiben a Hoffhalter család két 
gyermekének születését regisztrálták: 1550. december 7-én Rudolfot, majd 
1552. július 15-én Máriát keresztelték meg. (Ezek szerint Rudolf feln őtt 
korában teljesen megalapozottan használta neve mellett a zürichi szü-
letést jelölő  latinos „Tigurinus" jelzőt.) Rudolf keresztszülei a nevét meg-
határozó Rudolf Gwalter és Margaretíha Lavater, míg Máriáé Jakob 
Stampfer és Anneli Brunner voltak. Rudolf keresztapja aranym űves és 
éremkészítő  volt, keresztanyja pedig a zürichi, de az egész reformáció 
jelentős alakjának, Heinrich Bullingernek Margaretha nev ű  lánya, akit 
Ludwig Lavater vett n őül. 
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Bár 1553-ban Hoffhalternak szül őföldjére történt visszatérési szán-
dékairól maradtak fenn dokumentumok, mégis 1554 végén is még Zü-
richben volt családjával együtt. Ekkor azután nem Lengyelországba, ha-
nem Bécsbe távozott. Itt a császárvárosban 1556. április 10-én három évre 
szóló privilégiumot kapott könyvnyomtatásra, fametszésre, papír- és 
könyvkereskedésre. A legtöbb nyomot maga után hagyó nyomdásztevé-
kenysége az akkori Európa élvonalában állott. Több mint száz nyomda-
terméke ismeretes, amelyet Bécsben állított el ő . A szigorúan katolikus 
városban aligha érezte jól magát a protestáns meggy őződésű  Raphael 
Hoffhalter, bár ott maguknak a jezsuitáknak is készített több kiadványt. 
Ma már nem világos körülmények arra késztették Hoffhaltert, hogy 1563 
elejével megszüntesse bécsi tevékenységét és elt űnjék onnan. Többen és 
nem alaptalanul vallási problémát sejtenek távozása okául. 

Neve legközelebb az 1565. esztend ő  elején befejezett kötetén t űnt 
fel, de most már Debrecenben. Fametsz ői tevékenységének termékeit 
már az ezt megel őző  időben, vagyis hamarosan a Bécsb ől történt távozá-
sát követően fel lehet ismerni a debreceni nyomda kiadványaiban. E gaz-
dag kereskedőváros helyzete ebben az id őben egészen különleges volt, 
hiszen három hatalmi szféra (a törökök megszállta terület, az erdélyi fe-
jedelemség és a Habsburg király alá tartozó ún. királyi Magyarország) 
találkozása táján feküdt. Ez bizonyos önállósági lehet őséget nyújtott Deb-
recennek (legalább is átmenetileg), ami különösen vallási téren nyilat-
kozott meg. Vezető  egyénisége Melius Juhász Péter volt, a kálvini refor-
máció hazai elterjesztésének el őharcosa. A városban már 1561 óta mű-
ködött nyomda, amely els ősorban éppen Melius hitelveit hirdet ő  és ter-
jesztő  műveket jelentetett meg. Éppen az említett három hatalmi terület 
ütközőpontjában azonban a város számos esetben esett a hadakozó Se-
regek prédájául. Ez lehetett az oka annak is, hogy Hoffhalter még ugyan-
ebben az 1565. esztend őben az erdélyi fejedelemséghez tartozó, de Melius 
hitelveit valló Várad városába költöztette át sajtóját, ahol 1566-ban is 
dolgozott. 

Itt, Váradon került a nyomdász szorosabb kapcsolatba a János Zsig-
mond fejedelem által ekkor magáénak vallott unitárius vallással. Az ő  
hívására - most már Meliustól és annak felfogásától elszakadva - m ű-
ködési színhelyét áthelyezte a fejedelmi székvárosba, Gyulafehérvárra. 
1567-t51 nyomdai termelését jelent ős méretűvé fejlesztve egymás után 
jelentette meg itt kiadványait az antitrinitarizmus szolgálatában, amelyek 
illusztrálására a gyakorlott fametsz ő  képeket is vésett. Ezek egy része 
az akkor egyik legvitatottabb dogmatikai kérdéssel, a Szentháromsággal 
foglalkozott. Az unitárius felfogásban történt több ábrázolása azután ki-
hívta a többi felekezet, els ősorban éppen volt hitsorsosainak, a kálvinis-
táknak haragját. Ügy tartják, hogy Ők voltak azok, akik 1568 elején Gyu-
lafehérvárott a nyílt utcán agyonverték e képek metsz őjét, Raphael Hoff-
haltert. 

Özvegye folytatta a műhely vezetését, amelyhez igénybe vette Gre-
gorius Wagner nevű  faktor segítségét is. A Hoffhalter-nyomda m űködését 
1569 második felében fejezte be Gyulafehérvárott, majd ezt követ ően egy 
ideig nincs róla hír. Éppen 1569-ben m űködött Karádi Pál műhelye Ab-
rudbányán, és a kolozsvári Heltai-officina is ett ől az időtől kezdve állott 
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az unitáriusok szolgálatában átvéve a Raphael Hoffhalter által készített 
és fentebb említett antitrinitárius fametszeteket is. Az unitárius János 
Zsigmond halálát követően Báthori István lett az erdélyi fejedelem, aki 
1571. szeptember 17-én kelt rendeletével megtiltotta a protestáns jelleg ű  
kiadványok megjelentetését az uralma alá tartozó területeken. Ezért a 
kolozsvári, sőt a debreceni nyomda - legalább is egy ideig - világi 
tárgyú munkák megjelentetésére szorítkozott. 

A Hoffhalter-nyomda elnémulásának 1569 után az egyik oka az a 
már említett körülmény lehetett, hogy az unitáriusok számára hozzá-
férhetővé vált a kolozsvári Heltai-féle nyomda. Nem hagyható azonban 
figyelmen kívül egy jogi szempont sem. Raphael halálakor fia, Rudolf, 
aki miután 1550-ben született, ekkor még kiskorú volt. Az abban az id ő-
ben elterjedten alkalmazott római jogban a betöltött 25. évvel vált csak 
az ember teljes jogúvá. A 16. századi joggyakorlat alapján azonban bizo-
nyos esetekben, különösen az örökölt iparnál, már a betöltött 21. évvel 
is jogképessé lehetett válni. Hoffhalter Rudolf 1571. december elején érte 
el nagykorúságát, amikor az említett fejedelmi rendelet még éppen alig 
néhány hónapos volt. A fenti körülmények ismeretében érthet ő , hogy az 
ifjú és nyilván meggy őződésesen protestáns nyomdász, bár jogilag nagy-
korúvá vált, tevékenységét az erdélyi fejedelemség területén nem kezdte 
meg. 

Erre csak később, 1573 derekán és a királyi Magyarország déli részén, 
a Mura és Dráva vidékén került sor .Az itteni Bánffy és Zrínyi családok 
egyrészt protestánsok voltak, másrészt nagyhatalmú f őurak. Ennek isme-
retében és ebben bízva helyezhette magát Hoffhalter Rudolf Bánffy Mik-
lós erkölcsi és anyagi oltalma alá. A zalai f őispán hithű  protestáns volt, 
akinek alsólindvai birtokán telepedett le az Erdélyb ől érkezett nyomdász. 
E helység a Murától északra, Zala megye délnyugati csücskében, mintegy 
húsz kilométerre az osztrák határtól feküdt. Protestáns gyülekezetének 
vezetője és egyben Bánffy Miklós lányának keresztapja, Kulcsár György 
volt, aki irodalmilag is tevékenykedett. Az ő  három munkáját nyom-
tatta ki Hoffhalter Alsólindván 1573 második és 1574 els ő  felében: 

Az halálra valo keszöletröl rövid tanossag... Lyndvae 1573. A 8—H 
I[3]+65 fol. - 8 °  
A szerző  ajánlása Bánffy Miklósnak 1573. augusztus 28-án kelt. 
RMK I 96 - RMNy 319 
Egyetlen ismert példányát Budapesten az Országos Széchényi 
Könyvtár őrzi. 
Az ördögnec a penitentia tarto bünössel való vetekedéséröl... 
Alsó Linduán 1573. A8—F8 =[481 fol. - 8 °  
A kis kötet Urbanus Rhegius „Dialogus inter satanam et pecca-
torem poenitentem" c. munkájának fordítása. E feladatot Kulcsár 
György végezte el, aki 1573. október 7-i ajánlását Krínyi György-
höz, Kristófhoz és Miklóshoz intézte. 
RMK  I 97 - RMNy 320 
Egyetlen ismert példányát a fenti munkával egybekötve Budapes-
ten az Országos Széchényi Könyvtár őrzi. 
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3. Postilla az az evangeliomoknac, mellieket esztendö által a ke-
resztyénec gyöleközetibe szoktac oluasni es hirdetni... (Also 
Lyndvan 1574). (:)‚ A 8—Z8, Aa°—Zz8, Aaa8—Zzz 8, a8, x2  [4]+561 
[helyesen 5601+[2] fol. - 40 
A szerző  ajánlása Bánffy Miklósnak 1574. május 12-én kelt. 
RMK I 114 - RMNy 334 
A ma nyilvántartott húsz példányt négy ország 15 gy űjteményé-
ben őrzik. 
(A mű  kedveltségére jellemző , hogy 1579-ben és 1597-ben Bártfán 
kétszer is Újra kinyomtatták.) 

E protestáns szellemben készült könyvek azonban nem maradtak el-
lenkező  visszhang nélkül a bécsi hithű  katolikus udvarban. II. Miksa 
1574. február 7-én kelt rendeletében arról Írt, hogy az erdélyi fejedelem 
által szentháromságtagadó volta miatt a közelmúltban ki űzött nyomdász 
Alsólindvára érkezett, ahol eretnek könyveket els ősorban magyar 
nyelven - nyomtat és elad. Ezért felszólította Bánffy Lászlót, hogy a 
névvel meg nem jelölt tipográfust birtokáról haladéktalanul űzze el. 

Az Írást február 14-én a pozsonyi káptalan megbízásából Peter Sef-
far kézbesítette ki az akkor a pozsonyi országy űlésen résztvevő  cím-
zettnek. Bánffy László szokatlanul nyers hangnemben és magyar nyel-
ven válaszolt az uralkodónak. Ebben kifejtette, hogy alsólindvai birtokán, 
amely nem az ő  kizárólagos tulajdona, már évek óta nem járt. Különben 
sincs tudomása ott m űködő  eretnekrÔl, de ha ilyen nyomdász valóban 
lenne ott, azzal foglalkozzék az illetékes püspök. 

Bánffy  Lászlónak több oka is volt arra, hogy a fentieket írhatta, 
hiszen Hoffhalter patrónusa nem ő , hanem Miklós fivére volt. Ráadásul 
a bécsi értesülések az antitrinitarizmus vádja kapcsán összekavarták az 
ifjú Rudolfot apjával, Raphael-lel. Végül, de nem utoljára Bánffy László 
meggyőződéses protestáns volt, amit a neves lutheranus prédikátor, Bor-
nemisza Péter 1574. július 25-én kelt és neki, ill. feleségének, Somi Bor-
bálának írt, a nyújtott segítséget hálás köszönettel teli ajánlása is bizo-
nyít. A főúri asszony már korábban és kés őbben is támogatta anyagilag 
Bornemiszát kiadványainak megjelentetésében. 

II. Miksa rendelete azonban még sem maradt egészen hatás nélkül. 
Bár nem tisztázott, hogy közvetlenül ezért, vagy más okból, de tény, 
hogy 1574 derekán Hoffhalter áttelepült mintegy húsz kilóméterre dé-
lebbre, a Mura és Dráva között fekv ő  Nedelicere (Drávavásárhely), amely 
Zrínyi György birtoka volt. A Zrínyiekkel, amint ezt a fentiekben em-
lített. Urbanus Rhegius-f éle kiadvány ajánlása is bizonyítja, Kulcsár 
György és a nyomdász már korábban kapcsolatban állott. Zrínyi György, 
a szigetvári hős fia, meggyőződéses protestáns volt, aki nyilván szívesen 
vette oltalmába Hoffhaltert. Azonban mégsem vallásos tárgyú kiadvány 
őrizte meg a nedelicei nyomda emlékét, hanem Werb őczi István neveze-
tes magyarországi joggyűjteményének Ivanuš Pergoši ć, varsadi jegyző  
által horvát nyelvre fordított szövege: 

Decretvm koterogaie Verbewczi Istvan diachki popiszal...  V Nede- 
lischu 1574.  (:)4 , A°—P° Q4  =  [4]+ lxxxxiii [helyesen 891+(5) fol. - 2 °  
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A fordító ajánlása Zrínyi Györgynek 1574. augusztus 13-án kelt. 
RMK 11136 - RMNy 354 
A ma ismert hat példányt, amely közül Csupán kett ő  teljes, ma há-
rom ország öt gyűjteményében őrzik. Ráadásul a kiadvány els ő  két 
íve két változatban is készült. A teljes m ű  kaj-horvát nyelve mellett 
ugyanis megpróbálkoztak a što-nyelvjárással is, de az igen fáradságos 
betűcserés megoldást a második ív után abbahagyták. 

Varasd,  ahol a fordító működött, mindössze tíz kilométerre fekszik 
Nedelicetől délre, a Dráva déli partján, vagyis Horvátországban. Per-
gošić  érdekes módon Werb őczi munkáját nem annak latin eredetijéb ől 
hanem a Weres Balázs-féle és Raphael Hoffhalter által 1565-ben Debre-
cenben kinyomtatott magyar nyelvű  kiadásból fordította, bizonyítva az 
e nyelvben való jártasságát. 

A négyszáz évvel ezelőtt Zala megyében működött és a mai Jugo-
szlávia területén legrégibb magyar nyelv ű  kiadványokat készít ő  nyomda 
tehát Hoffhalter Rudolf vezetése alatt 1573 közepét ől 1574 közepéig Al-
sólindván, majd ezt követően Nedelicén működött. Legalább is ezt árulja 
el a fennmaradt és számszerint mindössze négy nyomtatvány. 

Vannak azonban jelek, amelyek szerint e m űhely több kiadványa tel-
jesen elpusztult, ill. eddig még nem került el ő . Ezek közül elsőként em-
lítendő  Mihajlo BuČić  munkája. Az 1574. március 8-án tartott zágrábi 
egyházmegyei zsinat foglalkozott az ő  „falsa et impia doctrina", Vagyis 
hamis és istentelen tanításával, amelyet „libello impresso", azaz nyomta-
tott könyv formájában terjesztettek. A zsinat elítélte Bu Čié kálvinista fel-
fogását az úrvacsoratant illet ően és azt eretneknek min ősítette. 

Mihajlo BuČiĆ  a Zágráb melletti Stenjevec lelkésze volt, ahol is 1567-
ben heves összetűzés keletkezett közte és kegyura, Tahi Ferenc között. 
Néhány év múlva BuČić  elhagyta ezt a vidéket, és Zrínyi Györgyt ől Belica 
lelkészségét nyerte el. Kés őbb Vaška főesperese lett. Zrínyi védnöksége 
alatt irodalmi tevékenységet is fejtett ki, amint ezt az említett zágrábi 
zsinati határozat is bizonyítja. 

Ezekből a korabeli és konkrét adatokból az id ők folyamán egyre 
több és egyre messzemen őbb következtetést is vontak le a szakiroda-
lomban, amelyek egy része meggyőző  és elfogadható. Ezek szerint Bu čić  
művét, amelyet az említett zágrábi zsinat mint nyomtatványt említett, az 
ugyancsak Zrínyi védnöksége alatt állott nedelicei m űhelyben Hofíhalter 
Rudolf állította elő, és az feltehet ően horvát nyelven készült. Ennek a 
zsinati határozat latin nyelv ű  tartalmi megjelölése alapján alkotott címe: 
„Contra realem praesentiam corporis Christi in Eueharistiae sacramento" 
(Krisztus testének az oltáriszentségben lev ő  valóságos jelenléte ellen.) 

Egyesek a fentieken túlmen őleg úgy vélték, hogy nem csupán ez az 
említett kálvinista munka, de Bu ČiĆ  által horvát nyelvre fordítva a lut-
heri káté is megjelent nyomtatásban Zrínyi birtokán Nedelicén. Még 
messzebbre eresztve képzeletüket feltételezték, hogy a kálvinista vita-
irat és a lutheri kátén kívül az Újszövetség és más teológiai tárgyú 
munka is napvilágot látott horvát nyelven a nedelicei nyomdában. Ezeket 
ezután maradéktalanul elégették az ellenreformáció során. E legalább 
három, különböző, horvát nyelvű , protestáns nyomtatvány, amelyet Hoff- 
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halter  a Mura vidékén készített volna, a legutóbbi id őkig általánosan 
elfogadottá vált mind a horvát, mind a magyar könyvészeti irodalomban. 

Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy a korabeli dokumentumok 
közül egyetlen egy ismert sem szól a vitairat elégetésér ől, de a kátéról 
vagy a bibliafordításról sem. Alig hihet ő , hogy a meggyőződésesen kál-
vinista BuČić, akinek az úrvacsoratanra vonatkozó felfogása nem csupán 
a katolikus, de a lutheránus felfogással is élesen szembenállott, lefor-
dította és terjesztette volna Luther kátéját. A tévedés oka az 1574. évi 
zágrábi zsinat határozatainak kommentátora, a 18. században élt Venan-
tius Glavina írására vezethet ő  vissza. Ő  volt az, aki mintegy magyará-
zatként és analógia végett megjegyezte, hogy a szlovén és horvát nyelv ű  
protestáns kiadványok megjelentetése terén Primož Trubar irányítása 
alatt oly nagy érdemeket szerzett tübingai nyomda, a lutheri káté és az 
Üjszövetség fordítása elkészítésével kezdte el (1555) az ilyen jelleg ű  mun-
kák közreadását. Ebb ől azután a későbbiekben sokak tudatában az az egy-
síkú kép alakult ki, amely szerint a 16. században protestáns nyomda 
működését szükségszerűen a lutheri káté és az újszövetség megjelenteté-
sével kellett, hogy megkezdje. Ezt a tübingai példát immár sablonként 
nem csupán a nedelicei műhelyre, de az 1539-ben az erdélyi Brassó váro-
sában alapított Honter-f éle sajtóra is - szinte pontosan ugyanebben a 
formában - ráer őszakolták. Sem Nedelicén, sem Brassóban nem bizo-
nyitható azonban, ráadásul egyetlen korabeli adat sem utal arra, hogy 
e feltételezett kiadványok ott kinyomtatásra kerültek volna. 

BuČiĆ  vitairatára azonban e fenti ellenvetések nem vonatkoznak: 
ez kétségtelenül megjelent nyomtatásban. Már nem ilyen problémamen-
tes ennek helyének megállapítása. Az általános vélemény e téren az volt, 
hogy erre 1573 tájt Nedelicén került sor, feltételezhet ően Hofihalter Ru-
dolf műhelyében. Ezzel szemben Hoffhalter, amint err ől a fentiekben már 
többször is szó esett, 1573 közepét ől 1574 közepéig Bánffy Miklós oltalma 
alatt Alsólindván dolgozott, míg Nedelicén Zrínyi Miklósnál - az eddigi 
ismeretek szerint - csak 1574 nyarától tevékenykedett. Miután az 1574. 
március 8-i zágrábi zsinati határozat már kinyomtatott munkát említ, 
vagy azt kell feltételezni, hogy Hoffhalter 1573 dereka el őtt már megfor-
dult Zrínyi Miklósnál Nedelicén, vagy hogy Bu ČiĆ  művét Ő  nem ott, ha-
nem Alsólindván nyomtatta. Mindkettőhöz vannak érvek, de nincsenek 
bizonyítékok. 

Van olyan vélemény is, hogy Hoffhalter már 1570-ben Zrínyi bir-
tokára, Nedelicére érkezett. Ez az igen korainak t űnő  dátum felthetően 
ugyancsak másra vonatkozik. Ez volt ugyanis az az id őpont, amikortól 
Zrínyi György protestáns meggy őződését egészen nyíltan megvallotta. 
Ebből azonban nem vonható le az a következtetés, hogy Hoffhalter már 
ekkortól nála tartózkodott. 

A horvát szakirodalom egyes adata által korábban meger ősítve lát-
szott az a feltételezés, hogy Hofíhalter már korábban, tehát 1574 el őtt 
már Nedelicén tartózkodott. E vélemények szerint ugyanis a neves dal-
mát humanista, Dominko ZlatariĆ  Sophokles „Elektra"-j ának horvát nyel-
vű  fordítása, amelyet Zrínyi Györgynek ajánlott, a nedelicei m űhelyben 
jelent meg 1572-ben. Azonban itt is tetten érhető  a félreértés. Zrínyi 
György mécénási tevékenységének ismertetése során Franjo Bu čar egy 
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mást követően sorolta fel egyrészt a Zrínyinek szóló Zlatari ć-féle aján-
lást, másrészt az általa támogatott nedelicei nyomdát. Kés őbb azután a 
kettő  összekeveredett. Bizonyítja az 1572. évi nedelicei Sophokles-kiadás 
feltételezésének 'tarthatatlan voltát, hogy a humanista akkor még csak 
14 esżtendős volt, Zrínyi Györgyöt Csupán 1579-ben ismerte meg Padová-
bari, Elektra-fordítása a hivatkozott ajánlással el őször 1597-ben jelent 
meg Velencében. 

Más nyomok arra utalnak, hogy Hóffhalter muravidéki tevékenysé-
ge során készített még olyan m űveket is, amelyek nyomtalanul elt űntek. 
Az egyik ilyen feltételezés Földi János, debreceni orvos 18. század végi 
kéziratos megjegyzéséb ől indul ki. Eszerint Beythe András „Herbarium"-
át Zrínyi Györgynek szóló ajánlással másodszor Nedelicén nyomtatták 
ki. Beythe e munkájának els ő  kiadása 1595-ben készült el, ezért Földi 
adatát a magyar könyvészeti irodalom sokáig teljesen megalapozatlan-
nak minősítette. Kés őbb azonban felmerült annak lehet ősége, hogy Földi 
tévedett a szerz ő  nevénél, hiszen Beythe könyvének címe „Füveskönyv", 
míg ezzel szemben Melius Juhász Péter hasonló m űve a „Herbarium" 
Címet viseli. Beythe saját neve alatt amúgyis szinte bet űhűen jelentette 
meg Melius írását. Ezek után nincs elvi akadálya annak, hogy ez a Me-
lius—Beythe-féle herbárium Zrínyi Györgynek ajánlva Nedelicéri is ki-
nyomtatásra került. 

Az európahírű , magyarországi származású humanista, Johannes Sam-
bucus bécsi, kéziratos, könyvtári katalógusa rejti magában a másik, ma 
már elveszett, ugyancsak magyar nyelv ű , muravidéki nyomtatvány fel-
tételezésének a lehet őségét. Az említett katalógus Ugyanis leír egy meg-
jelenési hely és év megjelölése nélküH magyar nyelv ű  éneket tartalmazó 
nyomtatványt, amelynek szerz ője Tőke Ferenc. A mű  Szigetvárnak Ali 
basa által vezetett 1556. évi sikertelen ostromáról szól. T őke ezt az énekét 
még 1556-bari Alsólindván írta. Zrínyi György, a Hoffhalter-nyomda 
egyik patrónusa a szigetvári h ős Zrínyi Miklós fia volt. Igy fennáll annak 
lehetősége, hogy Tőke énekét Hoffhalter nyomtatta ki dél-zalai tartóz-
kodása során. 

Az alsólinclvai és nedelicei nyomda kiadványainak díszítéséhez Hoff-
halter Rudolf az atyai örökségből származó fametszeteket vette igénybe. 
Ezek egy részét Raphael Hoffhalter még Bécsben használta, más részüket 
magyarországi tartózkodása (els ősorban annak elején Debrecenben 1565. 
évvel bezárólag) metszette saj átkez űleg. A Werbőczy-f éle Tripartitum 
Nedelicén készült horvát nyelv ű  kiadását pontosan azokkal a fametsze-
tekkel díszítette, amelyekkel apja ugyanennek a munkának els ő  magyar 
nyelvű  fordítását jelentette meg 1565-ben Debrecenben. Az Alsólindván 
és Nedelicén használt öntött bet űk is az idősebb Hoffhalter műhelyéből 
származnak. 

A legutóbbi időkig problematikus volt a szakkörök számára a Hoff-
halter-féle nyomdai anyag nyomtalan elt űnése. Rudolf ugyanis, miután 
1574 végével nedelicei műhelyét feladta, 1577-ben Debrecenben felsze-
relés (betűk és könyvdíszek) nélkül kezdte meg tevékenységét. Ezt az-
után - eltekintve átmeneti nagyváradi tartózkodásától (1584-1585) - 
egészen 1586-ban bekövetkezett haláláig ott folytatta. Kiadványait azon-
ban végig nem az atyai örökségb ől származó felszereléssel, hanem a deb- 
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receni  nyomdáéval állította el ő. Egyedül a családi címert visel ő  famet-
szetet vitte magával mintegy jelvényként Debrecenbe. A közelmúltban 
azután sikerült nyomára akadni és jelenlétét az erdélyi szászok f ővárosá-
ban, Szeberiben kimutatni. A város itt 1575-ben - miután már a papír-
malom működését, amely a nyomda zavartalan ellátását volt hivatva biz-
tosítani, megindították - könyvnyomtató m űhelyt létesített. Ehhez 
igénybe vették mind az öntött bet űket, mind a fametszet ű  könyvdíszeket, 
amelyeket korábban a Hoffhalterek használtak. Miután a szebeni officina 
termékei rendkívül ritkák, a két nyomda közötti összefüggés felismerése 
ilyen sokáig késett. A szebeni m űhely a 17. század els ő  évtizedeiben is 
még mindig a Hoffhalter-f éle bet űket és fametszeteket használta. 

Korábban több szerz ő  is úgy tartotta, ahogy ezt egyesek még ma is 
ismétlik, hogy az 1586-1587. években Varasdon működött nyomda nem 
más, mint a Csipkerózsika-álmot aludott Hoffhalter-féle m űhely újra-
éledése. Való igaz, hogy Varsad igen közel fekszik Nedelicéhez és mind-
két helyen a sajtó a 16. század második felében a reformáció szolgálatá-
ban állott, de a tények mind a feltételezett folytonosságnak mondanak 
ellent. A Hoffhalter-felszerelés utóéletér ől a fentiekben volt szó. A va-
rasdi nyomda tulajdonosa és vezet ője, Joannes Manlius 1575 és 1580 között 
Ljubljanában dolgozott, majd onnan protestáns felfogása miatt kellett az 
akkori Habsburg-örököstartomány, Krajna f ővrosából 1582-ben a szá-
mára vallásilag kedvező  Nyugat-Magyarországra menekülnie. Igy került 
Németújvárra, majd azt követ ően Varsadra. Innen indult további ván-
dorútjára, amelynek valamennyi állomása Nyugat-Magyarországon volt: 
Monyorókerék (1587-1589) Németújvár (1589) - Monyorókerék (1590 
—1592) - Sicz (1592-1593) - Németújvár (1595-1597) - Keresztúr 
(1598-1599) - Sárvár (1600) - Keresztúr (1601) - Sárvár (1602) - 
Keresztúr (1603-1605). Mozgalmas életútja során, amely 1605-ben bekö-
vetkezett halálával ért véget, Manlius Végig az eredeti, még Ljubljanából 
Magával hozott felszerelést használta nyomdájában. Ez alól Varsad sem 
volt kivétel. Az 1573-1574. évi Hoffhalter-féle alsólindvai és nedelicei 
műhely tehát semmi összefüggésben sem állott az 1586-1587. években 
tevékenykedett Manlius-féle varsadi sajtóval. 

Az alsólindvai officinával kapcsolatban érdekes még megjegyezni, 
hogy a magyar nyelv izolált volta és szűkkörű  elterjedettsége következ-
tében a francia nyomdászatföldrajzi szakirodalomban nagyfokú bizony-
talaŕiság tapasztalható. Az „Also, Also Sclavoniai Ban, Also Sebes" meg-
jelölésű  címszó mint erdélyi nyomdahely alatt az a lehet őség is említést 
kapott, hogy ezek a helységek Alsólindvával lennének azonosak. A ma-
gyarul értőknek természetesen nem szükséges magyarázni, hogy „Also" 
önmag4ban használhatatlan földrajzi megjelölés. „Also Sebes" nem ke-
vesebb, nńnt három község neve is volt, de ezek egyikének sincs semmi 
köze sem Alsólindvához. A legfurcsább az „alsószlavóniai bán" kifejezés 
idekerülése. Mind a Bánffy, mind a Zrínyi-család több tagja is viselte ezt 
a méltóságot, akiknek soraiból Hoffhalter muravidéki patrónusai Is ki-
kerültek. A Bánffy-család el őneve pedig „alsólindvai". Talán ezek a kö-
rülmények sodorták össze ezeket a szavakat a négyszáz éves alsólindvat 
nyomdával kapcsolatban. 
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Legújabban  azonban, Úgy látszik, sikerült magyarázatot találni az 
utolsóként említett kérdésre.  Sollenghi  Károly  „Üj-módi magyar selyem-
ruha, az az: Magyar- és a hozzá-tartozandó országoknak a selyem-ereszt ő  
bogarakból következend ő  különös hasznok és gyarapítások" cím ű  mun-
kája először 1769-ben a  „Nyomt.  Alsó-Slavóniában"  megjelöléssel látott 
napvilágot. Joggal feltehet ő  tehát, hogy ebből az impresszumból került 
be a szakirodalomba a fentiekben idézett „csodabogár". 

A szerző  saját publikációi, amelyeket e cikke megírásához felhasznált: 

Rudolphus Hoffhalters Typographie in der Gegend  von  Mur  und  
Drau  (1573-1574).  
Vjesnik Bibliotekara Hrvatske (Zagreb),  1968, 1-2.  sz.  26-32. 1. 
Die Buchdruckerfarnilie Hoffhalter.  
Gutenberg  Jahrbuch (Mainz),  1970, 225-229. 1. 
Hoffhalter  problémák. 
Magyar Könyvszemle (Budapest), 1970, 4.  sz.  368-373. 1. 
Hoffhalter (Skrzeutsky), Raphael.  
Neue  Deutsche Biographie  (München), IX. (1972), 388-389. 1. 
A 16. századi magyarországi könyvnyomtatásról.  -  A  Hoffhaite-
rek.  
Magyar Grafika (Budapest), 19 73, 3.  sz.  27-37. 1. 

RÉS U M É  

QUATRE  CENT  ANS  DE  L'IMPRIMERIE ET L'IMPRIMEUR  
DE  ALSÓUNDVA 

L'iniprimerie d'Alsolendva fondé en  1573. n'a  été  d'une longue durée, 
quoi que son existance  a  eu une grande importance.  Le premier  imprimeur  
fut Rudolf  Hoffhalter, descendanit d'une famille ancienne des irnprimeurs.  Né  
en 1550 conune protéstant,  11 a  été  protégé par surintendant  de Zala, mais  
soutenu aussi  de la  famille Banffy et  György Kulcsár,  pour qui Hoffhaiter  a  
en 1573. et 1564. imprimé en hongrois trois oeuvres  de  contenu réligleux. 

Comme  11  n'a pas  été  en faveur  de la  cour catholique  Ů  Vienne, Maximilian  
II per  son décret  de 7. fevr. 1574. a  ordonné  ă  László  Bánffy  de  bannir l'im-
primeur. Quoique  la  famille Banďfy s'opposait  de  mettre  ă  l'exeeution  le  
décret, Maximilian  II a  atteint son but : 1574. Hoffhalter  a  déménagé  ă  Drá-
vavásárhely (Nedelic),  le  bien du  György  Zrinyi. Ii  y  publie en croate  le  
récueil juridique  de István  Werbőczi, en  la  dédicant  ă  György Zrínyi. La  tra-
duction  est le  travail d'Ivan Pergoši Ć . Ii  ne  traduisit du  latin mais  du hongrois, 
que  le  pére du l'imprimeur  a  publié  ă  Debrecen  en 1567.  

On suppose que Hoffhalter  a  edité  les  autres oeuvres aussi  (p. ex.  l'oeuvre 
du Mihailo BuČiĆ  et trois publioations protestants en langue croate). Ce n'est 
pas affirmé, comme  les  autres oeuvres aussi, concernant  la  langue hongrolse. 
Hoffhal)ter  a  quité Nedelic et s'est domicilté  ă  Debrecen.  Ii  y a  vécu jusqu'  
ă  sa  most  en 1586. 
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CsákU  S. Piroska 

AZ ALSÓLENDVAI NYOMDA 
ÉS  NYOMDAINK SZEREPE 
A REFORMÁCIÓ KORÁBAN 

1573-ban, Vagyis 401 évvel ezel őtt nyomtatták ki az els ő  magyar 
nyelvű  könyvet a mai Jugoszlávia területén. Jelent ős évforduló ez még 
akkor is, ha tudjuk, hogy nem állandóan működő  nyomdáról van szó, 
hanem a 16. század vándor nyomdászainak egyike Hoffhalter Rudolf ki-
adványairól, aki Kulcsár György lutheránus prédikátor hívására jött 
Zala megyébe, hogy kinyomtassa annak három könyvét. 

Ennek az eseménynek kapcsán kíséreljük meg közelebbr ől megvilá-
gítani a nyomdák kialakulásának jelent őségét általában, nem tévesztve 
szem elől a hazai vonatkozásokat. Nem mint elszigetelt jelenséget nézzük, 
hanem mint általános technikai fejlődés eredményét. Mivel a reformáció 
ideje alatt jött létre Európában, s maga a mozgalom is Európa szerte 
elterjedt volt, nem is lehet elszigetelten vizsgálni. 

Mi is tehát a könyv? Escarpit szerint „az írás tette lehet ővé, hogy a 
szó meghódítsa az id őt, a könyv pedig a tér meghódítását tette lehet ővé." ,  
Definiálni nehéz, mert mint „minden, ami él, meghatározhatatlan. Leg-
alábbis soha senkinek nem sikerült teljes és 'id őtálló meghatározást adni, 
mert a könyv nem olyan tárgy mint a többi. Amikor kézben tartjuk, csak 
papírt tartunk: a könyv valahol máshol van. De mégis csak papírlapokon 
van; a gondolat önmagában, a nyomtatott szó segítsége nelkül nem hoz-
hatna létre könyvet... A könyv bizonyos szándékok szolgálatába állított, 
bizonyos gyakorlati felhasználásra alkalmas, meghatározott technikai el-
járások gyümölcse. 

A könyv társadalmi hivatása a különböz ő  korokban sokban hasonló: 
a felhalmozódó gondolatok, tudományos és termelési tapasztalatok rög -
zítése, közvetítésé az emberek és nemzedékeik között, a tudás folyama-
tosságának biztosítása. 3  A könyvnyomtatás feltalálását tartjuk a legfor-
radalmibb eseménynek a könyv történetében. Ez tette lehet ővé, hogy az 
óhajtott szövegeket tetszés szerinti példányszámban, teljesen azonos for-
mában sokszorosítsák. Igy szélesebb rétegek számára is hozzáférhet ővé 
lettek az addig ritka, szinte luxusszámba menő  könyvek.4  

Ezzel az elmélettel szemben ellentétes véleményekkel is találhozunk. 
Mac Luhan azt állítja, hogy a nyomda feltalálása negatív hatással van az 
ember emlékezőtehetségére. Mivel tudjuk, hogy felesleges az agyunkat 
olyan dolgokkal terhelni, amelyeket megtalálunk a megfelel ő  szakiro-
dalomban, kézikönyvekben, csak le kell emelni azokat a könyvespolcról 
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-  kevesebbet gondolkodunk. A modern olvasó teljesen átalakítja gondo-
latban a szóképet hanggá. Jó emlékez őképességű  embereknek azokat tart-
a, akiknek az emlékezete nem így, hanem fényképszer űen rögzít. 5  

A tipográfia feltalálása meger ősítette és tovább terjesztette az alkal-
mazott tudományt, miközben létrehozta az els ő  számtalan példányszám-
ban megismételhető  árut, az első  tömeggyártást.° A könyv alakja, el ő-
állítási módja, anyaga azonban, mint története folyamán eddig is, válto-
zóban van. Vannak, akik lassan Gutenberg találmánya jelent őségének 
csökkenését vélik látni az elektronika fejl ődésében. A rádió, televízió, 
magnetofon elterjedése a vizuális szókép háttérbeszorítását jelenti sze-
rintük. Az említett technikai eszközök is az egyén és a közönség közötti 
kapcsolattípusnak felelnek meg éppen úgy, mint a könyvikadás is, amely-
nek legfőbb feladata, hogy valami egyedi jelenséget eljuttasson a közön-
séghez. 7  

Az első  nyomtatott könyvek Kínában készültek még a 9. században. 
Európában, csak jóval kés őbb, Gutenberg alkalmazott el őször mozgatható 
betűket a könyvek nyomtatásához. (M űködésének első  nyomtatott doku-
mentuma 1447-ből maradt fenn. 8  A nyomda bevonulását a tehnikába. 
mégis leggyakrabban, híres 42 soros bibliájának megjelenési évét ől, 1455-
től számítjuk. 

1500 körül a könyvnyomtatás Európa valamennyi akkori kultúrálla-
mában meghonosodott. A nyomtatott könyvek a bet űtípusok és a tipog-
ráfiai elrendezés vonatkozásában mindinkább eltávolodtak a kódex bet űi-
től, a kézírás kialakította formáktól. A bet ű  elveszíti „személyes jellegét, 
művészi önállóságát, amely még az ősnyomdászok betűalkotó tevékeny-
ségét jellemezte."° 

A könyvnyomtatás Magyarországon is korán megindult, de a küls ő  
és belső  zavarok következtében nem fejl ődött úgy, ahogy szükséges lett 
volna 10  1473-ban Budán jelent meg az els ő  ősnyomtatvány, a Chronica 
Hungarorum Hess András nyomdájában. A későbbi magyarországi nyom-
tatványok sem kimondottan egyházi szertartáskönyvek, hanem történelmi 
vonatkozásúak is és ekkor kezdenek jobban terjedni íróink m űvei is. 
Több budai kiadóról is tudunk, de később másfél századra megsz űnik a 
könyvkiadás itt a török uralom miatt, s így a magyar könyveket kül-
földön nyomtatják szerzőik vagy a mecénások. 

A 16. században fellendül a könyvkiadás. „A század magyarországi 
nyomdái nagy félkörben húzódnak a Drávától és az osztrák határmenti 
Varasdtól és Nedelict ől az Erdély délkeleti sarkában lev ő  Brassóig. Nyu-
gati vonaluk délen Varasdtól az észak-magyarországi Rárbokig húzódik, 
onnan keletre Bártfáig, s onnan le Vizsolyon, Debrecenen és Kolozsváron 
át Brassóig. Legsűrűbben a Dunántúl nyugati szegélyén csoportosulnak. 
A legnagyobbak (Debrecen, Kolozsvár, Brassó) a Tiszántúlon és Erdély-
ben vannak. Pápa és Debrecen, valamint Alsólendva és Szászváros közt, 
északról pedig a Nyitra megyei Komjátitól és a Hernád menti Vizsolytól 
délre nincs nyomda!" A török megszállás területén nem t űrtek nyomdát. 
A kiadott könyvek számát illusztrálhatjuk egy statisztikai adattal: 1571. 
és 1580. között 23 latin, 91 magyar, 4 német, 3 szláv - tehát Összesen 
121 kiadvány jelent meg, ez jelenti hát a magyarországi könyvkiadás fej-
lődését számokban kiejezve. 12  
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A Dunántúlon a 16. században egyetlen állandó nyomda sem m ű-
ködött, csak vándor nyomdászokkal találkozunk itt. Részben a törökök 
állandó betörését ől féltek, részben az ellenreformáció miatt nem marad-
hattak egy helyen hosszabb ideig. 

Jugoszláviában 1495-ben Obodon - Cetinjén (Crna Gora) találjuk az 
első  nyomdát. Ezt egész sor nyomda követi, amelyek azonban nem voltak 
hosszú életűek. Hiába volt minden igyekezet, anyagi befektetés, huza-
mosabb ideig egy nyomda sem tudott megmaradni: 13  

1493 - Obod (Cetinje) - Crna Gora 
1495-1508 Senj - Horvátország 
1529 - Goražd - Bosznia 
1530-31 Rijeka 
1537 - a rujnai kolostor 
1539 - GraČanica - Kosovó - (kolostori nyomda) 
1544 - Mileševo kolostor 
1552 - Belgrád 
1561 - Skadar 
1572 - Nedelic - Horvátország 
1575 - Ljubljana - Szlovénia 
1664 - Zágráb - Horvátország 
1783 - Dubrovnik 
1770 - Eszék 
1782 - Ljubljana 

Az első  délszláv könyveket ezt megel őzően külföldön nyomtatták. 
1483. és 1493. között Velencében, majd később 1501-től Regensburgban 
(1566, 1567) és Würtenbergben is jelentek meg cirill és glagoljicás kiad-
ványok. 

Luther Márton 1517-ben kezdte hirdetni Új eszméit, melyeket Wit-
tenbergben kifüggesztett a vártemplom ajtajára. 1520-t61 Európa szerte 
rohamosan terjed a reformáció. Magyarországra is eljutnak az eszmék, de 
általános mozgalommá csak a mohácsi vész után lett (1526). A magyar 
reformáció irodalmának er ős szociális, antifeudális tendenciája volt. Az 
ellenreformáció szervezett megindulása el őtt az államhatalom nem aka-
dályozta nyomatékosan a reformáció terjedését. 14  A reformáció hamar 
kialakította a kulturális élet Új formáit és új tartalmat adott neki. A 16. 
században már nem a latin az uralkodó nyelv Európában. Kialakulóban 
van a nemzeti irodalom, s fokozottabb a nemzeti nyelv használata. A 
nemzeti nyelvnek és kultúrának a fejl ődése nálunk is előkészítette a nem-
zettéválást. Magyar nyelv ű  iskolák nyíltak, magyarul szóltak a néphez, 
a latin nyelv használatát még a vallási liturgiából is szám űzték. 15  Tuda-
tosan ápolják a nyelvet, hogy ezzel is hangsúlyozzák, hogy a magyar 
nyelv (nemzeti nyelv) egyrenrangú a latinnal. Ezid őben a bibliafordítások 
filológiai pontossággal, mondhatni tudományos igénnyel készültek. 

A reformáció eszméi széles körben elterjedtek. Még a nemesség is 
befogadta (kevés kivétellel), hogy saját céljait megvalósíthassa (az egy-
házi birtokok kisajátítását remélte és a királyi hatalom korlátozását Sze-
rette volna elérni). A többnyire szegény (paraszt vagy polgár családból 
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származó) prédikátorok eleinte a parasztság és a polgárság követeléseinek 
adtak hangot. lesen bírálták a nagybirtokosokat, akik kizsákmányolták 
a jobbágyokat és nem sokat törődtek a haza sorsával sem. Kés őbb meg-
alkuvókká váltak s türelemre, megadásra intették a lázadó paraszokat 
részben azért, mert megfenyítették őket, részben azért, mert féltették a 
kenyerüket. 

A reformátorok hamar felismerték a sajtó erejét. Magyarországon a 
mintegy 20 működő  nyomdából mindössze egy volt katolikus. Az első  
protestáns nyomda 1529-ben Szebenben kezdte meg a munkát. 16  1539-t51 
működik a brassói nyomda, 1536-ban Újszigeten Nádasdy rendezett be 
nyomdát (itt nyomtatták Sylvester 13j testamentumát). A magyarországi 
nyomdákat megelőzve Krakkóban (1527) és Bécsben (1536) is nyomtattak 
magyar könyveket. Az els ő  állandóan működő  nyomda, amely nagyobb 
számban adott ki magyar nyelv ű  nyomtatványokat, a Hoffgreff—Heltai-
féle volt, mely Kolozsvárt egy évszázadon át (1550-1660) fennállott. Deb-
recenben Huszár Gál alapított nyomdát (1561), melyet azután a város vett 
át.' 

Rudolf császár 1584-ben külön működési privilégiumot adott a nagy-
szombati katolikus nyomdának, a protestáns nyomdák működését pedig 
betiltotta. Ezt a rendeletet azonban nem tartották be. A protestáns nyom-
dák az államhatalom tiltó rendelkezései ellenére is tovább m űködtek. 18  

A Dunántúl nyugati megyéiben a század utolsó negyedében két ván-
dornyomdász is szerencsét próbált: Hoffhalter Rudolf és Manlius János. 
A XVI. századi Magyarország nyomdahelyeinek térképét vizsgálva lát-
hatjuk, hogy Hoffhalter nagy területet bejárt nyomdájával, amíg eljutott 
Alsólendvára. 

Lendva  a 16. században nem tartozott a mai Jugoszlávia területé-
hez. Magyarországon, Zala vármegyében volt. Ez érthet ővé teszi, hogy 
a lendvai nyomdáról kevés adatot találunk a jugoszláv forrásokban. Csak 
az újabb kiadványok' 9  említik meg létezését. Branko Ber Čić  a szlovénia 
nyomdák történtével foglalkozó 'könyvében 20  a Murántúlon működő  
nyomdákról elmondja, hogy csak területileg tartoztak a szlovén nyomdák 
történetéhez, hiszen a magyar nemesség szolgálatában álltak. Az els ő , 
amit ide sorol, az Újszigeten, Nádasdy Tamás birtokán, 1537. és 1541. 
között működő  nyomda, amely a kálvinizmus megteremt ője, Dévay Má-
tyás munkáit nyomtatta. Megemlíti, hogy 157311574-ben Bánffy Miklós 
birtokán, Alsólendván néhány magyar nyelvű  protestáns kiadványt nyom-
tatott Hoffhalter Rudolf vándornyomdász.) 

Az alsólendvai vár fontos stratégiai pont volt a 16. és 17. században. 
A törököktől védte a közlekedést Muraköz és Lendva között. A lendvai 
terület a Bánffy család birtokát képezte. Már Bánffy István csatlakozott 
a reformációhoz, s fia, Miklós pedig egészen protestánssá lett. 1572-ben 
Kultsár György, a Dunántúl kiváló lutheránus prédikátora hazakerült 
Alsólendvára. Itt jelentette meg Bánffy Miklós Zala megyei f őispán párt-
fogásával három könyvét, ezzel is el ősegítve a reformáció eszméinek ter-
jesztését. A három alsóledvai könyv, amelyet Hoffhalter Rudolf lengyel 
származású vándornyomdász készített, id őrendi sorrendben a következ ő  :22 
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Az halálra valo keszöletröl rövid tanosság, melyben a körösztien 
emberec, acki az Isten országát akarja keresni, életénec rendi irat-
tatic meg. Az Alsó Linduai Kultsár György Mester által a' szent 
irásból es tudos Doctoroc irásaiból szedettetett. (Lyndvae 1573, 
Hoffhalter Rudolf). 
Az ördögnec a penitencia tarto B űnössel való vetekedésér ől: 
es az kétségbe essés ellen az reménségröl való tanusság: irat-
tatott: az Alsó Linduai Kultsár György Mester által. (Alsó Linduán 
MDLXXIII, Rodolphus Hoffhalter). 
Postilla,  az az evangeliomoknac, mellieket esztendö által a' ke-
resztyénec gyölekezetibe szoktac oluasni es hirdetni, Predicatio 
szerint valo Magyarázattia, az Régi es Mostani Szentirásbéli Doc-
toroknac irásokbol, irattatott Az Kultsár György, Alsó Lynduai 
prédicator által. 1574 esztendöben. (Also Lyndvan, 1574 Rodolphus 
Hoffhalter). 

Ezeken a kiadványokon kívül a dunántúli nyomda műkódésével lét-
rejött egy 16. századbeli csonka nyomtatvány is (az OSZK állományá-
ban Őrzik), melynek címe: Evangéliumok és  epistolák.  Ez a kis könyv 
1569 táján jelenhetett meg Hoffhalter nyomdájában. Ezt igazolják bet ű-
típusai és fametszetei is. A fametszetek közül 37 pontosan megegyezik 
Hoff:halter Rudolf 1574-ben Alsólendván kiadott Kulcsár György Postil-
láinak azonos tárgyú fametszeteivel. Az illusztrációk Hans Sebaid Beham 
kompozícióit követő  újszövetségi illusztráció sorozat. 23  Az újabb kutatá-
sok azonban megcáfolják ezt az állítást. 

A 16. századi könyvdíszeken egyébként is kimutathatók a kül-
földi hatások. Az alsólendvai nyomda termékei nürnbergi és bécsi hatás 
alatt álltak, a drávavásárhelyiek (Nedelic) ugyancsak, míg a varsadi 
nyomda baseli, bécsi és ljubljanai hatás alatt dolgozott. 24  A külföldről 
átvett illusztrációk, betütípusok másolatai tovább terjedtek.  Heinrich  Al -
degrever  János evangélista-képeinek bécsi másolatát Hoffhalter Rudolf 
Alsólendván használta, míg  Heinrich Vogtherr  egyik címlapkerete Man-
lius Ljubljanából hozott metszeteivel jutott Magyarországra. Jost Amman 
művészete Manlius ljubljanai ószövetségi llusztrációinak és Mantskovit 
Bálint egyik nyomdajegyének forrása. 25  

Összehasonlításként nézzük, mi a helyzet a szomszédos területeken. 
A mai Szlovénia területe Mátyás halála után részben visszakerült a 
Habsburgok uralma alá. Isztriában Kopar és a hegyvidék az ún. „Szlo-
vénia" olasz fennhatóság alatt állt, míg a Muraköz Magyarországhoz tar-
tozott, mint már említettük is. A reformáció legjobban a Zala és Vas 
megyékhez tartozó területeken terjedt el. A Zrínyi család például tuda-
tosan távolította el a katolikus papokat birtokairól és helyükre protestáns 
prédikátorok jöttek. 26  A nagybirtokos nemesek kényszerítették alattva-
lóikat, hogy térjenek át az új hitre. 27  A reformáció hatása a szlovén etni-
kai területen különösen jelent ős volt nyugateurópai szinten is. Könnyű  
volt elterjeszteni a reformáció eszméit, mivel er ős kapcsolatuk volt a 
német városokkal (egyetemisták, akik külföldön tanultak, keresked ők, 
akik szintén gyakran megfordultak más országokban). Németország mel-
lett jelentős szerepük volt az olasz áramlatoknak. 1520. és 1525. között 

23 



Olaszországban számos nyomtatott könyv hirdette az Új eszméket és ter-
jesztette Isztriában. Mindkét áramlat (az olasz és német) eljutott Ljub-
ljanába már 1525-ben. 28  Minden társadalmi réteg lázadt az egyház hatal-
ma ellen, éppúgy mint Magyarországon, ez azonban nem jelent egységes 
eszmei csoportosulást az Új vallás révén. A nemesség anyagi hasznot vár 
a reformációtól (Ők a centralizáció hívei), a polgárság a lutheri tanokat 
vette át, a parasztok az anabaptistákhoz tartoztak. Minél nagyobb volt 
a társadalmi ellentét, annál nagyobb volt vallásosságuk. 

Az a tény, hogy Szlovéniának Úgyszólván nem volt saját nemessége 
(német és magyar nemesek uralkodtak), valamint a törökökt ől való ál-
landó rettegés oda hatott, hogy nem lehetett társadalmilag olyan fejlett 
és ideológiailag olyan differenciált, mint más országok voltak ebben az 
időben.29  Művelőcléstörténetében azonban kétségkívül nagy jelent ősége 
volt a reformációnak: szlovén nyelv ű  iskolák nyíltak, s ekkor alapozták 
meg a szlovén nemzeti irodalmat. Ha a néphez szóltak, a nép nyelvét 
használták írásban és szóban is. 

A szerbhorvát és szlovén protestáns könyveket Németországban 
nyomtatták a 16. században. 1550-ben Würtenbergben, Tübingenben és 
Urachban. Ez utóbbiban főleg németből fordított szlovén nyelvű  könyve-
ket adtak ki. Primož Trubar érdeme ez, aki önfeláldozóan igyekezett 
„szegény, egyszerű, jóhiszemű" népével megismertetni egy magasabb kul-
túrát, s ugyanakkor felemelni nemzeti kultúrája szintjét. 1561-ig 22 szlo-
vén könyvet adott ki. 30  Primož Trubar, noha a nép szülötte (szegény 
zsellér családból származott), ugyanabba a hibába esett, mint nem egy 
kortársa: ő  sem m.rt szembeszállni a nemességgel, hiszen anyagilag füg-
gött tőle. Egész munkásságát mecénásai támogatták. 

Ljubljanában az 1560-as években Fries kísérletezett nyomdaalapí-
tással, de nem talált megértésre. Primož Trubar is, a katolikus körök is, 
mind ellene voltak. 1562-ben Fries kénytelen elhagyni Ljubljanát, s így 
a város nyomda nélkül maradt. Fries nyomdásztevékenysége nem volt 
nagy: néhány egylapos kivonat a szentírásból, vagy a katolikusok elleni 
versek és ehhez hasonló írások voltak az els ő  hazai szlovénnyelvű  nyom-
tatott emlékek, de ezek sem maradtak fenn az utókornak. 3 ' 

Sikertelen kezdeményezések után 1575-ben sikerült a szlovén refor-
mátoroknak megalakítaniuk az els ő  nyomdát Ljubljanában. Janez Man-
delc irányította. A magyar nyomdásztörténetben Manlius János néven 
ismert (latin nyelvű  kiadványait Joannes Manlius néven írta alá). Egyesek 
szerint Frimož Trubar küldte Németországból azzal a feladattal, hogy 
nyomdát alapítson, de ez a feltevés nem valószín ű . Öt éves fennállása 
alatt (1575-1580) Manlius ljubljanai nyomdája 28 könyvet nyomtatott 
ki: 11 szlovén, 13 német, 3 latin és egy horvát nyelv űt.32  Könyvei negyed-
rét alakúak. Tipográfiája kifogástalan munkáról tanúskodik, a nyomás 
világos, a szöveg néhol keretbe van foglalva, Szépen metszett iniciálékat 
használ. Illusztrációi arról tanúskodnak, hogy m űvészeket is alkalmazott, 
akik segítettek neki a metszetek ellézítésében. 

Manlius  munkálkodását Is beszüntette a Habsburg uralkodó család; 
1580-ban távoznia kellett az országból. éppen akkor, amikor mintalapot 
készített a készül ő  szlovén nyelvű  bibliafordításból. A könyvet már nem 
tudta befejezni, csupán egy lapja készült el. A teljes szöveg csak négy 
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évvel később, 1584-ben, Wittenbergben látott napvilágot. 83  (A bibliafor-
dí'tás Jurij Dalmatinac munkája volt.) 

Ljubljanából távozva Manlius János több helyen megfordult ván-
dornyomdájával. Egyes városokba visszatért kétszer, háromszor is. Né-
hol csak egy-két hónapig tartózkodott, néhol egy, vagy másfél évet, csak 
Monyorókeréken töltött egyhuzamban három—négy évet. Tartózkodásá-
nak fontosabb állomáshelyei miután Ljubljanából eltávozott: Németújvár 
(1582-1585), Varazsdin (1586), Monyorókerék (1587-1589) Németújvár 
(1589), ismét Mónyorókerék (1590-1592), Sicz (1592-1593), újból Német-
újvár (1595-1597), Keresztúr (1598) és Sárvár (1600). 

Varaždinban  latin és horvát nyelvű  könyveket nyomtatott. 1582-t ől 
már magyarul is nyomtatott könyveket, bár tudjuk, hogy nem jól beszélte 
a nyelvet. 

Miután elhagyta Ljubljanát, Manlius 51 könyvet nyomtatott: 29 ma-
gyar, 18 latin, 3 német és 1 horvát nyelv űt. Ljubljanai munkásságával 
együtt összesen 79 könyvet adott ki, ebb ől 29 magyar, 21 latin, 16 német, 
11 szlovén és 2 horvát. 

Szlovéniában,  az ellenreformáció nem óhajtotta igénybe venni a 
nyomda adta lehetőségeket, hogy visszaállítsa a katolikus egyház egysé-
gét. A trident zsjnat után (1543-1563) a szlovén nyelvet ismét csak 
bejegyzések, glosszák, fogadalmak és egyéb rövid szövegek Őrzik.34  Ma-
gyarországon más a helyzet. A küzdelmet csak hasonló fegyverekkel lehet 
megvívni, ezért a könyvnyomtatást az ellenreformáció is egyre inkább 
szolgálatába állította. A katolikus nyomdák közül kiemelkedett a nagy-
sżombati jezsuita, majd Egyetemi Nyomda, amely Budára költözése után 
az ország vezető  nyomdájává lett. 35  

Megemlíthetnénk  még néhány 16. századi kiadványt, amelyek más 
vonatkozásban kapcsolódnak m űvelődéstörténetünkhöz. Ezeket nem a 
mai Jugoszlávia területén nyomtatták, de helytörténeti jelent őségűek. 

Az also es fölsö Baronyaban valo ecciesiaknak articvlvsi, mellyec 
Hercheg szölösön irattanak negyuen praedicatoroc ielön voltaban, 
melyeket mindyaion iouá hattanac anno Domini 1576. 16. Augusti. 
(Papan 1577 Huszar David). 
Articuli consensvs Christianarum ecclesiarvm, qvibus Vniversitas 
fratrum subscripsit Herezeg-Szölösini in Boronia anoo Domini 
MDLXXVI die  16. et 17. augusti. (Papae 1577 Huszár Dávid) 

Mindkét kiadvány református egyházi rendtartás. A m ű  az irodalom-
ban Hercegszőllősi kánonok néven ismeretes, az el őző  pedig annak ma-
gyar fordítása. 38  

1579. október 29-én fels őlindvai keltezéssel jelent meg Perneszi And-
rás válasza nyílt levélben Bornemissza Péter levelére, „mellyet az ü ör-
dögi kesertetrül irot' könyve elejbe nyomtatott": 

Perneszi Andrasnac valasz tetele Bornemissza Peter levelere, mellyet 
az ü ördögi kesertetrül irot konyue elejbe nyomtatot. Nagyszombatba 
1579 (typ. Telegdi) 37 . 

Muraszombat, 1593. április 24-i kelettel Szalaszegi György evengé-
likus imádságos könyvét Salmis és Neuburgi gróf Magdolna asszony- 
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nak... Poppel László házastársának ajánlotta. Johann Habermann (Ave-
narius) népszerű  imádságos könyvének fordítása ez, Szalaszegi György 
muraszombati evangélikus lelkész munkája. A m ű  szlovén kiadását Man-
lius János (Joannes Manlius) nyomtatta Laibachban. 

Hetetszaka  mindennapra megh irattatot imadsagok, kik öszuö szer-
zetettenek Auenarius lanos doctor altal, fordeitattanak pedig ma-
giarra Szalaszegi Giörgi praedicator altal. - (Siczben/MDCXIIIJaz 
évszám téves a címlapon, helyesen: 1593 Manlyus) 38  

A könyvkiadás legfőbb feladata az, hogy valami egyedi jelenséget 
eljuttasson a közönséghez. A kiadónak kell mindig eldönteni, milyen Po-
tenciális közönséghez kíván szólni. Majd a felkínált Írások rengetegéb ől 
azt ragadja ki, amelyik e közönség fogyasztásának megfelel. 39  A reformá-
ció írói megfelelő  céllal szóltak egy meghatározott közönséghez. A ki-
szemelt közönség száma határozta meg a kiadott könyvek példányszá-
mát. Sajnos, a megjelent könyvek példányszáma nem ismeretes. A bécsi 
udvar 1573. évi rendelete szerint minden nyomtatványon fel kell tüntetni 
• szerző  és a nyomdász nevét és a nyomtatás idejét. A példányszámra ez 
• rendelet nem tért ki. 40  Annyit azért tudunk, hogy az els ő  ősnyomtat-
ványokat néhányszáz példányban adták ki. A könyvek átlagos példány-
száma csak a 16. század közepén haladta meg az  ezret.41 

A nyomtatás költségei a szerz őt vagy a mecénásokat terhelték. Az 
író egyik bevételi forrása az ajánlás volt. Ezért ajánlják a szerz ők mű-
veiket valamelyik főúrnak, vagy a főúr feleségének, mert anyagi támo-
gatást remélnek könyvük kinyomtatásához. Kulcsár György 2 könyvét 
Bánffy Miklósnak, egyet pedig a Zrínyi családnak ajánlott. Mindkét csa-
lád valóban anyagilag támogatta a könyvek kiadását. 

A 16. század után Alsólendván 1980-ben találunk ismét nyomdát. 
Az évszám bizonytalan, megtörténhet, hogy már egy évvel el őbb is mű-
ködött a nyomda. Itt nyomtatták az Alsó-lenávai Híradó c. hetilapot. 
Egyéb kiadványairól nem tudunk. Feltételezhet ően nem volt nagy a 
tevékenysége. A nyomda 1890. aug. 18-án átköltözött Keszthelyre. 

A 90-es évek közepéig Bogdán József könyvnyomdája dolgozott Lend-
ván. Kiadványai közül csak a  Délzala c. lap ismeretes 1896-b61. Bogdán 
József könyvnyomdáját Balkányi Ern ő  nyomdász vette meg, aki 1898-ban 
költözött Lendvára Budapestr ől. Ez a nyomda fennállt egészen 1948-ig, 
mindaddig, amíg a háború után át nem szervezték a szlovéniai nyomdá-
kat is.4' 

A lendvai nyomda jubileuma kapcsán csak néhány kérdést vetettünk 
fel és világítottunk meg közelebbr ől. Ez is igazolja azonban a tényt, hogy 
nyomdáink történetével szükséges foglalkozni, nemcsak ilyen általános-
ságban, hanem konkrétan. Feldolgozni egy-egy kés őbbi nyomda történetét 
hazánk más területér ől is, esetleg elkészíteni monográfáját. 
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SUMMARY 

PRINTING IN  DONJA LENDAVA AND THE ROLE OF PRESSES 
IN THE AGE OF THE REFORMATION 

The first copies of the Hungarian bodk-prinbing at Lendava four cen-
turies ago, exactly in 1573 left the press. This, not quite ordinary annuver-
sary makes It actual to recall situations in development  ot  printing and their 
importance espeelaily for Yougoslavi'an circumstances. 

The development of printing presses and their role are linked with the 
movement of reformation, so lihe aim of fthis paper Is to inl&ght the inipor-
tance  ot  this movement on Lendava book-printing ac'tivi•ties. This Hungarian 
literature  Is  then compared with the acttvirbles  ot  the Siovenian reformational 
movement, wlth similar editions in Siovenian language. 

Some other stmular boc&s of strong culbural-historical ixnportance In that 
age, prináed elswhere, are mentioned as well. 

Lodking back to event of printing four centuries ago in some words  a 
short bistory of pre.ss in Donja Lendava is given from 1890 till 1945. 
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L őrinc Péter  

PLEITZ FER. PAL  ÉS SZABÓ 
FERENC TEVÉKENYSÉGE 
A  BANATI RÓNAN  

Több ízben is írtam már a Bánátban egykoron, f őleg magyar, de 
szerb, német, és román nyelven is megjelen ő  komoly és színvonalas tár-
sadalomtudomány objektív okairól, valamint e jelentékeny irodalom tár-
sadalmi forrásairól.' Természetes, hogy e társadalmi okok Bánát társa-
dalmi és nemzeti tarkasága, számos bels ő , immanens ellentmondása és 
az állandó forradalmi harcok váltak f őforrásaivá annak a hatalmas pol-
gári irodalomnak, amelynek célja végtére is az volt, hogy Oly szempon-
tokat és gyakorlati támpontokat nyújtson a táj polgári politikusainak 
és hatóságainak, amelyeknek alkalmazása útján megnyerhetik, legalább-
is leszerelhetik és lefegyverezhetik az érintett mozgalmakat és azok pro-
letárjait meg elnyomott nemzeteit, anélkül, hogy elveszítenék az alapot, 
amelyen állva, megmaradva, továbbra is izmosodhatnának. 

Ugyanannyira természetes azonban az is, hogy ez objektív tényez ők 
mellett, egy-egy kultúra kibontakozása szubjektív tényez ők jelenlétét, 
tevékenységét is igényli. Persze e szubjektív tényez őket - a közönség 
érdeklődését, egy-egy oly kiadó vagy szerkeszt ő  megjelenését, aki az 
érdeklődést ki tudja váltani és ki is tudja elégíteni - az objektív valóság 
ellentmondásai és ellentétei is kihívják, kihívhatják és provokálhatják: 
amint az éppen Bánátunkban is megtörtént. 

Amint azt a címben már ki is írtam - természetesen Pleitz Fer. 
Pálra, Bánát első  kiadójára és Szabó Ferencre, az íróra és szerkeszt őre 
gondolok itt, aki méltó mód - hogy divatos, felkapott szót használjak 
magam is - tehát adekvát-mód illeszkedett be ebbe a Pleitz Fer. Pál 
- Szabó Ferenc kett ősbe, hogy együtt, összefogva a megye hatóságaival 
és értelmiségeivel valóban komoly értéket teremtsenek, habár a f őszem-
pont nem is ez, hanem az el őrevivő  és előremutató er ők leszerelése volt: 
mégis oly módon, hogy közben ez a kivirágzott polgári kultúra számos 
hajtásával maga is a jövő  fejlődésének ágyazzon medret. Hiszen a haladó 
erőket csak igy, csak ezzel lehetett megnyerni. És ebben is van e kultúra 
legfőbb jelentősége. 

Hogy Pleitz Fer. Pálnak és Szabó Ferencnek volt megfelel ő  közön-
sége, arról szintén írtam már Bánáti magánkönyvtárak című  értekezé-
semben. De hogy ezt a közönséget éppen ők teremtették meg - arról itt 
kell ejtenem egy-két szót, valamint arról is, hogy - közönség mellett - 
egyúttal egy szépszámú és tehetséges Oly írógárdát is teremtettek mun- 
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kásságukkal,  amelyet kezdett vonzani magához a hazai táj, a bánáti róna, 
s amely egyre inkább idehaza igyekezett kiadóra és nyomdára lelni, s őt 
ide édesgetett egyes távol él ő  írókat is, akik úgy érezték: itt Új otthonra 
lelhetnek. Igaz, hogy azután a hazai táj is annyi írót termelt ki és annyi 
Új művet hívott elő , hogy a meglevő  kapacitások Becskereken (Zrenja-
ninban) erre elégtelennek bizonyultak és így számos bánáti író m űve 
jelent meg Temesvárott, Budapesten, esetleg Leipzigben vagy egyebütt, 
aminthogy az írók maguk is kirajzottak Bánátból, hogy leginkább Buda-
pesten telepedjenek meg mint publicisták, írók, egyetemi tanárok (Czir-
busz, Fináczy, Farkas Geiza stb.). 

Ezt már Pleitz Ferenc Pál becskereki megtelepedése is jelezte. Hiszen 
mint ezt már mondottam is egy ízben: 1845-ben, Bárány Ágoston első  
műve:  Torontál vármegye hajdana még Pesten jelent meg, viszont amikor 
1847-ben Pleitz Ferenc Pál útjára indította „könyvnyomtató intézetét", 
akkor, 1848-ban, a nagy évben, Bárány Ágoston második könyve:  Temes 
vármegye emléke, már itt jelent meg Becskereken, a Pleitz-nyomdában. 
Mert közben 1847-ben „Mi, els ő  Ferdinánd, isten kegyelméb ől ausztriai 
császár... Pleisz (sic!) Pál hívünknek (megengedte) . . . mint jó erkölcsé-
ről és ügyességéről ajánlott és elegend ő  vagyonnal is ellátott egyén... 
(nek, hogy) Torontál vármegyében fekv ő  Nagybecskerek mezővárosban 
könyvnyomtató intézetet állíthasson. . ." - írta alá a nyomdai engedélyt 
I.  Ferdinánd  néven a császár, gróf Apponyi György minisztri ellenjegy-
zése mellett. 2  Igy indult el útjára egy Új - hamarosan ismertté és hí-
ressé váló - kiadóvállalat és könyvnyomtató intézet, amely nemsokára 
valóban bebizonyította az elismerő  szavak helyén való mivoltát tulajdo-
nosának „jó erkölcséről", „ügyességér ől", „elegendő  vagyonnal (való) el-
látott" (-ságáról.). 

Ámbár az akkori „vagyoni ellátottság" nem tette volna lehet ővé a 
hatalmas kiadói munkásságot. Viszont a valóban Ügyes nyomdász hama-
rosan olyan tevékenységet indított el és fejtett ki a bánáti rónán, amely 
hamarosan Új vagyont létesített, a régit meggyarapította és így lehet ővé 
tette a kilombosodó kiadói tevékenységet. 

Pleitz Per.  Pál - egyes meglevő  adatok szerint - 1884. december 
6-án, halt meg 79 éves korában, ami arra mutat, hogy 1805-ben született 
és így a becskereki nyomdaalapítási engedélyt 1847-ben 42 éves korában 
nyerte el, tehát elismert ügyességével és vagyonkájával valóban útnak 
indíthatta vállalatát. Utóda Brájjer Lajos viszont Brájjer Mária született 
Pleitz, fia volt, író, publicista és a kiadóvállalat tulajdonosa, valamint 
szerkesztője is egyúttal a vármegye hivatalos (tehát kormánypárti) lap-
jának - a  Torontálnak,  amelyet időnként Lauka Gusztáv vagy Somfai 
János, az ismert írók is szerkesztettek. 3  

Az első  években, sőt évtizedekben a cég még - az ismert Bárány-
könyvön kívül - alig-alig foglalkozott könyvkiadással. Egyelőre - s az 
adatok szerint teljesen tudatosan - csak felkészült még Pleitz Fer. Pál e 
munkára: 1) egyrészt igyekezve tőkét, 2) másrészt pedig egyúttal közön-
séget is teremteni a kiadói tevékenység alátámasztására, 'felvirágoztatá-
sára. Ezt a kett ős előkészítő  munkálatot nyomról nyomra kísérhetjük, és 
megfigyelhetjük, a cég két legfontosabb lapjában. Az egyik a  Gross-
Becskerekei  Wochenblatt  volt, [,‚für den Geschöfts-, Gewerb- und Land- 
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mann. Organ für ämtliche Verordnungeri  und alle Arten Anzeigen, fü! 
Gewerbkunde, Gartenkunst, Land- und Hauswirtschaft"], amit magyarra 
talán legrövidebben így fordíthatnánk le, hogy Oly családi lap volt ez, 
amely hirdetésekből, reklámokból klvánt megélhetést és vagyont te-
remteni a későbbi könyvkiadáshoz. 4  A másik lap pedig az akkor már 
magyar nyelvű  Torontál  volt, a vármegye hivatalos közlönye, amely ezen 
a néven 1929-ig élt és virult, s talán éppen azért foglalkozott társadalmi, 
sőt munkásmozgalmi kérdésekkel Is, mert mint kormánypárti lap e moz-
galmakat igyekezett leszerelni - akár maga a bánáti polgári társada-
lomtudomány j55 

A Pleitz-nyomda a  Wochenblatt  tartalma, hírei, hirdetései és hirdet-
ményei szerint egyúttal könyvkötészettel, de falusi és városi, járási, me-
gyei hirdetmények és polgári hirdetések közlésével is foglalkozott. Kap-
csolatban állott tehát mind a nagyközönséggel, különösen az üzleti világ-
gal, mind a hatóságokkal a megyét ől lefelé a falusi községekig. 
Itt jelentek meg a hatósági pályázatok, akár a „(közhasznú" (gemein-
nützige) közlemények is -‚ míg a lap mentalitására, azaz olvasóközön-
ségének mentalitására egy újévi versike volt jellemz ő : „Gott mit uns!" 
azaz: Isten velünk! Az utána következ ő  elbeszélés 1854-ben az 1853-as, 
jobbágyságot megszűntető, azaz annak 1848-as megszüntetését elismer ő  
pátens után következ ő  esztendőben - a  Leibeigene  (a jobbágy) címet 
viseli, amelyben a „tiszteletreméltó gróf" - nagylelk űen felszabadította 
jobbágyait - tekintet nélkül a forradalomra és az azt elismer ő  abszolu-
tisztiku pátensre is! Ekkor, els ő  német nyelvű  könyvkiadványai a cégnek 
a  Deutseher Hauskalender (házinaptár) és a  Geistlicher-Wegweiser  (szel-
lemi-vallási-útmutató) voltak - mint az az ellenforradalmi, császári ab-
szolutizmus korának meg is felelt. Közli a lap persze a piaci árakat 
(,‚Kereskedelmi és piaci közlemények"), valamint a  Theater-Bericht-et,  
a színi előadások ismertetését Pleitz kiadásában és egyúttal szerkesztésé-
ben is°, aminthogy egyúttal Vajdaság szervezeti sémáját és a ceremónia 
leírását is adja, amely kötelez ő  volt Bajor Erzsébetnek, őfelsége meny-
asszonyának bevonulása alkalmából. A lap tehát teljesen hozzásimul az 
akkori ellenforradalmi, abszolutisztikus - német id őkhöz, de hirdetései-
vel és hivatalos közelményeivel igyekszik egy komolyabb könyvkiadói 
tevékenység anyagi-üzleti alapját is megvetni, megteremteni. Erre az 
irányvételre mutat az a közlemény is, amely a cég egykori háziszerz ője, 
„August von Bárány" könyvtárának végelárusítását hirdeti meg azzal, 
hogy itt jónéhányszáz, f őleg történelmi és jogi könyv vásárolható, jórészt 
latin és német nyelven, valamint kéziratok és térképek is, éspedig olcsó 
áron, habár együtt az állványokkal. B ővebb tájékoztatót özvegy Bárányné 
nyújthat... Igy vehetünk üzleties tudomást Bárány Ágost haláláról, 
amely mégis hozzá illően könyvek sorsa felől intézkedik,7  hogy azután 
hamarosan arról vegyünk tudomást, hogy kiadónk megnyitotta új litog-
ráfiai intézetét - amelyben névjegyeket, meghívókat, céhleveleket bárki 
rendelhet, aminthogy megrendelheti ki-ki vallására való tekintet nélkül 
- a jövő  évi naptárakat, közöttük a Bettelheim könyvboltban 22 külön-
böző  fajtájú naptárait is, a nemzetközi helyzetr ől szóló politikai füzetek 
kíséretében. És itt most újabb kultúrmeglepetéssel szolgálva - felajánlja 
a lap a jónevű  Fényes Elek történeti művét is Az orosz—török háború- 
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ról,  amely okiratokat és „földabroszokat" is tartalmaz s 5 más könyvvel 
együtt összesen is már 1,30 forintért kaphatós. Amint látjuk már 1854-
ben, az abszolutizmus idején, gondoskodik Pleitz - az anyagi alap meg-
teremtésén kívül - a közönség-teremtésr ől is, és Bárány mellett Fényes 
Eleket Is ismerteti. 

ĺgy  indult tehát a Pleitz Fer. Pál nyomda- és kiadóvállalat 1847--
1855 között, hogy 1856-ban már a grófokról és lumpenproletárokról szóló 
névtelen „szépirodalom" mellett meghirdesse e tájon az els ő  mezőgazda-
sági gépeket, 9  vagy közhírré tegye, hogy megsz űnt az uzsoratörvény S 

így bárki bármekkora kamatot is elkérhet - tetszése szerint -‚ hiszen 
a piaci helyzet amúgy is már akképpen alakul, hogy a kamatláb csökke-
nőben van. Igen, a lap nem jelzi ugyan, de a sorok között már olvasható 
e „családi lapban" is, hogy az uzsorások kora lejárt, helyüket a modern 
polgári bankok foglalják már el s hogy ez is az Új polgári világ hírnöke, 
ugyanúgy mint az a hír, hogy Bettelheim a német naptárak mellé - 
magyar nyelvű  naptárakat is szerzett már be a következ ő  1858. évre, 
aminthogy [üzleti érzékre vall ez, de egyúttal rátapint az új id ők men-
talitására is!] szerb és román nyelv ű  naptárakat is tart már raktáron.'° 
Ezek után már azon sem csodálkozunk, hogy a régi romantikus monda-
világ mellett Correggióról szóló életrajzokat is hirdet a lap a könyvek 
között, sőt meghirdeti a torontáli, bánáti újdonságot: a vasútvonalak 
építését, és a „galvántelegráf"-ot is. S őt - egyúttal a már szintén enge-
délyezett kétosztályú inasiskolát is ismerteti, amelyben a hittan és német 
nyelv mellett számtant, magyar nyelvet, földrajzot, természetrajzot, s őt 
árÚismeretet, könyvvitelt, jogot és levelezést Is fognak tanítani. Még 
akkor is, ha Kretschmarnak a királyn ő  névnapjára irt versét is közli a 
lap. De hiszen még 1900 körül és a köztársasági Pet őfi barátjának tollá-
ból is olvashatunk itt a lapban dinasztikus Lauka verset. 11  A „szépiro-
dalom" még nem áll irodalmi színvonalon, azonban néha már nem a 
grófokról, 'hanem a tőkés milliomosokról szól ez  (Das Glück eines Miflio-
närs),  s így az irodalmi tema'ti'ka a polgári világ ki-bontakozását tartja 
már szem előtt, új közönséget próbálva kialakítani. 12  S minthogy már a 
pesti piac árait, termékeit is meghirdeti - magyar színdarabokról is 
közöl recenziót (A csikós)  ks magyar írásokat, verseket is beilleszt a né-
met lapba: mert ezt kívánja az országossá, s ezáltal magyarrá váló piac. 13  
Ezt követik hamarosan a szerb nyelv ű  hirdetések is, majd - a közön-
ségteremtő  akció után - a karácsonyi könyvajándékok meghirdetése is. 14  
Egy-két év telik csupán el és „egy szerb" szerb nyelv ű  cikkben fordul a 
magyar olvasóhoz:  Iskrena reČ  braći torontalskim Madarima  (Őszinte szó 
testvéreimhez, a torontáli magyarokhoz!), kezét nyújtva feléjük egy itt 
is közölt plakát szövegében, amely szintén a Pleitz nyomda terméke. 15  
Ez az az idő , amikor már az 1867-es kiegyezés el őtt is kétnyelvűvé válik 
a lap hirdetéseivel együtt, itt-ott a szerb nyelvnek is helyet szorítva. 
Itt-ott még egyre olvashatjuk egyes magyar könyvek hirdetését - de 
még mindig nem a saját kiadású könyvekr ől van itt szó, aminthogy a 
későbbi időkben a  Torontál  sem fogja jelezni a Pleitz-könyvek meg-
jelenését: nem tudni - miért?! Talán erre nincs szükség? Talán enélkül 
Is szétkapkodták a Pleitz könyveket?! Ez egyel őre rejtély marad.'° 
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Viszont a tőkés gazdasági-társadalmi alakulat gazdasági és kulturális, 
sőt politikai hírei továbbra is egybeolvadnak, mint ez történt magában 
az életben is. A farsangi vigalmi felhívást három nyelven írják p1. alá 
Rákóczy - Parcsetich Hugó és Poroszkay; a Nagybecskereki G őzhajó-
társulat alakuló közgyűlésére való meghívót a történetíró Schwicker Írja 
alá német, míg a szerb omladinához Laza Kosti ć, a költő  fordul, persze, 
ezúttal szerb nyelven, s őt a híres politikai szerb népgy űlés meghívóját 
1869-ben szintén szerb nyelven közli a német—magyar  Wochenblatt 17 . 

A történelmi irodalom már 1848 óta részét képezi Pleitz Fer. Pál 
kiadói tevékenységének,s ha régebben Bárány vagy Fényes Elek, esetleg 
Schwicker Henrik nevével találkozunk - 1870-ben két német nyelv ű  
történelmi műre hívnám fel a figyelmet, amelyet Pleitzék is meghirdet-
nek, hogy közönséget teremtsenek a kés őbbi könyvkiadási termés piacá-
nak biztosítására. Az egyik m ű  címe 20 év világ történelem a német nép 
számára, 1848-1868, a másik pedig az 1870-es német—francia háború 
története szintén német nyelven. 18  

187 1-től kezdve már el őfizetőket gyűjt a lap egyes történelmi köny-
vei, esetleg regényei számára, még egyre a mások könyveit hirdetve 
meg, 19  hogy azután 1872-ben saját magyar nyelv ű  hetilapjukra, a hama-
rosan megjelen ő  Torontálra  hívja fel a közönség figyelmét - el őfizetési 
felhívás formájában. Ugyanakkor tehát, amikor Szentklárayék, Orth-
vayék, Bőhmék irányítása alatt megalakul egyúttal a  Délmagyarországi 
Történelmi és Régészeti Egyesület is, amikor tehát nagyobb, átfogóbb 
magyar nyelvű  közönségre lesz már szükség, tekintve, hogy történetíró 
akad szép számban a táj on.'° Mindez persze kapcsolatban áll a kormány-
párti politikával Is, s Így hamarosan megalakul a falusi,  Perleszi Deák-
klub s a vármegyei Torontáli Deákpárt is (Dániel János elnöklete alatt), 
annál is inkább, mert a perleszi szerb omladina tüntetése után szükségét 
érzik a szerb nyelvű  „Živeo Deák" szólamoknak, amiért ezt a Wochen-
blattban is olvashatjuk. 2 ' 

1874-től kezdve elegend őnek tartjuk már a  Torontál  szemmel tartá-
sát, amely szintén állandó figyelemmel kíséri a  Délmagyarországi Törté-
nelmi és Régészeti Egyesület és az egyéb magyarosító és magyar kultúrát 
terjesztő  egyletek működését, de p1. a  Szabadverseny befolyásá(t)  (is) a 
munka termel ő  erejére. Egyre világosabbá válik, hogy Pleitzék történeti-
és társadalomtudományi közönséget kívánnak teremteni Bánátban - sa-
ját könyvkiadásuk számára, s Így •az egyletekkel is szoros kapcsolatba 
lépnek, akár a magyar kultúrát pártoló megyei hatóságokkal j5!22  Igy 
kerülhet aztán sor a Stassik Ferenc Rousseau-fordítására  (A társadalmi 
szerz ődés), amely könyv természetesen Pleitz Fer. Pál kiadásában jelenik 
meg, s amelynek honoráriumát Stassik a n őegyletnek továbbította! De 
közöl a lap ekkor már értekezéseket is p1. a szabadk őművességről, a véle-
ményszabadságról vagy az ifjúsági társaskör megalakulásáról is, amely-
nek választmányában (akár a Történelmi Egyesületben stb.) egyes poli-
tológusok és szociológusok is helyet foglalnak, mint mondjuk: Stassik, 
Poroszkay, Rónay Jenő  vagy a könyvboltos Mangold, sőt hamarosan a 
Pleitz-cég újabb tulajdonosa, Brájjer Lajos, úgy is mint a  Torontdl  szer-
kesztője.23  
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1876-ban a  Torontál  már állandó irodalmi és kultúrrovatot nyit s 
ebben jelzi és ismerteti az Újonnan megjelent lapokat, könyveket, Igy a 
természet- és társadalomtudomány egyes m űveit, köteteit is. Tárca-
rovatuk egyre gyakrabban közöl írásokat a történelmi egyesület íróitól, 
a Történelmi Adattárból, sőt - habár a megye kormánypárti lapja -‚ 
mint később a munkásosztály harcait fogja ismertetni, most a dubrovniki 
humanista Tubero írását közli Dózsa Györgyr ő1,24  nem feledkezve meg 
természetesen egyes alapos tudásról árulkodó szociológiai cikkek közlé-
séről sem, a torontáli állapotokról, így p1. Dániel Jánostól az alispántó1 25  
De olvashatunk itt Nagybecskerek történetér ől, az aldunai rétek telepes 
községeiről vagy a történeti könyvtár éppen megjelent köteteir ől, a To-
rontáli Gazdasági Egylet alapításáról (Csekonics gróf alapítása, akinek 
birtoka a 43.000 holdhoz közeledik). 26  

Nincs sem időm, sem terem itt Pleitzék tevékenységének teljes ismer-
tetésére. Talán annyi is elég itt, hogy Pleitz Ferdinánd és Balás szer-
kesztők halála után, egy időre maga Szentkláray Jen ő  vette át a Toron-
tál ideiglenes szerkesztését, hogy meggy őződhessünk arról, hogy a lap 
s a cég továbbra is kapcsolatban fog maradni a társadalomtudományok-
kal, Ugyanúgy mint akkor is, amikor az egykori 48-as, Pet őfi-barát költő , 
Lauka Gusztáv vagy az Ady-fordító Pleitz-unoka, Brájjer Lajos, majd a 
proletár forradalomról szóló regények írója, Somfai János egyúttal a 
Torontáli Magyar Közm űvelődési Egylet ügyvivő  titkára is  -  lesznek 
sorra a lap szerkeszt ői, a cég kiadó-politikájának irányítói - persze mint 
Szabó Ferenc apátplébános terveinek és munkásságának realizálói. Mind-
erről bőven szólok könyvemben Bánát magyarnyelvíl polgári társadalom-
tudorn4nya a századforduló idején ( 1880-1918) címen, valamint egyné. 
hány kisebb tanulmányomban is a Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei-ben (1-14 számok) s így - tekintve, hogy e tevékenység 
javarésze a Pleitz-cég munkásságát dicséri s a becskereki vagy a temes-
vári nyomdát hagyva ellát napvilágot - úgy érzem, err ől itt nem is kell 
többet mondanom, ha csak nem éppen Szabó Ferenc munkájáavl kap-
csolatban. 

Szabó Ferenc27  - Pleitzék kapitális könyvsorozatának szerkeszt ője 
hosszú évtizedeken át, aki maga is írt néhány jókora, s őt hatalmas tör-
téneti művet - 1843-ban született Nagybecskereken, ahol - valamint 
Szegeden - látogatta a gimnáziumot, hogy 1866-ban pappá szenteljék. 
Mint lelkész működött Ziehyfalván (Plandišten), majd Becskereken, hogy 
1878-ban Elemérre kerüljön s úgy jusson vissza Becskerekre 1897-ben. 
1898-ban a Ferenc József rend lovagja, 1902-ben szabadelv ű  (kormány-
párti) képviselővé választják, hogy már mint képvisel ő  az agrárius-kleri-
kális Apponyival együtt lépjen ki a pártból és Várady Imrével együtt 
a Bánáti Ellenzék vezet ője legyen. 1905-ben bekövetkezett haláláig szá-
mos hatalmas, többkötetes történelmi művet írt és publikált az általa ala-
pított könyvsorozatban, amelyet Pleitzék a néprajznak-földrajznak és 
történelemnek szenteltek. 27  

Pleitz—Szabóék többszáz-kötetre rúgó kis könyvtárat adtak ki a jel-
zett tudományok és egyéb társadalomtudományok köréb ől. Különösen az 
1890-1900 évek során. Egy ízben megpróbálkoztam - egy természetesen 
hiányos, bibliográfiai jegyzék összeállításával: külön iktatva be a Pleitzék 
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termését, és külön sorolva be a másutt (Temesvár, Budapest, Leipzig stb.) 
megjelent műveket.28  

Itt most Csupán azokat a köteteket venném tekintetbe, amelyek 
Nagybecskereken, esetleg talán Temesvárott jelentek meg, amennyiben 
bizonyos vagy nagyon valószín ű, hogy ezek a művek Pleitz-kiadványok, 
habár a becskereki nyomda kapacitását felül is múlták s így Temesvá-
rott kerültek sajtó alá. Ezt az egykori jegyzéket revidiálandó, tekintetbe 
venném itt most azokat a könyveket is, amelyeket újabban találtam a 
zrenj.anini  Városi Könyvtárban ( Gradska biblioteka, Zrenjanin). Persze 
mindezt Csupán lábjegyzetek formájában. 29  

Meg kell itt említenem, hogy itt nem kívánok foglalkozni 1) sem a 
bánáti, sőt becskereki írók működésével sem, ha azok Pesten vagy egye-
bütt jelentek meg, sem pedig 2) ha Bánátban, s őt éppen a Pleitz-cég 
adta ki őket - de már nem Nagybecskereken, hanem Veliki Becskere-
ken, Petrogradon esetleg Zrenj ainiban, mert ebben az id őben a Pleitz-cég 
már hanyatlóban volt és „megszűnt" kivételesen komoly tudományos 
kiadó lenni, megszűnt tehát az az egyedülálló jelent ősége, amelyre a 
vidéki kiadók között mondjuk egy Tevan vagy Kner tudott még szert 
tenni, Pleitz Fer. Pálon, esetleg talán Bittermannon kívül. A Pleitz-
család különben is kihalt vagy félrevonult, (Brájjer Lajos) és könyvtáruk-
levéltáruk széthullt, elkalódott - elveszítve minden hagyományteremt ő  
erejét. 

Ellenkezőleg az 1875-1905. évek azt az id őt jelölik, amikor maga 
Szabó Ferenc is kezd beledolgozni a lapba, s Így mind a szociográfusok 
és szociológusok, mind a történészek népszerűvé válnak a lap által. Ez 
a „hirdetési módszer" állandósul a  ToŤontál  hasábjain - mind Pleitz 
Ferdinánd, Szentkláry Jen ő  vagy Brájjer Lajos, Lauka Gusztáv, Somfai 
János szerkesztői munkássága idején is. Ebben nagyobb Lauka is mint 
a versírásban ezidőtájt, amikor a dinasztia tagjait köszönti fel sorra 
rossz, dagályos „ódáiban", azt nyomtatva névjegyére, hogy a Ferenc Jó-
zsef rend lovagja, nem pedig azt hogy Pet őfi egykori harcostársa és ba-
rátja... 

Minden kormánypártiságuk és a Jókaiéhoz hasonló lojalitás-rojalitás 
mellett is az 1880-as években egyre többet foglalkozik a lap - miit a 
bánáti polgári társadalomtudomány maga is - a bánáti falusi szegénység 
és munkásság mozgalmaival, mert ennek ismerete nélkül nem foghat 
hozzá a mozgalom, kis engedmények, reformok útján történend ő, le-
szereléséhez, lefegyverzéséhez sem. Igy kerül sor 1889-ben az elisen-
heimi telepesek „lázadásának" leírására, de egyúttal a mozgalom okainak 
feltárására is, szinte egyidej űleg a Lauka-jubileumot szervez ő  írásokkal. 
A népi mozgalom okainak elemzése így fonódik egybe a lap hasábjain 
a szociográfiai-szociológiai általános cikkekkel - mintegy az elmélet a 
gyakorlattal. Mindez annyira felszínre hozza és annyira népszer űsíti a 
könyvsorozatok tematikáját, hogy külön hírdetésekre - úgy látják 
Pleitzék—Szabóék -‚ nincs is szükségük. 

A  Torontál  az 1875-1905-ös években sem hirdette meg hát saját 
kiadványait - amíg még Pleitzék—Szabóék (1884, 1905) álltak a könyv-
és lapkiadás élén -‚ ami bizonyára azt jelentette, hogy ennek szükségét 
nem érezték. Amint ezt egy a  Torontálban  megjelent 1896-os kis Írás is 
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bizonyítja, amikor is az auguszuts 11-iki számban olyan sorokat is olvas-
hatunk a lapban, mint például: az „országszerte kapóssá vált közigazgatási 
(Pleitz-féle) kiadványok"-ról, amilyenné akkor éppen a Hegedűs János-
féle Közigazgatási Törvénytár 5. kötete i vált, amelyet - ekkor els ő  ízben 
- hirdettek meg. Vagy talán fontosabbnak tartották volna Pleitzék a 
közigazgatási törvénytár kötetét - a történelmi-, nép- és földrajzi könyv-
sorozat köteteinél? —Nem, ezt aligha hihetjük. Valószínűbb, hogy e tudo-
mányos könyvsorozat kelendősége annyira biztosítva volt, hogy egy ily 
egyszeri hirdetésre sem tartott igényt. 

Külöben  a lap s a kiadó megelégedett azzal, hogy a témákkal szemben 
keltette fel csupán az érdekl ődést, nem egyúttal az ezeket a témákat 
felölelő, megtárgyaló kiadványokkal szemben is. Mert 1879-ben p1. közli 
a lap maga is a főispán (Hertelendy) Írásait, jelentéseit (a Felső  Torontáli 
Ármentesítési Egylet kormánybiztosi jelentéseit), amelyek komoly és b ő-
séges szociográfiai anyagot is nyújtanak, akár a kés őbbi alispáni jelenté-
sek Is, amelyek (Tallián s mások tollából) egész vaskos kötetnyi anyagot 
kínálnak tudományos feldolgozásra. De közöl a lap iparfejlesztésére ösz-
tönző  írásokat is és persze Szentkláray Jen ő  történelmi értekezéseit is az 
1779-1879-es bánáti korszakról, vagy Európa történetéből is az I. Napo-
leon és III. Napoleon bukása közötti harcokat (1815-1871) ismertetve. 

Inkább a Seossa Dezső-regény megjelenését harangozza be a lap, 
holott a szépirodalom sokkal kevésbé kenyere a társadalomtudománynál. 
Ir a lap már a magyarországi munkáskérdésr ől is, vagy a nemzetiségi 
kérdésről, sőt a merkantilizmus és agrárizmus harcának lényegér ől - 
felöleli tehát a „dualizmus válságának" minden mozzanatát, bizonyára 
azért, mert e kérdések éppen Bánátban érlel ődnek ki leginkább s a terror 
mellett, leginkább a tudomány és publicisztika, valamint a reformpolitika 
eszközeivel kívánják Pleitz—Szabóék is e problémákat megoldani. Ez a 
békítő-összebékítő  vonal a lap s a könyvkiadás platformja, habár nem 
ritkán olvassuk ezért a lapban az osztályharcos  Gionról,  vagy a nem-
zetiségi pesti 1895-ös kongresszusról, akárcsak az agrárista néppártról 
is, hogy népámítók, Így próbálva meg nagy igyekezetében azt, hogy 
simára dörgölje az érdes felületeket, letördelve az éleket, a rögöket a 
társadalmi politika felületér ől. 

Ezért az egyre szaporodó Írások az agrárszocializmusról, ugyanakkor, 
amikor megemlékezik a lap (1897-1898) arról is, miszerint 50 éve annak 
éppn, hogy Becskereken fellépett Prielle Cornélia, amikor is a Pleitz-
nyomda szedte-nyomta ezt a nagy eseményt beharangozó színlapot. 

A lap- s a könyvkiadó vállalat élt és virult tovább. Mégis - valahol 
így is - úgy is félbe kell szakítani e kis beszámolót - itt abbahagyom 
ezt a rövid megemlékezést, hiszen az alapítók 1905-ben végleg cserben 
hagyták a vállalatot. Meghalt Pleitz Ferdinánd, a fiú Pleitz Ferenc Pál, 
az apa még a 80-as években, majd 1905-ben Szabó Ferenc, a tudós könyv-
sorozat szerkeszt ője is ‚pedig célunk éppen az volt hogy róla emlékezzünk 
meg. 
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JEGYZETEK  

Lőrinc Péter: Bánát magyar nyelvű  polgári társadalomtudománya a századfor-
duló idején 1880-1918,  liung. Intézet  Yjvidék, 1973. (főleg 5-37. 1. és 257-261). -  L. P. 
Bánát művelődéstörténeti problémái 1880-1918.  Hungarológiai Intézet Tud.  KM- 10, va-
lamint Dr. Arpacl Lebl: Osobenosti Banata I Pan Čeva, koje su ga odredile za izdavanje 
srp. Manifesta, SANU - L. P.: Bánáti magánkönyvtárak. HITK. 1. szám, 135-151. I. 

Az okmányt nemrég (1969) még özv. Brájjer Lajosné lakásán láttam el őször (vö.: 
Bánáti magánkönyvtárak);  ma már a zrenjanini Istorijski arhiv-ban, Zrenjanin található. 
Egykori bécsi száma P 11451/571-1847. Kiállítva a zrenjanini Narodni muzej  helyiségeiben 
1972 októberében „125  godtna štampartja Zrenjanina"  címen. A minket érdeklő , 1918-ig  
terjedő , időben a nyomdát és kiadóvállalatot dr. Brájjer Lajos, a Pleitz-unoka fogja - 
a nagyapa és apa halála után - vezetni egészen 1932-ig, amikor is Rijéka-Fiuméba 
vonult vissza, hogy ott utolsó éveiben Goethe-tanulmányokkal foglalkozzák, aminthogy 
már fiatalkorában is a  Torontál  szerkesztése mellett, egyebek között Ady és más ma-
gyar költők verseit fordította németre - mér akkor Goethe-s (Nem Ady-s-Rilke-s) 
hangulatban.  

W. Wochenblatt  27. XII. 1884. Viszont az egyházi (római katolikus) „halottak 
könyvének" IX. köt. 162. lapján (az állami anyakönyvi hivitalban) azt olvashatjuk, 
hogy 1884. XII. 26-án ugyan, de 78 éves korában halt meg, tehát eszerint nem 1805-ben, 
hanem 1806-ban született volna. Habár a Fer. rövidítést mindenki Ferdinándnak olvassa-
írja: e feljegyzés szerint teljes neve Ferenc-Pál volt. A Torontál 1884-es évfolyama sehol 
sem lelhető  fel. - A  Zrenjanin  1969. IV. 19-1ki száma szerint viszont Pleitz 1804-ben 
született Regensburgban; Brájjer Lajos pedig 1865-ben, Bécsben. 

Röviden  Wochenblatt  címen ismerjük e lapot. A hosszú cím fordítása: „Nagy-
becskereki Hetilap a keresked ő , iparos és földművelő  számára. Hivatalos rendeletek ás 
hirdetések közlönye az ipar, kertészet, földm űvelés, ás háztartás számára." A zrenjanini 
Városi Történelmi Levéltár első  róla szóló irata 1852144 szám alatt Is arról szól már, 
hogy egy 6 forintos hirdetési díjról szóló számlát fizet ki a város a lapnak. 

A  Wochenblatt  és a Torontál majdnem minden évfolyama a zrenjanini városi le-
véltárban (Istorijslci arhiv Zrenjanin)  található. A  Wochenblatt  példányai 1854-től kezdve 
kaphatók a levéltárban, habár az 1854 I. 7-11c! példányon már az olvasható, hogy‚ 4. 
Jahrgang" (4. évfolyam), ami arra mutat, hogy már 1851-ben indult a lap. A  Torontál-
nak sincs meg minden évfolyama, Igy az 1874 januári példányokon azt olvashatjuk, hogy 
3. évfolyam, tehát már 1872-ben indult a lap mint szintén hetilap, hogy Csak vagy húsz 
év múlva váljék napilappá. 

Wochenblatt,  1854. I. 7. és I. 28. Redigirt u. herausgegeben von Fr. P. Pleitz. 
1)0. 1854. VII. 15. 
1)0. 1854137. szám. majd 41. szám. 

• Uo.  1856. VIII. 9; VIII. 30. stb. 
10  1)0. 1857144 szám. 

1 1)0. 1858. - 4. ás 37. szám. 
12  1)0, 1859. I-8. 
13  1)0. 1859, 2, 17 szám, majd a V-14-iki, 20. szám, majd az els ő  magyarnyelvű  hir-

detés Is 1860. IX. 1.-1 35. szám; valamint az els ő  magyar hivatalos hirdetmény 1862. III. 
29-én. a 13. számban. 

24 1)0. 1802. XI. 22-ikik. 47. szám stb. 
‚  1)0, 1865. X. 14. 41. szám. 

18  1)0. 1867. p1. VI-8, VII-20 stb. 
17 110. 1868. 1-9, 1-22. IX-20. szám. stb. 
18  Uo. 1870: 20  .Tahre Weltgeschichte fiir das deutsche VoUc; Geschichte des deutsche. 

französischen Krieges von 1870 (von Alex. Gigi.) 
19 1)0. 1871:  Illustrterte weltgeschichte - Geschichte der Päpste stb. (Képes világ-

történelem - A nápák története) 
O 110. 1872. III. 10111. szám. 
1 110. 1873. VII. 12 (28. szám). A  Torontál  akkor már megindult (1872-ben), sajnos 

első  meglévő  évfolyama az 1874-es 3. évfolyam. 
22 Torontál,  1874. I. 812. szám. 4. sz. 6-7. sz. III. 12111. sz.; IV. 30118. sz. stb. 1875: 

IV-is/is. sz.; VI-3133 sz.; VII-22129. sz .; VIII-12132 sz.; VIII-20/34. sz. 
23  1)0. 1875. IX. 2135. sz.; IX-9136. sz .; IX-16137. sz . 
24 110. 1876. I-G/l. sz.; 1-2714. sz.; 11-1717. sz.; 11-2418. sz. stb. 
a 1)0. 1876. VI. 8123. sz. 
IS 110. 1876. VI-15125. sz . a befejező  cikk; VI-29/2-VIII-27-ig; XI-2144. szám. 
27 Zrenjanin  1969. IV. 191861. szám. D. Colié cikkecskéje Szabó Ferencr ől. Itt 1906-tal 

jelzik halála évét. Viszont a  Torontái  1905. IV. 19. számában ezt olvashatjuk Szabó Fe-
renc cím alatt: Ma reggel meghalt... stb. Téves esztendőt jelölt meg viszont a Torontál 
amikor 1901-et jelöli meg képvisel ővé választása éveként. Különben a lap ezeket Írja 
még Szabóról: 1843-ban született mint iparos fia. Temesváron lett áldozár 1866-ban, majd 
Zichyfalván, Oj-Moldován, Becskereken, Makón káplán, 1878-ban adminisztrátor Buziáson, 
1874-ben Lázárföldön, majd 1878-ban plébános Eleméren. Itt kezdi meg hatalmas iro-
dalmi tevékenységét. Ëvente néhány történelem-kötetet nyújtva. összesen legalább 30 
kötetet. 1897-ben becskereki esperes, apát és a József-rend lovagja, majd képvisel ő , de 
2 éve már visszavonult a politikai életb ől, hiszen nem is volt ő  politikai lelkialkat. 
Halálának oka - szívbaj. 

'  Lőrinc Péter: Bánáti magánkönyvtárak. HITK 1. szám. 
2) Bővebben a már ismert bibliográfiai jegyzéket lásd a HITK 1. (1969) szá-

mában: Lőrinc Péter: Bánáti magánkönyvtárak 146-150 1., amelyet most itt kiegészítek, 
tekintve, hogy a Gradslca biblfoteka, Zrenjaninban 1973-ban eddig még nem látott kö-
tetek kerültek kezembe. 
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A régóta Ismert művek közé sorolnám a szerbiai politikus,  Jovan RistiĆ  könyve 
mellett (Szerbia külügyi viszonyai az újabb id őben 1848-1868, I—II. 1892), a  Barta Gyula 
szerb történetét is. (A szerb nép történetének els ő  Öt százada, 1915), mert ezek is Pleitz-
Szabóék érdekl ődési körére vetnek fényt; itt a szomszéd Szerbiával kapcsolatban. A 
torontáli szociográfiai viszonyok iránti érdekl ődést mutatják  Jokly  könyvei (Torontál 
vármegye állapota 1887, 1890. Evi jelentés Torontál vármegye állapotáról, Pleitz—Jókiy, 
Becskerek—Kikinda, 1874, 1875, 1881, 1882)  Tallián:  Alispán évi jelentései, Kikinda—Becs-
kerek 1883, 1884 1885, 1886; akárcsak Rudolf gads... MonograpMe,  1891;  Tavolsági mutato 
Torontáĺ  vármegyében (1914); Steinbach-jubileum emlékkötete, 1896, 1897; Bányai:  Stein-
baćh élete, 1896;  Büchler Húgó: Nagybecskerek népoktatásának története, 1914: Dr. Th.tm 
József: A szerbek története, 1892;  Werther:  A középkori délszláv uralkodók, 1891: Stasstk 
nosabb, 1868;  Zslross Mihály:  Torontál vármegye költségvetése 1896, 1897, 1902, 1903;  To- 

A volt határőrvidék házközösségek, 1900; Pnroszkay  I.: Melyik csatorna volna a hasz-
nosabb, 1868; Zsíross  Mihály:  Torontál vármegye költségvetése 1896, 1897, 1902, 1903; 'Io 
rontáli népszámlálás 1870; Torontál szabályrendeletei, 1893, 1909; Milleker: Délmagyar-
ország régiségi leletei I—II. 1897;  Szenticláray Jenő : Száz év Délmagyarország történp. 
téből, Temesvár, 1882;  Szentkláray:  A  Csanád-megyei plébániák története, Temesvár 
1898:  MiUeker:  Dél-Magyarország az őskorban ás a rómaiak alatt, Tvár 1893, 1894;  Jókly 
LfpŐt: Torontál. . -i iránytű , 1880.  Szentkláray:  Történelmi adattár, Csanád egyház-megye 
hajdana, Temesvár 1871; Bodor: Temesvár és Dél-Magyarország, Temesvár;  Szentkláraij: 
Á társadalom nemzeti feladatai Dél-Magyarországon, Temesvár, 1897; Czfrbusz G.: A 
dlmagýarországi bolgárok, Temesvár, 1802. 

Az átfogóbb, általánosabb történelmi - nép - és földrajzi munkálatok közül ismer-
tettem már" a következ ő  műveket: 

K. Nagy, Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, 1891 (37. köt.).  Hölce 
Lajôs:  Magyarország űjabbkori története 1815-1892; 1893.  Smets M.: Az osztrák biroda-
lom története 1-111, 1891-92. (33-35. köt.).  Paganel C.:  Skander-ég története 1890 (26. 
kötet).  Wertner M.: Az Árpádok családi története, 1892 (51. kötet).  Wámbéry—Szamota: 
Régi magyar utazók Európában (1532-1770), 1892 (41. kötet). Dr. Lázár  Gy.: Az orosz 
birodalom története, 1890, 1891 (32. 29. kötet).  Jirecsek—Mayer:  A bolgárok története, 1889. 
Holzwarth—Szabó: Világtörténet, I—IV ,  1892.  Kaulen: Assyria és Babylonia. 1891 (38. kö-
tet). Szabó F.: Európa története. 1789-1815, I—II. és 1815-1885, I—II.  Schneidler:  A görög 
királyság története, I—V, 180 (19. kötet). Lázár Gy.:  A török birodalom története, 1890 
(21. kötet). Weiss (Szabó): Világtörténelem, I—XXII;  1896-1905. Rousseau: A társadalmi 
szerződés. 1895.  Czirbusz G.: Magyarország a XX. század elején, Temesvár 1902.  Csuday 
J.: A legújabb kor története 1818-1885, 1-111, 1889. 

A Budapesten vagy másutt megjelent könyveket itt persze nem veszem tekintetbe, 
ellenben szólnom kell azokról a Becskereken—Temesvárott kiadott könyvekr ől is, ame-
lyek nem a történelem, nép- és földrajz körébe tartoznak, az itt megjelent lapokat 
viszont éppen csak megemlítve. 

Hiszen a Wochenblatt-ról ás  Torontálról  már megemlékeztem. Kívülük talán csu-
pán a  TMKE  Somfai János által szerkesztett  Svkö'nyveire,  a becskereki iskolák érte-
sítőire s más hasonló kiadványokra kellene itt még tekintettel lennünk, mint amely 
kiadványok szintén fényt vetnek az egykori m űvelődési viszonyokra, és Pleitzék érdek-
lődési körére Is. 

Jelentősebb értékeket képviselnek természetesen egyes, a szépirodalomhoz sorol-
ható, kiadványok Is, mint a már említett  Brájjer  Lajos által kiválasztott és németre for-
dított: Moderne unqarische Dichter,  1914; a Somfai regénye: Forradalom, 1906; az 1900-as 
Lauka kötet, a Szigeti  Sz. Vilmos: Trubadur című  könyve 1900-bál, a Scossa Dezs ő : 
Elbeszélések c. kötete, 1890, Farkas  Geiza  könyve: Veszélyben a haza, 1908. Lauka Gusz-
táp: Becskerek az alig múltban és jelenben, 1886. stb. Különben bizonyos, hogy a szép-
irodalmi könyvek számban és min őségben is messze elmaradnak a társadalomtudomán" 
kiadványok mögött - még akkor is, ha eltekintünk a számtalan budapesti megjelenés ű  
könyvtől! 

Ezek tehát azok a könyvek, amelyekr ől már megemlékeztem egy ízben a bánáti 
magánkönyvtárakba tett izgalmas utazásom során. 10rjabban a zrenjanlni  Városi Könyv-
várban egy néhány olyan Pleitz—Szabó kiadású (szerkesztés(l) kötetre bukkantam, ame-
lyet azelőtt sem a polcokon, sem a kartonok között nem találtam: 

Engels (Angyal): A. Dante élete, Temesvár. 1904.  Szádecky  Lajos: Erdély ás Mihály 
vajda története (1595-1601) oklevéltárral, Tv. (Temesvár). 1893 (A Szabó-sorozat 58. kö-
tete). Lázár  Gy.: Angolország története I—IV. TV. 1892, 1893 (42-45. kötet), 13rjhegyi Béla: 
Budavár... Tv. 1892 (50. kötet).  Wertner Mód: IV. Béla király története Tv. 1893 (55. 
kötet).  Wertner  Mór: Magyar nemzetségek a XIV. sz . közepéig, I—II. TV . 1891 (52. kötet). 
Király Pál: Dada provinc. Augusti 1-11, 1893194. (47-48. kötet).  Ebers György:  Cicerone... 
Egyiptomon át I—II. 1893. 461-62. kötet).  Hilferding— Kiss: Szerbek és bolgárok törté-
nete, 1890. (25. kötet).  Andri Ć  Sándor (sic)  -Kúnos:  Montenegrói fejedelem történelete, 
1890. (23. kötet). Ranke (Mihályffl đ):  Szerbia ás Törökország, 1890, (26. kötet). A pesti 
Hazai Első  Takarékpénztár Egyesülettel  szoros kapcsolatban álló Torontál-megyei Taka-
rék és Hitelbank  Nagybecskereken - évi jelentései és zárszámadásai 1901-1918 (1918). 
Jankó Ágoston: A közélelmezésről (7).  Geiss  A.: Egyházi közigazgatás, Tv. 1910. Nagy-
becskerekf  betegsegélyző , 1898.  Messinger:  Iskolai értesítők, 1906-1918. 

Szépirodalmi művek visoznt az újonnan látott könyvek között: 

Mészáros I.: Magyar lantos költészet, TV. 1899.  Lauka  G.:  Oszlrózsák,  1889. Bodó 
Mátyás: Ambrus Kati, 1914. 
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RÉSUMÉ  

LE  TRAVAIL D'ÉDITION DU PLEITZ FER.  PÁL  ET DU  SZABÓ FERENC 

Le  dévéloppeînent  de  l'imprimerie du Pal Fer. Pleitz  a été  conditionné par  
la  montée  de la  vie spirituelle  ă  Nagybeckerek.  A  son âge  de  42.ans, 1'impri-
meur  a  obtenu  la  permission du Ferdinand  I de  cosnmencer  le  tavail. Au 
commencemenit 11 n'a édité que  les  révues familiales en allemande,  mais  aprěs  
1849.  il publie aussi  les  almanachs,  les  paraíes,  les  invitations, rarement des 
livres du contenu politiqe o ů  hi'storique. Dés des cinquantiémes années on  y  
trouve aussi des publication serbo-rournaines. 

On  y  édite deux journeaux: l'allemand Wochenblatt et I'hongrois  Toron-
tál.  Une  de  ses éditions &mportanits  a été Le  contrat socłal  de J. J. Rousseau,  
traduit en hongrois par  Ferenc  Stass&. 

Avec  Ferenc Szabó  plus tard, Pleitz ia pisblié une série des oeuvres  de la  
domanie des sciences sociales.  Los  auteurs furent  les  historiens  ot les  soeio-
logues gui  se  réunissaient autour du. Torontál, don-t la  plateforme  a été la  
poUtique sociale  de  réconciliation gui  a  eu  le  but d'affaiblir  les  mouvements 
agrares  ot la  lutte sociale. En  1905. le  proprietaire  de  l'irnprirnerie n'est plus 
Pleitz, par consequance sOn nom  Se  perd.  
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A KALANGYA MÚLTJÁRÓL  



A Hungarológiai Intézet jugoszláviai magyar irodalmi projekturná-
nak keretében folyó munka szerves része volt az az ülésszak és el őadás-
sorozat, amit oly céllal  hívtunk  egybe, hogy megvizsgáljuk a két világ-
háború közötti időszak egyik legfontosabb irodalmi orgánumának  iro-
dalomtörténeti,  eszmei, esztétikai és kulturális szerepét. A tanácskozás 
felkért el őadói  Titasi  Csaba, Herceg János, Bori Imre, Tornán László, 
Bosnyák István és  Gerold  László voltak. Az értekezlet munkájáról  ‚n4r  
részletesebben is szóltunk (lásd: A Kalangya és irodalma,  HITK,  VI.  évf.,  
1974. március, 18. szám), ezért ezúttal csak az el őadások szövegét közöl-
jük, Bori Imre beszámolója nélkül. Itt jegyezzük meg, hogy az 1973. no-
vember 17-én tartott munkaértekezleten került sor az intézet els ő  mono-
gráfiájának, Lőrinc Péter: Bánát magyar nyelvű  polgári  társadalomtudo-
mánya  a századforduló idején, 1880-1918  című  művének a bemutatására, 
amely alkalomból az intézet vezet ője mél tatta  a szerző  tudományos ér-
demeit 75. születés napja alkalmából.  

(sz.  I.) 
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Utasi  Csaba 

A KALANGYA TtjRTÉNETEI 

Az első  világháború utáni években, amikor a jugoszláviai magyarság 
Pesttel való kapcsolatai mindinkább gyengülnek, majd átmenetileg meg 
ig sakadnak, két gócpontban indul meg a Vajdaságban rekedt vagy ide 
származott Írók alkotómunkája. 

Az egyik Szabadka, pontosabban a Bácsmegyei Napló, amely sok 
betiltás és „egyéb viszontagság után" már 1920-ban Ismét megjelenik, s 
a napi események regisztrálása, kommentálása mellett helyet kíván biz-
tosítani a szépirodalomnak ig. A lap tulajdonosa, Fenyves Ferenc kezdet-
től fogva Peśt felé figyel, nem hisz a sajátos, autochton vajdasági iro-
dalom lehetőségében, s Igy nem véletlen, hogy még 1928-ban is szelle-
meskedő  iróniával veti el a jugoszláviai magyar irodalom megteremtésé-
nek időközben aktuálissá vált 'követelményét. „Bajos volna szépirodalmat 
csinálni úgy - Írja -‚ hogy ennek az irodalomnak témakörét földrajzi 
határok közé szorítanák s problémái köréből kizárnák a nagy világprob-
lémákat, de helyt adnának a sztáribecseji flaszterozásnak. A sztáribecseji 
fiaszterozásról is tud egy tehetséges író jó novellát vagy akár verset is 
írni, s a Paneuropa kérdésr ől is lehet vajdasági irodalmi alkotást terem-
teni." Elmélkedése látszólag teljesen helyénvaló, hiszen alkotó és téma 
viszonylatában egészen egyértelm űen a tehetséget tartja els ődlegesnek, 
mely a „kis" és „nagy" témáktól függetlenül maradandó műveket hoz lét-
e. Ha azonban mindent ől elvonatkoztatott, általános érvényűnek tetsző  

eszmefuttatását a húszas évek tényeivel szembesítjük, csakhamar kiderül, 
hogy a provincializmust könnyed eleganciával megmosolygó Fenyves va-
lóában az irodalmi status quo őre, s mint ilyen, a vidékies igénytelenség 
szószólója - még akkor is, amikor „világproblémákat" és a „Paneuropa" 
gondolatát lobogtatja meg könnyen megilletődő  Íróink előtt. 

Hadd emlékeztessük csak arra, hogy Fenyves Ferenc a Napló  Va-
gunk  című  karácsonyi almanachjának el őszavában írja le az idézett 
sorokat, abban az újságpapírra nyomtatott gy űjteményes füzetben tehát, 
amelyre egyebek közt a teljes 'koncepciótlanság jellemz ő. Több mint hat-
van irót mutat be Ugyanis, anélkül azonban, hogy a tehetség és érték 
szerinti válogatás szempontjának érvényt próbálna szerezni. Szívósan ki-
tartó fűzfapoétákat, reménytelen féltehetségeket és ma is Ismert írókat 
egyként megszólaltat a Napló köréb ől, a kívülállók közül azonban nem 
egy alkotóról megfeledkezik, elsősorban annak a jeleként, hogy a lapnak 
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nincs elképzelése irodalmunk fejlesztésér ől. Számára csak az a fontos, 
hogy ezen az elszakadt tájon is vannak íróemberek, kik m űveikkel el 
tudják szórakoztatni a nyájas olvasót, s éppen ezért nincs szüksége olyan 
programra sem, amelynek alapján a jöv ő  kérdéseivel Is szembe tudna 
nézni. Találóan jellemzi a Napló körében uralkodó légkört Szeli István: 
„Kosztolányi szellemes terminusával az ‚irodalmi írók' társasága volt: 
olyan ízlést, élet- és irodalomszemléletet vallott magáénak, amely gon-
dosan távol tartotta magát a profán, ‚irodalom alatti' témáktól, szoba-
tiszta, sőt csírátlanított eszményekre esküdött, a stílus eleganciáját hir-
dette, polgári liberalizmusával egymástól elég távol es ő  irányzatokat és 
törekvéseket kapcsolt egybe... A m űvelt olvasók, de nem a vérbeli írók 
irodalma-volt ez, a Babits-, Kosztolányi-, Karithy-epigonoké." 2  

Mindennek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a teljes 
alkotói szabadságért síkraszálló Fenyves Ferenc valójában nem irodal-
munk esztétikai színvonalának emelésére törekedett, s nem ezt az akkor 
még alacsony színvonalat féltette a bezárkózó regionalizmustól, hanem 
a Naplóban kibontakozott, békésen egzisztáló, s tegyük hozzá, sokáig 
„teljhatalmú" irodalmiságot. Csakis ezzel magyarázhatjuk, hogy egyrészt 
vehemensen gúnyolta a becsei flaszterozást, melynek gondolata annyira 
sarkítva, mint éppen nála, sohasem is bukkant föl irodalmunkban, más-
részt viszont messzemen ően elnéző  volt például egy Govorkovich János-
sal szemben, aki suta múlt századi gesztussal a Napló olvasón őinek szen-
telte áporodott leveg őjű, biedermeieresen lagymatag munkácskáinak „kri-
zantémkoszorúját". 

A Napló-beli szépirodalom domináns vonása a távlattalan önelé-
gültség volt tehát, s ily módon csöppet sem kell csodálnunk, hogy Feny-
ves minden olyan irodalmi programot és megmozdulást gyanakvó ellen-
ségeskedéssel fogadott, amely a megállapodottság ellen küzdve, beleront-
hatott volna lapja idilljébe. 

Irodalmunk másik fontos gócává Üjvidék vált. 1921-ben, a Pécs-Ba-
ranyai Köztársaság összeomlása után az ottani forradalmárok, írók egy 
része Jugoszláviába emigrált, s többjük újvidéken telepedett le. Közülük 
valósággal kiemelkedik Csuka Zoltán, akit Szirmai Károly joggal neve-
zett később „irodalmunk örök kovászának", hiszen ideérkezése után 
nyomban hozzálátott a vajdasági avantgarde megszervezéséhez, Út cím-
mel már 1922 elején aktivista folyóiratot szerkesztett, mely „Új hitre" 
és „Új világszemléletre" épül ő  programmal indult a „nemzet fölötti", 
„egyetemes irány felé", miközben radikálisan megtagadta a „tegnap 
marasztó mézeskalácsait". 3  Folyóiratát 1925-ben elnyelte a vajdasági kö-
zöny, de Csuka nem vesztette el kedvét: nemsokára már a Képes Vasár-
napot szerkesztette, s ennek mellékleteként Szentelekyvel megindította 
a Vajdasági Irást. Végs ő  fokon részben neki köszönhet ő  az is, hogy 
1932-ben megszületett a két háború közti vajdasági magyar irodalom 
leghosszabb életű  orgánuma, a Kalangya, melynek szerkesztésére szintén 
Szenteleky Kornélt nyerte meg. 

Ami az indulás éveiben mer ő  képtelenség lett volna, a húszas évek 
vgén és a harmincas évek elején gyümölcsöz ő  valósággá vált: egymásra 
talált az aktív, mozgékony Csuka és •a zárkózott, elvágyódó Szenteleky, 
aki Herceg János szavaival sokáig „tundokló elszigeteltségben elt ‚ Szen- 
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teleky  és Csuka egymást támogatva tartósan belázasítja a Kalangya köré 
csóportosuló kisszámú írót. Összefogásuk paradoxonának nyitja az, hogy 
egyfelől, mint Bori Imre Írja, „Csuka Zoltán és társai szemlélete lassú. 
de gyökeres változáson ment át: az européer szellemet megkísérelték ösz-
szekapcsolni azokkal a szellemi törekvésekkel, amelyek a vajdasági élet 
sajátosságaiból eredtek" 5, másfelől pedig maga Szenteleky is eltávolodott 
a húszas évek elején vallott irodalmi eszményeit ől. Mind gyakrabban és 
mind nagyobb nyomatékkal hangoztatta, hogy a Fart pour Part kora le-
járt, s az írónak szembe kell néznie kora problémáival, különösen itt, 
Vajdaságban, ahol szerinte az utóbbi kétszáz év „medd ő , forradalmas, 
közönyös, útonállásos, háborús és tétlenül pipázgató esztend ők sorozata 
volt". 6  Bármennyire érezte is azonban az élet és irodalom egymáshoz való 
közelítésének szükségességét, beteg ember lévén, egyedül nem tudta vál-
lalni a lapalapítással járó küzdelmet, s őt még Csuka Zoltán „mindent 
legyűrő  fiatalságának" áramkörébe jutva is hatalmukba kerítették olykor 
a hitetlénség percei. Szüksége volt tehát Csuika buzdítására, lankadatlan 
szervező  munkájára, mint ahogy Csuka sem nélkülözhette a széles látó-
körű  Szentelekyt; akkori irodalmunk legműveltebb, kifinomult ízlésű  
íróját. 

A Kalangya első  száma 1932 májusában jelent meg, s miként az egy-
egy folyóirat indulásakor lenni szokott, a szerkeszt őség megpróbálta ha-
tározni a folyóirat jellegét, céljait, szerepét. „Gy űjtsd a termést kalan-
gyába!"  - 'ezt a jelmondatot Írta a lap „homlokára", mert ez fejezte ki 
lghívebbén „egyetemes", minden jugoszláviai magyar értéket, becsü-
leteś  szliemi megnyilatkozást begyűjteni óhajtó törekvését. Az els ő  szám-
ban magá Szenteleky is kifejtette a program legfontosabb összetev őit. 
„Kultúrát akarunk teremteni, és fogunk is teremteni - írta. - Mi min-
den éŕtéket össze akarunk gyűjteni, mint ahogy a gazda minden életet, 
minden kalászt kalangyába gyűjt. A Kalangya kötelességének tartja, 
hogy művésži átültetésekben bemutassa a jugoszláv irodalom kiváló ér-
tékeit... Mi tudjuk legjobban, hogy milyen fontos egymás megismerése, 
hiszen minden félreértés és ellentét okozója egymás nem-ismerése vagy 
félreismerése. A két kultúra közöttti hídverés életünk egyik legneme-
sebb feladata." Majd végezetül leszögezi: „Mi els ősorban közönségünkre 
számítunk, egyre öntudatosabb és egyre lelkesebb közönségünkre. Ez a 
lelkes megértés ad munkánk számára hitet, er őt és értelmet. 117 

 

A meghirdetett programmal összhangban a folyóirat gondosan el ő-
készített els ő  számaiban akkori irodalmunk legjelesebb m űvelői jutottak 
szóhoz: Farkas Geiza, Szirmai Károly, Szenteleky, Csuka Zotán, Fekete 
Lajos, a fiatalabbak közül Sziráky Dénes Sándor, Herceg János, Bencz 
Boldizsár, Dudás Kálmán stb., a szerbhorvát nyelven alkotók m űvei közt 
pedig nem Csupán a vajdasági Žarko Vasiljevi ć  vagy Jovan Popovié írá-
saira figyelhetünk föl, hanem KrleŽa és Krklec verseire, s őt Ivo AndriĆ  
egy novellájára is, már 1932-ben. 

Azt hihetné az ember, hogy annyi megbukott és megbuktatott kez-
deményezés után a Kalangya lázas májusi programja, majd e program 
céltudatos megvalósításának els ő  eredményei egy fokozatosan magára 
eszmélő  közönség lelkes megértésére találtak, de sajnos, nem Így történt. 
A jugoszláviai, magyar „középosztály", melyre oly üagyon számítottak, 
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süket közönnyel elzárkózott a folyóirattól. A kezdet kezdetén támadt zök-
kenőkre a sajtó is fölfigyelt. Az Üj Hírek arról cikkezett már a harmadik 
Kalangya-szám után, hogy szélesebb alapot kellene adni a vajdasági 
magyar irodalomnak, s e célból „irodalmi folyóirat helyett" „inkább ma-
gazint kellene megjelentetni", mert csakis ily módon szélesíthetné ki ol-
vasóközönségét a Kalangya. A cikkre Szenteleky válaszolt, s energikusan 
elutasította az ötletet: „Célunk nem lehet szórakoztatás - írta -‚ töme-
geket vonzó bűvészkedés, hanem kultúránk megbecsülése és nevelés egy 
új, öntudatosabb, igazibb életre... Itt arról van sz ő, hogy a kisebbşégi 
író átérzi-e írói felel ősségét, mely reá fokozottabb súllyal nehezedik, át-
érzi-e, hogy csak hittel, mélyen átérzett és fel-feltör ő  igazságérzéssel lehet 
és szabad írnia." 8  

Akkoriban azonban még igen kevesen munkálkodtak e tájon a meg-
kívánt felelősség jegyében. s így nem csoda, hogy a folyóirat szerkeszt ő-
ségébe érkező  munkák nagy része nem felelt meg Szenteleky várakozásá-
nak. A tettekre ösztönző  Kalangya-program nem annyira új tehetségeket, 
céltudatos fiatal alkot ćlkat bírt szóra, sokkal inkább a dilettánsok hadát. 
Ügyannyira, hogy az immár nagybeteg Szentelekynek, aki éjszakákat vir-
rasztott át a kéziratok fölött, s nem egyet közülük a Szó szoros értelmé-
ben átírt, fkozatosan be kellett látnia, hogy nem pusztán a hagyományos 
vajdasági érdektelenséggel magyarázható a Kalangya vérszegény térhó-
dítása, hanem nyilván a folyóirat anyagának szegénységével is, továbbá 
azzal, hogy a prezentált irodalom lényegében nem a vajdasági emberhez 
szól, hiszen megkerüli, elhallgatja annak létkérdéseit. „Az írástudók leg-
nagyobb része vakok és süketek módjára mosolyog, mintha nem látnák 
a bajt. . ." - tör ki ekkortájt indulatosan 9 ,  majd ismét a helyi színek 
elméletén inszisztál, nyilvánvalóan azért, mert ebben látja a közönség 
magára ébresztésének, következésképpen a folyóirat fenntartásának 
egyetlen lehetőségét. ,Életbevágóan fontos dolog, hogy megismerjük föl-
dünk és népünk lelkét - írja. - Nekünk íróknak vállalni kell a bánáti, 
bácskai jelzőt, s ez nemcsak azt jelenti, hogy a vajdasági közönségnek ír-
junk, hanem hogy földünkr ől és annak problémáiról írjunk." Majd föl-
hánytorgatja, hogy  „...  mi alig törődünk népüikkel és földünkkel. Mi 
verset és novellát írunk, nagy néha még regényt is, de a  folklór  éppoly 
kevéssé érdekli íróinkat, mint az itt él ő  népek egymásra gyakorolt ha-
tása." 10  

Szenteleky  tehát egy új, vajdasági elkötelezettség mellett szállt síkra, 
abban a reményben, hogy a helyi színek elméletének következetes és 
széles körű  alkalmazása oly mértékben fokozza majd az íróink, valamint 
az íróink és olvasóközönségünk közötti kohéziót, hogy irodalmunk nem-
csak elviselheti a valóság szorítását, de egyfajta bels ő  ellenerőt kifejtve, 
sikeresen fejlődhet is. Az adott helyzeben, amikor íróinknak szinte nap 
nap után azt 'kellett tapasztalniuk, 'hogy a nagyszerb burzsoázia legszí-
vesebben egyszer s mindenkorra elfojtaná egyebek közt a kisebbségi szel-
lemi kezdeményezéseket, amikor az irodalmunkat a magyar és a jugoszláv 
szellemi élettel összeköt ő, nélkülözhetetlenül fontos hidak, ilyen vagy 
olyan okokból, közelről sem funkcionálhattak kielégítően, s amikor író-
mik többsége egymástól távol, magára utalva, vidéki elszigeteltségben ten-
gette mindennapjait, Szenteleky programja kétségkívül el őremutató volt, 
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még ha szem előtt tartjuk is, hogy polgári alapon kísérelte meg ellen-
súlyozni egy mindinkább lejáródó polgári társadalom visszásságait. 

Törekvését azonban jellemz ő  módon még a polgári írók sem támo-
gatták egyöntetűen. Miután elkészült az Akáck alatt cím ű  novellaanto-
lógiával, melynek szerves egységét a milieu-hatásban igyekezett megke-
resni, felismerve, hogy világnézeti vagy m űvészeti egységre hiába Is 
törekednék, Havas Emil az ihlet diktálta, „köt őfék és zabla" nélküli, 
mindent átfogóan szabad teremt ő  munka nevében vitába szállt vele a 
Kalangya hasábjain, s az „egyetemes emberit", a „mindenholvaló embert" 
véve péidképül, radikálisan elutasította a „kijelölt utakat", így Szen-
teleky elméletét is, mely szerinte „az egyetemes emberi élet nagy útjáról 
letérít a szűk ösvénybe".' 1  

Havas Emil vitacikkét böngészve mindegyre az a benyomása az 
embernek, hogy egy intelligensebb és m űveltebb Fenyves Ferencet olvas. 
Kérdésfeltevése ugyanis, Fenyveséhez hasonlít, alapvet ően téves. Nem 
azért szállt vitába Szenteleky programjával, mintha biztatóbb, szélesebb 
körre kiterjed ő, távlatosabb elképzelése lett volna Irodalmunk fejleszté-
séről, hanem mert a művészetet időfeletti, szűz kategóriának fogta fel, 
amelyet nagy kár volna holmiféle mondvacsinált helyi színek er őltetsé-
vel bemocskolni. Ez pedig közvetve kétségkívül azt is jelzi, hogy Havas 
Emil számára a jugoszláviai magyar irodalom kibontakozását gátló kö-
rülmények nem jelentettek különösebb gondot, Ő  paradox módon a jelen-
nk élt, anélkül, hogy tudomásul vette volna a jelent. 

Természetesen az „örök ellenzéki" Havas Emil kirohanását Szen-
teleky nemegyszer egyoldalú és ellentmondásos fejtegetései is táplálták. 
Szenteleky ugyani élete utolsó éveiben, az áhított felel ősségérzetet és 
kötelességtudatot kialakítandó, többször-többször az általánosság vizeire 
hajózott ki, az irodalmi ténykedés olyan útjaként emlegetve a couleur 
locale-t, amelyen minden öntudatos vajdasági írónak haladnia kellene. 
Elméletének éppen ez a mindenkire vonatkozása b őszítette fel aztán időn-
ként a Fenyves Ferenceket és Havas Emileket, kik Szentelekyt olvasva 
nyilván egyedüli értéküket, a saját „korlátlan" individuumukat érezhették 
veszélyben. 

Valószínűnek tetszik, hogy Szenteleky, ha módjában állt volna, ké-
sőbb felülvizsgálja téziseit, elmélyíti és árnyalja Őket, s nagy súlyt helyez 
azokra a mozzanatokra is, amelyek különben kezdett ől fogva magától 
értetŐdőek voltak számára: arra, hogy a couleur locale nem vidékies 
bezárkózást, elszakadást jelent Európától, s hogy a tehetséget, az eszté-
tikai értéket nem pótolhatja semmiféle helyi szín. Gondolatait azonban 
már nem teljesíthette ki. Havasnak még válaszolt ugyan, 12  de közvet-
lenül utána, 1933 augusztusában meghalt, lelkesült, ellentmondásoktól 
sem mentes követelményeket hagyva maga után, amelyeket csakis egész 
életművénk ismeretében lehetett volna és lehet ma Is megnyugtatóan 
értelmezni. 

Szenteleky  halála után a folyóirat szerkesztését Szirmai Károly vette 
át. Szirmai egyszerre nagyon egyedül maradt, minthogy Fekete Lajos 
után irodalmunk mindennapjaitól elszakadt a Magyarországra távozó 
Csuka Zoltán is. A számottevő  veszteség azonban nem idézett el ő  súlyo-
sabb válságot, mivel a „szabadkai Literaria nev ű  könyv- és lapterjesztő  
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vállalat kitűnő  üzleti érzékű , Nyugatot járt tulajdonosa" 13, Kende Ferenc 
már Szenteleky halála el őtt védőszárnyai alá vette a Kalangyát, ügy-
nökök útján előfizetőket gyűjött, alapító tagokat nyert meg, s terjeszt ő  
munkáját jugoszláviai magyar könyvek kiadásával kötötte egybe. A szó 
szoros értelmében irodalmi élet volt tehát kibontakozóban a Kalangya 
körül, s hála a dolgok reménykelt ő  alakulásának, Szirmai viszonylag za-
vartalanul munkálkodhatott a folyóirat sokoldalúbbá tételén, színvonalá-
nak emelésén. Már 19$3 decemberében új rovattal kísérletezett, melyben, 
iint meghirdette, Szó lehetett volna a gazdasági életr ől, a gyermekneve-
lésről, az általános oktatásügyekr ől, a sajtóról, a könyvtárkérdésekr ől, 
egyszóval a jugoszláviai magyarság életének minden közös megnyilvá-
nulásáról. Mi sem jellemzőbb azonban az akkori vajdasági állapotokra, 
mint hogy a szerkeszt őségi felhívás pusztába kiáltott szó maradt. Egyetlen 
olvasó figyelt föl rá csupán, s küldte el lelkendez ő  sorait, de ezzel aztán 
meg is szűnt a rovat. Szakemberek híján természetesen a magyar kisebb-
ség életének szociográfiai-szociológiai feltérképezésére nem is kerülhetett 
sor. 1936-ig, ameddig a Kalangya fénykora tartott, mindössze néhány 
ilyen vagy hasonló tárgyú írás jelent meg a folyóiratban: így p1. a nép-
räjzi gyűjtésről, a jugoszláviai magyar képzőművészeti céh megterem-
tésének szükségességér ől, az erdélyi és vajdasági magyarok életkörül-
ményeiről, a falukutatás szempontjairól stb. 

A Kalangya tehát továbbra is határozottan szépirodalmi jelleg ű  ki-
sebbségi orgánum, noha a szerkesztési koncepcióban beállt változásokra 
mindenképpen föl kell figyelnünk. Szirmai ugyanis nem híve a helyi 
színek mindenáron való erőltetésének, véleménye szerint ezeket a színe-
ket majd csak egy elkövetkez ő  Új nemzedék fogja felmutatni, s nem ők, 
kik csak „jöttmentek vagy vendégek" e tájon. 14  Éppen ezért nem véletlen, 
hogy már 1934-ben így írt Szenteleky-portréjában: „Követelte a magyar 
kisebbségi tudatot, a vajdasági színt, a vajdasági problémát, bár maga 
is tisztában volt vele, hogy a couleur locale sok esetben megvalósítha-
tatlan." 1' Világosan látta tehát a kérdés lényegét, azt, hogy tehetség és 
széles látókörű  műveltség nélkül mindennemű  „sajátos" vajdasági színezet 
karikatúrává válik, s valójában irodalmunk már megteremtett értékeinek 
eltemetésével is fenyeget. Annál inkább fel kellett hívnia a figyelmet e 
mozzanatra, mert gomba módra szaporodtak azok a tollforgatók, aJkik a 
lássan legendássá váló vezérre, Szentelekyre esküdtek ugyan, de lépten-
nyomon meghamisították Őt, s írásaiknak egészen periferikus vidéki je-
gyei alapján bebocsáttatásukat követelték irodalmunkba. Fölismerve a 
veszélyt, Szirmai hadat üzent a dilettantizmusnak, minek következtében 
egyesek elhallgattak, mások pedig gyanakvón tekintettek rá, és sért ő-
dettségükben csak az alkalmas pillanatot várták, amikor majd árulással 
vádolhatják Őt. Az összetűzésre 1935-ben került sor. A Kalangya 'két Írója, 
munkatársa megtámadta Szirmait, els ősorban azt vetve szemére, hogy 
letért Szenteleky útjáról. Szirmai az önérzetében vérig sértett ember 
hangján válaszolt a vádra, s többek közt a következ őkre figyelmeztetett: 
„Mi nem frissen átmázolt vajdasági írókat kérünk, mert jól tudjuk, hogy 
ilyesmit nem lehet er őszakolni, hanem önmagáért felel ős, tehetséggel 
szavatolt Írást, melyb ől nem csap ki a sivár szegénységszag; vonatkozzék 
ez akár a témára, akár az író kultúrájára." 6  A helyi színek értelmezése 
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körül kirobbant vita ezután elcsendesült a Kalangyában, s Szirmai foly-
tathatta min őségre törő  szervező  munkáját. 

Akárcsak Szenteleky és Csuka idejében, a folyóirat kisebb-nagyobb 
rendszerességgel most is figyelemmel kíséri a jugoszláv népek irodalmát: 
magyarra fordított verseket, novellákat közöl, könyvismertet őket, sőt 
tanulmányt Is a délszláv és a magyar irodalom kapcsolatairól, Milan Ra-
kićról, Stanislav Vinaverr ől stb. Emellett Szirmai más módon is megkí-
sérli közelebb hozni egymáshoz a két kultúrát. Jószándékú írás a szoro-
sabb együttműködésről címmel hosszabb cikket közöl Daka Popovié 
szenátor tollából 17, majd megnyeri a Bácskai Cukorgyár Rt. vezérigazga-
tóját, hogy bocsásson 20 000 dinárt olyan irodalmi pályázat céljaira, amely 
a két szomszéd nép közeledését szolgálná. Egyidej űleg fölismeri a ma-
gyar irodalommal megalapozandó kapcsolatok fontosságát is. S űrű  levele-
zésbe kezd Németh Lászlóval, aki fölajánlja neki Ember és szerep cím ő  
önéletrajzi regényét, majd kés őbb VII. Gergely és Papucshős című  drá-
máját, hogy csak a legfontosabbalkat említsük. Radnóti-versek bukkannak 
föl a folyóiratban, novella Tersánszky Józsi Jent őtől és Kosztolányitól, 
1936 márciusában pedig elkészül az emlékezetes Kosztolányi-szám is; ebbe 
Szirmai kérésére Babits Mihály, Németh László, Schöpflin Aladár és 
Kállay Miklós is küldött írást. 

De Szirmai ablakot igyekezett nyitni a nagyvilág felé is. Irodalmi 
Szemle címmel új rovatot indított, amelyben a Csehszlovákiából idesod-
ródott Kázmér Ernő  rendszeresen beszámolt a világirodalom legújabb 
eseményeiről: Gorkijtól kezdve Karl Krauson, Huxley-n, Pruston át 
egészen Hemingwayig szinte minden jelent ős európai és amerikai íróval 
foglalkozott, s csak sajnálni tudjuk, hogy ez a nagy m űveltségű  és esz-
tétikai kultúrájú íróember sohasem vált a Kalangya rokonává, irodal-
munk istápolójává. 

Bármennyire jelent ős az érintett területeken elért eredmények sora, 
számunkra tanulságosabb és fontosabb Is a Kalangyában közölt jugoszlá-
viai magyar irodalom színképe. Már a felületes vizsgálódás is arra enged 
következtetni, hogy a folyóirat, bár tagadhatatlanul polgári szellemiség ű , 
nem zárkózott el a vele homlokegyenest ellentétes világnézetet valló írók-
tól sem. Viszonylag állandó költőgárdája mellé - Dudás Kálmán, Berényi 
János, Benez Boldizsár, Csuka Zoltán, Fekete Lajos mellé - Így fölzár-
kózhatott például egy Laták István, Gál László, kés őbb pedig Csépe Imre 
is, akik az előbbiek formakultuszával, „költőien" szép soraival szemben 
az egyéni és kisebbségi gondoknál fájóbb, súlyosabb társadalmi gondok 
szószólójaként már a szociális 1k8ltészet ismérveit mutatták föl m űveik-
ben. Hasonló volt a helyzet a szépprózában is: Herceg János, Cziráky 
Imre, Kristály István, Börcsök Erzsébet és mások novellái mellett, melyek 
értékükben különböznek ugyan, de mind-mind vajdasági ihletésűek, he-
lyet kapott a folyóiratban a proletár nyomor néhány Szép zsánerképe is. 
A baloldali irányzat azonban természetesen jóval kisebb teret tudott 
kiharcolni magának a Kalangyában, mint az ún. „semleges", „tiszta" 
irodalom. Ez mindenekelőtt annak tudható be, hogy Szirmai viszolygott 
az irányzatosságtól, s egy-egy m ű  megítélésekor szigorúan csak az ilyen 
vagy olyan előjelű  tendencia mellett vagy ellenére megmutatkozó m ű-
vészi erőt, hitelességet tartotta szem el őtt. S ezen csöppet sem fogunk 
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csodálkozni, ha figyelembe vesszük, hogyan Is gondolkodott Szirmai a 
művészet és politika összefüggéseir ől. Több programcikkében, kommen-
tárjában érintette a kérdést, de a legegyértelm űbben talán mégis 1934 
tavaszán szólt róla, az induló Hidat üdvözölve. „Ez a fiatalság - Írta - 
józanon mérlegeli helyzetét, nem csatlakozik sem az egyik, sem a másik 
uralkodó világeszme követ őihez - nem válik sem fasisztává, sem bolse-
vistává -‚ hanem megmarad annak, amire érzése és helyzete predesz-
tinálja: kisebbségi magyarnak. Belátja, hogy ez lehet számára az egyetlen 
valóság."8  Kisebbségi tudatot követel ő  polgári liberalizmus hajtja át 
tehát a Kalangya számait, s ha ez a szellemi orientáció nem nyújthatott 
is távlatos programot a jugoszláviai magyarok irodalmi és sorskérdéseinek 
megoldására, de legalább hathatósan megóvta a folyóiratot a széls ő  jobb-
oldali törekvésekt ől. 

1936-ban, mint már említettük, véget ért a Kalangya fénykora. 
Anyagi nehézségek merültek föl, úgyhogy átmenetileg meg kellett szün-
tetni a folyóiratot. 1937 áprilisában nagy nehezen mégis talpra állt, ám 
számait egész éven át vékonyka füzetekben tudták csak kiadni, keve-
sebb munkatárs működött közre, eldugulni látszottak a jugoszláv és a 
magyar irodalom felé vezet ő  csatornák, és csak a kisebbségi tárgykör ű  
írások szaporodtak meg, els ősorban annak a jeleként, hogy a Magyar-
ország és Jugoszlávia közti viszony megjavulása után, melyr ől a Kalan-
gya is tudósított, a nagyszerb cenzúra engedékenyebbé vált. 

A jugoszláv—magyar államközi kapcsolatok elmélyülése a harmincas 
évek végétől újabb fellendülést hozott a folyóirat életében. Nemcsak 
hogy könnyebben lélegezhetett már a jugoszláviai magyar író, de egész 
irodalmunk vérkeringése Is fölgyorsult, hiszen a magyar irodalmárok 
fokozottabb figyelemmel kísérték az itteni eseményeket, szórványosan 
kritikákat jelentettek meg a lapban jugoszláviai magyar könyvekr ől, ma-
gyarországi írók egy csoportja, Szabó L őrinc, Csuka Zoltán, Bókay Já-
nos látogatott Vajdaságba, s szorosabbra f űződött Szirmaiék kapcsolata 
az erdélyi írókkal is. Még mielőtt azonban a kedvez őbbre fordult lég-
körben teljesebb mértékben megújhódhatott volna a folyóirat, az 1941-es 
magyar megszállás miatt átmenetileg Újra meg kellett sz űnnie. 

Első  háborús száma 1941 novemberében látott napvilágot, most már 
Herceg János szerkesztésében, a Délvidéki Magyar Közm űvelődési Szö-
vetség anyagi támogatásával. A régihez viszonyítva az új Kalangya össz-
képe jelent ős eltéréseket mutatott, minthogy gyökeresen megváltoztak 
megjelenésének mind „bels ő", mind pedig „külső" feltételei. A rezsim-
változás után egy csapásra semmissé lettek azok a hatóer ők, amelyek 
hosszú éveken át meghatározták a Kalangya kisebbségi irodalompoliti-
káját, hiszen a jugoszláviai magyarság máról holnapra többségi helyzetbe 
került. Ennek következtében a folyóirat munkatársainak egy része el-
némult, egy másik részét elsodorta a háború, a bánáti írók pedig, német 
megszállás alá kerülve, csak nagy ritkán hallathatták hangjukat. Mind-
emellett nem feledkezhetünk meg arról a nyilván nem csekély széls ő  
jobboldali nyomásról sem, amellyel a folyóiratnak nap nap után szembe 
kellett néznie. 

Amikor tehát Herceg János, a Kalangya folytonosságát biztosítandó, 
vállalta a szerkeszt ői teendőket, rendkívül bonyolult, mondhatnánk, ki- 
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látástalan helyzetbe került, s talán nem is rajta múlott els ősorban, hogy 
a folyóirat a háborús esztendők során szemlátomást visszaesett, s egy 
olyan vértelen, langyos és fáradt regionalizmus szócsöve lett, amelyet a 
regionalizmushoz különben nagyon is ragaszkodó szerkeszt ő  sem becsül-
hetett igazán. Alkotók nélkül maradva, rövidesen be kellett látnia, hogy 
az adott helyzetben képtelenség tisztán irodalmi folyóiratot csinálni a 
Kalangyából, éppen ezért cikkírókat gy űjtött maga köré, kik a megfo-
gyakozott szépirodalmi anyagot olyan vajdasági vonatkozású írásokkal 
bástyázták körül, amelyek egészségesebb körülmények között nyilván so--. 
hasem kerültek volna a folyóiratba. Nem csoda hát, ha a Kalangya iránti 
érdeklődés megcsappant, el őfizetőinek tábora 60-70-re zsugorodott, és 
itt is, ott is latolgatni kezdték, hogy talán legjobb lenne megszüntetni a 
folyóiratot. Végül annyira elmérgesedett a helyzet, hogy 1942 őszén előbb 
Féja Géza' 9, majd Csuka Zoltán emeli fel szavát a Kalangya érdekében. 
„Az utóbbi hónapokban sok Szó esett arról - írja Csuka -‚ hogy a Ka-
langyát meg kell szüntetni, mert kevés a közönség érdekl ődése. Pedig 
épp ezek az utóbbi hónapok voltak azok, midőn a folyóirat fiatal szerkesz-
tője a lélek lázával kutatta azt a formát, amely legjobban kifejezi a Dél-
vidék sajátos lelkiségét."2°  

Felmerül a kérdés, hogy vajon a Kalangya fiatal szerkeszt ője csak 
azért kereste-e lázasan a „sajátos" vajdasági lelkiség kifejezésének leg-
alkalmasabb formáját, mert meggy őződése volt, hogy irodalmunkat a 
továbbialkban a teljes regionalitás jegyében kell ápolni, és mert alkotók 
nélkül más utat aligha is választhatott volna? A kérdésre nem adhatunk 
egyértelmű  választ. Mert igaz ugyan, hogy Herceg János feltétlen híve 
volt a megítélésünk szerint zsákutcába vezet ő  regionalizmusnak, Ugyan-
akkor azonban paradox módon éppen a couleur locale ismételt és nyoma-
tékos hangoztatásával tudott csak válaszfalat húzni irodalmunk és a 
szédelgő  mélymagyarkodás, a vitéz Nagy Ivánok ún. „fels őbbrendű  ma-
gyar kultúrája" közé. Minél következetesebben törekedett a helyi színek 
érvényesítésére, annál inkább csökkent a Kalangya esztétikai színvonala, 
de egyidej űleg folyamatosan csökkent a magyar nacionalizmus mérgez ő  
hatása is a lapra, úgyannyira, hogy id ővel egyféle viszonylag független 
szigetté válhatott a folyóirat, mely nem élve vissza többségi helyzetével, 
Vajdaság ügyét kívánta szolgálni. A legszebb bizonyság erre az, hogy a 
háborús Kalangya sem fordított, hátát a jugoszláv népek irodalmának: 
verseket közölt DuČiĆtól, ŠantićtĆl, Anton Aš•kerct ől, novellát Cankartól, 
Veljko Petrovićtól, tanulmányokat a szerb nemzeti színházi törekvésekr ől 
Magyarországon, á magyarországi szerbek szerepér ől az új szerb iro-
dalómban, jugoszláv népballadákat stb., s ezenfelül erejéhez képest 
- figyelemmel kiserte a tobbi vajdasági nemzetiség m űvelődési életét is 

Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a több mint tizenkét 
esztendőn át megjelenő  Kalangya igen fontos szerepet játszott Irodal-
munk megteremtésében, természetes 'köt ődéseinek kiépítésében. annak 
tudatosításában, hogy a jugoszláviai magyar irodalomnak önálló életre 
kell berendezkednie, hiszen nem egyszer ű  függvénye sem a magyar, sem 
pedig a jugoszláv irodalomnak Vitathatatlan, hogy a folyóirat szerkesz-
tői jellegzetesen polgári utakon haladva kívánták elérni ezt az onállo-
ságot, minek következtében olykor-olykor indokolatlanul sok energiát 
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pazaroltak a helyi színek és sajátságok fölkutatására, ez azonban végső  
fokon nem csökkenti nagyobb mértékben annak jelent őségét, hogy még-
iscsak irodalmat és kultúrát teremtettek ezen a tájon. Mindent kockáz-
tatva nem tudták felemelni szavukat a növekv ő  embertelenség ellen, s 
természetszer űleg nem láthatták el a tömegek tudatosításának azt a nehéz 
feladatát sem, mint p1. a Híd, ám a széls őségekkel szemben passzív ellen-
állást is tanúsító kisebbségi elkötelezettségük parancsára mégis kitartóan 
építkeztek.  Ëppen  ezért mindinkább er ősödő  irodalomtörténetírásunknak  
nyilván már a közeljövőben szerteágazóan fel kell mérnie a Kalangya 
történetét, gondosan ügyelve a folyóirat minden erényére és fogyatékos-
ságára, hiszen az el őítéletektől mentes, semmit el nem hallgató kutató-
munkának a tapasztalatai igen hasznosak lehetnek mind irodalmunk 
múltjának mg behatóbb megismerése, mind jeleni élete szempontjából. 

JEGYZETEK 
'Vázlatos beszámolónkban nem térhettünk ki részletesebben a folyóirat életének, 

eszmeiségének, törekvéseinek kérdéskörére. A Kalangya irodalompolitikájával, világnézeti 
alapjaival a Lélekveszt ő  a „vajdasági nembánomság nagy óceánján" és a Szociográfiai-
szociológiai kutatás a Kalangyában c. dolgozatokban foglalkoztunk behatóbban (az új-
vidéki Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tanulmányok c. kiadványának 5. és 6. 
füzetében). 

2  Boschan Sándor, Utak egymás felé, Forum Könyvkiadó, 10rjvidék 1969. 205. O. 
Idézi Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom története 19184tl 1945-ig C. mű-

vében, Forum Könyvkiadó, gjvidék, 1968. 96. O. 
Szenteleky  szerepe, Kalangya, 1940. 7-8-9. sz. 

O I.  M.  123. O. 
•  Bácska mint m űvészt és szellemi egység, Kalangya, 1932. 7. sz. 

Köszöntjük az olvasót, Kalangya, 1932. 1. sz. 
A Kalangya szélesebb alapja, Kalangya, 1932. 4. sz. 

:,

Írói felelősségünk, Kalangya, 1932. 5. sz. 
 j lehetőségek -  új kötelességek, Kalangya, 1933. 2. sz. 

1 

 

Vicinális irodalom, Kalangya, 1933. 7. sz. 
10 Válasz Havas Smilnek,  Kalangya, 1933. 7. sz. 
"  Szirmai  Károly:Emlékezés a Kalangyára, Új Látóhatár, 1966. 1. sz. 
14 Írói felelősségem, Kalangya, 1935. 3. sz. 
1  Szenteleky Kornél, Kalangya, 1934. 7-8. sz. 

Írói felelősségem, I.  M. 
17 Kalangya, 1934. 5. sz. 
„  A Híd, Kalangya, 1934. 6. sz. 
10 Kalangya, Magyarország, 1942. szeptember 23. - réja cikke értesít arról, hogy 

a „magyar Írók a közelmúltban, Móricz Zsigmonddal az élen, a folyóirat további élete 
mellett szavaztak". 

02 Új köntösben - a régi utakon, Kalangya, 1942. 11. sz. 

RÉS  U M É 
L'HISTOIRE  DE KALANGYA  

Dans son rapport l'aiteur s'occupe  de Kalangya (1932-1944) le  plus im-
porbant périodique libtéraire hongrois qui ia ,  paru en Jugoslavie entre  les  deux 
guěrres. L'auiteur constate que ce périodique  a  joué  un  rőle important en ce 
qui concerne  de la  littérature hongroise en Jugoslavie, dans son dévéloppe -
ment  pour que cette littérature s'épanouisse  ă  une vie lautonome, parce qu'elle 
n'est pas  ni  une appendice  de la  littérature des peuples jugoslaves,  ni  hong-
roise.  Les  rédacteurs  de  ce périodique onit eu l'•intention d'aboutir  ă  cette 
indépendance par  la  voie du liberalisme bourgeois, par quoi son caraot ěre tout  
de  môme n'est pas diminué essentiellement :  11s ont  crée une littérature et 
une culture en Voivodina. Pourtant on leur  a  znanqué  la  force d'élever  la  
voix contre l'inhnmanité qui s'augmenté  de  plus en plus, et  de  faire connâitre 
au peuple comrne ça faisait  Híd, mais  ils  ont  exercé avec une persévérence  la  
résistiance passive vis -ă-vis  la  réaction extréme.  
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Herceg János 

A KALANGYA  INDULASA  

Egy éve se volt még, hogy megsz űnt a Vajdasági hás, és Szenteleky 
máris bizakodóan közölte egyik írótársával az újabb fészekrakás lehet ő-
ségét. Ezúttal nem önálló folyóiratról volt szó, csak egy irodalmi mel-
lékletről, amelyet az újvidéki Reggeli újság szürke eminenciása, dr. Ko-
ráni Elemér kínált fel Szentelekynek. Igy indult meg 1930 végén „A mi 
irodalmunk". 

Koráni, akit Szenteleky „nagyon rokonszenvesnek" tartott, a húszas 
évek elején a zombori f őgimnázium magyar tagozatának volt hitoktatója, 
s nekem osztályfőnököm. Volt úgy, hogy más tanárokat helyettesített, s 
amíg mi dolgozatot- írtunk, addig Ő  fenn a katedrán kiterítette maga el őtt 
a re Figaro lepedőjét és elmerült az olvasásban. Hogy az irodalom kö-
zelebbről is érdekelte volna, nem látszott meg rajta. Pedig Radics György-
nk, a gimnázium egykori igazgatójának, s a szerb népköltészet finom-
tollú fordítójának volt az unokaöccse. Inkább arról hallottunk, hogy tá-
bori pap volt, s magasra tartott kereszttel vezette a szuronyrohamokat, 
mint valami megkésett Tomori Pál. S ezt annak ellenére el lehetett hinni 
róla, hogy volt benne valamiféle feminin vonás, de ugyanakkor hideg 
volt és kimért, nyájas modora is csak udvariasság volt, S az utcán kizá-
rólag sietni látta az ember mint magas alakját körüllegyezi a reveren-
dája, keskeny ajkát szorosan összezárta, amit ől mintha még nagyobb lett 
volna orra hegyén a nagy barna szemölcs. 

És  csakugyan plein-pouvoirt adott Szentelekynek a szerkesztésben, 
ami ellen a katolikusnak mondott Reggeli Újságban senkinek se lehetett 
kifogása, ha már a rókusi plébános, a kiszolgált csatapap hagyta, hogy azt 
közöljön a lap mellékletében ,a szabadk őműves szerkésztő , amit jónak lát. 
Hogy ezt a liberális álláspontot Szenteleky tekintélye vagy az irodalom 
tisztelete kényszerítette-e Koránira és környezetére, ki tudja már! 

A tiszteletet azonban nem pejoratív értelemben mondtam a szegé-
nyes, műkedvelő  állapotából éppen csak kiemelkedni kezd ő  kisded Vaj-
dasági irodalommal kapcsolatban. Bármily hihetetlenül hangzik, magyar 
környezetben - akár faluhelyen, akár városban - becsülete volt a ma-
gyar írónak. Az a nagy erkölcsi tekintély, amit a magányában él ő  Szen-
teleky élvezhetett volna, ha lett volna kedve ilyen élvezethez, jótékony 
sugaraival kicsit az írókra is rásütött. Volt, hogy bezárták el őttük a kaput, 
ha könyvükkel elindultak házalni, s eloldották láncáról a kutyát, de ilyet 
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is csak olyankor tettek, amikor nem látta senki. Különben f őhelyre ül-
tették az asztalnál őket irodalmi estek után és versenyeztek egymással, 
kinél töltse az író majd, mint vendég, az éjszakát. 

A háromszázhatvan el őfizető  úgy maradt meg a Vajdasági Irás után, 
hogy a Szép Nagy Loncsi és Beleznay ha rég nem járta már a terepet 
előfizetéseket gyűjtve, s így aztán csak azok tartottak ki az irodalom 
mellett, akik ezt erkölcsi kötelességüknek tekintették. És ez nem is volt 
kis dolog. Egy időben a Nyugatnak se volt több el őfizetője. 

És magyar mecénások is volta śk, jól kereső  magánemberek, akár-
milyen keservesen adták is össze a pénzt, sokszor nadrágzsebb ől guberál-
va ki, ami a nyomdának járt, de valahogy összeadták. 

„A mi irodalmunk" úgy indult, hogy nem lesznek anyagi gondjai, 
sőt Szenteleky már arról kezdett ábrándozni, hogy majd száz dinárt fi-
zethet egy-egy novelláért vagy tanulmányért, ami négy napszámnak felelt 
meg faluhelyen. A példányszám is tízszerese volt a korábbi folyóiraténak, 
ami alatt semmiképpen se szabad azt hinni, hogy tízszeresére n őtt az 
olvasók száma. Aktivista versek és expresszionista novellák igazán nem 
érdekelhették a Reggeli lljság jámbor olvasóit, amin azonban a költ ők 
időnként elcsodálkoztak, s őt fel is háborodtak. De azért rendületlenül 
írtak. És fiatalok is jöttek, ahogy szokás volt mondani: „új tehetségek", 
úgyhogy sokkal népesebb tábora volt már Szentelekynek, mint a Vaj-
dasági Írás .idején. Az „öregek" nagyrésze elt űnt, az emigránsok legtöbb-
jét kiutasították, Szántó Róbert, a termékeny és beérkezettnek t űnt 
szabadkai pap elköltözött, Kováts Antal, a temerini költ ő  meghalt, Bor-
sódi Lajos és Ambrus Balázs elhallgatott, míg Somogyi Pál a Szovjet-
unióból adott hírt magáról. A fiatalok meg, akiknek a kézirataiban igen 
gyakran ki kellett javítani a helyesírási hibálkat, csak jöttek, egyre jöt-
tek. Ideje volt megvetni az alapját egy tisztességes, havonta megjelen ő , 
önálló, minden türelmes albérletet felmondó folyóiratnak. Igy indult meg 
a Kalangya. 

A kezdeményező  most is Szenteleky volt. Megintcsak Csuka Zoltán 
semmiféle kockázattól vissza nem riadó bátorsága, és elpusztíthatatlan 
szervezőkészsége - amiből nagyvonalúság és megalázkodás se 'hiányzott 
- volt az a lökőerő , amely a Kalangyát életre segítette. 

Az intézkedésnek a körülményes és nehézkes módja, ami még a Vaj-
dasági Írás idején elvette Szenteleky kedvét attól, hogy támogatást kér-
jen, egyszeriben eltűnt. Koráni körének nem volt szüksége memoran-
dumra és költségvetésre, amit aztán hónapokig tartó várakozás követett, 
s válasz még mindig nem jött, pénz még kevésbé. Többé nem az egykori 
magyar párti vizetőktől vártak segítséget, de megpróbáltak magyar tár-
sadalmi alapot teremteni, mecénásokat beszervezni - mindenekel őtt 
Wilt Vilmos újvidéki főorvost és Schwarz Jen őt a verbászi cukorgyár 
vezérigazgatóját, akinek azonban több oka is volt arra, hogy neve és 
személye háttérben maradjon, ezért vétette le másokkal együtt ő  is nevét 
a Kalangya borítólapjáról, ahol az alapító el őfizetők névsorát közölték - 
és a terepi szervezés ugyancsak az összetartás jelszavával folyt. 

Csuka mellett egy fiatal költ ő , Bencz Boldizsár szerezte az el őfize-
tőket, bácskai plébániákat, magányosan álló tanyáikat, apró m űhelyeket 
és szatócsboltokat egyformán felkeresve, míg Csuka a baranyai és bánáti 
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falvakat járta elhagyhatatlan nagy táskájával, amelyben a kéziratok mel-
lett szalonna meg kenyér is volt a biztonság kedvéért, s mivel útjáról 
riportokat is küldött, az új folyóiratot nem terhelt semmiféle szervezési 
költség. 

Szentelekyhez  e krajcáros gondokból semmi se jutott el. A szellemi 
vezér keze tiszta maradt a vajdasági magyar irodalom megsegítésére ősz-
szekoldult vagy a testvéri kötelesség nevében kier őszakolt pénztől. Ő  
csak buzdított és bátorított, és jelszavakat kiáltott el, mint azt, hogy: 
Szeressük, ami a miénk, s fogalma se volt róla, hogyan ostromolja a 
Bánátban és Baranyában még emlékezetes Csuka f őszemlész fia, szem-
üvegesen és térdnadrágban, hol a munkásmozgalmi agitátor hevületével, 
hol pedig egy középkori prédikátor pátoszával, de mindenkor a modern 
költészet nagy szavakkal nem takarékoskodó modorában a meghökket 
vagy ellágyult magyart, aki némi torokköszörülés után mégiscsak el ő-
kereste azt a kis pénzt, amivel a nélkülözhetetlennek mondott irodalom 
támogatásához ő  hazzáj árult. 

S nem tudni, végül is mi volt er ősebb, ez a Szivácról feldereng ő  
erkölcsi fény, amely koronként mégis mindenütt látható lett, mint tiszta 
estéken a csillag, vagy az a fáradhatatlan szervez ői igyekezet, amely las-
san kiterjed az egész jugoszláviai magyarságra. Más kérdés, 'hogy milyen 
sikerrel. 

De ott lenni, egyszerű  vagy alapító előfizetőként, a magyar társa-
dalomnak abban a rétegében, ahol igényt tartottak a közszereplésnek 
erre a látható vagy láthatatlan, de valahol talán mégis nyilvántartásba 
vett formájára, szinte 'kötelez ő  lett. A szervezők erre hivatkoztak, amikor 
lenyomtá'k a kilincsét valamely magyar ház kapujának, de a nyilvános 
propaganda is megbélyegezte a közönyt, s Szenteleky verset írt az össze-
tartás hiányának turáni átkáról. 

Valaki 'azt hihetné, hogy a költ ők ehhez a felfogáshoz ill ően írták 
verseiket, s a novellákban kizárólag sírva vigadó búsmagyarok jelentek 
meg. Ilyesminek nyoma se volt sehol. Még az anekdota is lábujjhegyen, 
s a hátsólépcsőn settenkedett az irodalomba, jóllehet olvasói sikere csak 
annak volt. Egyféle avantgardizmus diktált volna itt csakugyan divatot? 
Vagy csak az történt, hogy a járt Út követéséhez és a megállapodottság-
hoz a jugoszláviai magyar társadalomban épp a megállapodott életforma 
hiányzott, az irodalom vajdasági útjait pedig rég ben őtte a fű. És az 
olvasók - helyesebben: az előfizetők! - tudomásul vették, hogy a Vaj-
dasági irodalomban proletkultos és szürrealista elemek uralkodnak, leg-
alább a fiatalok Írásaiban, csakhogy függetlenül 'attól, hogy a Szervezett 
Munkás vidékéről vagy a Napló táborából érkeztek-e Szenteleky zász-
laja alá. 

A magyar párti urak, akik Oly tehetetlenül hagyták kimúlni a Vaj- 
dasági Irást, nem maradtak el az induló Kalangya mell ől, tartalmi kifo- 
gásokat azonban 5k se tettek, legföljebb a pecellói plébános fenyeget ő- 

zött időnként feljelentéssel istenkáromlás miatt, de minden hatás nélkül. 
Ahogy „A mi irodalmunk" szerkesztési politikájába nem szóltak bele 

Korániék, úgy jelenhetett meg a Kalangyában Is minden olyan Írás, amit 
Szenteleky közölhetőnek tartott, s ami ellen az ügyésznek nem lehetett 
kifogása. Irodalmi mozgalom talán sehol sem élvezett ilyen bels ő  sza- 
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badságot.  Pedig nem is szabadság volt, hanem a toleranciának az a hideg 
és érdektelen fajtája, amely az elsorvasztás mérgét hordja magában. 
Hogy „magyar ügy" a vajdasági irodalom, azt készségesen tudomásul 
vették, de olvasni már csak B ć&ayt és Harsányit olvasták a Kalangya 
támogatói. 

Új mozzanat volt a korábbi folyóiratok és mozgalmak után a hely -
csere. Hogy az élénkebb, viszonylag nagyobb magyar irodalmi múlttal 
rendelkező  Szabadka helyett egyszerre Újvidék lett valamiféle központja 
a magyar írásnak. Háttér és fedezék pedig a világfias, könnyed és ele-
gáns Napló helyett a konzervatív, szürke és klerikális Reggeli Újság. 
Dehát •a szerkeszt ő  is másfajta szerzet volt, nem kávéházi bohém, ahogy 
a hagyományokhoz illett volna. Társaitól távol és magányosan élt, s csak 
nagyritkán történt, hogy este feltűrt kabátgallérral, szája elé zsebkend ć t 
tartva, megkopogtatta a fiatal írók ablakát, megnézni, mit csinálnak. 

A szabadkai literátorok azonban nem mind tekintettek bizalmatla-
nul erre a változásra. Els őnek egy tekintélyes és befolyásos irodalmi 
ember, Kende Ferenc, a Literária könyvterjeszt ő  vállalat igazgatója csat-
lakozott a Kalangyához. S vele jött Radó Imre, akinek regénye jelent meg 
Pesten, s novellákat írt a Naplóba. Utóbbi társszerkeszt ője lett a folyó-
iratnak, de mind a ketten élénk közvetít ő  szerepet játszottak Szenteleky 
és Fenyves Ferenc, a Napló szerkeszt ője között. Nem volt ez egyéni ak-
ció. Strelitzky Dénes állt mögötte, az a magyar párti vezet őember, aki 
változatlanul bírta Budapest bizalmát, de Belgrádét se vesztette el egé-
szen. Ő  teremtette el ő  a pénzt a Kalangya-könyvtárhoz, s helyezett kilá-
tásba ismét támogatást az Új folyóiratnak. A kéz, amely a pénzt továbbí-
totta, a Literária, illetve Kende Ferenc volt. A Kalangya megsegítése, 
állítólag évekig csak ígéret maradt, a Kalangya-könyvtár támogatása vi-
szont úgy tette tönkre Kende vállalatát, hogy egy napon rendeletileg s 
azonnali hatállyal megvonták t őle a külföldi lapok terjesztési engedélyét. 
úgyhogy minden kinnlevősége behajthatatlan maradt. 

De mintha végre a Kalangya körül sikerült volna létrehozni vala-
milyen politikán kívüli és világnézet felett álló békét, annak ellenére, 
hogy a folyóiratban er ősebb hangsúlyt kapott a kisebbségi sorsvállalás 
öntudatosan magyar jellege, vagy éppen ezért. 

A békítő  szellem is Szentelekyb ől áradt. Programja, hogy csak a 
tehetséget tekinti belép őjegynek, s világnézeti elkötelezettség nem ér-
dekli, a folyóirat támogatói között is elfogadható elv lett, már ami a 
jugoszláviai magyar irodalom és politika szimbiózisát illeti. Deák Leó 
mellett ott volt már a kormánypárti Szánthó Gábor is, a csókai Léderer 
meg ugyancsak békésen megfért az egyébként hangos és türelmetlen dr. 
Takács Ferenccel. 

E merőben polgári struktúrájú összefogásra a munkásmozgalom ma-
gyar aktivistái sokáig bizalmatlanul néztek, de egységes álláspontra nem 
jutottak. Laták még erélyesen visszautasította a proletárírók részvételét 
Szenteleky antológiájában, Bátor János viszont ugyancsak a proletárírók 
nevében készségesen csatlakozott volna, amit nem sokkal kés őbb Laták 
is megtett, s megszűnéséig igen tevékeny munkatársa volt a Kalangyá-
nak. 

56 



Azután, hogy a Literária vette át a Kalangya gondozását, megsz űnt 
a folyóirat szorosabb kapcsolata Koránival és a Reggeli  Üjsággal,  ami 
ugyanakkor a szabadkaiak közeledését segítette el ő . Fenyves már nem 
tiltotta meg munkatársainak, hogy a Kalangyába  írjanak,  s az utolsó 
polarizációs kísérlet  -  egyúttal pedig végleges leszámolás  - Szenteleky  
koncepciója és a „vicinális irodalom"  bezárkóztását  elítélő  csoport nevé-
ben Havas Emil támadása volt. Többé már semmi sem állt az önállóságra 
törekvő , szempontjait Pesttel szemben is önérzetesen hangoztató Kalan-
gya útjába. Az év végéig három címlapot Is változtatott, a kalangyát 
rakó kalendáriumi paraszt  figurája  helyett Kara  Mihálynak  kicsit már  
Matisse-szos  múzsája jelent meg a  búzaikalászokat  hárfaként megzenget ő  
figurájával, tartalomban  pedig a fiatalok gyakoribb szerepeltetése mellett, 
egyszercsak vezet ő  helyen közölte  Szenteleky,  egy már a fellépésével 
izgalmat keltett budapesti író, Németh László új világképet és esztétikai 
törvényt egyként bátran és eredeti hangon kifejezett tanulmányát, a  kapi. 

talizmus  alkonyáról. A változások, amelyeken a Kalangyának tizenhárom 
évfolyamon keresztül át kellett mennie, alapjaiban nem változtattak  

Szenteleky  Kornél  progrmján.  A folyóirat az övé volt, fejlécén meg-
szűnéséig ott volt a neve annak jeléül, hogy utódai tanítványai h űséggel 
folytatják az ő  munkáját.  

SUMMARY  

THE START  OF  „KALANGYA" 

The  two short-.lived literary magazines of the  pre-,,Kalangya"  era were 
the  „Vajdasági  Irás" and tJe  „A  mi  irodalmunk". The  latter appeared as  a  
literary spplement to the  „Reggeli  t7jság". It becarne soon evident that only 
an independent periodical appearing at regular intervals could en śsure the 
furtiher de'velopmenit of rtJhe Hungarian itterature in Yugoslavia. That was how 
the concept oď  the  „Kalangya"  was formed.  The  periodical started as  a  result 
of the untiring organizirig work of  Zoltán Csuka  and the spiritual guidance 
ol  Kornél  Szentelky. It gave rise to imporrt,ant changes in our litérary life. 
Along wibh the  „Kalangya"  the seat of Hungarian literary work was trans-
ferred  tő  Üjvidk. It xnaintained, however, supporters in  Szabadka,  itke  Ferenc 
Kende  and  Imre  Radó.  The  magazine a&sunied the tak of serving  a  centain 
ideological peace, in which endeavour the  main  role was played by Szentelky's 
outstanding personality and his ąuthority.  He  favored rtalent rather than 
ideological commitrnent. His criteria admitted Ithe adherence of proletarien 
wxiters as well (like Laták). During thirteen years of its existence  (1932-1944)  
the  „Kalangya"  stood for Szentelky's spirituality and followed his prog-
ramrne.  
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Bosnyák István 

KÉRDÉSEK A KALANGYA 
SZENTELEKY- 
URUKSÉGÉROL  

Jubiláló folyóiratunk egész életútját lényegesen meghatározta ala-
pítójának szellemi öröksége is. Szenteleky Kornél a Kalangya elődeinek 
szeilkesztőjeként, a vajdasági irodalomról szóló viták résztvev őjeként, a 
couleur locale  tagadva-vállalójaként - egyszóval, Íróként, szerkeszt őként 
és kritikusként egyaránt hatott a folyóirat arculatának kialakulására. S 
nemcsak életében. Halála után pedig nem Csupán a nagy kezdeménye-
zőnek kijáró kegyelet révén. 1933-tól a Kalangya elhalásáig ugyanis túl 
rövid idő  telt el ahhoz, hogy Vajdaság irodalmi, s általában szellemi 
valósága merőben megváltozhatott volna. A folyóirat Szenteleky-öröksé-
gét tehát egyúttal úgy is értelmezzük, mint az alapító életében is jelen 
levő  tendenciák és objektív adottságok további hatását, determináló ere-
jük további érvényesülését. 

Az ilyen értelemben - vagyis jobbára feltételesen - vett Szeate. 
leky-,,hatás" négy elemére szeretnénk ezúttal rákérdezni: 1. a couleur 
locale „néplélektani" tartalmára, 2. a közönséghiányra mint a „kisebb-
ségi néplélekre" alapozó program egyik életrehívójára, 3. a „kisebbségi" 
kritériumra mint a dilettantizmus melegágyára, s végül, irodalomterem-
tés és eszmei eklekticizmus viszonyára Szentelekynél és a Kalangyában. 

1. 

Közismert, hogy a Szenteleky által végül mégis vállalt  couleur locale-
nak nemcsak „tájtartalmai", hanem bizonyos „néplélektani" összetev ői 
is voltak. Olyan komponensei, amelyeknek meglétét a vajdasági reál-
világban Szenteleky sokáig - tagadta. A Dettre Jánoshoz intézett nyílt 
levelében' például még hevesen cáfolja az állítólag sajátságos, a „helyi 
színekfkel" mint pozitivumokkal determinált „kollektív vajdasági lélek" 
alkotói keresésének értelmét: 

a vajdasági lélek éppolyan sivár és szürke, mint a táj, amelyen 
él. Művészi szempontból tehát semmi érdekeset vagy érdemeset sem talál 
az ember ebben a gyáva, önz ő, közönyös és kicsinyes lélektarkaságban" 
- Írja levelében, majd kategorikusan leszögezi: „nincs kollektív vajdasági 
lélek". 
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S egy ével később, A vers a Vajdaságban című  írásában2  is mintegy 
hallgatólagos polémiát folytat Draskóczy Ede már-már faji terminológiát 
használó cikkével 3, amely többek között ezt hirdeti: „A mi vajdasági éle-
tünk speciális magyar élet, speciális törvényekkel. És irodalmunknak 
ebben a magyar életben kell gyökeret vernie, s enek a törvényeit kell 
kinyilatkoztatnia", vagyis azt az „átfogó és késszenlétben álló lelkiséget", 
amely „az életért való harcunkban fegyverül kínálkozik". Szenteleky 
cikke a Vajdasági Írás következ ő  számában szembeszegül e nézettel. El-
ismeri ugyan a taine-i miliő-elmélet jelentőségét a kulturális szigetek 
egyes irodalmi jelenségeinek vizsgálatában, de tiltakozik Taine abszol-
tizálása ellen. „A Taine-féle elmélet túlzottságából támadnak azok a ferde 
irányú értékelések, amelyek egy költ őt, írót vagy művészt egyedül abból 
a látszatból ítélnek meg, hogy ad-e valamit ( ... ) fajából és a faj jelle-
géből, és ha netalán nem lenne rajta észrevehet ő  a miliő  hatása, illetve 
a faj provinciális tulajdonsága, úgy kétségbe vonják tehetségét vagy leg-
alábbis tehetségének jogosultságát. Mi lenne vajon ez, ha nem hibásan 
továbbépített miliőelmélett" - kérdi Szenteleky az említett, 1928-as írá-
sában, s alig három év múltán már feljogosít a visszakérdezésre: Vajon 
végső  soron nem ezt a „hibásan továbbított mili őelméletet" hirdeti-e im-
már ő  is, amikor a Vajdasági Írás utódának, a Mi  Irodalmunknak efféle 
programot szán:  „. . . egy egységes irányt szeretnék adni a lapnak, olyan 
irányt, amely szorosan belekapcsolódik az életbe, a kisebbségi néplélekbe. 
Minden írást ebből a látszögből kell elbírálni, mert különben a lapnak és 
munkámnak nincs létjogosultsága. 114 

 

Mi történt Szentelekyvel, hogy a ‚.kollektív vajdasági lélek" katego-
rikus tagadásából alig három év múltán egyszeriben a „kisebbségi nép-
lélek" irodalmi abszolutizálásába csapott át maga is, azt téve meg szer-
kesztői programja irányadó szempontjává és kizárólagos kritériumává? 
- Azt felelhetnénk, hogy Szentelekyvel, az irodalmárral nem történt 
semmi, ellenben Szentelekyvel, a kisebbségi emberrel igen, mégpedig 
nyílván igen szoros összefüggésben az 1929-es diktatúrával beálló új -. 
egyre súlyosabbá váló - kisebbségi helyzettel. 

Bori Imre rámutatott már arra A jugoszláviai magyar irodalom tör-
ténetében 5, hogy Szentelekyre a  local couleur  vállalása tekintetében er ő-
teljes hatást gyakorolt az erdélyi példa, pontosabban Julien Benda erdélyi 
aktualizálása is. A politikai tartalmú „irodalmi élmény" jelent őségéről 
szól továbbá az a tény is, hogy Makkai Sándor erdélyi püspöknek a 
Nyugatban megjelent cikke is annyira fellelkesíti Szentélekyt, hogy há-
lája jeléül levelet Ír Makkainak, amiért „új fényeket gyújtott a kisebbségi 
problémák fájdalmas zagyvatagában".n A szóban forgó átváltásnak azon-
ban mégiscsak közvetlen, vajdasági, s mindenek el őtt: politikai, kisebb-
ségpolitikai okai voltak. 

Ezúttal nem foglalkozhatunk Szenteleky politizálódásának egész f o-
lyamatával. Annak végeredményére utalunk csak, ti. arra, hogy a  local 
couleurt, a helyi színek követelményét Ő  a  „couleur temporelle",  a kor-
szín" követelményével társította - azonban korszínen, korvalóságon 
mindenek előtt s csaknem kizárólagosan a kisebbségi valóságot, a jobbára 
izoláltan szemlélt vajdasági magyarok eszmei és osztályszempontból 
quasi tagolatlan valóságát értve. 
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Már 1927-ben, a Dettrének írt nyílt levelében is anticipálja az ilyen 
jellegű  kisebbségszemléletet, bár ekkor még nem azt a következtetést 
vonja le belőle, hogy az irodalomnak mindenek el őtt a „kisebbségi nép-
lelket" kell szolgálni. Ellenkez őleg: „Sorsunk, helyzetünk arra kénysze-
ít bennünket - Írja Dettrénk -‚ hogy egyéni utakat tapossunk. Lehet, 
hogy így széthullunk, elkallódunk, mint bitang jószág, de azért büszkén 
és szabadon járjuk a magányos csapásokat. Elbukunk vagy célhoz érünk, 
de nem húzunk olyan igát, amelyet magunknak kellene megformálnunk 
szürke művészietlenséggel." A későbbiek során azonban épp ennek az 
igának a vállalását teszi irodalmi programja egyik központi vezérelvévé, 
s arra ezúttal szintén nem térhetünk ki, hogy ehhez mennyiben járult 
hozzá a külpolitikai realitásnak és következményének - ahogy egyik 
levelében  Írja 7  - ,,a  négy országra szakadt magyar kultúrának" a respek-
tálása, ezen túlmen ően pedig a fokozatosan kialakuló averziója is - 
ahogy egy másik levelében 8  Írja -  „az örökkön közönyös, felületes és  
megnemértő  Pesttel szemben". Csupán tételesen állíthatjuk tehát, hogy 
Szentelekyt a kisebbségi helyzet sajátosan értelmezett bel- és külpolitikai 
konzekvenciái vezették el a helyi színek elméletének „néplélektani" 
árnyalásához. S talán nem leszünk kegyeletrombolók és ünneprontók, ha 
feltesszük a kérdést: Nem egy, jellegzetesen polgári kisebbségszemlélet 
következménye volt-e a szóban forgó árnyalás, s mint ilyen, a Szenteleky-
örökség számos pozitív elmével szemben nem egy terhes hagyomány-
elemet jelentett-e a Kalangyában is? Ilyen szempontból nem Szenteleky 
egyik, őáltala „internacionális talajtalansággal" vádolt vitatársa adott-e 
történelmileg reálisabb és emberileg szélesebb látókör ű  programot, ami-
kor Szenteleky ellenében azt hirdette 9, hogy a Vajdaságban nincs sajátos 
koloritú magyar-sors, hanem van szegény-sors, magyar paraszt-sorr, 
amely azonban „azonos a szerb és sváb vagy bunyevác paraszt sorsával, 
sőt az egész kelet-európai ptrasztság sorsával"? S e szélesebb látókör ű  
kisebbségszemlélet nem szükségszer űen eredményezett-e szélesebb látó-
körű  irodalomszemléletet is az állítólagosan internacionalista talajtalan-
ságban lebegő  Havas Emilnél, aki úgy vélte, a vajdasági magyar Írók 
ném képviselhetnek írásukkal valami „külön vajdasági magyar szellemet 
és lelket", hisz „a sok népt ől borított, egy-életet él ő  Vajdaságnak" valami 
„elkülönült, sajátos, jellegzetesen kifejezhet ő  lelke nincs", következés-
képp a vajdasági magyar írónak is „a világ makrokozmi ĺkus és az élet 
rnikrokozmikus csodáit" kell szemügyre venni s alkdtásába be kell vonni, 
„mindent, mindent, ami összefog, és semmit, Lsemmit, ami elválaszt és 
elkülönít"? Nem a Híd kisebbségszemléletét és kisebbségi irodalomfel-
fogását anticipálja-e ez a program, s nem épp ez képviseli-e az egyik 
vízválasztót, mely elhatárolta egymástól a felszabadulás el őtti két folyó-
iratunkat? 

2. 

A politikai tényez ők mellett az irodalmi közönség hiánya is ,a „ki-
sebbségi néplélekre" alapozó program életrehívását siettette Szenteleky-
nél, illetve éltette halála után a Kalangyában is. E hiány egyik követ-
kezménye pedig a negatív értelemben vett regionalizmus lett. 
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Az irodalomszervezői poszt vállalása után Szenteleky Ugyanis csak-
hamar fölismerte, hogy az irodalom, melynek életrehívása körül bábás-
kodik, alig számíthat közönségre, támogatásra, éltet ő  közegre. 1930-ban, 
a Vajdasági Írás kimúlása után e felismerését egy rezignált sóhajba s ű-
ríti: „Ó, ha valaki egyszer űen el tudná sírni a vajdasági szárazság és 
tunyaság epopeiáját! Ha valaki meg tudná és meg merné írni a pornak, 
a közönynek nagyszer ű  győzelmét a fellobbanó akarások felett!"° 1931- 
ben azonban e rezignált felismerést már tettre akarja váltani: a korabeli 
francia népiesség példájára hívja fel a figyelmet, mondván, a vajdasági 
magyar irodalom is csak „úgy élhet és fejl ődhet, ha a mi földünk táp-
lálja, élteti, ha a mi népünk olvassa", s a népiesség mindezért „ha nem 
is egyedül jogosult irodalmi célkitűzés, de nagyon fontos szükséglet, út, 
híd és vivőér, mert nélküle nehezen találnók meg •a kapcsolatot közön-
ségünk és irodalmunk között." Hogy kisebbségi irodalom létezhessen, 
egy valós közönségre támaszkodhasson, a „kisebbségi néplélekre" kell 
alapoznia - ez viszont szükségképpen alkalmazkodással jár. S hiába 
Szenteleky ekkori figyelmeztetése, hogy annyira azért nem szabad bele-
merülnünk „népünk lelki világába", hogy „elfelejtsük Európát meg az 
örök katholikont: a nagy emberi egyetemességet"; a potenciális olvasó-
közönséghez való igazodás kénytelen- kelletlen mégiscsak egy talajszinti 
regionalizmus felé sodorja. Hisz Szenteleky szerint mit is vár el népünk 
az irodalomtól 1931-ben? - „Olvasóközönségünk legnagyobb része köz-
vetlenül vagy közvetve a földb ől él, problémája, gondja, álma, vágya 
tehát földhöz kötött, parasztos. ( ... ) Az igazi „jó olvasás" számára még-
iscsak az, amely problémáival, vágyvilágával foglalkozik, amely olyan 
történeteket, élményeket ad, amelyek akár vele, akár másokkal ismer ősei 
közül megtörténhettek volna, amely olyan kulisszákat és képeket fest, 
amelyben saját földjére Vagy falujára ismer." Márpedig, az ilyen igény 
szolgálása nem biztosítja-e már jó el őre az irodalom vereségét? - Az 
Akácok alatt 12  szerzőinek szemmel látható törekvése, hogy az olvasó, 
akikhez szólnak, ráismerjen „saját földjére vagy falujára"; •a „szent aneg-
dotta" vulgárisan-,,vajdasági" - a tornyosi, zombori, temerini, guna-
rasi, telecskai, csonoplai stb. - „motiváltsága"; a nyelvi naturalizmus; 
a vajdasági magyar és szerb nótabetétek s a „helyi jelleg" érzékeltetésé-
nk ezekhez hasonló eszközei - mindez csak jó-rossz publicisztikát ered-
ményezett a novellaantológiában, a táj, az ember, a nép elementáris 
erővel megformált, hús-vér valósága helyett. Más szóval, dekoratív  „cou-
leur locale"-t és „esprit  actuelt" - a szerkeszt ő  legjobb szándéka ellenére 
is. És programja kétségtelen kudarcaként. 

Ilyen vonatkozásban tehát a  Kalangya  nem olyan programot kapott-e 
örökbe, melynek irodalmi medd őségéről már maga Szenteleky is kény-
telen volt meggyőződni? 

3. 

Az irodalomteremtés szándéka akarva-akaratlan egy sajátságos, csök-
kentett igényű  „kisebbségi" kritérium elfogadásához vezetett, az pedig 
a dilettantizmus melegágya lett szükségiképpen. „A Letopisz terve a vaj- 
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dasági  magyar irodalom figyelemmel kísérését illet őleg nagyon szép, Szin-
te megható, de úgy hiszem, Önnek nagyon kevés dolga akad, ha csak 
az itteni magyar irodalmat óhajtja figyelemmel kísérni. Szép lenne, ha 
kibővülne a figyelő  tekintet perspektívája a magyarországi és erdélyi 
irodalom felé, ahol nincs ennyi laposság, szürkeség és dilettantizmus, 
mint erre mifelénk" - Írja Szenteleky 1927-ben a  Letopis  egyik munka-
társának 13, s az irodalmi vezér-szerep vállalásával - és ami avval járt: 
a „kisebbségi néplélek" szolgálásának igájába állva - tragikus módon s 
igen hamar maga is e „laposság, szürkeség és dilettantizmus" szentségé-
nek kénytelen áldozni. 

Alig egy hónappal a vezér-szerep vállalása, illetve a Vajdasági Irás 
elindítása után egyik levelében már jelen van a fatális, aláhúzással még 
külön is kihangsúlyozott programtétel: „Kevesen vagyunk és ezért egy-
két dilettánsnak mégis csak meg kell bocsátanunk. 1114  S a „kevesen va-
gyunk" tényét és egy dús, lombos irodalom létrehozásának a vágyát a 
későbbikben is csak tudatos kompromisszumok révén tudja úgy-ahogy 
összehangolni. „Megalkuvásokat okvetlenül kell tenni, mértékegységünk-
nek éppúgy alkalmazkodni kell szegényes adottságainkhoz, mint igénye-
inknek és álmainknak" - írja egyik kés őbbi  levelébenU  is. Jellemző  azon-
ban, hogy a kifinomult esztéta e lkompromisszumokba csak nagy vívó-
dások árán tud beletörődni, de a kisebbségi irodalom- és kultúrateremtés 
nemes fanatizmusa végül is meggyőzi Őt szerkesztői engedékenységének 
igazoltságáról: „Akiben csak valami felcsillog, már pódiumot kap, váll-
veregetéseket, biztató, s őt lelkesítő  leveleket. Többször érzem annak a 
vádnak az igazságát, hogy dilettánsokat nevelek, de másrészt a felel ősség 
nagyon nagy: nem nem riasztok-e el keményebb kriti:kámmal egy olyan 
- talán kezdetben nehezen kibontakozó - tehetséget, aki kés őbb értékes 
munkása lenne nyelvünkriek és kultúránknak?" - olvashatjuk egyik 
levelében 18, s ez a tétovasággal határos aggodalom, féltés nem marad meg 
irodalomszervezői inkognitójában; egy, már-már a groteszk érzelg ősség 
határát súrló vezéri intelmében ti. átruházza egész „irodalmi virágos-
kertjére" is: „A mi kritikánk els ő  és legfőbb kötelessége a megértés. A 
környezet, a kisebbségi sors megismerése és figyelembe vevése. ( ... ) El-
hivatott kritikusunk szerepe valóban a kertészhez hasonlatos, a jó ker-
tészhez, aki szereti virágait. Ha kell, metsszen, gyomláljón, de azt is 
megértéssel, szeretettel és nagy óvatossággal, nehogy ártson ott, ahol 
minden fűszálra, minden gyenge rügyecskére szükség van." 7  

Csoda-e hát, hogy Szentelekynek a Kalangya indulása előtt egy évvel 
se több, Se kevesebb, mint 27 (!) „prózaírója" van már,  ,s hogy leveleinek 
gyűjteményes kiadásából egy kitenyésztett „irodalom" szánalmasan vidé-
kies levegője árad: a dilettánsok hada nekiveszekedetten tülekedik s foly -
ton vitázik, ki a „nagyobb tehetség" a másiknál, ki a folyóirat „központi 
embere", ki hogyan nyilatkozott a másikról-harmadikról... S mindezen 
felülemelkedve ott áll a nagy békít ő, Szenteleky, a vezér, aki mindig 
megtalálja a módját, hogyan lehet taktilkusan elsimítani a dilettánsok 
ellentéteit... 

Ilyen irodalmi állapotot is örökbe hagyott tehát ez alapító a folyó-
iratnak, s kétséges-e, hogy a Kalangya azon időszakaiban állt igazi hiva-
tásának magaslatán, amikor - „h űtlen" tudott lenni ehhez az örökséghez? 

63  



4. 

Végezetül csak Pár szót Szenteleky és a Kalangya ismeretes eszmei 
eklkticizmusáról. 

Nem valószínű, hogy az eszmei és politikai „pártatlanság", a leg-
különbözőbb beállítottságú írók és tollforgatók „kalangyába" rakása a 
„vajdasági Kazinczy" polgárvoltával magyarázható csupán. „Az én iro-
dalompolitikám az volt, hogy minden értéket összefogjak és az irodalom-
nak egy közös alapot teremtsek. A harc, a tagozódás, a táborokra sza-
kadás szerintem csak egy többségi irodalomban engedhet ő  meg... A 
helyes és becsületes irodalompolitika nálunk okvetlenül és csakis szin-
tetikus, kollektív irányú lehet" - írja egyik levelében 18, nyilvánvalóan 
nem a polgári eszmei tolerancia, hanem az irodalomteremtő  vezér  im-
peratívusaira haUgatva. S ugyanez az indíték olvasható ki az Akácok 
alatt bevezető  tanulmányából is. „Eddig minden délsziávországi magyar 
irodalmi mozgalom az összefogás jegyében történt. Az els ő  lírai antoló-
gia címe Kéve volt, jelenlegi irodalmi szemlénk neve: Kalangya. Minden 
szálat kévébe kötni, a kévéket gondosan kalangyába rakni, nehogy egy 
mag is elhulljon" - hirdeti - ismét csak - nem a polgár, hanem az 
irodalomteremtő , a „vajdasági Kazinczy". Igaz viszont, hogy ez az inten-
ciójában nem feltétlenül ideológiai, s nem is pusztán - polgári program 
a következményében mégiscsak elvonatkoztathatatlan a polgári ideológiá-
tól. Hiszen az Akácok... bevezetőjének az imént idézettb ől következő , 
újabb tétele - „Bármilyen politikai hite, m űvészi elgondolása vagy világ-
szemlélete is van valakinek, ha magyarul Ír és ha írásaiban értéket ta-
lálunk, akkor a kévében a helye, amely összefogja a magyarnyelv ű  kul-
túra minden munkását" -‚ ez a tétel mégsem csak az irodalmi, hanem 
attól elválaszthatatlanul az eszmei és osztálykoegzisztencia álláspontját 
is képviselte a forradalom előtti, egyre inkább kiélez ődő  társadalmi el-
lentétek közepette. Végs ő  soron annak a politikai programnak az anti-
cipálása volt ez a Szenteleky-tétel, amelyet egyik nekrológusa töményen 
így fogalmazott meg: „kisebbségi sorsban egyetlen világszemlélet van: a  
magyarság."9  

Bizonyításra szorul-e tehát, hogy ez az örökség-elem is azok közé 
tartozik, amelyek nem sorolhatók Szenteleky Kornél életének és m űvének 
legvitálisabb értékei közé, s amelyekre itt - ezt befejezésül nyomaté-
kosan hangsúlyozni szeretnénk - nem az általánosítás igényével tértünk 
ki. A Kalangya alapítója életművének pozitív jellegét kidomborította 
már a kritika és az irodalomtörténet, s nem kétséges, hogy folyóirata is 
sokat örökölt e pozitívumokból. Miért kellene hát elhallgatni a kevésbé 
pozitív jellemzőket? 

JEGYZETEK 
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‚  Csuka Zoltán: Az ember (El őszó a  Szenteleky  Kornél Irodalmi levelezése  Id. 

kötethez) 

REZIME 

SENTELBKIJEVA TRADICIJA  U  ČASOPISU  KALANGYA 

Reerat  se bavi pitanjem kkvu su mogu Ću ulogu odigrali Sente1kijevi 
književno-po1itiČki 1 kritiČki pogledi u Časopisu koji je on pcÝkrenuo. Pri tom 
se pod tim uticajem podrazumevaju i orii objktivni književni i politi ěki uslovi 
kojj su, uglavnom, ostali isti nakon smrti „vojvođanskog Kazincija", a koji 
su svojevremeno u mnogome determinirali i one njegove poglede koje je kaanije 
ěasopis Kalangya respektirao ikao pozi śtivnu tradiciju svog prvog urednika. 

Ističući da je Sentelekijevu pozitivrnj ulogu na!ša  kritika i istorija knji-
ževnostj veé odavno utvrdila i iz aspkta Ikoji je dât u naslovu, referat raz-
matra sledeĆe - viŚe negativne nego pozitivne - elemente spomenute tradi-
cije: 

„etnopsihološki" sadržaji Sente1kijevog shvaitanja estet.ke doktrine 
coueur Locaie.a;  

nepostojanje kvalitetne knjiíevne publike kao objektiviii faktor  u na-
staj anju Seriteldkij evog, „etnopsihololiki" oboj enog knj iževnog programa; 

„manjinski" kriteriji •kod Sente1e'kija Ikao leglo diletantizma,  i 
odnos subjektivnth imperaitiva Sentelekija kao knji2evno-po1iti Čkog vo-

đe  i njegovog idejnog eklkticizma. 
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Tornán László 

IRŐI ALNEVEK  
ÉS NÉVJELEK 
A  KALANGYABAN  

Irodalmi múltunk kutatása közben kitűnik, milyen nagy mulasztás 
vétke terhel bennünket: vanna& dolgok, melyekre senki sem emlékezik, 
vannak jelenségek, melyeket senki sem tud már megmagyarázni. Az id ő-
sebb írónemzedék tagjai sajnos egymás után itthagytak bennünket. Amit 
el kellett volna mondaniuk, más nem mondhatja el helyettük, amit fel 
kellett volna jegyezniük, ránk 1kellett volna hagyniuk, azt senki sem pó -
tolhatja. 

Szirmai Károly például - minden sürgetésünk, rábeszélésünk elle-
nére - adósunk maradt emlékezéseivel; önéletrajza, mely Önkeresés című  
kötetében jelent meg, csak vázlatszer ű, hiányos; Laták Istvánt váratlan 
halála akadályozta meg, hogy elmondja, amire emlékezett; B. Szabó 
György, aki sorsdöntő  évek és eseményk tanúja és részese volt, a sírba 
vitte, amit kortársairól, irodalmunk egy periódusáról mondhatott volna, 
amit el kellett volna mondania a következ ő  nemzedékeknek. 

Majtényi  Mihály két kötetben megiTta enűé(kezéseit, foglalkozott iro-
dalmunk múltjával - mindkét könyve értékes forrása irodalomtörténet-
írásunknak -‚ Csuka Zoltántól és L őrinc Pétertől is kaptunk memoár-
szerű  műveket, Herceg János is írja emlékezéseit. Mindez azonban kevés, 
töredékes, nem teljes. 

A konkrét feljegyzések, emlékezések hiányát éreztem, amikor a Ka-
langyában használt Írói álnevek és névjélek megoldásán dolgoztam. 

1972 júliusában, tehát három hónappal halála el őtt felkerestem Szir-
máj Károlyt, aki hósszú ideig szerkésztette a Kalangyát, s megpróbál-
tam tőle feleletet kapni sok-sok kérdésemre, mind az álnevekikel kapcso-
latban, mind pedig más Kalangya-problémákról, valamint irodalmunk 
két háború közötti időszakáról. Sajnos, igyekezetem szinté teljesen hiába-
való volt. Az írói álnevekre úgyszólván egyáltalán nem emlékezett már 
(néhány közismert Lucia, Somorja, Czkó stb. - kivételével). 

Kutatásaimban fontos eligazítást adott Majtényi Mihály Szikra és 
hamu című  kötete, amely több álnév megfejtését tartalmazza, valamint 
Herceg János, a  Kalangya  utolsó szerkesztője, aki egy rész sor Írói álnév 
magyarázatát adta meg, s tulajdonképpen az ő  segítségének köszönhetem, 
hogy a kevésbé ismert álnevek rejtélyének egy része megoldódott, s 
hogy a jegyzék, amelybe foglaltam őket, ma már tébb megfejtett, mint 
megfejtetlen álnevet tartalmaz. Sajnos, Kende Ferenc, aki évekig volt 
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a Kalangya szerkesztője, kiadója, istápolója, s jól ismerte egész irodalmi 
életünket, kéziratban lev ő  emlékezéseiben ilyen részletekre nem tért ki. 

Nem bocsátkoznék itt annak áprólékos és kimerít ő  taglalásába, miért  
használtak a jugoszláviai magyar írók álneveket a  Kalangyában. trói kö-
rökben minden időkben szokásos az álnév használata, a mi esetünkben 
azonban másról is szó van: rosszul hangzó, esetleg idegen alakú vezet ők-
név, a környezett ől való idegenkedés, az inkognitó vágya, az író polgári 
személyétől - és foglalkozásától, esetleg múltjától - való különválasz-
tódás igénye, egyazon író különböző  műfajú írásainak más-más módon 
való jelölése stb. Az írói álnév felvételének nálunk persze nem egy eset-
ben politikai okai is voltak; Brunner József (Debreczeni József) példáu. 
1941-1944 között származása miatt nem jelentethette meg m űveit ismert 
írói nevén. Ezért 1941 után szinte minden írását más-más néven, külön-
féle aláírásokkal, szignókkal tette közzé. Hasonló volt az oka annak is. 
hogy Vlaj Lajos a háborús években álnéven jelentette meg verseit a fo-
lyóiratban. (Álneve egyszer hibásan, kiforgatva jelent meg, úgyhogy a 
Mura-vidéki költő  akaratlanul is két álnévvel szerepelt a  Kalangyában.  
Egyébként másokkal is megtörtént, hogy álnevük, névjelük hibásan jelent 
meg, sőt egy esetben egy írónk utónevét hibásan közölte a folyóirat, 
ezzel szaporodott a rejtélyes aláírások száma; a sajtóhiba felfedezése egy-
ben a rejtély megoldását is jelentette.) Néhány írónk, publicistánk - 
ugyancsak politikai okokból - a 30-as években is álnevet választott, ami-
kor a  Kalangyának  írt. 

Az írói álneveket több csoportba oszthatjuk. Itt vannak els ősorban 
azok, melyeket pontosan megfejtettünk (27), tehát tudjuk, tkik rejt őznek 
mögöttük; a második csoportba tartoznak azok az álnevek, melyeknek 
megoldása kétséges: bizonyítékaink nincsenek, csak sejtjük, hogy egyik 
vagy másik írónk rejt őzik mögöttük; továbbá 'kutatások szükségesek, hogy 
kiderüljön az igazság (3). A megfejtetlen álneveket két csoportra osztjuk. 
Vannak olyan álnevek, melyekről semmilyen utalásunk, sejtésünk, fel-
tételezésünk nincs, visel őjük személye az évek messzeségébe veszett (2) 
Külön csoportot képeznek azok a nevek, melyekr ől egyelőre azt sem sike-
rült pontosan kideríteni, álnevek-e vagy már elfelejtett írók polgári neve 
voltak (6). Egy cikk külön rejtvényt jelent: A mérgezett toll filozófiája. 
Az 1937. júliusi számban jelent meg, aláírás nélkül. Eddig senki sem tudta 
felderíteni a szerz ő  kilétét. 

A névjelekkel hasonló a helyzet: öt névjel jelentése pontosan isme-
retes. Vannak szignók, melyeknek használóját sejtjük (4), öt névjel tel-
jesen megfejtetlen. 

Természetesen érdekes kimutatásokat lehetne összeállítani a Kalan-
gyában használt írói álnevekről. Vannak közöttük idegen szavak (Aliquis, 
Fuimus stb.), teljes vezeték- és utónevek (Kisbéry János, Somorja Sándor 
stb.), egytagú nevek (Bácsmegyei, Lucia stb.), némelynek van valamilyen 
kapcsolata az író polgári nevével: azonos kezd őbetű, hasonló hangzás 
(Ereghy - Ergh, Timár - Tiller stb.), de vannak álnevek, melyek alap-
ján még csak sejteni sem lehet, ki rejt őzik mögöttük (Papharkai Dénes, 
Tátrai András stb.). Többen csak a vezetéknev űket cserélték fel álnévvel, 
utónevük maradt az eredeti (Arató Endre, Ényi István stb.). Vannak írók, 
akik állandóan ugyanazt a nevet használták, írói álnevükön kerültek be 
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az irodalomtörténetbe Is (Kisbéry János, Szenteleky Kornél stb.), de olya-
nok is voltak, akik egyszerre több álnevet használtak (Csuka János: Ko-
lozsy János, Mérő  János). 

Érdekes  megjegyezni, hogy néhány írónk, aki a  Kalangyában  álnéven 
írt, a kés őbbi években írói nevét polgári névként használta, hatósági en-
gedéllyel megváltoztatva vezetéknevét. 

Sajnos, az írásom elején jelzett okokból nem sikerült minden álnevet 
felfedni. További filológiai vizsgálatokra, valamint a még él ő  kortársak, 
•  Kalangya egykori munkatársainak közrem űködésére van szükség, hogy 
• rejtélyeket megfejtsük. S ha mindenre fény derül, sor kerülhet a Ka-
langyában  használt írói álnevek és névjelek végleges irodalomtörténeti 
feldolgozására. Ez, remélem, el ősegíti majd a Kalangya körében tartozó 
írók pontosabb értékelését, a Kalangya szerepének, jelent őségének meg-
állapítását. 

IRÓI ALNEVEK 

Aliquls  I Előfordul: 1934. november. 
(Francois Villon) 
Ambrus Balázs,  dr. Hermann Károly 
Aranyady Görg,  Magyar Árpád 
Arató Endre  Krámer Endre 
Aoêíry István, 1r. Spitzer István 
(Herceg János közlése) 
Bácssnegvei ?  (Herceg János közlése 
szerint esetleg Palóczy Edgár) 
Bega  Tamás  ? Előfordul: 1937. 
dktóber (Levél Párizsba a Bega 
partjáról). 
Bodólzegyi  Lajos  Viaj Lajos (Herceg 
János közlése) 
Bodroghegi$  Lajos  Viaj Lajos. 
Sajtóhiba: Bodóhegyi helyett. 
Előfordul: 1943. július (Herceg 
János 'közlése) 
Bodroghij  Szabolcs Tóth Béla 
Czakó  Tibor Létmányi István 
Enyi  István  dr. Spitzer István 
(Herceg János közlése) 
Ereghy  Lajos (előfordul Ereghi 
alakban is) Ergh Lajos 
Fuimus Brunner  József (Herceg 
János közlése) 
Győr  gypál  Imre  dr. Glass ? (Herceg 
János Íközlése) El őfordul: 1943, 
július (Csoda ia.  csodactürdőben). 
Kass  László Szegedi Emil (Herceg 
János közlése) 
Kisbéry  János  Epling János 
Kolozsy  János Csuka János 
Kordás Ferenc  ?  Lehet, hogy nem 
álnév. Előfordul 1943-ban ás 
1944-ben. 

Lucia dr.  Török Béláné 
Mangold  Albert Lehet, hogy nem 
álnév. Lehetséges azonban, hogy 
Müller Béla álneve. Előfordul: 1940. 
november, 1941. március 
(fordftôként). 
Matusz  Gyula  ? Lehet, hogy nem 
álnév. Előfordul: 1940. április 
(Aranymezőben kellett volna jönnöd, 
vers). 
Mérő  János Csuka János <Herceg 
János közlése) 
PapluLrkai  Dénes  (Papluzrkay  
alakban Is) Herceg János 
Sági Farkas István  ? Lehet, hogy 
nem álnév. Előfordul: 1943. 
december. 
Sinkó  Ervin  Spitzer Ferenc 
Somorja  Sándor  dr. Steinfeld Sándor 
Spectator? Krenner Miklósnak, a 
kolozsvári Ellenzék munkatársának 
álneve volt ez. Lehetséges, hogy a 
Kalangya átvette Krenner néhány 
cikkét az amlített lapbél. El őfordul: 
1937. október, november, 1938. 
március—április. 
Szabadkai  Kiss István  Brunner 
József (Herceg János közlése) 
Szabó J. Tibor  ? Előfordul: 1944. 
január (Aleksa Šantić  És Jovan 
DuČiĆ  versink fordítója). 
Szenteleky  Kornél  dr. Sztankovlcs 
Kornél 
Sziráky  Dénes Sándor dr. Perl 
Sándor 
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Szkeptikus ?  Talán Csu1a János 
vagy Stern Lázár. Előfordul: 1932. 
augusztus, 1934. február. 
Tátrai András  Brunner József 
(Herceg János közlése) 
Timár Ferenc  dr. Tiller Ferenc 
Tumbász Lukács Herceg János 

Üj1el ł  Miklós ? El őfordul: 1934. 
február ás április. 
Végvári Zsolt  Baksay Sándor 
(Herceg János közlése) 
Vet ő  Görgj  Kristály István 
(névtelen szerz ő)  ? Előfordul: 1937. 
Július (A mérgezett toll filozófiája). 

NVJELEK  

a. e. Arató Endre (=Krázner Endre) 
(B.) Valószínűleg Brunner József 
(Herceg János közlése) 
(cs.  j.) valószínűleg Csuka János 
H. I. Herceg János. Sajtóhiba 
(folytán I. van I. helyett. El őfordul: 
1942. 7-8 sz. (Bickey Péter). 
H. J. Herceg János 
i. n.  ? Előfordul: 1932. 6. sz. (Üj 
antológia - könyvismertetés). 
K.  ? Előfordul: 1942. 1-2. sz. 
K. J. Valószínűleg Herceg János. 
Sajtólfiba folytán H. helyett K. van. 
Előfordul: 1943 december (A 
Délvidéki Szépmives Céh 
műteremkiállítása). 

L.  ? Esetleg Lucia (dr. Törők 
Béláná). Előfordul: 1934. 2. sz. 
(Lévai Jenő : £hség, forradalom, 
Szibéria - könyvismertetés). 
L - I - R ?  Talán Rotbart Emil. 
Előfordul: 1934. június (Camicia 
nera). 
L. M.  ? Előfordul: 1934. január. 
N. B. Valószínűleg Nagy Béla. 
Előfordul: 1943. S. sz. 
N. I.  ? Előfordul: 1935. május 
(Bázeli haranguk - 
könyvismertetés). 
Sz.  Z. ? Előfordul: 1943. 2. sz. (Balla 
Antal: Magyarország története - 
könyvismertetés). 
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A HÍD  TÖRTËNETBŐL 



Szeli István 

MEGNYITÓ 

A Hungarológiai Intézet a Híd-bibliográfia és repertórium készítése 
mellett ezzel az ülésszakkal kíván hozzájárulni legrégibb folyóiratunk ju-
bileumához, annak a folyóiratnak alaposabb megismeréséhez, amely a 
haladó társadalmi gondolat szócsöveként és osztályharcos irányzatával 
immár negyven esztendeje szolgálja nemcsak a sz űkebb vajdasági, ha-
nem a szélesebb értelemben vett jugoszláv közösség társadalmi, tudomá-
nyos és szépirodalmi igényeit is. 

Az Intézet tevékenységének jellegéből szükségszerűen következik, 
hogy e rendezvénynek nem ünnepi, hanem munkajelleget adtunk: tanul-
mányok és beszámolók hangzanak el azzal a céllal, hogy megvilágítsák 
a folyóirat 40 esztend ős történetének néhány fejezetét, egy-két fontosabb 
életmozzanatát, témáját, törekvését és irányzatát, s ezzel is rámutassanak 
tudatformáló közéleti és szépirodalmi szerepére. Irodalmi és m űvelődés-
történeti projelktumaink keretében már az eddigiek során is tartottunk 
néhány ehhez hasonló ülésszakot, mint p1. a Kalangya-konferencia, a 
lendvai nyomda megalapításának 400 éves évfordulója alkalmából tartott 
ülésszak, a művelődéstörténeti tanácskozás stb. A Híd-ülésszak azonban 
külön akcentust kap e rendezvények sorában, mert els ő  ízben helyezzük 
a központba a rnunkás Ţnozgalomnlal szorosan kapcsolt kultúrtörténeti kér-
déseket, de azért is, mert él ő  folyóiratról és ennek következtében egy 
kicsit az élő  múltról is van szó. Ez azt jelenti, hogy mind módszertani-
lag, mind a témák kijelölésében el kellett térnünk eddigi gyakorlatunk-
tól, attól amit a végérvényesen lezárt (nyelvtani szakkifejezéssel szólva: 
végzett v. befejezett múltnak) tekinthet ő  anyag kínál a számunkra. A 
„történő  történelem" fogalma érvényes ezekben a vizsgálatokban: a je-
lenbe ívelő  múlt vizsgálata a cél és a feladat. Mivel azonban évfordulós 
alkalomról van szó, természetesnek látszik az is, hogy az el őadások főleg 
a folyóirat életének régebbi szakaszaival foglalkoznak, s azokat az évti-
zedeket taglalják tüzetesebben, amelyek a mai nemzedék számára már 
kevésbé ismertek, s amelyeknek objektív történelmi felmérését a kell ő  
történelmi távlat is biztosítja. A beszámolók azonban egyértelm űen mu-
tatnaJk rá, hogy itt nem akármilyen múltról van szó, hanem olyanról, 
amelyet ma is magunkénak érzünk, vallunk és tudunk: amelynek van 
üzenete és jelképi jelentése a jelen felé is. Ez pedig mindenekel őtt a 
dolgozó tömegek érdekeinek képviselete, az olvasó nagyközönség kultu- 
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rális  felemelésének a szándéka és szolgálata. Jóllehet a felszabadulás 
utáni Híd irodalmi ízlése, esztétikai tájékozódása, szerkesztési koncep-
ciója stb. tekintetében jelent ősen eltér a három-négy évtized el őtti folyó -
irattól, mégis rá kell mutatnunk, hogy a régi Hídban sok olyan irányzat 
és törekvés kapott helyet, amit magunkhoz közel állónak fogunk fel s 
vallunk egykori programjából ma is, s vállalunk majd a jöv őben is. A 
történelmet - igaz - nem lehet visszafelé pörgetni, de ugyanígy nem 
lehet tudomásul nem venni. Hasonlóképpen nem lehet kánonná kikiáltani 
egy letűnt, történelem által meghaladott ízlésformát, szellemi orientációt, 
de nem lehet annak mára is érvényes inspiráló erejét megtagadni sem, 
vagy kiiktatni a fejlődés rendjéből. Ha marxista következetességgel köze-
ledünk a régi Hídhoz és irányzathoz, föltétlenül figyelembe kell vennünk, 
hogy a feltételek, az adottságok, a szükségletek is mer őben mások ma, 
mint a 40 évvel ezelőttiek: a Híd akkor egy elnyomott osztály önvédelmi 
harcát fejezte ki, a reakciós államhatalommal vette fel a küzdelmet az 
írás és a betű  útján, egy jellegzetesen kisebbségi, tehát besz űkült, csonka 
kulturális tudatot tükröztetett, ma viszont mindennek az ellenkez őjét lát- 

az országos, s őt nemzetközi jelentőségűvé nőtt orgánum a megvál-
tozott állami- és osztályviszonyok, a gyökeresen átalakult nemzetiségi 
körülmények között, de sajtónk egészének másféle szerkezeti felépítése 
következtében is nagyobb és tágabb teret szentelhet a m űvészi alkotásnak, 
felszabadítva a lapot a közvetlen „szolgálat" alól. Célunk tehát nem az, 
hogy eszményítsük, vagy hogy mindenkor érvényes példaképnek kiáltsuk 
ki a 30-as évek Hídját, hanem az, hogy a történelem dialektikáját érvé-
nyesítve rámutassunk folyóiratunk útjának erre az impozáns 40 eszten-
dejére. Az így felfogott és értelmezett történelmi megközelítés eredmé-
nyessége felől nem lehetnek kétségeink, s biztosak vagyunk, hogy az 
meghozza eredményét nemcsak a kultúrtörténeti érdekl ődésű  kevesek 
számára, hanem ennél jóval szélesebb körben is. 

Ennek az értekezletnek a munkaprogramja az irodalmi és kultur-
történeti projektumaink keretében dolgozó küls ő  és belső  munkatársaink 
konzultációjával alakult ki. Ügy véljük, hogy a rendelkezésünkre álló 
kutatók elsősorban az itt felvetett témákkal kapcsolatban tudnak sikeres 
munkát kifejteni, annál is inkább, mert általános tevékenységük is az itt 
érintett kérdésekkel függ össze. Lehet, s őt bizonyos, hogy a Híd múltjá-
nak erről az elemző  értekezletér ől sokan elmaradnak olyanok, akik vala -
mikor - akár mint munkatársak, akár mint a lap népszer űsítői v. ter-
jesztői - részt vettek a folyóirat életében. Célunk azonban nem az em-
lékezés, az egykori események és körülmények nosztalgikus felidézése, 
hanem az, hogy a tudományos kutatás módszereinek alkalmazásával az 
objektív vizsgálat tárgyává tegyük e kultúrtörténeti és irodalomtörténeti 
szempontból oly fontos orgánumunkat. 
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Mészáros Sándor 

A HÍD MINT JUGOSZLÁVIA 
KOMMUNISTA  PARTJANAK  
FOLYÓIRATA 

Ha a Híd ideológiai-politikai irányvonalát elemezzük 1934 és 1936 
között, Úgy látjuk, ma is helytálló Laták Istvánnak az azóta elhúnyt ki-
váló vajdasági írónak és költ őnek a 30 éves jubileum alkalmából adott 
értékelése: „A kisebbségi sorban lev ő  magyar ifjúság eszmélkedése a 
nagy gazdasági világválság éveiben kezdődött"1 . A magyar ifjúság is meg-
sínylette addig a húszas évek gazdasági és politikai e]nyomatásának min-
den keserűségét, a távlat nélküliséget, a névvegyelemzés állandó kísér-
tését, a kulturális fejlődés lehetőségeinek minimumát. 

A versialles-i Jugoszlávia társadalompolitikai helyzete, a kisebbségi 
sors lényegi változatlansága a húszas évek és a nagy gazdasági válság 
évei után a magyar ifjúság legjobbjait is útkeresésre serkentették. Az út 
a világnézeti polarizáció folyamatát és teljes válságát él ő  Európa tisz-
tábbik oldalára vezette a Híd körül csoportosuló magyar fiatalokat: a 
fasizmus erőinek térhódításával szembehelyezked ő  demokratikus, anti-
fasiszta erők oldalára, s ezek. között is azok táborába, akik mélyreható 
és gyökeres reformok megvalósítását t űzték programjukba. 

A Híd a szabadkai Népkör köré tömörült magyar ifjúság lapjaként 
indult 1934 májusában, ez azonban nem akadályozta meg kezdetben sem 
a komoly társadalmi problémák megvitatását. Ez a tényez ő  már akkor 
megteremtette az el őfeltételeket arra, hogy a Híd a közeljöv ő  távlataként 
Jugoszlávia Kommunista Pártjának legális folyóiratává váljon. Az els ő  
két évben a folyóirat szerkeszt őségi tagjainak, valamint a küls ő  munka-
t4rsainak ideológiai-politikai meggyőződése is kedvezett ennek a folya-
matnak. Ezek között csak néhány nevet említek meg. A f őszerkesztői 
teendőket Lévay Endre, a polgári demokratikus elveket valló, de a Szo-
cialista eszmékkel is rokonszenvez ő  fiatal tollforgató vállalta el. Szer-
kesztői munkatársként dolgozott már akkor Laták István, aki igen fia-
talon csatlakozott a forradalmi munkásmozgalomhoz, s már a húszas 
években jelentkezett írásaival a Szervezett Munkásban, a Független Szak-
szervezetek magyar nyelvű  hetilapjában, 1932-ben pedig a Tovább cím ű  
mozgalmi és irodalmi lapot szerkesztette. Az els ő  munkatársak között ott 
találjuk még dr. Singer Adolfot, a JKP aktív tagját és a Vörös Segély 
szabadkai főmegbízottját. Ugyancsak az els ők között jelentkezett tudó-
sítóként Cseh Károly is, a JKP vonalán álló fiatal adai tanító, az októ-
beri forradalom aktív részvev ője, a krasznojarszki hadifogolytábor szocia- 
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lista csoportjának egyik szervez ője, iésőbb pedig egy internacionalista 
alakulat őrnagya. Ezek között találhatjuk még Löbl Istvánt, aki már 
akkor kitűnt a haladó f őiskolások 'között végzett szervez ő  munkájával, 
majd hamarosan Spanyolországba ment, s a köztársasági hadsereg bátor 
repülőse lett. Nem kell azonban még elfeledkeznünk Kolozsi Tiborról és 
Thurzó Lajosról, a JKP politikáját követ ő  fiatal írókról sem. 2  Külön ki 
kell •emelnünk, hogy 1934-ben, Vagyis a Híd megindulásának évében, 
Szabadkán a JKP-nak er ős, illegális, munkáskból és egyetemi hallga-
tókból álló szervezete működött. A helyi bizottság tagjai voltak Szabó 
Géza faipari munkás, a Híd kés őbb egyik legbennsőbb munkatársa és a 
mezőgazdasági munkások helyzetét ismertet ő  cikkek szerzője, ezerkívül 
Szalai József fémipari munkás. A JKP szabadkai helyi bizottsága ez év 
nyarán magyar nyelvű  illegális lapot is indított „Foradalmi Munkás-
Paraszt Front" címmel, ennek azonban csak két száma jelent meg. A hat ć-
ságok ez év októberében leleplezték a szervezetet. 3  Tagjainak jó részét 
elítélték, közöttük Szabó Gézát is, aki azonban a börtönb ől mint kiorrott 
forradalmár tért vissza, s nyomban csatlakozott a Híd táborához. 

A Híd megjelenésének els ő  időszakától ki volt téve a jobboldali er ők 
támadásainak. Eleinte a magyar polgári lapok sem vettek tudomást meg-
elenéséről; hasonló magatartást tanúsított a meglehet ősen konzervatív 

irodalmi folyóirat a Kalangya is. Kés őbb azonban a Napló, az új Hírek 
és •a Kalangya magatartásában változás állott be. 4  Ugyanígy azonban 
agyonhallgatta a Híd megjelenését az 1934-ben újra szervezked ő  Jugo-
szláviai Szociáldemokrata Párt vajdasági szervezeteinek magyar nyelv ű  
lapja, a Munkás Üjság is, sőt a lap szerkesztősége ebben az évben, de 
később is, a lap hasábjain többször 'hangsúlyozta, hogy a Munkás Üjság 
a szocialista eszmék egyetlen magyar nyelv ű  harcosa Jugoszláviában." 
A Szocialista Párt vajdasági szervezetei mindenáron azon fáradoztak, 
hogy megőrizzék eszmei befolyásukat és a reformista vonalvezetést a 
szakszervezeti 'mozgalom magyar tagságára is, különösen az Egyesült 
Munkás Szakszervezetekben (URS). Ez a törekvés jutott kifejezésre Sza-
badkán is. A pártvezet őség politikai irányvonalától azonban a tagság egy 
részének magatartása már akkor eltért. Ennek példájaként Malušev Cvet-
ko esetét kell megemlítenünk, akit 1934-ben a Szocialista Párt befolyása 
alatt levő  URS helyi szaktanács és nyomdászcsoport közös kultúrbizott-
ságának tagjává választottak 6 .  Őt azonban már 1936-tól a Híd harcos 
táborában találhatjuk. Itt kell még megemlítenünk Th ąrzó Lajost is, aki 
1934-ben ugyancsak a Munkás Üjságban jelentette meg irásait, két évvel 
később azonban már ő  is a Híd külső  munkatársa volt. 7  

A Híd eszmei-politikai irányvonalának további balra fordulását - 
legközvetlenebb munkatársai jó részének ideológiai érlel ődésén 'kívül - 
a kül- és belpolitikai események is siettették. Az 1934 végén Splitben 
megtartották a JKP negyedik értkezletét. 1935 augusztusában össze-
hívták a Komintern VII. kongresszusát, amelyen határozatot hoztak az 
összes antifasiszta er őknek az Egységes Népfront platformján álló tömö-
rítéséről a növekvő  fasiszta veszély elhárítása céljából. 1935 szeptembe-
rében Vajdaságban is sikerült felújítani az illegális tartományi pártbi-
zottságot, amelynek egyik legfontosabb célkit űzése volt az Antifasiszta 
Népfront létrehozása, a forradalmi munkásmozgalom eszmei-politikai 
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irányítása alatt. Ezáltal igen felélénkült a szervezett munkásság és az if-
júság mozgalma és a vajdasági forradalmi munkásmozgalom és általában 
a társadalom történetében Új szakasz lkezdõdõtt. 8  Kétségtelenül, ennek az 
Új társadalmi folyamatnak eredményeként jelent meg 1935 júliusában 
Szabadkán a Népszava című  magyar szakszervezeti lap is, amely a ma-
gyar ipari- és mezőgazdasági munkások politikai és gazdasági küzdelmé-
nek szentelte legf őbb figyelmét. A lap körül osztályharcos alapon álló 
erők tömörültek. Ezt bizonyítja az egyik jelentés is, amelyet valószín űleg 
a tartományi pártbizottság nevében küldtek a JKP központi vezet őségé-
hez még 1935. november 17-én, s ez a jelentés a lap megjelenését komoly 
fogyatékosságai ellenére is nagy jelent őségűnek tartja nemcsak politikai, 
hanem szervezési szempontból is. 9  A Népszava és a Híd közötti tartós 
szervezeti és ideológiai kapcsolatok már ett ől az időtől kezdve nyomon 
követhetők. A továbbiakban a Hídnak a JKP és a Népfront vonalára való 
áttérése egybeesik a JKP tartományi pártbizottságának felújításával. A 
Híd egyébként ebben az id őszakban a jobboldali, de főleg Nagy Iván 
körül csoportosuló szélsőségęs elemek pergőtüzébe került, s ez a körül-
mény siettette a folyóirat balratolódását. Lévay Endre az addigi f őszer-
kesztő  barátainak, a forradalmi munkámmozgalom híveinek adta át ă  
lapot. Ezzel kapcsolatban egy szélesebb értekezletet is tartottak. Az ideig-
lenes főszerkesztő  1936 áprilisában a JKP aktív tagja, Simokovics Rókus 
lett. Ez a szerkeszt őségi változás nem véletlenül esett egy id őpontba 
Lazar Milankovnak, a tartományi pártbizottság titkárának er őfeszítései-
vel, hogy Szabadkán is létrehozzanak egy illegális pártszervezetet, vala-
mint, hogy megteremtsék a Népfront legális szervezési formáit. Lazar 
Milankov 1936 márciusában tárgyalt először ezekről a kérdéseikről Sza-
badkán Kizúr Istvánnal és Hegedűs Józseffel, a forradalmi munkásmoz-
galom kiemelkedő  magyar képviselőivel. Ezeket a megbeszéléseket a Nép-
szava szerkeszt őségében tartották Jakša Damjanovnak, a lap f őszerkesz-
tőjénk bevonásával. 10  Az Antifasiszta Népfront létrehozásánál az úgy-
nevezett vajdasági mozgalomra mint az alakulóban lev ő  említett népfront 
részére számítottak, mivel a vajdasági mozgalom a tartomány autonómi-
jáért, továbbá a társadalompolitikai viszonyok demokratizálásáért küz-
dött, s ezért a magyar dolgozó tömegek egy része is rokonszenvezett vele. 
Ezzel egyidőben a mozgalmat meg kellett tisztítani Nagy Iván körül cso-
portosuló proďasiszta elemekt61. 11  A közös népfront létrehozásának követ-
kező  fontos állomása volt az 1936. dktóber 20-án Újvidéken tartott meg-
beszélés ás egyezmény, amelyen a tartományi pártbizottság képviseleté-
ben részt vettek Lazar Milankov és Kizúr Isván, akik a vajdasági moz-
galmat, míg az egyesült ellenzék vajdasági szárnyát Duda Boškovié kép-
viselte. Részt vett azonban ezen a megbeszélésen Jakša Damjanov, 
a Népszava főszerkesztője is. 12  A Népfront létrehozásán kívül ezen az ér-
tekezleten megállapodás jött létre a december 6-ra kiírt községi választá-
sokon való részvételr ől, s egyúttal összeállították a választási felhívás 
szövegét is, amelyet a kommunisták és a baloldali szocialisták is alá-
írtak. 12  A Hídban már 1936 szeptemberében, tehát az említett megálla-
podás előtt, megjelent egy írása a „Községi választások" címmel, amelyet 
a szerkesztőség állított össze feltételezhet őleg Jakša Damjanov hosszabb 
szerb szövege alapján. Bár a Cenzúra a szöveg jó részét törölte, mégis 
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tartalmas s az újvidéki októberi megbeszéléseken elfogadott választási ki-
áltvány alaptételei közötti hasonlóság pontosan kimutatható. 14  A JKP 
és a Népfront irányvonalát az 1936. évi szerkeszt ői bizottság összetétele 
is teljesen biztosította. Simokovics Rókuson, az ideiglenes f őszerkesztőn 
kívül a szerkeszt őség tagjai között találhatjuk dr. Steinfeid Sándort, aki 
már akkoriban kitöltötte a belgrádi egyetemi hallgatók mozgalmában 
való részvételéért kirótt börtönbüntetést, továbbá Laták Istvánt, Malušev 
Cvetkót, Kek Zsigmondot és Stern Emilt. Külön jelent őségű  volt Mayer 
Ottmárnak 1937. végi fizetéses és állandó szerkeszt ői kinevezése. A 
szerkesztőséget többször kiegészítették küls ő  és vidéki munkatársakkal 
is. Ezek között voltak Atlasz János, Löbi Iván, Löbl Árpád és Mayer 
főszerkesztő  kinevezése után Simokovics Rókus is. Ezenkívül a szer-
kesztőséghez tartoztak még Wohl Lola és Rácz Mag ťiz Is. A mintegy 
800-1200 példányszámban megjelenő  Hídnak 1936-ban széles olvasótá-
bora volt. A lapterjesztő  bizottságok is sorban megalakultak a magyar 
lakta községekben és városokban. A lapterjesztés nehézségeit nagyban 
enyhítette az a körülmény, hogy az Egyesült Munkás Szakszervezetek 
keretében működő  Mezőgazdasági Munkások Országos Szövetségének 
úgyszólván minden magyar lakta helységben voltak szakcsoportjai. 15  Kü-
lön és hosszas kutatómunkát igényelne annak megállapítása, hogy a Nép-
szaván kívül a Híd bátor írásaival hogyan járult hozzá a magyar szer-
vezett munkásság gazdasági és politikai küzdelméhez, a vajdasági ipari, 
de főleg mezőgazdasági munkásság 1936. évi nagy sztrájfkharca idején. 

A JKP illegális szervezeteivel való tartós kapcsolatok létrehozását 
nagy mértékben megkadályozta a tartományi pártvezet őség 1936 végén 
és 1937 elején hatóságok által történt felfedése és tagjai jó részének el-
ítélése. A legjobb magyar pártkáderek letartóztatása és elítélése nehéz 
feltételeket teremtett a következ ő  időszakban. A tartományi pártbizottság 
tagjai ellen lefolyt per bírósági anyagában nincs említés a Híd folyóirat-
ról, továbbá a köré csoportosuló pártaktivistákról. Ez a körülmény lehe-
tővé tette a folyóirat további legális kiadását. Ezzel szemben a Népszava 
című  lapot 1937-ben a Népfront szervezésében való aktív részvétele miatt 
betiltották. Ugyancsak megszűnt az újvidéken 1936 áprilisában meg-
indult Ék című  társadalompolitikai és irodalmi folyóirat is, amelynek 
az év végéig mindössze hat száma jelent meg. 16  Körülbelül ugyanebben 
az évben szűnt meg a Vajdaságban is úgyszólván talaját vesztett szocia-
lista mozgalom lapja, a Munkás Üjság, s ezáltal a Híd az egyedüli ma-
gyar nyelvű  haladó folyóirat maradt, amelynek ideológiai-politikai hatása 
a magyar tömegekre egyre nagyobb jelent őségűvé vált. Ezért távolrol 
sem túlozunk, ha megállapítjuk, hogy írásaival sikeresen gátolta a ma-
gyar tömegek egy részénél is jelentkez ő  jobbra tolódást és a revíziós 
gondolatok térhódítását, s Így jórészt a folyóiratnak köszönhet ő, hogy a 
húszas években a forradalmi munkásmozgalomban a többséget képez ő  
magyarok létszáma ebben az id őszakban sem csökkent az egyharmados 
létszám alá. Ez igen nagy jelent őségű , ha összevetjük azzal a ténnyel, 
hogy a nemzeti szocialista eszmék jelentkezésével egyidej űleg a vajda-
sági németek részvétele a forradalmi munkásmozgalomban úgyszólván 
teljesen megszűnt. A Hídnak a JKP és a Népfront ideológiai-politikai 
platformját bizonyítja, hogy 1937-ben elfogadta a Pap Pál által meg- 
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szervezett vajdasági ifjúsági mozgalom (OMPOK) felhívását az együtt-
működésre. Az említett JKP vonalán álló ifjúsági tömegmozgalom lap-
jának, a Naš životnak erre vonatkozó felhívására Malušev Cvetko adott 
pozitív választ a folyóirat hasábjain. 17  Külön ki kell térnünk erre az időre 
vonatkozólag a szabadkai Jogi Fakultás hallgatóival Való Híd-kapcsolatok 
jelentőségére is. 18  A vajdasági ifjúsági mozgalmat, Vagyis az OMPOK-ot 
azonban 1937 októberében betiltották. 19  A Híd szerkesztőségében Pap 
Pál azonban ezután is tevékeny munkát fejtett ki, aki egy ideig Szabad-
kán élt illegalitásban. 20  

A Híd folyóiratnak a vajdasági ipari és mez őgazdasági munkások, 
valamint a liberális polgárok közötti sikeres terjesztésén kívül külön ki 
kell emelnünk a mintegy 3000 Belgrádban dolgozó magyar munkás kö-
zött végzett terjeszt ő  munkát, valamint a körülbelül 150 magyar egyetemi 
hallgató szervezetében, a Bolyai Farkasban és a tanítóképz ősök közötti 
sikeres tevékenységet is. Ebben a terjeszt ő  munkában Hangya Andráson 
kívül kitűnt még Silberlei Ferenc, ő  tartotta fenn a kapcsolatokat az 
egyetemi pártszervezettel, s a Híd Világszemle rovatának anyagát is on-
nan kapta. Ezt a rovatot kés őbb Mayer Ottmár szerkesztette. 2' Sajnálattal 
kell megemlítenünk azonban, hogy a belgrádi egyetemisták haladó moz-
galmaira vonatkozó legújabb jugoszláv történelmi munkákban, err ől a 
kédésről nincs említés. 22  Külön kell szólnunk a zágrábi lapterjesztő  bizott-
ságról és általában a Zágrábban tanuló magyar egyetemi hallgatók között 
kifejtett munkáról, amelyben Steinitz Tibor szerzett érdemeket, aki egy-
úttal a folyóirat zágrábi munkatársa is volt. 28  Fontos tényként kell még 
kiemelnünk a Híd kapcsolatait ,a kommunista tevékenységért elítéltekkel, 
akiknek javarésze büntetését a mitrovicai fegyintézetben töltötte. A belg-
rádi egyetemi hallgatók mozgalmában való részvételért elítélt dr. Stein-
feid Sándor például szabadulása után magával hozta A jugoszláv dol-
gozók helyzetének jelz őszámai című  cikk szövegét, amely a fegyintézet 
illegális, Udarnik című  lapjában jelent meg. Ezt az illegális lapot tudva-
levőleg Moša Pijade szerkesztette. 24  Az említett cikket a Híd szerkesz-
tősége nyomban leközölte 1937 júniusában. 1937 után a Híd nagyon 
nehéz körülmények között folytatta munkáját. A szerkeszt őség állandó 
anyagi nehézségekkel küzdött, a magyar szervezett munkásság önzetlen 
támogatásával azonban ezeket a nehézségeket sikerült leküzdeni, s így 
a folyóirat kiadásának folytonosságát nem zavarták meg az anyagi gon-
dok. Ezenkívül a hivatalos cenzura éberségének és akadályainak leküz-
dése sem volt könnyű  feladat. 

Az 1936 végi és 1937 elejei lebukások s a hatóságok által történt 
intézkedések után az illegális pártszervezetek, csak nagy nehézségek és 
hosszadalmas erőfeszítések után alakultak újra. A legtapasztaltabb párt-
vezetők jó része börtönbe került. 1937-t ől azonban már Új központi veze-
tőség állt a JKP élén, Tito elvtárs vezetésével. Vajdaságban is a párt-
vezetés nagyjai irányították az újjászervez ő  munkát, mint például Zarko 
Zrenjanin, Svetozar Markovié, Radivoj Čirpanov, Josut Tulić  stb. 1939. 
végétől, de főleg 1940 első  felétől már fokozatosan újjáalakultak a párt-
szervezetek. 

1940. szeptember első  felében Kamenicán megtartották a hatodik 
tartományi pártértekezletet, amelyen megállapították, hogy Vajdaság 
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területén hat illegális körzeti, több mint tíz járási és számos helyi párt-
bizottság dolgozik. 25  Ettől az idő től vált legközvetlenebbé és legtartalma-
sabbá a Híd kapcsolata az illegális pártszervezetekkel. Ennek igazolására 
a következő  példákat hozhatjuk fel. A szabadkai helyi, majd pedig a 
kerületi bizottság titkára a Híd f őszerkesztője, Mayer Ottmár volt, aki 
egyúttal részt vett más helyi szervezetek létrehozásában is. Igy például 
1940. végén megszervezte a topolyai illegális kommunista bizottságot. 
Ezenkívül a hatodik tartományi értekezleten Mayer Ottmárt beválasztot-
ták a tartományi pártvezet őségbe is. Ugyanígy •tagja lett a tartományi 
pártvezet őségnek Kiss Ernő  is, a baranyai pártvezér és a Híd lapterjeszt ő  
bizottságának vezet ője ezen a területen. A lap terjeszt ői, valamint tudó-
sítói közül Molnár Péter és Ősz Szabó János a zentai helyi pártbizottság 
tagjai voltak, Olajos Mihály és Farkas Nándor a helyi ifjú kommunista 
mozgalom vezetői, Bakos Kálmán pedig az adai helyi pártbizottság tit-
kára28, továbbá Varga Gyula, az újvidéki szakszervezeti mozgalom egyik 
vezető  egyénisége. Nemcsak az illegális pártmozgalomban, hanem az ipari 
és mezőgazdasági munkások legális szakszervezetében is kit űntek a fo-
lyóirat egyes tudósítói és szervez ői, mint például Györe István, a zentai 
építőmunkások szakcsoportjának titkára, és Zsáki József a moravicai 
sztrájkvezető . 27  Továbbá a topolyai, péterrévei és a telecskai mez őgazda-
sági munkások csoportja. A Híd folyóirat körül csoportosult még a többi 
pártaktivista is, mint például Szabó Ágnes (Szbadka), Sz őlősi Boriska 
(Zrenj anin), Kucsera Margit és Ferenc (Zombor), Lehoczki Béla (Zomboi), 
Márton Rózsa (Zrenjanin), Goteszmann Tibor (Szabadka), Bacsa Mária 
(Újvidék), Eszter Sándor és Csikós István (Zágráb), Czilik István (Bel-
grád), valamint a péterrévei Pecze Ferenc és felesége, Franciska. Az ed-
digi felsorolásból kimaradtak a folyóirat állandó munkatársai, Gál László 
és Rotbart Emil, valamint a többi tudósító mint p1. Sóti Ferenc (Becse), 
Szalai József (Szabadka), Vértes Árpád és dr. Hock Rudolf (újvidék), 
Berkes Péterné (Szabadka), dr. Doktor Sándor (Kanizsa), Morel András 
(Srbobran), Frohlih Miklós (Szabadka), Schwalb Miklós és Istvánovics 
István (Szabadka), Tóth István (Feketi ć), Malušev Paula (Szabadka) és 
sokan mások. 28  Nem kell elfeledkeznünk a lap képz őművészeiről sem: 
Hangya Andrásról, Erdélyi Ilonáról, Almási Gáborról, Bosán Györgyr ől 
és Ács Józsefr ől.29  

Az 1940. december végi szabadkai lebukás után a szabadkai kerü-
leti bizottság felszámolása és Mayer Ottmár letartóztatása nem jelentette 
Híd megszűnését, mivel a Valágkép kiadásával biztosították a JKP esz-
méinek további legális terjesztését úgyszólván az 1941, évi áprilisi ese-
ményekig. 

Noha erről a háború után sokat írtak, mégis meg kell említenünk, 
hogy a háború el őtti Híd szerkesztői és külső  munkatársai közül sokan 
életüket áldozták azokért az eszmékért, amelyekért már a folyóiratban 
is bátran kiálltak. 

Befejezésül még elmondhatjuk, hogy a Híd az 1934- és 1941. közötti 
időszakban betöltötte nemes célkitüzését. A forradalmi munkásmozgalom 
fáklyahodozójává vált a magyar demokratikus tömegek nevelésében és 
a helyes út kijelölésében el nem halványodó érdemei vannak. 
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REZIME  

„HÍD" KAO ČASOPiS KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE 

Bezizlaznost  i potištenost loje je izazvala versaj őka Jugoslavija pod1tak-
nuli su mađarsku omladinu da traži put i da pomogne polarizaciju ika svet-
skom atanovitu. Hid je 1934. otpoČeo ¶Ieao Časopis omladine i veoma brzo su 
mu Se prikjuČiIi levo nastrojeni pisci. Ipak je pod vo đstvom KPJ clošao u 
potpunosti tek 1936. godine. To su ubrzali i politi čki događaji u sarnoj zemiji, 
naroČito osnivanje Ujedinjenog narodnog fronta 1935. godine. Ja Č,anje ove 
linije označavaju u Časopisu imena: Rokuš Sim&kovi Ć , Sandor Štojfeld, Ź ig-
mond Kek, Ištvan Lataik, Cvetko Malušev, Otmar Majer, Emil Štern, Janoš 
Atlas, Arpad Lebi, Fal Pap i drugi. Posle zabrane ostalih leviěarskih madar-
skih Čaopiaa i novina, Hid je bio jedini napredni organ koji je tmao ne samo 
u Vojvodini, nego i u Zagrebu znatan ¶krug Čitalaca i onih, koji su ga širili. 
Najteže razdobije u životu Časopisa bile su 1936. I 1937. godina, godine progona 
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i zatvaranja. Ove je teke godine Hid prebrodio upešno, te je 1940. opet irnao 
znaČajnu ulogu u upravljanju radničkog pcĂkreta. Krajem ove godine liapse 
Ot!nara Majera, ali na mesto Časopisa, sve do 1941. Világkép nastavijia organi-
zaciski rad za politiéke ideje koje je zastupao Hid. 1941. godine okupatorke 
vlasti hapse i pogubljuju mnoge pisce t samoga urednlka. 
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Pató  Imre 

A HÍD MEGALAKULÁSA 
ÉS TURTÉNETE (1934-1941) 

Osztályharcos folyóiratunk első  száma negyven esztend ővel ezelőtt, 
pontosabban 1934 májusában jelent meg. Azonban nyilvánvaló, hogy a 
lap története nem ekkor kezd ődik, hiszen maga az indulás is már egy 
bizonyos történelmi folyamat eredménye volt. 

Az I. világháború feltartóztathatatlan történelmi folyamatot indított 
meg, melynek egyik legjelent ősebb eseménye a Habsburg birodalom fel-
bomlása és helyén új, nemzeti államok létrejötte volt. 

Így alakult meg 1918. december 1-én az Osztrák—Magyar Monarchia 
végzetes háborús kalandja után - az I. világháború epilógusaként - a 
Balkán félszigeten a Szerb—Horvát—Szlovén Királyság. Az új állam - 
létrejötte pillanatától - küls ő  és belső  ellentéteket hordott magában. 

A JKP megalakulása után fellép az általános választásokon, ahol 
elsöprő  győzelmet arat, különösen a nagyobb ipari központokban. A szer-
vezett tömegek erejét ől, valamint a párt ilyen hatalmas tekintélyét ől 
való félelmében a belgrádi kormány 1920. december 20-án kihirdette az 
Obznanát, amellyel törvényen kívül helyezte a pártot. Az ugyanakkor 
meghozott államvédelmi törvény alapján pedig nem csupán a párt ve-
zetőit, tagjait, hanem a szakszervezeteket és aktivistáikat is üldözték. 

A nem sokkal később meghozott vidovdáni alkotmány sem változ-
tatott a helyzeten. Ellenkez őleg: a liberális monarchia helyébe Sándor 
a saját diktatúráját igyekezett bevezetni, amit a vidovdáni alkotmány 
csupán megerősített. Ez az alkotmány meger ősítette az állam centralisz-
tikus berendezését is és tagadta a nemzetiségek létezését. 

Ezek után fékevesztett terror indult a munkásosztály ellen. 
A halmozódó problémák, a megoldatlan nemzetiségi és parasztkérdés, 

a munkásosztály ellenállása végül is a rendszert súlyos válságba sodorta, 
amelyből a király 1929. január 6-án az alkotmány felfüggesztésével és 
saját nyílt diktatúrájának bevezetésével próbált kilábalni. 

A diktatúra bevezetése, valamint az azt követ ő  terrorakciók súlyos 
csapásai, csaknem teljesen megbénították a munkásmozgalmat. Három 
esztendő  kellett ahhoz, hogy a párt újra rendezze sorait, És Igy 1932-t ől 
újjászervezetten vegye fel ismét a küzdelmet az osztályellenséggel. 

Tehát 1929. január 6-a a jugoszláv munkásmozgalomnak és egyál-
talán minden haladó mozgalomnak a mélypontja; innen kellett a dol-
kozók társadalmát kivezetni és újult er ővel venni fel a harcot a hala- 
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dásért.  A HID történetében is éppen ezért ez az a határ, amelyt ől (kezdve 
az előzményeket alaposabb vizsgálat alá kell vetni. 

A diktatúrát követ ően Vajdaságban is megindulnak a letartóztatások, 
a hatóság betiltja az osztályharcos Független Szakszervezetek m űködését, 
hajsza indul a forradalmi munkásmozgalom aktivistái ellen. Ugyanak-
kor a Független Szakszervezetek sajtószervének, a Szervezett Munkásnak 
is meg kell szűnnie, de nem lehetett hosszú életű  a Falu és Város sem. 
sem pedig a Fáklya, amely mindössze egyszer jelent meg Csupán. 

Ezek megszűnte után csak az illegális kiadványok: lapok, röpcédulák 
nyújtanak a munkásosztálynak valós képet az eseményekr ől, a haladó 
erők üldözéséről, Csupán ezek a nyomtatványok tölthették el bizako-
dással, illetve adhattak programot a nem sz űnő  illegális akciókhoz. 

A számos illegállis kiadvány közül hadd említsük az 1934 augusztu-
sában a szabadkai pártszervezet által megjelentetett FORRADALMI 
MUNKÁS-PARASZT FRONT (REVOLUCIONARNI FRONT RADNIKA I 
SELJAKA)' című  illegális lapot, amelynek három száma jelent meg, de 
munkatársai között tudjuk Szabó Gézát, Szalai Józsefet és Gy őri Feren-
cet is, a későbbi, a harcos HID körül kibontakozó mozgalom aktivistáit. 

Az illegális lapok terjesztése állandóan a lebukás veszélyével járt. 
Számos olyan letartóztatásról és drasztikus bírósági ítéletr ől tudunk, 
amelyek során ugyancsak a kés őbbi Híd-mozgalom aktivistáit sújtotta a 
reakciós, népellenes rezsim súlyos börtönbüntetéssel. Igy 1933 decembe-
rében ítéletet hoztak 35 letartóztatott ügyében, akik közül 3-tól 1 évig 
terjedő  börtönbüntetéssel sújtották Samu Mihályt, Kiss Ern őt és Cseh 
Károlyt az jvidéken, Péterrévén, Topolyán, Adán, Csantavéren és más 
helységekben történt röpiratterjesztés miatt. 

Nemcsak a munkásosztály, hanem az ifjúság is keresi a helyét a 
társadalomban, és feleletet keres megoldatlan, megválaszolatlan kérdé-
seire, mint amilyenek az anyanyelven történ ő  iskoláztatás, a m űvelődési 
kérdések, a pályaválasztás, majd az elhelyezkedés és egyéb, az ifjúságot 
is érintő  társadalmi kérdések. 

Ennek tudható be az is, hogy a harmincas évek alatt, de legin-
kább az évtized derekán, igen elszaporodtak az ifjúsági egyesületek, szer-
vezetek, csoportosulások, amelyeknek a tagjai felekezeti, nemzetiségi vagy 
éppen tevékenységi alapon verbuválódtak. Ilyenek: a szakszervezetek 
ifjúsági alosztályai, testnevelési és sportegyesületek, a szabadkai jogi fa-
kultás ifjúsági szervezete, a Népkör Ifjúsági Alosztálya stb. 

A különféle irányú és jelleg ű  szervezetekbe való tömörülés mellett 
a kezdett ől jelen volt még az •a törekvés is, hogy az ifjúság a sajtóban 
is szerepelhessen saját problémáival, illetve, hogy az ifjúságnak magának 
saját sajtószerve legyen. 

1930 előttről is ismerünk irodalmi vagy társadalmi kérdésekkel fog-
lalkozó lapokat, amelyekben az ifjúság is felszólalt, szerepet kapott (Re-
naissance, Fáklya, Út, Iksz), s őt kimondottan az ifjúság számára készült 
lapokról is (Ifjúság, Miadost - Ifjúság) tudunk. Annak ellenére, hogy tisza-
virág életű  lapok voltak, csakúgy, mint az 1931-ben indult Őrtűz, amelyet 
a Híd elődjeként tartunk számon, mégis fontos a jelenlétük mind az 
előzmények, mind pedig a folyamatoság vonatkozásában. 
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1931 őszén sokszorosított formában indult az Ort űz, majd 1932-ben 
a becskereki magyar közművelődési egyesület anyagi támogatásával négy 
szám (május—augusztus) nyomdai el őállításban jelent meg. Ezután anya-
gi okok miatt ideiglenesen ismét szünetel a lap. 1932 novemberében indul 
Újra, hogy 1933 márciusáig a már korábbról ismert, sokszorosított for-
mában jusson el kisszámú olvasóközönségéhez. Végül 1934 januárjában 
tesz Kis József mégegyszer, egyben utolszor kísérletet dédelgetett lapjá-
nak feltámasztására, azonban, nyomdai el őállításban ugyan, Csupán a 
januári szám jelent meg, és ezzel, a „mindvégig diáklap színvonalán 
álló" Őrtűz végleg megszűnt. 

Időközben, az Őrtűz megjelenésének első  szünetében, a baloldali ifjú-
ság indított lapot Vajdaság címen Hirsch-Halász Dezs ő  szerkesztésében, 
munkatársai között Atlasz Jánossal. Három szám megjelenése után a 
hatóság betiltotta a haladó ifjúság lapját, de címváltoztatással - új címe 
„Tovább" - még két száma megjelenhetett. 2  1932 decemberében a ható-
ság ezt a „társadalmi kérdéseket feszeget ő  baloldali lapot" 8  is megszűn-
tette. 

A szabadkai ifjúság az Őrtűz végleges megszűnése után a Népkör 
támogatásával 1934 májusában létrehozta „társadalomtudományi és iro-
dalmi ifjúsági folyóiratát", a Hidat. 

Lévay  Endre felelős szerkesztő  és kiadó vezetésével a lap irányítására 
szerkesztő  bizottság alakult, amelynek természetesen vidéki tagjai is 
voltak, és amelynek az összetétele igen gyakran változott, ami pedig a 
belső  érlelődést tükrözi. 

Kezdetben a lap terjesztésér ől is a szerkeszt ő  bizottság gondoskodott, 
azonban ez a tevékenység a lap megjelenésének második évében lassan 
elkülönült. A lapnak indulásától kezdve külföldi terjesztői is voltak. Igy 
Romániában, Kolozsvárott: Békássy Zoltán; Magyarországon, Baján: az Új 
Ělet Nyomda Rt.; Budapesten: Bálint György és Csuka Zoltán (1936 feb-
ruárjától). 

A lap hazai (újvidéki, becskereki bajmo łki, moholi, becsei, bácsföld-
vári és zentai) terjeszt őinek nevét Csupán 1936 végéig közli a lap a bo-
rítón, később már, tekintettel a lap mozgalmi voltára, ezt konspirációs 
okokból elhagyja. 

Az induló lap első  számában, a HIDAT VERÜNK c. programcikkben 
először fogalmazza meg a szerkeszt őség a célkitűzést, jelöli ki a járható-
nak vélt utat a hídveréshez „a keser ű  ma és az ígéretes holnap között 
tátongó szakadék felett", azaz „a régi és az új kultúra, az id ősebb és 
az ifjú nemzedék életfelfogása, . . . a magyar és a délszláv nép és kul-
túra, .. korok, életfelfogások, nemzetek", lényegében tehát „ember és 
ember közé". 4  

A célkitűzések közé tartozott a délszláv és a magyar ifjúság közötti 
baráti és kultúr{kapcsolat kiépítése, azonban az ehhez vezet ő  Út akkor 
még kevéssé volt ismert: „magunknak kell megkeresni az utakat mind-
annyiunk számára". Vagy, amint a 'továbbiakban is írja a cikkíró: „Mi, 
délszlávországi magyar ifjúság, ezt valljuk be őszintén, nem tudjuk, hogy 
melyik Út a használható, és egyáltalán haladhatunk-e a régi, kitaposott 
utakon. Az alapépítmény megvan, de azon újszer ű  házat kell építeni. . 
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Ez a töprengés nyilvánvalóan abból fakadt, hogy az indulás perceiben 
a Híd köré csoportosulók érzés- és gondolatvilágát, szemléletét a „kisebb-
ségi ideológia" határozta meg, és ez minden akciójukat, tevékenységüket 
determinálta, azt is, ami a lap indítását számukra sürg őssé tette, hogy 
úgy dolgozzanak az irodalomban, m űvészetben, tudományban és gazda-
sági életben, hogy jobbá, könnyebbé tegyük az emberek életét. 

A „szervezett szervezetlenség" mellett is a hidver ők az első  perctől 
kezdve hitték, hogy a lapnak jöv ője van, mert „utat kíván mutatni a jobb 
és igazabb emberi élet felé". 6  

Indulásakor a lap nem volt elkötelezett, és ezt azzal az érvvel in-
dokolja a cikk, hogy „nem szabad az er ők és értékek természetes kifej-
lődését meggátolni . . . Mindenki megmondhatja a magáét, de a szavak ne 
gáncsolják az őszinte célú épít ő  tetteket". 7  

Az említett programcikk mellett már az els ő  számban is találunk 
olyan írásokat, amelyek a homályosan körvonalazott programot boncol-
gatják, részletezni próbálják, miközben a szerz ők egyéni elképzeléseikkel 
igen nagy tarkaságot visznek a lapba. Az útkeres ő  írások a soronkövet-
kező  számokból sem hiányoznak. Azonban célikitűzéseiben már jóval hala-
dóbb nézeteket képvisel az el őbbi cikkírókkal szemben Szentgyörgyi 
Lász168, amikor kimondja, hogy „•a magyar paraszttal és a magyar mun-
kással" (a 'kiemelés tőlem: P. I.) kell felépíteni a magyar kisebbségi kul-
túrát.9  Annak ellenére, hogy még továbbra is jelen van a ,kisebbségi 
szemlélet", a szerző  mégis távolabb lát: a művelődés kérdése nála már 
osztálykérdés. 

A társadalmi ellentétek elmélyülésével, az ország kül- és belpolitikai 
helyzetének egyre szóvevényesebbé válásának idején a Híd sem marad-
hatott meg az úgynevezett „nemes liberalizmus" elvei mellett. A haladó 
ifjúság és egyéb társadalmi er ők egyre nagyobb nyomást gyakoroltak 
a lap köré csoportosuló fiatalokra: az elkötelezett írások beszivárgása 
egyre gyakoribb, ennek hatására mindinkább kiélez ődik az ellentét a már 
a lap táborán belül is erősebb baloldali ifjúsági csoport és a „nemes libe-
ralizmus" szárnyai alatt a maradi irányzatot véd ő  és már kisebbségben 
maradt csoport között. 

Ezt a folyamatot általában azonosították az „átszervezés" fogalmá-
val. A tulajdonképpeni átszervezés, a lapnak a haladó er ők kezébe való 
átmentése gyakorlatilag 1935 elején indult meg és a következ ő  év tava-
szára lényegében be is fejez ődött. Az I. évfolyam utolsó számaiban már 
találkozunk Laták István, Schwalb Miklós, Singer Adolf és Szabó Géza 
nevével, majd 1935-ben csatlakozik hozzájuk: Cseh Károly és Nádor Ta-
más, 1936 elején pedig Mayer Ottmár, Kek Zsigmond, Simokovics Rókus, 
Malušev Cvetko és Thurzó Lajos, az év második felében pedig L őbi Iván, 
Atlasz János, Hock Rezs ő  és Steinfeld Sándor is. 

Az 1936-os évfolyam tavaszi számaiban az „átszervezés" írásos nyo-
mait is megtaláljuk, amelyek részben a lap formai arculatának a meg-
változásában, részben pedig tartalmi megnyilatkozásokban is érz ődik. Igy 
p1. amíg a lap 1935. augusztusi számában, „A HID üzenetei" rovatban a 
Belo Blato-i B. J.-nek szóló üzenetben azt olvashatjuk, hogy „lapunk tár-
sadalmi szemle, szépirodalmat csak nagyon kivételes esetekben közlünk", 
addig a Híd „átszervezése" nyomán az 1936. márciusi számban felhívás 
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jelenik meg, amely a lap támogatására szólítja fel a fiatalokat, és ugyan-
akkor azt is közli, hogy a szerkeszt őség szépirodalmi rovatot nyit. To-
vábbá, ugyanebben a számban olvashatjuk els ő  ízben a sajtóalap javára 
érkezett adományokról szóló jelentést. 

A lap 1936 elejére igen zilált anyagi helyzetbe került, ezért az átszer-
vezési programnak egyik legfontosabb tétele az anyagi helyzet rendezése 
volt. „ . . . Legelső  teendőnk, hogy egyedüli lapunkat, a HID-at, előfizetők 
szerzése által szilárdabb anyagi alapra fektessük és átszervezzük azt".'° 

Ugyanez év áprilisától újabb rovattal gazdagodik a lap, a szerkeszt ői 
üzenetekkel, ugyanis „. . . a szerkeszt őség az olvasóinkkal akar szoros 
kapcsolatot létesíteni, hogy a jöv őben olvasóink a lapot saját lapjuknak 
tekintsék, szeressék azt, és ha kell, harcoljanak is  érte...""  Kiemelés 
tőlem: P. J.) 

S az első  üzenetek közül: B. J.-nek Zentára: „ . . . kérjük további tá-
mogatását az átszervezés alatt álló lapunk számára. "g 

K. T.-nak Zágrábba: „ . . . Cikkét nem közölhetjük. Nem azért, mintha 
nem érne fel lapunk nívójáig, hisz a maga nemében elég kimerít ő , értékes 
tanulmány, de nekünk nem ilyenek kellenek. (Kiemelés tőlem: P. I.) La-
punk átszervezés alatt áll és elhatároztuk, hogy az átszervezést olvasó-
táborunk óhaja szerint fogjuk elvégezni. 

Tíz volt előfizetőnek Zágrábba: „ ... Lapunkat csak a legnagyobb 
küzködéssel tartjuk fenn az el őfizetőink dinárjaiból és a munkatársaink 
önzetlen, áldozatra kész munkájával. Nekünk nincs semmiféle párttól 
anyagi segítségünk, mint p1. sok, állítólag a »nép<-ért, de talán inkább 
a nép félrevezetéséért írt lapnak. 

A lap 1936. májusi száma közli Lévay Endrének, az addigi szerkesz-
tőnek a lemondását, s helyette az impresszumban Simokovich Rókus nevét 
olvashatjuk. 

Nagyjából ekkor zárul a Híd első  periódusa, amelynek legfontosabb 
eredménye, hogy a polgári ifjúság lapja az id őszak végére kijut az ideo-
lógiai útvesztőből, az utópizmustól és a „nemes liberalizmustól" eljut az 
osztályharcig - így a harcos fiatalok lapjává lesz. 

Továbbra sem szűnnek meg a sajtóalap javára érkez ő  adományok, 
ami annak bizonyítéka, hogy az olvasók a lap előfizetési, vagy példányon-
kénti árán felül is támogatják az egyre inkább magukénak vallott lapot, 
és bár a tulajdonképpeni átvétel megtörtént, az átszervezés folyamata 
nem zárult le. 

A lap nem Csupán külsőleg változik, hanem egyre újabb bels ő, tar-
talmi jegyekkel is gazdagodik. Üjabb munkatársak jelentkeznek a lap 
hasábjain: Rácz Magda, Wóhl Lola, Gál László, Jovan Popovié és Pap 
Pál gazdagították írásaikkal a lapot, er ősítették jelenlétükkel, közrem ű-
ködésükkel a terebélyesed ő  mozgalmat. 

A lap 1936-os 7-8. kett ős számában a szerkeszt őség véleménykuta-
tási akciót indít, mondván, hogy „ .. . egy lap csak akkor tehet eleget 
ideológiai feladatának, ha olvasóival és terjeszt őivel minél szorosabb kap-
csolatot épít ki. •"12  (Kiemelés tőlem: P. I.). 

Az ideológiai feladat számontartása és az a törekvés, hogy az átszer-
vezett lap ennek eleget tegyen, már egészen világos megfogalmazása és 
kijelölése az elkötelezettségnek. 
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A beérkezett válaszok elemzése, feldolgozása után a szerkeszt őség a 
követelményeknek megfelel ően, a haladó mozgalom szempontjainak  fi-
gyelembe  vételével alakította ki a lap arculatát. „Le akarjuk szögezni  azt,  
hogy lapunk nem pihentet ő  családi lap, szórakoztató Vasárnapi képeslap, 
hanem  komo ly  és fontos mozgalom. (Kiemelés tőlem: P. I.) Ma nincs id ő  
cselekvéstől eltávolodott olvasgatásokra, irodalmi csevegésre, ebéd utáni 
szundításhoz álomba merít ő  olvasmányokra 

A Híd szerkesztését 1937 máj usától -  már most hivatalosan is  - 
Mayer Ottmár  veszi át. Ebben az id őszakban is csatlakoznak a mozga-
lomhoz újabb harcos aktivisták: Ács Márton,  Szalai  József,  Pecze  Fran-
ciska és Ferenc, Nádor Paula  - Pavo, Lőbl  Árpád,  Stern  Emil, majd  
Eisler  Béla, Nádor Irén, Lengyel István,  Scher  Kató, György Mátyás, 
Ősz Szabó János,  Morel  András, Nagy István,  Kucsera  Margit és Ferenc,  
Zárics  Ágnes,  Spasoje Čobanski, Čedomir Minderović , Rothbart  Emil és 
mások. 

Ekkor indult a falukutatási mozgalom is, amelynek legf őbb irányítója  
Malušev Cvebko  volt. Az 1937-es évfolyam minden számában jelenik meg 
írás (A falukutatás módja, A  vojvodinai  falukutatás programja, A vajda-
sági falukutatás munkavázlata, A  vojvodinai  falukutatás eddigi tapasz-
talatai), kérd őív, felhívás, értékelés, amelyek a mozgalmat, beindítása 
után, ébren tartani és kiszélesíteni voltak hivatottak. 

A több mint 30 településre kiterjedt mozgalomnak óriási jelent ősége 
volt. Elsősorban azért, mert az adatgy űjtés kollektív feladat volt, és amíg 
a kérdőív egyes kérdéseire keresték, összegy űjtötték, megadták a helyes 
választ, az adatgyűjtésre  váliakozó  csoport tagjainak alkalom adódott 
arra is, hogy a vizsgált társadalmi problémát meg is beszélje, eszmeileg 
értékelje.  „ . . .  azt akarjuk elérni, hogy olvasóink ezen mindnyájunk ér-
dekében levő  munka által öntudatosodjanak és munkánkban aktivizálód-
janak.. 17 

Ugyancsak 1937 januárjában indult a mozgókönyvtár-akció is. A fal-
vakban igen nagy visszhangra talált: napról napra érkeztek a szerkesz-
tőségbe levelek, amelyek a könyvtárak gyorsabb szétküldését sürgették. 
A szűkös anyagiak miatt a szerkeszt őség az olvasóhoz fordult segítségért:  

-  gyűjtsenek könyveket, vagy pénzadományokkal járuljanak a 
könyvtáralaphoz;  

-  terjesszék a Hidat, szélesítsék az olvasótábort;  
-  a könyveket óvják meg a rongálódástól, és ügyeljenek arra, hogy 

azokat minél többen elolvassák. 

Az eredményesebb munka céljából javasolta a szerkeszt őség, hogy 
alakítsanak olvasócsoportokat, valamint, hogy válasszanak olyan felel ős 
embert, aki a könyvek nyilvántartását és ellen őrzését végzi, aki majd a 
szerkesztőséggel is tartja a kapcsolatot. A falvakban a felhívás következ-
ményeképpen meg is alakultak az olvasócsoportok.  Morel  András, a Híd 
szenttamási terjeszt ője erről Munkásmozgalmi életem c. kéziratos mun-
kájában így számol be: „Itt nálunk is rendszeressé váltak téli id őben a 
heti vitaestek, olvasóestek. Mindig nagyobb érdekl ődéssel jöttek az es-
tékre, úgyhogy csaknem minden este összejöttünk valahol. Rádiót heten- 
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ként kétszer hallgattunk: egyszer a Simonyik János k őfaragónál, egyszer 
meg Berkes Péter elvtársnál. Ott mindég a hálót kötötték a halászok, és 
így nem volt gyanús a helyzet sohasem. Mindig alig vártuk a moszkvai 
magyar leadó sugárzását  ...  de legjobban örültünk az Internacionálé 
hangjainak, együtt énekeltük mi is, mindannyian ...... 18 

Tudunk arról, hogy a Híd mozgatókönyvtárai, amelyekben helyet 
kaptak hja Ehrenburg, Gereblyés László, Darvas József, Stolte I. Miklós, 
Plehanov, Gorkij és mások művei is, eljutottak Csúzára, Péterrévére, 
Szenttamásra, Csantavérre, Telecskára, Csernyére és Gunarasra, de egyéb 
településekre is. 

A Híd ekkor már V. évfolyamában, fejl ődésének, történetének pedig 
harmadik szakaszában jár, amelyre a szervezeti meger ősödés, a népfront-
politikához való felzárkózás, a fenntartás nélküli elkötelezettség a jel-
lemző . Pap Pál Ár ellen című  nagy jelentőségű  felmérő  és irány-
mutató cikkében a mozgalomnak ezt a periódusát így értékeli: „Mi hidat 
vertünk, amely összeköt bennünket, falu és város dolgozóit. Ezt a hidat 
nem engedjük megingatni. Ezt bátran mondjuk azokkal, akik velünk 
együtt járnak, azoknak, akik ingadoznak és azoknak, akik fenyeget őz-
nek"." Az a periódusa ez a mozgalomnak, amikor egyre inkább a töme-
gek felé fordul, bázisait szélesíti, meger ősíti, mintegy tartalékot gyűjtve 
az elkövetkező  nehéz küzdelmekre. 

Az anyagi helyzet rendez ődése - az előfizetési hátralékok begyűj-
tése, a takarékos gazdálkodás - tette lehet ővé, hogy 1938 évén újabb 
akciót kezdeményezzen a szerkeszt őség: 1939-re naptárt jelentetett meg 
közel 2000 példányban. Nagy siker, óriási eredmény volt ez, hiszen tud-
nunk kell, hogy a harmincas években legalább 25-30 féle naptár jelent 
meg a Vajdaságban. 

A 126 oldalas naptár népszer ű  tudományos (természettudományi, tár-
sadalmi-politikai, és egészségügyi-szociális) cikkeket és szépirodalmat kö-
zöl. (Cseh Károly, Erdélyi József, Gál László, Herceg János, Laták István, 
Rideg Sándor, Simokovich Rókus és Szegi András írásai jelentek itt meg, 
valamint egy-egy Csokonai- és Pet őfi-vers.) 

A falusi és a tanyai ember számára szinte a naptár jelentette az 
egyetlen kapcsolatot a nagyvilággal: „a napi sajtóhoz nem jut hozzá, a 
belpolitikába nem kapcsolódhatott bele, a külpolitika csak felszínes szen-
záció a számára", így a naptár „a bet űvel, a kultúrával való egyetlen 
tartósabb találkozása... akármit odaadni, a legfelel őtlenebb népbutí-
tás... mi többet szeretnénk, nem téli gond űzőt, hanem tartalmas, gondol-
koztató, irányító, komoly könyvet akarunk ezzel a naptárral kezébe 
adni 	"20 

A kiadói tevékenység tovább szélesül: 1939 májusában megjelenik a 
Híd-könyvtár első , Petőfiről szóló kötete, majd 1940 decemberéig még 
további hét füzet jelenik meg. Közben az 5. szám a cenzúra által történt 
betiltása miatt nem jelenthetett meg. 

Nem csupán a mellékes kiadói tevékenységével, hanem magának a 
lapnak a bővítésével is igyekszik a szerkeszt őség egyre többet nyújtani, 
miközben állandóan ádáz küzdelmet vív a cenzúrával. Amíg az els ő  
évfolyamokban, pontosabban az I., a II. és III. évfolyamban egy-egy füzet 
alig éri el az átlag 32 oldalt (1936-ban Csupán 27 oldal), addig 1937-t ől 
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a füzetek terjedelme 35 oldal fölött van, s őt 1938-ban 42, 1939-ben és 
1941-ben pedig átlagosan 50 oldal terjedelm ű  1-1 füzet. 

Hogy az  időszerüség  követelményeinek a lap minél inkább eleget 
tehessen, a szerkeszt őség 1940 áprilisától kéthetenként jelenteti meg a 
Hidat. Azonban ezzel  mégtöbb  akadály gördült időben és megszabott ter-
jedelemben való megjelenése elé. A cenzúra az id őszerűbb és egyben 
szókimondóbb írásokba még gyakrabban belekötött, betiltotta azokat, így  
esonkári  jelentek meg írások, és a lap is gyakran csökkentett terjedelem-
ben, vagy egyáltalán nem jelenthetett meg, mint például a VII. évfo-
lyam (1940) 9.  száma.  (A cenzúra, ismereteink szerint, közel 100 írást 
nyirbált meg, vagy tiltott be egészében, két teljes szám megjelenését tette 
lehetetlenné  -  a már említett VII. évfolyam 9. számán kívül a II. év-
folyam 12. számát is betiltotta.) 

A cenzúra körül fölmerült sok nehézség miatt a Híd 1940 augusztu-
sától ismét havonta egyszer jelenik meg, az aktualitás biztosítása céljából 
viszont  Laták  István nevével fióklapot indítanak Világkép címen, amely 
„pontosan nyomon követi a háború eseményeit, a  frontváltozásckat,  ál-
landóan közli Európa folytonosan változó térképét, helyszíni tudósítá-
sokat és riportokat közöl a hadszínterekr ől  ...  képekben és szövegben 
híven közli a világeseményeket, pontosan nyilvántartja Európa rádióhír-
szolgálatát és a külföldi rádióállomások  híradásait". 21  

Az ország politikai vezetésének széls őségesen jobbra tolódásával fo-
kozódik a haladó mozgalmak elleni tevékenység: üldöztetések, letartóz-
tatások, bebörtönzések...  

Mayer Ottmár,  a Híd szerkeszt ője is 1940 decemberében a letartóz-
tatottak között van. Igy a lap sem jelenthet meg tovább  -  legalábbis 
nem eredeti címén. 1941 januárjától felveszi  Laták  lapjának a címét, de 
megtartja a korábbi külsőt a megszokott rovatokkal, folytatásos írásokkal. 
Igy az olvasók a Világképben is a magukénak vallott lapot, a Hidat lát-
ták, a Hidat olvasták. 

Utolsó száma 1941 márciusában jelent meg. 

A fasiszta terror megszüntette ugyan a lapot 1941 áprilisában, szer-
kesztőit, munkatársait, a mozgalom aktivistáit megtizedelte, de 1945 őszén 
a  HID  újraéledt, hogy tovább hirdesse az itt él ő  népek testvériségét, 
együvé tartozását. A háború után, a szabad hazában, a szocialista építés 

JEGYZETEK 

Bizonyos forrásokból arra következtethetünk, hogy ennek az illegális lapnak ma- 
gyar nyelvű  változata Is volt, azonban ennek felkutatása eddig nem járt eredménnyel. 

2  A „Tovább" a vajdaság 3. száma után folytatólagosan 4. és 5. számként jelent meg. 
3KolozsI Tibor: Ortűz fényében. Életjel Miniatűrök Szabadka, 1969. 26. O. 

Kiss József, Kun Szabó György, Lévai Endre: Hidat verünk. HID, 193411. 1-3. O.  
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Tkp.  Dániel György. 
[Dániel György] Szentgyörgyl László: A jöv ő  felé. HID, 1934/2. 1-2. o. 

‚° Gödölley László: Gondolkodás és cselekvés. HID, 193614. 22. O. 
2 Szerkesztői üzenetek. HíD, 193614. Bels ő  borító. 

uo. 
Uo. 
Uo.  
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'  Tisztelt olvasónk!  HID,  193617-8. Belső  bontó.  
' [Malušev, Cvetko:]  Falukutatást mozgalmunk.  HID,  1937 112. 1-2. o.  
17 Uo. 

Morel  András: Munkásmozgalmi életem. (Kéziratban.) 13-14. o.  
"  [Pap Pál:] Ár ellen.  HID,  1938111. 329-332. O.  

[Kek  Zsigmond:] A  HID-naptár.  HID-naptár 1939. 31-32. O. 
U Röpcédula a VILÁGKÉP indulásáról.  

SUMMARY  

THE  FOUNDATION OF „HID" AND ITS HISTORY 

As  a  consequence oÍ the grave econornic and social situwtion in the thir-
ties, youth organizations societies, groups were formed one after another, ali 
striving for  a  way of 6oluition. Short-lived periodicais, like the „Rena&ssance",  
„0", „IKSZ",  ,Fáklya",  „Vajdaság", „Ifjúság", „Őrtűz",  and others were laun-
ched  m  the spirit of this endeavour.  The „Híd"  belonga aiso  here. ha  first., 
programme-announcig issue was indicative of ibs intention to correspond to 
the title (Híd=bridge) in every respeet: it wished to  be a  bridge between 
past and present, nartions, cultures and ciasses. However, the voice of „noble 
liberalisin" grew fainter, while that of the elaas struggie st.ronger instead. 
This transformation had been compieted by  1936  When the  „Híd"  was already 
and unambiguousiy serving the ideology of class struggie. Suoh  a  commit-
ment  was confirnied by the facts that tiie  „Híd"  organized  a  mobile iibrary, 
reading circies, it published ian informative caiendar, and in  1939  it atarted  a  
series of books of whicli  7  appeared (the fifth was banned by censorship).  
The editor-in-chief Ottmár Mayer having been arrested, the niagazine appe-
ared from January  1941  under the title ,Világkép".  
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Rehák  László 

A JKP NEMZETISÉGI 
POLITIKAJA A HABORŰ  
ELŐTTI HIDBAN 

A háború előtti  HID  oldalain kifejtett álláspontok, megállapítások 
és megjegyzések a nemzeti kérdéssel kapcsolatban több vonatkozásban 
jelentősek. 

A  HID  szerkesztősége és munkatársai a folyóirat alapvét ő  társadalmi 
szerepe  alapján  a Jugoszláv Kommunista Pártnak a nemzeti kérdésben 
kialakított politikai vonalát követték, s ugyanakkor, nem is egy vonat-
kozásában, a  JKP  nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos politikai vonalát 
éppen a  HID  tanulmányai és cikkei részletezték írásos formában a leg-
átfogóbban. Tehát a  HID  mint a  JKP  magyar nyelvű  legális folyóirata 
nemcsak propagálta magyar olvasótáborának a  JKP  nemzetiségi politikai 
vonalát, hanem ezt a politikai vonalat a burzsoá Jugoszláv Királyság ma-
gyar nemzeti kisebbségére vonatkoztatva részletezte is. 

A  HID  megjelenése idejében a  JKP  nemzetiségi politikája, a nem-
zeti kisebbségre vonatkozó politikai vonal is, már összefügg ő  egészében 
kialakult.' A Kommunista Párt forradalmi tevékenységét sarkalló, és az 
Új nemzetközi és társadalmi  adotságokat  figyelembe vevő  nagy hord-
erejű  párthatározatok, a  JKP  központi vezetőségének 1935 júniusában 
megtartott  spiiti  plenáris  ülése2  és a  JKP  vezető  aktívájának 1936 júniusi 
tanácskozása  Moszkvában3  a helyes elvi álláspontokat a népfrontpolitika, 
a forradalmi osztályszövetség politikája alapján, az akkori er őviszonyok 
figyelembe vételével részleteiben lefektették s meghatározták a nemzeti 
kérdésben is követendő  irányvonalat és tevékenységet. Ezekre az állás-
pontokra és politikai tevékenységre támaszkodtak a  HID  szerkesztősége 
és munkatársai, amikor a  JKP  nemzetiségi politikáját népszer űsítették és 
azt a vajdasági adottságok alapján  részietezték  a magyar nemzeti kisebb-
ségre vonatkozóan. 

Ekkor már a  megúj'hódó JKP  az osztályszövetséget és a nemzeti kér-
dés szocialista forradalommal való egybefonódásának lenini elvét  reaf-
firmáij  a s alapvető  stratégiai kérdésnek  tekinti4  és azt lépésről-lépésre 
képes megvalósítani.  Vajdaság  területén is sikeresen valósul meg ez a 
folyamat, így a  HID  cikkeit és ezirányú tevékenységét ebben az össze-
függésben kell vizsgálni. 

Mai szemmel vizsgálva a  HID  tevékenységét a  JKP  nemzetiségi poli-
tikájának propagálása és részletezése terén, megállapíthatjuk, hogy a  HID  
ezt a feladatot egészében véve igen sikeresen, meggy őzően és alkotó 
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módon valósította meg, s hogy ez a témakör marxista publicisztikáját és 
politikai érettségét fémjelzi. Ez a kedvez ő  mérleg még csak nyer azáltal, 
hogy a HID munkatársai igen változatosan tárgyalják a nemzetiségi kér-
dést. 

Természetesen, a JKP politikai vonalával összhangban (s ez a tudo-
mányos tárgyalás módszertani követelményeinek is megfelel, amit for-
radalmi gyakorlatunk is megerősített), a magyar nemzeti kisebbséget a 
HID Írói nem ragadják ki a soknemzetiség ű  Vajdaság társadalmi és nem-
zeti összességéb ől. A nemzeti kérdést sajátos módon, a JKP népfrontpoli-
tikájával összhangban, igen következetes osztálymegközelítéssel tárgyal-
ják. A megközelítésnek sajátossága a nagy szólamok elvetése, a széles 
társadalmi összefogásra való törekvés igen gondosan körvonalazott igénye 
és célzata, s az a nyilvánvaló tendencia, hogy mind kisebb térre sz űküljön 
a fasiszta jobboldali behatás és a burzsoá befolyás, illetve, hogy az a maga 
népellenes, osztályszempontú kizsákmányoló jellegében mutatkozzon meg. 

A HID két olvasóréteg felzárkózását, kapcsolását szorgalmazza a szer-
vezett munkásosztályhoz: a falusi szegénységet, a falu agrárproletariá-
tusát (róluk Írja Papp Pál Ár ellen c. cikkének záró részében: 5  „ Mi hidat 
verünk, amely összeköt bennünket, falu és város dolgozóit" és „Ezt a 
hidat nem engedjük megingatni") és a város kispolgárságát, e rétegr ől 
írja Dr. Atlasz János 1936-ban°: „arra kell törekedni, hogy a kispolgár-
ságot is a demokratikus eszmék szolgálatába állítsuk"). Az utóbbi társa-
dalmi csoport, a maga akkori irányvesztettségében, nem is képviselte a 
HID olvasóinak jelentősebb részét, de a folyóirat a már kialakult világ-
nézetű  olvasótáborát készíti fel, s teszi alkalmassá, hogy ezt a népfront-
feladatot képes legyen megvalósítani. 

A JKP nemzetiségi politikája tárgyalásában  .a HID néhány lényeges 
kérdést hangsúlyoz. Ezeken azután céltudatosan elid őz, és állandóan, kü-
lönböző  alkalmakkor - a propaganda bevált szabálya szerint - vissza-
visszatér. 

Az egyik ilyen alapvet ő  kérdés a nemzeti viszonyok és a Jugoszláv 
Királyság magyar nemzeti kisebbségére vonatkzóan, ma használatos ki-
fejezéssel élve: az osztályszövetség népfront-politikáján belül az ural-
kodó osztály kérdése. 

A kérdésfeltevés két vetületben jelentkezett. El őször is úgy, hogy 
melyik osztály képviseli a nemzeti érdekeket. A HID írói világosan rá-
mutattak, hogy a baloldal, a JKP vezette er ők képviselik valóban a 
dolgozók, a város és falu dolgozói sokrétű  érdekeit, köztük, mint alapvet ő  
érdeküket a nemzeti sajátosság és fejl ődés igényét is. Lőbl Árpád Írja a 
HID Figyelő  rovatában 7 : „Ne feledjük: a nemzeti kultúra, a nemzeti nyelv 
inkább életkérdése a kisembereknek, mint a polgárnak, hiszen a polgár 
más nyelven is megszerezhet egy bizonyos fokú kultúrát, míg a kisember 
vagy nemzeti nyelvén lesz kultúrember, vagy - sehogyan. Mégis: a nem-
zeti kultúra a kisebbség teljességének, egészének fontos kérdése." 

A jobboldal állandóan visszatér e kérdésre, s a fasiszta, antikommu-
nista propaganda demagógiájával azt hirdeti, hogy a kommunisták „ide-
gen eszmék követői". A HtD cikkeiben és Szerény kiadótevékenységében 
(az utóbbira irodalompolitikai értéke miatt Dr. Bori Imre hívta fel a 
figyelmet) kitartóan bizonyítja nemcsak azt, hogy a magyar nemzeti ki- 



sebbség  túlnyomórészének általános értékeit képviseli, hanem ezt is, hogy 
a sajátos magyar nemzeti értékek képvisel ője akkor is, amikor a magyar 
kultúráról (Pap Pál Ár ellen 8, Lőbi Árpád Tallózás°), akkor is, amikor 
a haladó történelmi hagyományokról van Szó (Pap Pál Szerbek és ma-
gyarok viszonya Vojvodinában'°), de ugyanúgy, ha az oktatásról és a 
kulturális életről folyik a vita (Mayer Ottmár Iskolaév kezdetén' 1 , Laták 
István A vojvodinai magyar színjátszás kérdéséhez 12), vagy amikor a két 
szomszédos ország, Jugoszlávia és Magyarország tartós együttm űködésé-
nek kérdése merül fel (Cvetko Malušev A jugoszláv—magyar közeledés-
hez 13).  Természetesen a HID írói (az „idegen eszmék követ ői") e témákról 
szólva állandóan napirenden tartják a fasiszta beállítottság, a nemzeti 
önteltség, a fajelmélet és antiszemitizmus problémáit, Imrédy és Hitler 
„eszméinek" idegen voltát leplezve 1e 14 . 

Az osztályszövetség politikája mellett való kiállás másik lényeges 
kérdése a nemzeti egység keretei, határai és végs ő  esetben osztálytartal-
ma. Burzsoá értelemben vett nemzeti egységnek a kizsákmányoló osz-
tály anyagi és politikai érdekét szolgáló tartalmát a HID úgyszólván min-
den száma tudatosítja. Ezzel nemcsak a burzsoá osztályidegen hatás ellen 
küzd, de az osztályszolidaritás érdekeit is szolgálja, mert rámutat az ural-
kodó osztály kizsákmányolására a saját nemzeti keretén belül, ami a har-
mincas évek második felében, az irredentizmus és az antiszemitizmus 
újabb hullámverése idején, igen fontos dolog volt, mind elvi-eszmei, mind 
gyakorlati-politikai szempontból. Az e kérdést tárgyaló cikkek közül 
Szabó Géza írásaira hívom fel a figyelmet. (Pl. ,]Érdekazonosságon nyugvó 
együttműködés"5), továbbá dr. Steinfeld Sándor Hozzászólás cím ű  három 
folytatásban közölt tanulmányára 16, de az egész folyóirat tartalma Ilyen 
szellemű : nemcsak a nemzeti kérdéssel foglalkozó tanulmányai és cikkei, 
hanem legtöbb írása a társadalmi helyzet, a kizsákmányolás tartalmi és 
megnyilatkozási formái tudatosításának és elemzésének szenteli a leg-
nagyobb figyelmet. 

A HID a JKP nemzetiségi politikáját tárgyaló írásainak egy másik 
jellegzetessége az, hogy a magyar nemzeti kisebbség kérdését és hely-
zetét történelmileg, konkrétan tárgyalja 17. Nemzetközi viszonylatban a 
fasizmus előretörését tartja szem el őtt, felhívja a figyelmet, hogy a mün-
cheni „esernyős béke" „sunyi álbéke... Ez a béke nem a népeké, ez a 
háborúcsináló félbéke, az Új szentszövetség, a béklyó békéje." (Pap Pál 
Ár ellen18). 

A burzsoá Jugoszlávia magyar nemzeti kisebbségének történelmét 
konkrét formában tárgyaló cikkek másik témája a soknemzetiség ű  Vaj-
daság és Jugoszlávia nemzeteinek és nemzeti kisebbségeink egymásra 
utaltsága, közeledése és barátsága. Ez az egymásra utaltság cáfolja a 
müncheni rendszert, és az „eserny ős békét", „ezért nem hiszünk ebben 
az esernyős békében, és ezért nem megoldás - ezt nyíltan valljuk az 
egész világ előtt - nem megoldás nekünk az átrajzolós béke" 19 . 

Ez az egymásra utaltság és barátság nem lehet az Úri osztály egy-
másközti barátsága, mert (ahogy Pap Pál Írja 1938-ban szerbhorvát nyel-
ven a Vojvodjaninban, HID, 1939 március) 20  „a történelem azt mutatja, 
hogy Vojvodinában a szerbek és a magyarok csak akkor kerültek ellen-
tétbe, amikor nem a nép intézte a maga sorsát, hanem a nép ellenségei... 
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a két népet összeveszejtették. A magyar és a szerb nép sohase volt egy-
más ellensége." Ezt fejezi ki Pap Pál (Ár ellen, Híd, 1938. október) prog-
ramszerűen, amikor hangsúlyozza, hogy a magyar nemzeti kisebbség 
gazdasági, kulturális és társadalmi kérdéseit mindenkor „csak a szláv-
sággal és az összes nemzetiségekkel egyetértve oldhatjuk meg" és hogy 
„Minden nemzeti és faji gyűlölködést elvetünk" 21 . Hasonlóképpen nyilat-
kozik Steinfeid Sándor megfogalmazásában a szerkeszt őség egy másik 
programszerű  írása (Hozzászólás, harmadik közlemény, HID, 1939. jú-
nius)22  

„Jugoszláviában - Vojvodinában élünk. Ez volt kiindulópontunk, 
és most térjünk ismét vissza annak a jellegzetességére: a nemzeti 
taikaságra. Ha ebb ől a szemszögb ől nézzük a dolgokat - és reálisan 
gondolkozva másként nem tehetünk -‚ látjuk, hogy mindenféle el-
szigetelt haladás lehetetlen. A közös érdekek sikeres védelme az ősz-
szes itteni tényez ők mind nemzetiségi, mind osztálytagozódottságai-
nak együttes munkáját és kés őbbi szövetkezését ellentmondást nem 
tűrve követeli. 

Éppen ezért két munkakör áll el őttünk. Népünk bels ő  szervezése 
és a többi itt él ő  nemzetekkel való baráti kapcsolatok és a közös 
fellépés megteremtése, kiépítése és elmélyítése. . 

És végül a harmadik témakör, ami jellemzi a JKP politikáját, így 
a HID magyar nemzeti kisebbségre vonatkoz5 publicisztikáját is, az a 
nemzeti sajátosság felfogása és érvényre juttatásának igénye a maga tel-
jességében. Ezért hangsúlyozza következetesen a HID is a magyar nem-
zeti 'kisebbség anyagi, kulturális, társadalmi és politikai érdekének egy-
másba fonódását. Mégis, mai szemmel vizsgálva, szembet űnik az anya-
nyelvi iskolai oktatás hangsúlyozása. Dr. Steinfeid Sándor Hozzászólásá-
ban (második közlemény, 1939. május) leszögezi 22 : „Az anyanyelv szabad 
használati jogának valóra váltása els őrangú emberi szükséglet, de még 
nem egyenlő  a boldogulással. A kultúrát nem lehetett soha anyagi javak-
tál elválasztani, és ma sem lehet. Aki ezt teszi, csal •és butít", az isko-
láztatás szembetűnő  hangsúlyozására részben választ ad dr. Steinfeld az 
osztályszövetség lehetséges és kézzel fogható elemeket tartalmazó plat-
formjának meghatározásakor. A HID-ban 1939. májusában megjelentetett 
cikkében (Hozzászólás, második közlemény) kifejti 24 : „Hát bizony nehéz, 
nagyon nehéz - elvileg lehetetlen is - egy átfogó, mindenki baját egy -
képp istápoló programot adni, hisz, ami igazán közös, az majdnem csak 
a kultúrkérdések körébe tartozik.. 

Az iskoláztatás kérdésének sz'mbet űnő  hangsúlyozása nem jelenti a 
HID valamilyen sajátos taktikai Vagy más elgondolásból fakadó önálló 
akcióját. Maga a pártvonal általában hangsúlyozta, mint közvetlen poli-
tikai követelést a nemzeti kisebbségek nyelvén m űködő  iskolahálózat 
bővítését. Igy Vajdaság Dolgozó Népe Pártjának Kezdeményez ő  Bizott-
sága 1939-ben kidolgozott programjában a nemzeti kisebbségekre közvet-
lenül vonatkozó tételeiben három kérdést hangsúlyoz: a földreformból 
való kizárást, az akkori ingatlanforgalmi törvényrendeletekb ől származó 
hátrányos megkülönböztetések felfüggesztésének szükségességét, és a 
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nemzeti kisebbségek iskoláztatásának és kulturális élete fejlesztésének 
sürgetését, különösen nehezményezve a magyar nemzeti kisebbség hely -
zetét. 25  

A HID marxista publicisztikájának a JKP nemzetiségi politikájára 
vonatkozó reprezentatív példájaként szolgál az eredetileg több szerz ő  ta-
nulmány-sorozatként tervezett, végül Is a megvalósításban két szerz őre 
korlátozott írása: Pap Pál 1938 októberében (Ár ellen) és dr. Steinfeld 
Sándor 1939 első  felében, három folytatásban leközölt tanulmánya (Hozzá-
szólás) 28. A két szerz ő  tanulmánya, noha szerkezetileg és kifejezésmódban 
igencsak különbözik egymástól, tartalmilag magában foglalja a HID mar-
xista publicisztikájának alapvet ő  tartalmi jellegzetességeit a nemzeti kér-
dés tárgyalásában. 

JEGYZETEK 

A  JKP  a nemzeti kisebbségekre vonatkozó politikája  kialakulásáról  részletesebben 
lásd e sorok  írójától:  A kisebbségek Jugoszláviában, Jogi-politikai tanulmány, Forum 
Könyvkiadó,  Novi Sad,  1967, 170-179. oldal. Továbbá:  Julijana VrČinac, Rad  i  zaključcl 
Prve, Druge  i  Treće konferencije KPJ  c. tanulmányát a következő  kiadványban: Isto-
rija  XX  veka, Zbornik radova (Institut društvenlh nauka, Odeljenje za istorijske nauke), 
Kultura, Beograd,  1959, 235-284. old. 

Lásd részletesebben  dr.  K.  JonČiĆ  disszertációját  (sokszorosftva): Ko Ča JonČlĆ , 
Pravno-polltlČki položaj  I  uloga naclonalnostl-nacionalnib manjina  u  SFRJ (Doktorskl 
rad), Beograd,  1966, 307-310. old.  - Istorijski arhiv Komunisti Čke partije Jugoslavije, tom  11,  Kongresi  I  zemaljske konferenelje KPJ  1919-1937,  Istorljsko odeljenje CK KPJ, 
Beograd,  1949, 351-361. old 

Az idézett  Istorijski arhiv KP.T,  II. kötetének 395-403 oldala  -  A Jugoszláv Kom-
munista Szövetség rövid története (szerkeszt ő  bizottság: R.  Čolaković, dr.  D.  JankoviĆ ,  P.  Morača),  IV. fejezet, II. rész, 4. pont.; Forum Könyvkiadó,  Novi Sad  1963, 233-235 old. 

Az osztályszövetség stratégiai és taktikai volta körüli dilemmáról (amely a III. 
Internacionálé Ingadozásában gyökerezett) a Magyar Kommunisták Pártjával kapcsolat-
ban, lásd Lukács György magyarázatát Történelem és osztálytudat C. könyve háború 
utáni német kiadásának előszavában, illetve budapesti kiadása utószavában (Magvet ő , 1961, 722-725. oldal) 

[Pap Pál] Ár ellen, 1938. október  - HID,  1934-1941, Forum Könyvkiadó;  Novi Sad,  1964, 70. old. 
'Deák János [Atlasz János], Kispolgári ábrándok és fasizmus, 1936 július-augusztus  - H!D  1934-1941, Forum Könyvkiadó, 1964, 46. old. 

L. P.  [Lőbl  Árpád], Figyelő  (Tallózás), idézett kiadvány, 94. oldal. 
[Pap Pál], Ár ellen, 1938 októbere, idézett kiadvány, 66-77. old. 
L. P.  [Lőbl  Árpád], Figyelő  (Tallózás)  id.  kiadvány, 93-98. old.  

"Aracki Mihajlo  [Pap Pál], Szerbek és magyarok  visoznya Vojvodlnában  (1939 
március),  id.  kiadvány 320-323. old.  

Ii [Mayer Ott~],  Iskolaév kezdetén (1936 októbere),  id.  kiadvány, 102-203. old. 
1  Laták  István, a  Vojvodinai  magyar színjátszás kérdéséhez (1939 július, augusztus),  id.  kiadvány, 298-303. old. 
"H. F.  [Cvetko Malušev],  A jugoszláv-magyar közeledéshez (1937 március),  id.  

kiadvány, 104-105. old. 
14 Deák János [Atlasz János], Kispolgári ábrándok és fasizmus (1936 július-augusz-

tus)  id.  kiadvány 40-46. old.;  Iványi  János  [Lőbl  Iván], Spanyolország (1935 májusa), 
ici, kiadvány 49-53 Old.;  Thurzó  Lajos, Gondolatok 1941 elején (február 1941),  id.  kiad-
vány 115-117. old. 

1 Szakács Gábor [Szabó Géza],  „rdekazonosságon  nyugvó együttműködés" (1939  
június), Id.  kiadvány 134-137. old.  „  A tanulmányt a szerző  neve feltüntetése nélkül a  HID  1939-es áprilisi, májusi és 
júniusi száma közli. A  RID  1934-1941. C.  kiadványában (Novi Sad  1964) a 72-92. oldalon 
került újranyomásra. A tanulmányt teljes terjedelmében a szabadkai Létünk 1972. évi 
1-2. száma 181-192. oldalán Is közli.  

"  Lásd „A marxizmus egész szellemének" lenini értelmezését a nemzeti kérdés kap-
csán, Levél  Inessza Armandnalc  1916.  nov.  30-án (Lenin a nemzeti kérdésr ől, Forum 
Könyvkiadó,  Üjvldék,  1970, 242. oldal.)  

" HID  (1938 október),  Id.  kiadvány, 69. old. 
1 Ugyanott, 69. old. 
0 Ugyanott, 321. old. 

21  Ugyanott, 70. Old. 
22 Létünk, 1972/1-2, 191. old. 
22 Létünk, 1972/1-2, 188. Old. 

Létünk, 1972 11-2, 188. old.  
"  A platform VI. pontja a nemzeti kisebbségek helyze tével kapcsolatban kimondja: 

„A nemzeti kisebbségek iránt Vajdaságban különleges politikát folytattak. A nemzeti 
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kisebbségeket teljesen kizárták az agrárelosztásból és ennél fogva egy barázda földet  
&em  kaphattak. Emellett nemrégiben egy olyan törvényerej ű  rendelet lépett hatályba, 
amely a nemzett kisebbségek tagjai számára megtiltja a föld-, a ház- és más ingatlan-- 
vásárlást. Megszüntették az Összes középiskolákat a kisebbségek nyelvén, a nemzeti ás 
művelődési szervezetekben pedig lehetetlenné tették a munkát. Különösen vonatkozik ez 
a magyarokra,  akiknek háttérbe szorítása a legnagyobb méret ű ." 

A VII. pont a közvetlen politikai követelések meghatározásában kimondja: „a népi 
kisebbségek számára: agrárföldek kiosztását.  -  Engedélyt az Ingatlan vásárlásához.  

-  Szabad szervezkedést a nemzeti, m űvelődési, politikai és gazdasági szervezetekbe.  
-  Teljes kiegyenlítődést a nemzetek tagjaival gazdasági, kulturális, nemzeti ás politikai 
téren.  

-  A megszüntetett és új iskolák megnyitását a népi kisebbségek nyelvén." (Létünk, 
1972 16. szám. 167. ás 168. oldal). 

10  Az idézett Forum-kiadvány, 66-92. oldal.  

REZIME  
POLITIKA  KPJ PREMA NARODNOSTIMA  U  PREDRATNOM 

ČASOPISU „HID"  

Na  osnovu utvrđene drutvene uloge Časopisa urednici  i  saradnici Hid -a  
siedili su,  p0  nacionalnim pitanjima veé izgrađenu politiku KPJ  i u  isto vreme, 
s,tudijama  i  Člancima  u  Hidu, najobuhvatnije su specificirali,  u  pisanom obliku, 
po1it)jJČku liniju KPJ, koja  se  odno.sila  na  narodne manjine. Hid je, dal1e, kao 
legalni Časopis KPJ -a na  madarakom jeziku  ne  isamo propagirao rnedu  ina-
darskom Čita1a Čkoni publikom narodnu politiěku liniju KPJ, nego je ovu 
politiăku liaiju, koja  se  odnosila  na  mađarsku narodnu manjinu  u  Kraljevini 
Jugoslaviji  i  do tančina sprovodila. 

Saradnici Hid -a  veoma su raznovrsno tretirali pitanja narodnosti.  U  sag-
lasnoti sa linijom KPJ  (a ovo  nauČno raspravljanje je  u  saglasnosti sa njenim 
metodolokirn zahtevima, što je naa revolucionarna praksa  i  potvrdila)  piaci 
u  Hid-u  rnađarkiu narodnu nianjinu  ne  izdvajaju iz društvene  i  narodne 
celine mnogonarodne Vojvodine. Oni tretiraju pitanje narodnosti na avoj 
način,  u  saglaanosti ea politlkom narodnog froxlta KPJ.  U  tretiranju polititke 
narodnosti KPJ, Hid istiiče nekoliko bitnih pitanja. Jedno ovakvo na čelno pi-
tanje  se  odnosi  i na  prilike mađarske narodne manjine  u  Kraljevini Jugo-
siaviji. Druga karakteristika napiôa  u  Hid-u  koji su tretirali tematiku narod-
nosti, jeste pitanje mađ'arske narodne manjine  i  njenog položaja obrađeno 
konkretno  i  istorijski.  I na  krajru treć i 1krug ţtenia, ono što bitno karalkteriše 
politiku KPJ, publ:icistika koja  se  odnosi  na  mađarsku narodnu inanjinu, 
potvrđivanje nacionalnih karakteristilka  i  zahtev da  se u  potpunosti dođe do 
izražaja. 

Kao reprezentativni  primeri  Hid-ove marksistiČke pub1kistlke íkoji  se  
odnosi  na  narodnu poiitiku KPJ stoje pisanja šire zamišljena, ali koja su 
odtvarili  na  kraju dvojica autora: Pavie  Pap  ciktobra  1938  (Ar  ellen) I  dr Šan-
dor Steinfeld  1939 (Hozzászólás). 
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Gerold  László 

SZOCIOGRAFIA  A HIDBAN 

1. 

A harmincas években a szociográfiára mint a valóságirodalom Sajá-
tos - elkötelezett és kritikus alapállású - emberi, írói megnyilvánulási 
formájára igen fontos szerep várt a korszak szellemi összképében, áram-
latai között. Akár azt is mondhatnánk, hogy akkortájt a valóságfeltárás 
világdivat volt. Divat, amelyet els ősorban a kor gazdasági, társadalmi vál-
ságai hívtak életre, sürgettek, igazoltak és tettek népszer űvé. A magyar 
irodalomban a népi írók szociográfiái a valóság felfedezésének legpreg-
nánsabb szellemi eredményeit, társadalomelleni vádiratait jelentették. S 
feltehetőleg részük volt abban, hogy a jugoszláviai magyar szellemiség 
és irodalom is bekapcsolódott a nagy európai valóságfelfedez ő  áramlatba, 
s hogy ez a bekapcsolódás a legtöbb esetben éppen a 'magyar irodalomban 
kultivált irodalmat és tudományt összemosó szociográfia formájában tör-
tént. Természetesen az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a valóság 
megjelenítése, ábrázolása nem volt idegen az itteni literatúrában, lévén, 
hogy ennek volt egy eléggé elterjedt s nagy népszer űségnek örvendő  na-
turalista-népies ága. 

Tehát mind az általánosság síkján - egészen európai méretekben --‚ 
mind a regionális - társadalmi, irodalmi és kisebbségi - követelmények 
tekintetében megért a helyzet a szociográfia m űvelésére. Ennek megfe-
lelően az itt megjelen ő  újságok, könyvek, de különösképpen a folyóiratok 
mind több szociográfiai művet publikáltak, tartalmaztak. A 'két legtovább 
egzisztáló, tehát legnagyobb hatósugarú folyóirat a Kalangya és a Híd 
egyaránt meghirdette falukutató programját. Anélkül, hogy az elképze-
lések és megvalósítások minden részletében összevetném két folyóiratunk 
szociográfiai programját és eredményeit, csupán jelezni tartom szüksé-
gesnek a különbségeket, a Kalangya és a Híd hozzállását ehhez a szerkesz-
tőségi feladathoz. A 'kalangyások els ősorban „felderít ő  expedíciók" szer-
vezését szorgalmazták, hogy így kirándulva „parasztságunk ismeretlen 
tájaira" megismerjék és megismertessék a falu, a tanyák lakóit, világát, 
s megmutassák olvasóiknak, hogy a parasztság nem olyan, mint ahogy 
,,idejüket múlt, hamis népszínművekből és sekélyes, árvalányhajas és 
kifent bajuszú elbeszélésekb ől rosszul" megismerték.' Céljuk a való pa- 
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raszti  élet bemutatása, megismertetése volt. Ebben a tekintetben a Híd 
szerkesztőségi programja azonos, vagy legalábbis majdnem azonos a Ka-
langyáéval, azzal a megszorítással, hogy a hidasok programja valahogy 
határozottabban, keményebben hangzott, öntudatosabb volt, ahogy ez a 
két tábor, folyóirat világnézeti különbségéb ől természetszerűen követke-
zett. 

A Kalangya falukutatói elég gyakran a romlatlanság, a tisztság jel-
képét látták és keresték a faluban, amit nem egy idealizált szemlélettel írt 
nosztalgikus írás tanúsít, minden(kel őtt a folyóirat kezdeti és utolsó sza-
kaszában, az indulást követ ően és az 1941. évi fordulat után. Míg a kö-
zépső  periódusban születtek azok a valóságfeltárás szempontjából legjobb 
írások, amelyek a Kalangya szociográfiai irodalmának ma is reprezen-
táns darabjainak 2  tekinthetők. 

A valóságirodalom a Hídban sem jelentkezett abban a formában, 
azokkal a rangot jelent ő  minőségi sajátságokkal, amelyek majd a moz-
galmi Híd szociográfiáit olyan jelent ős műfajjá teszik. A Híd első  szá-
mának köszöntő  cikke3  félreérthetetlenül bizonyítja ina is számunkra 
azt a nagyszerű  szándékot, amely életre dajkálta, indokolttá tette a fo-
lyóiratot, amelynek már ebben a kezdeti szakaszában jelent ős próbál-
kozásait új, az életb ől ellesett színeit jelentették a szépirodalom határ.-
területén járó szociográfiák. Eleinte a polgári ifjúságnak már a Kalan-
gyából ismert falu iránti lelkesedése hatotta át ezeket az írásokat, az 
egyetemi ifjúság és a falu kapcsolatának hangoztatott szükségessége hívja 
életre ezt az érdekl ődést, amely akkor még f őleg a kultúra gyökerét, az 
erőt látja a faluban, s azon fáradozik, hogy megmentse a város romlott 
civilizációjától. Az első  felhívások egyikét Donáth György fogalmazza 
meg az indulás évének harmadik számában. 4  Cikke „néhány gyakorlati 
útbaigazítást próbál adni azoknak, akik velünk együtt teljes lelkükkel 
átérzik azt, hogy a falu számunkra nemcsak falu, életünk tartalmának 
kiteljesülése - hogy bepillanthassunk a falu leikébe, gondolkozásába, 
életébe". De ez a „gyakorlati útbaigazítás", mi tagadás, annak ellenére, 
hogy a falu története és jelene, gazdasági és m űvelődési körülményei ada-
tainak gyűjtésére biztat, erősen romantikus is: „A reg ős, falujáró diák 
ceruzával, jegyzőkönyvvel, vázlatfüzettel, esetleg fényképez őgéppel fel-
szerelve" kell, hogy végezze a kiszállást. A kutatás szükségére figyelmez-
tet, de már sokkal inkább a lényeges mozzanatokra, okokra ügyelve Tóth 
Bagi István5  is a folyóirat következ ő  számában: „A magyar ifjúságról 
sem műveltségi, sem gazdasági tekintetben nem áll rendelkezésünkre sem-
miféle kimutatás", majd munkamódszert is ajánlva folytatja: „thát csak-
is az egyéni megfigyelés és tapasztalat adataira támaszkodhatunk". Né-
hány számmal később azonban már jelentkezik az els ő  vélemény, amely 
szakítani akar a diákos romantikával; egyrészt a tudományosság elvét 
hirdeti, másrészt pedig a Híd kés őbbi felvilágosító, vándorkönyvtáros kor-
szakát előlegezi: „Az anekdotázásból elég volt és a túlhajtott szépirodalmi 
féremunkák szózáporából. Okos, egészséges tanulmányok kellenek. A mo-
dern tudományok majdnem fantasztikus harca folyik az atomokkal, nem 
élősköďhetünk falusi adomákon! Valahogy meg kellene szervezni az ol-
vasást, egyes vidék, csoportok képzését, hogy ne legyenek koruktól elma- 
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radt  fiatalok." - írja Fehér Vince, azaz Laták István - Kulturális 
helyzetün ĺk felmérése, című  írásában már 1934-ben. 

A második évfolyam els ő  számában megjelent szerkeszt ői summázás8  
is a feladatok tudatosítására törekszik; „A legfontosabb programpontunk 
a vajdasági kisebbségi fiatalok éget ő  problémáinak lelkiismeretes feldol-
gozása, alapos ismertettése, és ezeknek a problémáknak megoldása egy -
úttal határozott processzusa a magyar fiata1k öntudatosításának... Nagy 
súlyt fektetünk továbbra is a vajdasági 'magyar falumonográfiák egybe-
gyűjtésére, a magyar falu gazdasági és kulturális problémáinak beható 
ismertetésére. A falumonográfiák ismertetésével kapcsolatban a hiányos 
és egyes vidékeinken nem létez ő  statisztikai adatok pontos feldolgozását 
is tervbe vettük, amely munka által pontos kimutatást nyerünk magyar 
parasztjaink, napszámosaink gazdasági és kulturális helyzetér ől". De úgy 
látszik, hiába adja meg Lévay Endre a pontos programot, és toldja ezt 
meg szükséges magyarázattal, mely szerint „egyetemi ifjúságunk kul-
túrmunkájának egységesítését akarjuk elérni, hogy a Híd körül csopor-
tosulva terveinket és a 'kizárólagosan ránk váró feladatokat könnyebben 
és alaposabban elvégezhessük", a falukutatás nem hozza meg a várt, a 
remélt eredményt. Ezt Lévay is elismeri egyik kés őbbi - Megyünk to-
vább7  című  1936-ban közzétett - cikkében: „Falutanulmányaink sajnos 
nem mindenben feleltek meg a követelményeknek. A monográfiák héza-
gos feldolgozása, a statisztikai adatok nagyon sok kívánni valót hagytak 
maguk után". Majd követi a szükséges magyarázat is: „a falukutatási 
munka eredménytelensége nálunk a vidéki intellektuelek nehézkes moz-
gását és kevésbé öntudatosságát jellemzi", amit a következ ő  szám8  men-
tegetőzése egészít ki: „A városi középosztály kulturális termékenysége 
mind inkább közelebb jut a kimerüléshez. Ügy látjuk, nincsen már meg 
bennük az az erő, amely uralja és főképp vezeti a vidék kulturális életét. 
A munka, a kenyérharc, másutt a közönyös nemtör ődomség annyira le-
foglalja a városi középosztály még megmaradt erejét, hogy a közösségi 
munkálkodás helybenjárássá, sőt némely esetben bizonyos fokú deka-
denciává korcsosul' - Írja a f őszerkesztő  a Hozzászólás a falu kultúrája 
és a kritika kérdéséhez cím ű  cikkében. A szellemi restséget a cikkíró a 
falusi entellektüelek öntudatának hiányában látja: „az összefogásnak, az 
egyetemes széles munkásságnak kell ezt kiépítenie" írja, célozva arra a 
bizonyos, a folyóirat nevében is megtalálható hídra, amelyet a polgárság, 
bár kívánt, szorgalmazott, de képtelen volt kiépíteni. 

És  ez már az az út, amely egész közelr ől jelzi a következő  évfolyam-
mal induló új orientációt, amely egész közel került a Simekovics Rókus 
és nem sokkal kés őbb a Mayer Ottmár képviselte Híd-koncepcióhoz, ah-
hoz, amelyet Pap Pál talán a 'háború el őtti Híd legjelentősebb írásában 9  
így fogalmaz meg: „Mi hidat verünk, amely összeköt bennünket, falu és 
város dolgozóit". 

Nemcsak a folyóirat irányvonala tekintetében, hanem a falukutatás 
szempontjából is az 1937-es esztend ő  nagyon jelentős, mert szakítani kí-
ván az ösztönösséggel, az általános utasításokban kimerül ő  szerkesztőségi 
gyakorlattal, és els ő  lépésként kérdőíveket mellékel meg konkrét téma-
körhöz kapcsolódó pályázatokat jelentet meg. Az el őbbiek tárgyköre a 
falu, elsősorban gazdasági állapotaival, a pályázatoké pedig az ifjúság. 
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Ezek a kísérletek eredményesebbek ugyan a régebbieknél, de teljesebb, 
megnyugtató eredménnyel ezek sem járnak. A kérd őíves módszer egy-
részt meg nem értésre, másrészt félreértésre talál, ahogy ezt Ember Zsig-
mond  - Kek  Zsigmond  -  a  falulkutatás  tapasztaltait összegez ő  cikkében 10  
írja: „Első  általános tapasztalatunk.. a meg nem értés. Második a félre 
értés. Olvasóink nagy része falukutatási akciónkat úgy látszik olyan sta-
tisztikai gyűjtőmunkának fogta fel, amit mintegy sportot űzünk." A szer-
kesztőség részéről szükségszerűen tehát ismét a felvilágosítás, a meg-
győzés következik: „a napilapok, szórakoztató hetilapok hemzsegnek rejt-
vénypályázatoktól, keresztrejtvényekt ől, sakkfeladványoktól  -  a mi szel-
lemi tervünk nem üres szalmacséplés, falukutatási akciónkkal mozgéko-
nyabbá akarjuk tenni a szellemet, közelebb hozni a reális élet szükségei-
nek megismeréséhez, de ugyanakkor életviszonyaink megismerése által 
a rossz mából a jobb holnapba vezet ő  utat is keresni." S végül a statisz-
tikai adatok gyűjtése mellett önálló szociális riportok írására is buzdít a 
cikkíró, mert az egyéni meglátásokból és pontos  kimutatáskból  szület-
hetnek csak a műfaj ilag  irodalmi szociográfiának nevezett, valóságtuda-
tosító írások, amelyek által az olvasók és a mozgalomban közvetlenül 
részt  vev&k  tudatosodnak és  aktivizálódnaik.  Az aktivizálódás pedig már 
a mozgalom előfeltétele. A hidasok nagyon jól látták, hogy a nagy kiter-
jedésű  mozgalom az egyetlen helyes és a legtöbbet ígér ő  Út, s hogy ennek 
az útnak nagyon lényeges velejárója a tudatosító, aktivizáló, társadal-
milag  arigazsáló  falukutatás, illetve szociográfia m űvelése. Talán éppen 
ezért voltak állandóan elég edetlenek a  mostmár  nem is éppen jelenték-
telen eredményekkel. Természetesen tudni kell. a közölt írások tanúsít-
ják, hogy az elégedetlenség nem csupán szerkeszt őségi fogás, a buzdítás 
egyik lehető  formája, hanem az eredmények ellenére is a reális helyzet-
felmérés következménye. 

A Híd és falukutató  akciój ának  -  illetve később: mozgalmának ed-
dig jelzett programfázisait, elméleti periódusait gyakorlati eredményként 
megfelelő  írások is jegyzik. Az első  szakasz termékei A falu  felcímmel  
megjelent tudósítások, riportok  Muzsláról, Temerinről, Bajmokról,  Mól-
ról. Ezek közül karakterisztikusként a fiatal, 19 éves korában elhunyt 
Nagy János  muzslai  írásának" bevezet ő  sorait idézném: „Akarom, hogy 
az olvasóközönség bepillantson a falum lelkébe, és ezért az általános át-
tekintés után be fogom mutatni a falu vasárnapját, disznótoros estéit, a 
paraszt-lakodalmat, hogy végül tiszta  iképet  adjak egy magyar falu éle-
téről, mert ha a nép lelkébe akarunk bepillantást nyerni, el kell mennünk 
lányokkal, legényekkel kocsmába is, amikor mulatás közben  kivetkeznek  
minden mesterkélt, rájuk ragadt szokásokból, s úgy adják magukat kur-
jongató színvalóságukban". Hasonló viszonyulást mutat Illés Sándor Te -
merinb61 12, Kôkay  Károly  Bajmokr61 13  és Muhi János  M61r6114  készült 
szociográfiai írása is. Adatai szempontjából megkülönböztetett figyelmet 
érdemel ebben a periódusban a C. F. jelzéssel közölt  írás15  az ifjúság 
elhelyezkedési problémáiról és Szabó János  - Malušev Cvetko -  két 
részben közölt  tudósítása 1 °  a főiskolai hallgatók helyzetér ől. 

A változás 1937-tel következik be. Ezt jelzi az elméleti jelleg ű  írások 
közül Kis Flóriánnak  - Malušev Cvel)kónak -  A  vojvodinai  falukutatás 
munkavázlata, programja és módja  cţmű  helyzetfelmérő, feladatokat, 
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programot adó, a falukutató mozgalom jellegét meghatározó Írása. 17  Kis 
Flórián miután megállapítja, hogy a „vojvodinai publicisztika „( ... )" ke-
vés érdeklődést tanúsít" a falu problémái iránt, a „vasárnap délutáni 
kiruccanások"-nak minősíti az addigi munkát, hangsúlyozza, hogy „ezen 
munkát nem lehet és nem is szabad egyes egyéneik személyi feladatának 
tartani", igyekszik megértetni olvasóival, miért olyan jelent ős a falu-
kutatás: „Temérdek apró adatra van szükségünk, hogy a Vojvodina mai 
képét élethűen összeállíthassuk". És siet azonnal hozzátenni - mintegy 
jelezni akarva a vállalkozás komolyságát -‚ hogy „a tudományos mód-
szereknek mindenben els őbbséget" kell adni. Mind a részadatok jelen-
tőségét, mind pedig a tudományosság igényét kívánja alátámasztani a 
szerkesztőség mellékelte kérd őív, amely a munka els ő, kezdeti fázisát 
jelöli. Magáról a munkáról kiemeli, hogy „legf őbb célja... a tényleges 
helyzet feltárása minden szépítés vagy túlzás nélkül." Hogy nem öncélú 
tevékenységről van szó, azt a cikk programot adó sorai jelzik: „Aprán-
ként, hangyaszorgalommal kell összehordani azokat a szükséges kelléke-
ket, amelyek az élet megjavítását, szebbétételét szolgálják". A mondat 
második fele figyelmeztet, hogy itt lényegében többr ől van szó, mint 
puszta falukutatásról, a valóság feltárása tulajdonképpen társadalmi mun-
kát, tevékenységet jelent azok számára, akik a mozgalomba bekapcsolód-
nak. 

Kis Flórián részletekre ügyel ő  cikkét még néhány elméleti jellegű  
buzdító írás követi, majd Szabó Mihály telecskai földm űves tudósítása 18  
kezdi meg azt a sort, amely szociális képletében, szellemében, helyzetle-
leplező  szókimondásában közvetlen el ődjének mondhatja a Szervezett 
Munkásban közölt szociográfiai írásokat, s amely a magyar szociográfia 
sajátos ellenzékiségi hangján szólal meg, lefektetve így a szocialisztikus 
valóságirodalom talpkövét a Hídban. „A mi falunkban is úgy, mint más 
falvakban, két osztály kezd kialakulni, habár még nem bontakozott ki 
határozott formában. A körülbelül 9/o-nyi német lakosságon er ősen érez-
hető  a fasizmus. A magyarokkal ugyan kerülnek minden érintkezést, de 
gondolkodásban a magyar módosok mégis Őket követik. A szegényebb 
réteg nyomorúságáról sokat lehetne írni. Élelmezési viszonyai rettenete-
sek, disznóvágás ismeretlen náluk, a tej csak névr ől ismert, állatállo-
mány teljesen hiányzik. Ami állatállomány van, ami keveset a szegény 
ember nevel, nem saját magának neveli, hanem azért, hogy legyen neki 
néha miből egy pár dinárt csinálnia." Szabó Mihály telecskai beszámo-
lóját M. P. bánáti asszony levele 19  követi (nehéz azonban nem arra gon-
dolni, hogy ez a levél nem szerkeszt őségi találmány, taktika eredménye-e), 
majd még néhány Szabóéhoz hasonló levél következett, s akkor fokoza-
tosan elapadt ez az ér. A kés őbbi figyelemre méltó valóságfeltáró írások 
Kossa János - Kek Zsigmond - cikke Feketicsr61 20, Sánta Péter - Si-
mokovics Rókus - topolyai 2' és Laták István kihegyesi 22  riportja. trói-
lag ezek a mozgalom legsikerültebb dokumentumai, írásai, s ez a meg-
állapítás egyúttal arra is figyelmeztet, hogy nem a Híd olvasói, hanem 
a Híd írói a szociográfia igazi m űvelői és kiteljesítői a folyóiratban. 

Még az ilyen vázlatos, csak a lapkoncepciót követ ő  főbb csomópon-
tokat jelző  írásból sem maradhatnak említés nélkül az általános jelleg ű, 
összefoglaló cikkek, amelyek közül a legjobbak, legértékesebbek a vaj- 
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dasági  gyáriparral, a nagyközségek és falvak fejl ődésével, a gyári mun-
kások helyzetével foglalkoztak. 

A felszabadulással az ellenzékiség gyökértelenné vált, következés-
képpen néhány irodalmi műfaj, köztük a szociográfia is válságba jutott, 
új utakat kellett keresnie, s jónéhány év eltelik, amíg a szociográfia is 
rátalál hangjára, megtalálja helyét irodalmunkban és természetesen az 
Új Hídban is. 

2. 

A felszabadulás utáni Híd szerepe, célkit űzése az Új körülmények 
között szükségszerűen módosul: „Mi más programja lehetne a Hídnak az 
új Jugoszláviában, mint a legharcosabb és legkövetkezetesebb demokrá-
cia: népuralmunk er ősítése, Népfrontunk kiépítése, a reakció elleni kí-
méletlen küzdelem, és a keserves múlt tanulságaképp, a dolgozó nép meg-
ingathatatlan egységének és népeink felbonthatatlan testvériségének meg- 

1 , 23 

Évekkel  később változik ez a szerkesztési koncepció, a társadalmi-
politikai változásokat követve Újból módosul a folyóirat szerkesztési 
politkája, elve, s ezzel együtt a Híd arculata is: a politikai program-
cikkek, gazdasági figyelők és kommentárok helyett mind több szépiro-
dalmat, verset, novellát kínál olvasóinak, els ősorban éppen a vajdasági 
szerzők tollából. A Híd történetében az újabb - máig az utolsó - szer-
kesztői programcikk 1957-ben jelent meg, Major Nándor írta, Tegnap, 
ma, holnap címmel. Ebben olvashatjuk: „A szerkeszt ői bizottságnak.. 
nincs Szigorúan, mereven pontokba foglalt programja. Hiszen ha lenne, 
mindig változna és alakulna, akár az élet - életünk, melynek tükrözését 
célunkul tűztük ki. Az élet újra és Újra megszabja feladatainkat. Az 
élethez, a társadalmi fejl ődéshez igazodva törekszünk arra, hogy mindig 
azt képviseljük, ami az adott körülményekben legjobban és legtökélete-
sebben szolgálja a haladást... Lehet más feladata a folyóiratnak mint 
a társadalmi fejl ődést szellemmel szolgálni... szorgalmazhat-e ez a fo-
lyóirat mást, irodalomban, művészetben és társadalomtudományban egy-
aránt - mint szocialista szellemet, őszinte, bátor hangnemet, követke-
zetességet?" 24  A szerkeszt ői gyakorlatban - amely általános irányelvek, 
szellemiség szempontjából igyekezett következetes lenni mind a társa-
dalmi gyakorlathoz, mind a szerkesztést meghatározó Híd-hagyományhoz 
- nyilván nem csak önhibájából nem tudta érvényesíteni deklarált el-
veit, s mindinkább a művészet, konkrétan az irodalom változásaira ügyelt, 
arra törekedett, hogy bekapcsolódjon a modern európai szellemiség áram-
körébe - ezt közvetítette a jugoszláv irodalmi, m űvészeti élet, az Eu-
rópára figyel ő  hazai szellemi átalakulás -‚ s ennek propagálásában a 
Hídnak valóban jelentős szerepe volt, eredményei pedig az évekkel ké-
sőbb felnövő  nemzedékek irodalmában is megmutatkoztak. Ugyanakkor, 
a folyóirat sajátos helyzete miatt, a Híd szükségszer űen mind eklekti-
kusabbá vált, itt nem műfajbeli változatosságra kell gondolni, hanem a 
megjelentetett írások, irodalmi szövegek színvonalbeli értékkülönbségére, 
arra, hogy egymás mellett jelentek meg Sartre Európa szellemi életét 
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felkavaró munkái, cikkrészletei és például Csépe Imre idejétmúlt, hamis 
falusi idillt, irodalmi vidékiességet példázó szövegei. Néhány évig tartott 
ez a szerkeszt ői orientáció, amely egyrészt vitathatatlanul szükségszer ű  
volt, a művészi élet, az alakuló szellemiség természetes velejárójának kell 
tekinteni, másrészt viszont éppen a széls őségek egyidőben történő  pre-
zentálásával igen izgalmas, tanulságos olvasmányt is jelentett, ma éppen 
ezért jelent ős, beszédes kordokumentum érték ű  ez a néhány év, szel-
lemiségünk és irodalmi köztudatunk, ízléstörténetünk tükreként vizsgá-
landó. Az általános művészi, irodalmi szemléletnek megfelel ően ez a 
szerkesztési koncepció is módosul, a Pap József szerkesztette Hidat 25  szi-
gorúbb esztétikai kritérium, irodalmi igényesség, esztétikai korszer űség 
jellemezte. Míg a legutóbbi néhány év Hídját bizonyos szerkesztési laza-
ság és az ezzel járó koncepciótlanság, profilnélküliség határozta meg. Eb-
ben egy-egy időnkénti akció vagy tematikus-szám - köztük a szociográ-
fiai pályázat is -. esetleg az egyes számokkal járó mellékletek figyelmez-
tettek egyik oldalon az állandó, kialakult koncepció hiányára, ami olykor 
egészen a levelesláda-szer ű  esetlegességig ment el, illetve a járható utak 
néhány lehetőségére a másik oldalon. 

A szerĺkesztési elvek ilyetén történ ő  alakulása természetszer űen idő-
szakonként meghatározta a szociográfiai írások iránti szerkeszt ői viszo-
nyulást, a szociográfiá-k helyét, számát a folyóiratban, s a valóságfeltáró 
írások természetét, jellegét is. 

A gyökértelenné vált ellenzékiség társadalmi-politikai megsz űnésével 
a szociográfia is - akárcsak a szépirodalom - új lehet őségek, utak után 
kényszerült nézni. Hasonlóan történt nálunk is, mint a magyar szociográ-
fiával. Ott a gazdasági, társadalmi átalkulásra utalva hangoztatták: „nem 
lehet megszámolni a küllőket, ha a kerék forog", másszóval idejét múltnak 
és mellékesnek tetszett apró részproblémákkal foglalkozni akkor, amikor 
az átalakulás nagy mechanizmusa m űködött. Enncik a szemléletnek a 
szellemében - 'később már rájöttek, hogy tévesen - beszéltek a szocio-
gráfia haláláról. Hasonló jelenséggel nálunk is találkozunk, jóllehet, nem 
elméleti alapról igyekeztek megindokolni a m űfaj avultságát. Az 1946. évi 
Híd első  számában megjelent Steinfeld Sándor-cikkb ő126  inkább arra 
lehet következtetni, hogy a pólitikai változással nem jár együtt az iro-
dalom és a Híd harcos szellemiségének folyamatossága. Erre utal a cikk-
író megjegyzése: „Jó a lapotok, de a régi valahogy jobb volt, harcosabb. 
Igaz, most hatalmon vagytok, és így tulajdonképpen nehéz is támadni, 
harcolni." Ez a megjegyzés sejteti: átállás, alapállás-váltás szükséges, 
amely az egykori harcos jelleget újféle harciassággal, igazságigénnyel 
váltja fel. Ismét -- saját példánkon - bebi źonyosodott: az irodalom 
szempontjából nem a leghálásabb tanácsadó a feltétlen lelkesedés, még 
ha őszinte, reális alapjai vannak is. Irodalmi igény ű  szociográfiánk Szin-
tén ezt bizonyítja. A felszabadulást közvetlenül követ ő  évek riporterei 
mintha elfeledkeztek volna arról, hogy a társadalmi változás csak el ő-
feltétele az ember élete, helyzete, gondolkodása 'megváltozásának, de nem 
hoz szükségszerűen máról holnapra történ ő  teljes lelki, anyagi és gon-
dolati változást is. Ezért látszanak ma minden őszinteségük ellenére fel-
színesnek, találtatnak könny űnek a hurráoptimizmussal töltött színes lég-
gömbök, a Hídban közölt első, lelkes hangú írások. Jogosnak tűnik a 
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kérdés, Vajon megközelítettük-e a hatásos szólamokkal él ő  riportokban 
mindennapi életünk számtalan fontos megnyilatkozását? A választ maguk 
az írások adják meg, kétséget kizáróan: nem. 

A társadalmi változás „megéneklése" nem szükségszer űen jelent a 
társadalmi valósággal egyenrangú szellemi, irodalmi értéket is, ellenke-
zőleg sernatizmust, egyarcúságot eredményezhet, még ha emberi hitként, 
lelkesedésként feltétlenül szimpatikus, szép, tiszteletre méltó is. 

A hurráoptimizmus elszürülése, a teljes arcú valósággal való felcse-
rélése először a művelődés állapotrajzaiban jelentezik. A kultúra fehér 
foltjain válnak meditáció- vagy riporttémává a szabadkai cip ő  hódító 
útja, a tanyai emberek önfeláldozó er őfeszítései az országépít ő  ifjúság 
mellett, ezek kiegészítésként, az ötvenes évek derekán jelentkeznek az 
első , szociográfikus igénnyel, az irodalmi szociográfia eszközeivel készült 
írások, elsősorban Petkovics Kálmán tollából (Iskola az országút mellett, 
Számadás, Akihez mindig jó volt az élet. 27). A hatvanas évek jelzik az ún. 
„problémafelvet ő" riportok tömegesebb jelentkezését. A Híd oldalain en-
nek néhány változatával találkozhatunk. 

Az egyiket az állandó moralizálgatással készített, tanulságot szol-
gáló riportok jelentik, amelyek a szocialista változás nyomait keresik, 
de valami belső  kényszer folytán szüntelenül szükségét érzik, hogy az 
interjúalanyok, a beszédpartnerek s a saját meglátásaik valóságtényeit, 
az olvasót megelőzve, kommentárral „helyükre tegyék", ne csak megmu-
tassanak, okítsonak is. Ez a riporteri alapállás - els ősorban Burány Nán-
dort jellemzi - minden őszintesége mellett is mintha a szocializmust fél-
tené az olvasó véleményét ől, ítéletétől, esetleges tévedéseit ől, és ezért 
igyekszik előre azt befolyásolni, miközben az sem aggasztja, hogy a Szép 
szándék ellenére is pátosszal vonja be a valóságot. Ez akkor is áll, ha a 
tanulságot csak mint egy látszólag önmaga számára jegyzi le: „Ez az 
adott helyzet, én ilyennek láttam, találtam. Emberekr ől szóltam, jövő-
jükről, távlataikról. A birtoktól függnek és az is t őlük. Ez az egymásra 
utaltság. Vagy így: övék a birtok? Vagy: ők a birtok? Változnak a vi-
szonyok, az új jelenségekre, fogalmakra új szavakat kell találni. Beval-
lom, mikor mesélni kezdtek, elkeseredtem, aztán mintha rájöttem volna: 
ez a legkönnyebb és a leghaszontalanabb. Dolgozni kell, küzdeni, har-
colni. Ésszerüen és keményen, követel ően is. Persze, hogy valaki mástól 
megkövetelhesse kötelessége pontos teljesítését, neki sem szabad adósnak 
maradnia a lelkiismertes és becsületes munkával. Számomra ez is tanul-
ság. 1128  

A hatvanas évek riporttermésének másik változatát az én-központú, 
főleg a kultúra, a művelődési élet eseményeit, változásait regisztráló, 
alanyiságukkal olykor belső  egyensúly-eltolódást eredményez ő  írások ké-
pezik. Elsősorban Fehér Ferenc tollából születnek ezek az „érzékeny 
jegyzetek" a Hídban (majd a Magyar Szóban). Ěn-központosúsága, a csak 
önmagára figyelni tudó, mindig csak magával bíbel ődő, saját érzéseit, 
költő-voltát mindennél fontosabbnak tartó, magába néz ő  és magát mu-
togató jellege ellenére is a Topolyáról írt Négy nap és egy élet cím ű  
riportja29  a műfaj igen sikeres megvalósulását jelenti. 

A riport egy másik, szociográfikus igény ű  variánsának művelői a 
valóság puszta feltárásának, a tények, a vélemények a gondolatok önma- 
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gukért  beszélő , bizonyító Vagy vádoló erejében hisznek, ami eleve együtt 
jár bizonyos riporteri, újságírói felszínességgel is. Ide tartoznak Saffer Pál 
írásai, műfaja az útirajz (Jegyzetek egy képzeletbeli utazásról egy valo-
ságos vicinálison, Nyári utazás 30) és a beszámoló (Este a homokon, Falusi 
ünnep31), egyik legsikerültebb riportja pedig a Baranyáról írt Egy barbár 
jazig levele a művelt Pannóniábó1 32 . 

Safferével  több szempontból is könnyen rokoníthatók Petkovics Kál-
mán folyóiratbeli riportjai (néhány a Feketebet űs ünnep című  kötetben 
is helyet kapott), melyekben szerz őjük az újságírás eszköztárát próbálja 
az irodalmi szociográfia kellékeivel s némi rejtett, de állandóan jelen lev ő  
szépirodalmi ambícióval helyettesíteni. 

Az ötvenes évek végét ől a hatvanas évek derekáig terjed ő  arányiag 
bőséges riporttermés - tudvalev őleg a riport még nem szociográfia, de 
egy lépés választja el ettől, s ezért kell vele is foglalkozni - 1965-től 
egyszerre megszakadt. Két évfolyamban egyetlen szociográfiai jelleg ű  
írás, köztük riport sem található, mintha a szerkesztés egyedül a „tiszta 
irodalmat" szorgalmazná. Végül 1968 márciusában a folyóiratban pályá-
zati felhívás jelenik meg, melynek célja szociológiai, szociográfiai tanu-
mányok, felmérések, riportok, naplók, helyzetjelentések írásának ser-
kentése: „A pezsg ő  és változatos irodalmi tevékenység mellett észreve-
hető  a szerves és harmonikus élet megannyi fontos vetületének - a 
társadalmi vizsgálatok, szociológiai felmérések, történelmi kutatások, et-
nográfia, nyelvtudomány stb. - szinte teljes elhanyagolása, lemaradása, 
elsorvadása, illetve hogy igazságosak legyünk: meg sem születése. Ez a 
hiány annál inkább érezhető  a mai adottságokban, amikor az országosan 
kibontakozó társadalmi reform, az önigazgató társadalom 'kialekításának 
igénye, az ebből eredő  teljes nemzeti és nemzetiségi egyenjogúság új 
formáinak és tartalmainak keresése nálunk is számtalan új kérdést vet 
fel, sok új igényt támaszt, melyeknek felismerése, értékelése és végs ő  
soron kielégítése csupán ránk vár. Els ősorban gyűjtést, szükségletek és 
lehetőségek, mulasztások és igények lajstromba vételét, vagy legalábbis 
e feladat írói, publicisztikai részét kívánja el őmozdítani." Az eredmény, 
akárcsak a majd húsz évvel ezel őtti pályázaté33 , nem túlságosan biztató. 
Akkor, a felszabadulás után, egyetlen figyelmet érdeml ő  riportot kapott 
a szerkesztőség - „novellisztikusan összefogott, rendkívül érdekes, do-
kumentáris erejű  olvasmány" -‚ 1968 végén pedig hat pályam ű  érkezett 
be, s közülük „kettőt talált díjazásra érdemesnek" a bíráló bizottság. 
Mindkettő  melléklet formájában jelent meg 1969 folyamán. 34  Három évvel 
később pedig egy belső, meghívásos szociográfiai pályázat beérkezett da-
rabjai láttak napvilágot a folyóirat lapjain. 35  

Ebből a vázlatos áttekintésből is nyilvánvalóan kitetszik: a szociográ-
fia szinte sohasem volt központi m űfaja a folyóiratnak, olykor - például 
• háború előtti korszak középs ő  részében - nagyobb számban található 
• folyóiratban, máskor - például f őleg az esztétikai kérdések felé for-
duló periódusban - viszont lényegesen kevesebb ebbe a m űfajba sorol-
ható munka jelent meg. A szociográfia művelésének gyakoriságát azonban 
nemcsak a folyóirat szerkesztési koncepcióváltásai - ezeket is igyekez-
tünk jelezni -‚ hanem egyéb, elsősorban társadalmi körülmények is be-
folyásolták. A Hídbeli szociográfiák folyamatosságáról nem beszélhetünk 
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ugyan, de jónéhány olyan jelent ős ilyen jellegű  Írás látott napvilágot a 
folyóiratban, amely joggal pályázhatnak a m űfaj legjobbjainak a meg-
jelölésére, s éppen ezek a csúcsokat jelent ő  írások bizonyíthatják: a szo-
ciográfia régen Is,  ma  is, a folyóirat rövid történetének minden szaka-
szában fontos, figyelmet vonzó,  akutális  műfaj, emberi-alkotói  megnyil-
vánulási  forma volt és maradt. 

JEGYZETEK 

1 Szegedi Emil: Megjegyzések. Kalangya, 1938. 8-9. sz. 
2 Például Herceg János: Egy óra a falumban. Kalangya, 1938. 8-9. sz. Vagy Thurzó 

Lajos: A jugoszláviai magyar ifjúság útja, 1937. 9. sz. 
8 Hidat verünk. Híd, 1934. 1. sz. 

Donáth  György: A falu és az ifjúság. Híd, 1934. 3. sz. 
Tóth Bagi István: Fiatalok helyzete. Híd, 1934. 4.  sz. 

• Lévay  Endre: Két esztend ő  között. Híd, 1935. 1. sz. 
'Lévay  Endre: Megyünk tovább. Híd, 1935. 

Lévay  Endre: Hozzászólás a falu kultúrája és a kritika kérdéséhez. Híd 1936. 1. sz.  
Pap Pál: Ár ellen. Híd, 1938. 9-10. sz. 

12 Ember (Kek) Zsigmond A vojvodinai falukutatás eddigi tapasztaltai. Híd, 1937. 
11 Nagy István: Muzsla. Híd, 
1 Illés Sándor: Temerin, Híd, 
18  Kókay Károly: Bajmok. Híd, 

Muhi János: Mól. Híd, (A fenti négy Írásban a falu, a falusi élet és életkörül-
mények afféle kuriózumként kerülnek bemutatásra.) 

11 C. F. (Malušev Cvetko?) 
18 Szabó János (Malušev Cvetko): A f őiskolai hallgatók helyzete. Híd, 1936. 11. sz. 

és 12. sz. 
17 Kiss Flórián (Malušev Cvetko): A vojvodinai falukutatás munkavázlata, prog-

ramja és módja. Híd, 1937. S. sz. 
18 Szabó Mihály: Telecska. Híd, 1937. 9. sz. 
19 M. P. 
‚° Kossa  János (Kek Zsigmond): Feketics. Híd, 193? 
21 Sánta Péter (Simokovics Rókus): Bácska Topolán. Híd, 1939. 9. sz. 
81 Laták István: Fél nap egy vojvodinai faluban. Híd, 1938. 3. sz. 
29 

24 Major Nándor: Tegnap, ma, holnap. Híd, 1957. 6. sz. 
18 Major Nándor 1963-ig szerkeszti a Hidat, ekkor két évfolyamban Pap József áll 

a szerkesztő  bizottság élén, 1965-t61 pedig Ács Károly a fő- és felelős szerkesztő . 
26  Steinfeld Sándor: Üjévi gondolatok. Híd, 1946. 1. sz. 
77  Petkovics Kálmán: Iskola az országút mellett. Híd, 1957. 7. sz. Számadás. Híd, 

1957. 8. sz. Akihez mindig Jó volt az élet. Híd, 1960. 1. sz. 
' Burány  Nándor: Tanyai távlatok. Híd, 1961. 11. sz. 
"  Fehér Ferenc: Négy nap és egy élet. Híd, 1961. 10. sz. 
20  Saffer Pál: Jegyzetek egy képzeletbeli utazásról egy valóságos vicinálison. Híd, 

1962. 10. sz. Nyári utazás, Híd, 1960. 9. sz. 
21  Saffer Pál: Este a homokon. Híd, 1964. 1. sz. Falusi Ünnep. Híd, 1963. 7-8. sz. 
20  Saffer Pál: Egy barbár jazig levele a m űvelt Pannóniából. Híd, 1962. 12. sz. 
06 A negyvenes évek elején és az ötvenes évek els ő  felében rendszeresen jelentek 

meg a pályázati felhívások, amelyek többek között riportírásra Is biztatták íróinkat, az 
irodalom iránt érdeklődőket. 

24  Biacsi Antal: Ez a halál nem magánügy. Híd, 1969. 3. sz. 
Gerold  László: Hatvan magyartanár. Híd, 1969. 4. sz. 

26  Burány Nándor: A budiszavai magyarok m űvelődési élete. Hid, 1972. 7-8. sz. 
Gerold László: Kistanítók. Híd, 1972. 9. sz. Hatala Zoltán: Falu lesz a kastély körül. 
Híd, 1972. 5. sz. Petkovics Kálmán: A mostoha barázda. Híd, 1972. 2. sz. és 3. sz. Vlao-
vics József: Családom Németországban. Híd, 1972. 1. sz. Vajda Zsuzsa: Egy generáció 
tíz éve. 1971. 11. sz. 

REZIME 

SOCIOGRAFIJA  U  ČASOPISU „HID" 

Tridesetih .godina  na  sociografiju, lkao  na  avojtveni  i  kritič1ki oblik knji-

ževnosti, čeka].a je značajna uloga  u  celokupnoj duhovnoj slic.i toga razdcblja.  
U  mađarskoj književnos ĺti sociografije narodn.ih pisaca predstavljaju najvaž-
nije rezultate  te  vrste,  i  one su d.ale zna čaj an doprinos ukljuěivanju mađar&ke 

duhovnosti  i  IknjUevnosti  u  Jugoslaviji  u  velÍku evropku struju otkrivanja 
stvarnosti. Tridesetih godina dva naša Časopisa, Kalanda  i  Hid naj avila su  
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u isto vrenie program istraživanja sela, ali nije uspeo ni jedan od njih do 
kraja da to i ostvari. Od ova dva, Hid je u klasnom smislu dao odredeniji 
i svestraniji program. Ovaj program Hid-a prošao je kroz razne faze, te iako 
je na njegovim stranicama više izvanrednih soeiografija ugledalo dana, istra-
živanje sela ipak nije bilo ostvareno u željenoj meri. I na posleratni Hid, kao 
što je to bilo i sa drugim (knji źevnirn vrstama, odluČujiĆi su uticaji uredi-
vaóke koncepcije na sociografiju. 

Sociografija  se javija uglavnom u obli.kju reportaža i to sa razli čitim ra-
spoloženjima. Ima reporbaža u kojima pisac sve objašnjav.a i dopunjuje doga-
daj potrebnim poukama, želeći na svaki način da utiče na čitaoca. Znaěajne 
su one reportaže koje oIkrivaju probleme i ulaze dubije u stvarnost; ima 
lirskih zapisa u :kojima nije stvarnost od primarnog zna čaja, nego sam pisac. 
Druga varijanta je sociografija kaja kazuje ěinjenice i Čiji pisac teži ka tome 
da verno reprodukuje mhšljenje kaziva Ča. Poznat je i putopis u kojem pre-
ovlađuje subj ektivnost. 

Sve  ovo nije rezultat organizovanog, nego li Čnog interesovanj.a. Da bi 
oživeo sve više oslabljenu sociografiju, krajem šesdestih J po Četlkom sedam-
desetih godina časopis je pokušao sa jednim konkursom za širi i jednim za 
uži 1krug. U sluěaju Hid-a ne možerno da govorimo o konzkventnom nego-
vanju sociografije, ali su i parcijalni rezultati vredni pažnje. 

109  



Lőrinc Péter 

A MAGYARSÁG 
MINT A  111D SZERKESZTŐJE 
És OLVASÓTÁBORA 

A Híd a magyar harcolni akaró elnyomottkhoz szólott, habár kér-
déses volt, külön lehet-e választani a mágyart, ki lehet-e szakítani Őt a 
népek tengeréből. Az 1936-os hidasok nem is gondoltak semminemű  ků-
lönválásra. Magyar lapot adtak az olvasó kezébe, mert magyarok voltak, 
mert magyarokhoz csak magyarul szólhattak, és magyarokhoz szólva csak 
a magyar  hagyományokra  támaszkodhattak, a magyar kulturális sajátos-
ságokat, adottságokat szólaltathatták meg. De ideológiájuk és világnéze-
tük közös volt a jugoszláv népek és a világ népeinek leghaladóbb ideo-
lógiájával, világnézetével. És szervezetileg is odatartoztak, részét tették 
a jugoszláv kommunisták pártjának, vagy a Párt köré csoportosult szim-
patizánsoknak, antifasisztáknak.  

Stafit  azzal bocsátotta el a börtöni pártbizottság, ,Kakié" Mitrovi-
cárói, a fegyházból, a marxista-leninista „egyetemr ől", hogy csináljon 
odahaza egy jó magyar lapot, szerkessze és adja ki az illegális Párt le-
gális, magyarnyelvű  folyóiratát, ennek el őfizetői és olvasói pedig alkossák 
meg az illegális Párt fedőszervezetét. 

Ez a lehetőség nem volt idegen a magyar koponyák előtt. Ennek a 
szervezeti lehet őségnek volt hagyománya Vajdaságban. Az egykori 1900-
as mozgalom lapszervezetek, lapok köré is tömörült és az olvasók és 
előfizetők szervezetének formájában is élt és m űködött. Az „asztaltár-
saságok" is  Oly legális fedőszervezetek voltak, amelyek összejöveteleiken 
a társaság nevét viselő  ős könyveiből, írásaiból olvastak fel részleteket 
és vitattak meg, amíg a rend őrkopó köztük tartózkodott, hogy aztán át-
térjenek az aktuális kérdések megvitatására. 

Ez volt a vajdasági hagyomány és Pet őfi meg Marx, Ady és József 
Attila, Dózsa és a kurucok, a forradalmas múlt hagyományai, nemcsak 
az osztályharcot példázták, de a németellenes szabadságharcot is beil-
lesztették a hagyományba, az új, antifasiszta harc támasztó pillérei közé: 
és Rákóczi, Esze Tamás, Kossuth, Pet őfi és Táncsics, vagy Dózsa saját-
ságos magyar színt és ízt adtak az egy közös és egységes nemzetközi, 
népközi megmozdulásnak. 

Lővei,  a kommunista cipészsegéd is tagja volt az egykori Híd-szer-
vezetnek, de ő  már 1920 óta terjesztette Zentán és környékén a MA-t, 
az Akasztott embert,  Barta Sándor ÉK című  folyóiratát, az OT-at vagy 
a bécsi, amerikai, párizsi, oroszországi és hazai magyar kiadványokat, 
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a Szervezett Munkást, a Korunkat, a 100 1/o-ot vagy Gergely Sándor 
regényeit. Ilyen L őveiek többen akadtak. Igy mégis lehet szó, mint az 
egész egy különválasztott részér ől, a külön Híd-mozgalomról. Annyi bi-
zonyos, hogy a magyar kisebbségnek s ezen belül a magyar proletáriátus-
nak némileg valóban kivételes helyzete volt: egyrészt a szerb uralkodó 
nemzet uralkodó osztályában ott élt a múlt árnya. A szerb polgárság 
vénjei még emlékeztek a magyar szolgabíró-csend őr uralomra, s a re-
zsimváltozást többnyire úgy képzelték el, hogy a magyar elnyomót a 
szerb elnyomó váltsa fel, az elnyomás viszont továbbra is megmaradjon. 

A magyar földesúr és polgár ,simult; ehhez a rendszerhez, elszeg ődött 
az elnyomó szerb polgár segít őtársául, csak annyit kérve t őle, hogy: ha 
már nem vehet részt az egész nép kizsákmányolásában, hagyják meg neki 
e célra „édes magyar proletártestvérét". 

Kettős elnyomás alatt nyögött a magyar dolgozó. Elnyomták mint 
dolgozót és mint magyart egyaránt. A magyarság különben is a legpro-
letárabb népe volt Vajdaságnak. F őleg a falusi földnélkülik és dolgozók 
voltak jórészt magyarok, aminthogy a nagybirtokosok között is nagyobb 
volt még mindig, az egykori agrárreform után is, százalékarányuk. Kulák, 
zsírosgazda, amolyan „salašar", tanyásparaszt vagy kis- és középparaszt 
viszont jóval több akadt a német és szerb között. A magyar volt a váro-
sokban is a legélesebben proletárra és burzsoára szakítva. A harmincas 
években, a pártok diktatórikus megsz űntetése után, a Magyar Párt nélkül 
is megtalálták a magyar urak annak az útját és módját, hogy odatörlesz-
kedjenek, símuljanak a nagyszerb polgársághoz, nem feledkezve meg 
azért arról sem, hogy kiépítsék kapcsolataikat a revizionista Horty-ura-
lom felé is. Az Aleksandar ellen elkövetett merénylet óta megváltozott 
errefelé is a világ képe. Janikapuszta politikáját a Stojadinovi Ć, majd a 
Cvetković-kormány profasiszta közeledése követte a Gömbösök, Imrédyek. 
Telekiek felé. Ez a fasiszta „testvériség-egység" az itteni magyarság szá-
mára némi kultúrengedményt jelentett, egyes népköri és más kultúregy-
leti kultúra újabb kibontakozását eredményezte, f őleg a népszínművek, 
operettek, gyöngyösbokrétak rendezése terén. 

Itt-ott, így a szabadkai Népkörben, ez azonban ajtónyitást és a sza-
badabb levegő  behatolását is jelentette. Éppen itt, Szabadkán, indult is 
meg 1934-ben az ifjúsági, népi, „narodnyik" Híd, hogy azután 1936-ben 
átvegye benne az irányítást a Párt. 

A magyar mozgalom nem csupán Vajdaságban tette szerves részét az 
összjugoszláv mozgalomnak. Belgrádban magában harmincezer magyar 
élt, s ezek jórésze mint munkás részt vett az ottani mozgalomban. De 
akadt magyar munkás Zágrábban és másutt is. 

Volt közöttük szórványosan értelmiségi is, habár ezek száma álta-
lában elég jelentéktelennek bizonyult; az egykori hivatalnoki réteg - a 
földesurakkal, tisztekkel egyetemben - jórészt még 1918 után vissza-
húzódott Magyarországra. Ebben az időben pedig becsukódtak a magyar 
középiskolák kapui s egyre kevesebb lett a magyar diák, magyar egye-
temi hallgató tájunkon. A belgrádi magyarnyelv ű  tanítóképző  néhány 
diákja, a Bolyai Farkas egyletbe tömörülve, viszont a haladó eszmét ma-
gyar nyelven terjesztette a f ővárosban is. 
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Egyes polgári ifjakat is bal felé sodort a nagyszerb kett ős elnyomás 
politikája, például az a törekvés, amely a  Gias Maticeban  jutott kife-
jezésre, hogy a magyarságot szerbesítsék el, földjüket szerb kézre adva, 
őket magukat a Balkánra, szlávok közé telepítve. 

A nemzeti egységnek két útja lehetett tehát az osztályhelyzet sze-
rint. Lehetett ez hazug álegység is, fasiszta táborba terelése az össznem-
zetnek az osztályharc er őszakos kikapcsolása útján, minden más nép el-
len irányulóan, de lehetett a haladó er ők egysége, a dolgozók és igaz 
hazafiak fasisztaellenes tömörülése, minden más olyan nép oldalán is, 
amely szintén felvette a harcot a fasizmus ellen. A Párt igyekezett meg-
győzni a magyarokat arról, hogy a fasizmus képtelen bármely nép fel-
szabadítására, hogy a fasizmus Csupán elnyomni és kiirtani kívánja a 
népet. 

A haladó népi sszefogásnak a mi tájunkon régi hagyományai voltak. 
Már a múlt században együtt harcoltak itt a magyar Farkas, a német 
Gion, a szerb DobriloviĆ  vagy LonČarević, meg a román Ungurenau a 
vezetőség soraiban, aminthogy mindezek a népek is egybefonódtak, ösz-
szesodródtak az akciók során. Együtt harcoltak a szerb Milan Giumac 
vagy Lazar Vuki Čević  Is a magyar Csákival, akár Krsta Iskruljev és Mi-
lorad Popovié - Szabó Ervinnel és Alpári Gyulával. A kommunista Id ő .-
szakban a Hedrichek, a Bonyhádiak szintén együtt haladtak mind a hazai 
szerbekkel és az 1919-es magyarokkal, mind a 30-as évek párizsi vagy 
berlini proletárjaival, esetleg a spanyol szaiadságharcosakkal, jól tudva, 
hogy bárhol is harcolnak, saját népükért folytatják a harcot. Pap Pál is 
egyként volt Hidas és a zágrábi V. pártkonferencia szervez ője, aki 1941-
ben Dalmáciában hullt el az ottani népfelszabadító harc szervezése köz-
ben. 

A lapot bizottság szerkesztette és a szerkeszt őség táján sok vidéki 
fiatal is megfordult. Amikor már gyakrabban felrándulhattam Szabad-
kára, Cseh Károllyal is volt ott találkozásom. Osszekerültem itt Singer 
Dócival és Rókussal is, akit néhanapján persze a  Népszavában  találtam. 
Amikor reaktiváltak és a szabadikai kereskedelmi akadémiába helyeztek 
(1940 januárjában), magam is tagja lettem a szerkeszt őségnek, amely 
összehívás nélkül ült össze minden vasárnap délel őtt Oly módon, mint 
ez a munkásotthonokban volt szokásos, ahová „hazajöttek" az emberek, 
hogy egy-két percre, órára „otthon" érezzék magukat, az el őlegezett 
szocialista társadalomban... Mert úgy képzeltük el a szocializmust, mint 
oly intim baráti társas együttlétet, ahol az ember szabadon nyilatkozhat 
meg. Nem kötött időre jelentünk meg; amúgy vasárnaposan jöttünk. Cso-
dálatosan, kilenc-tízre mégis hivatlanul is mindenki ott volt és tízre-
tizenegyre meg is beszéltük már a megjelent számot, hibáival, el őnyeivel, 
az olvasóra tett hatásával együtt és fel is vázoltuk az új szám tartalmát, 
kiosztva az egyes cikkek megírását, megírásának feladatát, hogy a követ-
kező  vasárnap, Újra csak kéretlen-hívatlan felolvassuk, elbíráljuk a már 
elkészült írásokat. Ebbe a kollektív szerkesztésbe beleszóltak Mayer Ott-
máron kívül Rókus, Laták István, Fekete Béla, azaz Enci, Cvetko Malu-
šev, jómagam és másik is. Dóci nem jott közénk, itt-ott inkább lakásán 
találkoztam vele, ahová is az orvosi rendel őn át jutottam, a világ számára 
tehát mint páciens térve be hozzá, az orvoshoz, míg a másik Orvos, Stafi 
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akkoriban újvidéken élt és csak nagyritkán utazott Szabadkára az ösz-
szej övetelekre. 

A bizottsági szerkesztési mód nem volt egyedüli formája a kollektív 
irányításnak. A lap szerkesztésében szavuk volt Ugyanis az olvasóknak 
is, akik természetesen a polgári társadalomban szokásos módon is kinyil-
vánították tetszésüket - nem tetszésüket: lemondva egyes számok után 
a lap előfizetését, nem vásárolva azt többé, vagy ellenikez őleg, beállva a 
példányonkénti vásárlók vagy el őfizetők sorába. Bizonyos, hogyha tö-
megesebben jelentkeztek az Új el őfizetők egy-egy szám után, vagy ellen-
kezőleg, tömegesebben mondták le a lapot, ez felhívta a szerkeszt őség 
figyelmét arra, hogy az olvasók helyeslik vagy elvetik a lap vagy az 
egyes írások koncepcióját. Ez a polgári, liberális módszer, az el őfizetők 
hullámzása, persze csak akkor hathatott a lap szerkesztésére, ha olyan 
rétegek reagáltak ily módon az egyes számokra, amelyeket a Híd a ma-
gáénak érzett. 

Állandóan azonban egy kiterjedt szervezet végezte ezt a munkát. 
A szerkesztésbe, a szűkebb bizottságon kívül, beleszóltak Ugyanis maguk 
az olvasók is. õk Ugyanúgy megtárgyalták összejöveteleiken az egyes 
számok tartalmát, mint akár a szerkeszt őségi tagok. Ottmárk ugyanis 
a helyi sajtóbizottságok egész hálózatát építették ki. Ezek kiszélesített, 
antifasiszta plenáris összejövetelek voltak és a 'helyi, járási és kerületi 
pártbizottság köré csoportosultak. Ez a hálózat a maga egészében az ille-
gális Párt legális formáját képezte, amely természetesen bevonta keretei 
közé a szimpatizánsokat és más antifasisztákat is. Ez a szervezési forma 
a szerkeszt őségi tagoknak, akik egyúttal a Párt funkcionáriusai Vagy tag-
jai is voltak, lehetővé tette, hogy legálisan utazzák be körzetüket, a fal-
vakat és tanyákat, azzal a legális céllal, hogy megszervezzék a sajtóbi-
zottságokat, hogy a szerkesztés gondjai fel ől értekezzenek velük, hogy ri-
portanyagot gyűjtsenek a terepen, f őleg a földmunkásság helyzetér ől, - 
de megszervezve útjukon egyúttal az illegális pártfeladatok végrehajtását 
is. Ezeket a szervezeteket és lehet őségeket kihasználták Ottmárék 1941 
áprilisa után is, a megszállás els ő  hónapjaiban, amikor a Híd maga már 
megszűnt, de amikor a sajtóbizottságok a megszállás elleni mozgalomra, 
az antifasiszta szabadságharcra és forradalomra készültek fel. 

A Híd olcsó folyóirat volt, mint a nyomorgó, kett ős elnyomást szen-
vedő  magyar munkásság lapja. Ha jól emlékszem, l—1 dinárért nyújtott 
1-1 nyomtatott ívet; azaz a 3-4 ív terjedelm ű  lapért 3-4 dinárt kellett 
fizetni. Ez a kis pénz is nagy pénz volt a munkanélküliek szemében, falun 
a dolgozó földmunkás szemében is, hiszen még nemrégiben is 5-10 dinár 
napszámért dolgoztak és az 1936-os hatalmas sztrájkmozgalom után sem 
keresték meg a létminimumot, akkor som, ha dolgoztak; hogy ne is be-
széljünk arról, hogy évente alig 60-100 napon át akadt munkájuk és 
éppen a téli hónapokban maradtak kereset nélkül, amikor megn őttek a 
szükségletek. Mindez szintén szükségessé tette a lapbizottságokat, az ol-
vasók egybegyű j -tését, olvasócsoportok alakítását és viták rendezését. 
Mindamellet is 1938-ban már 1200 példányban vásárolták a Hidat és te-
kintve, 'hogy városokban átlagosan négy olvasó jutott egy példányra, falun 
pedig huszonöten is olvastak csoportosan egy-egy példányt, az olvasók 
száma megtízszerez ődött. Sem azel őtt, sem azóta nem volt Vajdaságban 
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még olyan színvonalas folyóirat, amely ekkora olvasótáborra tudott volna 
szert tenni. Ez a tizenkétezres szám ugyanakkor tizenkétezer harcos, ak-
tív, magyar, kommunistát és antifasisztát jelentett, olyant, aki készen 
állott szabadságharcunk szervezésére, megvívására. 

Ez a szervezet bírálta el a Híd egyes számait, ez keresett választ az 
egyes körkérdésekre, nevelte a szakszervezeti és falusi laptudósítókat, 
szervezte a falusi monográfiák és munkásmozgalmi krónikák írásait, 
gyűj tŁ tte az anyagot egy-egy politikai vagy gazdasági helyzetelemzés cél-
jára. Számos helyzetelemz ő  írás jelent meg a Hídban és az anyaggy űjtők 
és tudósítók hálózata szintén a Párt legális formájává vált, amellett Új 
Újságíró, sőt Új proletár  írógárdát  is nevelt ez a lapszervezet. 

Az Ősz Szabó Jánosok, a földmunkások közül kikerült írogató har.. 
cosok, így váltak ebben az id őben tehetséges kezd ő  írókká, a Híd munka-
társaivá, akik ha életben maradnak szabadságharcunk után, komoly új, 
írógárdává fejl ődnek. 

Ottmárék, Stafiék, Rókusék,  Pap Pálék hamarosan még egy lépést 
tettek: megszervezték a falusi mozgókönyvtárakat, amelyek faluról fa-
lura, tanyáról tanyára vándoroltak a maguk legális szépirodalmi és tár-
sadalomtudományi, marxista könyveivel, módját ejtve persze egyúttal az 
illegális pártanyag terjesztésének is. A Híd megszervezte a maga kis 
könyveinek, a Híd Könyvtárnak 'kiadását és terjesztését is. Emlékszem, 
például az  Sz.Sz.Sz.R.-r ől szóló füzetre, a kis Erdély-füzetre, a soha végig 
meg nem jelen ő  Kuruekorra  és Kínára; a Petőfi, Ady, József Attila ver-
seinek kötetecskéi mellett. 

A Híd-szervezeten túl lapunk, szerkeszt őségünk számos más szerve-
zetre is támaszkodott és számos más szervezettel vagy lappal lépett kap-
csolatba. Kapcsolatban állott a lap az  OMPOK-kal,  de persze a magyar 
ifjúsággal is Vajdaság-szerte. Főleg talán a zágrábi és belgrádi egyetemi 
ifjúsággal, a Bolyai-egylettel, a szabadkai jogi kar szerb és Crna Gora-i 
diákjaival, a Református  Kör és a Népkör ifjúságával: a népfront anti-
fasiszta síkján. A Népkör, amint a Grimasz és Gál kabaréinak, úgy a 
Hídasoknak is szíves-örömest adott teret, lehet őséget arra, hogy szemé-
lyes fellépésükkel közvetlen kapcsolatot teremtsenek az antifasiszta ifjú-
sággal. 

Kapcsolatban állott a Híd laptársaival, a népfront magyar és szerb 
közlönyével, a Népszavával és  Narodni Glasszal, az illusztrált Világkép-
pel, a fegyházban lev ő  elvtársakkal: (Kaki ćtyal), a kolozsvári, moszkvai 
vagy párizsi s más testvérlapok szerkeszt őségeivel és együttműködött egy 
időben a polgári baloldal kulturális képvisel őjével, a Kalangyával eset-
leg a Naplóval is. Ezekre a polgári kapcsolatokra már csak azért is szük-
ség volt, hogy szélesebb fronton vehesse fel Hídunk a harcot a fasiszta 
és fasisztabarát sajtó ellen, a Reggeli Üjság,  a fasiszta A Nép vagy az 
ekkor induló klerofasiszta folyóirat, a Magyar Élet ellen. A  Hídasok 
munkatársai voltak a Kalangyának mindaddig, amíg 1940-ben, az osztály-
harc kiéleződésével a Kalangya egy éles kanyarral jobb felé nem fodult. 

A Híd-mozgalom és folyóirat ismert emberei, szervez ői és olvasói kö-
zül a magyar vagy más szín ű  fasizmus azután kivégezte Kiss Ern őt, Ott-
márt és Lolát, Dócit és Rókust, Sehwalb Miklóst és Seher Katót, azaz 
Kaszás Katát, Ispánovics Imrét, Molnár Pétert és ott hulltak el a fasiszta 
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táborokban, börtönökben, munkáscsapatokban Enci-Fekete Béla, a spa-
nyol harcos  Lőbl  Iván,  Iványi-Cseh Károly, az egykori nemzetközi  okt5b-
rista,  és annyian mások, akik mind egyként jól forgatták a tollat és a 
puskát.  És Hídasok  voltak, a Híd olvasótáborának tagjai, azok a régi 
pártemberek, akik szintén kihulltak a sorból: Samu Mihály és  Szalai  
József, Varga Gyula vagy Polgár András, aminthogy elhullt a Híd elbe-
szélője,  ósz Szabó János is, aki az orosz, lengyel és magyar partizánok 
között is harcolt (a Sz őnyi-osztagban) szabadságharcunk idején. Igy har-
coltak Európa különböző  pontjain előtte is már a  Hedrichek,  a  Hermá-
lok,  a Bonyhádiak, a Kivess Lajosok, hogy még mindig félve vigyázzak 
arra, hogy a  tulajdonképpen  nem létező , külön magyar fronton maradjak. 
A Híd a falusi, tanyai csetepatékon kezdve, fel  Ottmárig  és Pap Pálig 
minden fokon szétválaszthatatlanul egybefonódott a nemzetközi síkon né-
peink  szabadságharcával.  Ebben az időben már a falusi telepes, a  dobro-
voljac  is együtt harcolt a magyar falusi szegénységgel, ha azután persze 
a dobrovoljacok vezet ői a Narodna odbranások,  a  Karadjordje-egesu1et 
vezetői, a  Lungulovok  és társaik a külön  nagyszer'b  vagy jugoszláv fasiz-
mus felé orientálódtak is, hogy a legmagasabb szinten maguk is együtt-
működjenek a német és magyar fasiszta vezérkarral. 

Igy tehát azzal fejezhetjük be sorainkat, amivel kezdtük is: azzal ,  
hogy volt külön magyar Híd-mozgalom, de a magyarság is ketté oszlott 
az osztályszerkezet és osztályideológia megszabta és megkívánta síkon, 
aminthogy a szerb reakció is szívesen együttm űködött a magyar reak-
cióval, saját népe ellen is, amely viszont egy frontot képezett a magyar 
dolgozó néppel. 

A társadalmi és nemzeti front a magyarságon belül is összeolvadt s 
a valódi hazafiság csak ott volt található a pártvonalon, a Hídmozgalom-
ban.  

REZIME 

MADARI KAO UREDIVAČKI  I  ČITALAČKI TABOR CASOPISA HID 

HID je  bio  prožet istom ideologijom, istim pogledom na svet 'kao  I  svi 
napredni Jugosloveni, ipak je on ovu ideologiju širio me đu Mađarima  na ma-
đarkom jeziku, koriste ći  se  madarkom kulturnom  i  socijalno-politiČtkom tra-
dicijom, od Ikad su ga,  p0  nalogu Kakié-a, preuzeli komunisti  (1936), s  tim da 
bude legalan organ ilegalne partije, dok su njegovi Čitaoci Činill legalan oblik 
organiazeije ilegalne KPJ. Samo  P0  ovom zadabku među Mađarima je HID  
bio  - mađarski Časopis. 

Madari su  bili, P0  svojoj strukturi, izrazito pro1eterki narod,  a  pošto su 
oni  bili I  nacionalno pot1a Čiv1anl, to je  I  radništvo  i  đaČko-studentska omla-
dma pošla  u ovo  doba ulevo, ka Narodnom frontu  I  KPJ. Njihove su organi-
zacije uredivale Časopis  u  formi uredivačkog odbora  I  ČitalaČkih grupa.  U  
radu jedni.h  I  drugih postojala je jedina razilka: UređivaČki odbor je odre-
đene, nužne Članke Č.itao unapred,  te  je uticao  na  sastav  lista  unapred, dok 
su ga Čitaoci, takođe kolktivno, po grupama, Čitali teĘk kada je on  bio  veé 
sastavijen  I  tšbampan: Tako je redaikcija njihova gledišta uzimala  u  obzir 
- na.knadno, ti. za  sastavijanje iduĆeg broja! List je stajao svega  3 dinara,  
ali  u  tadašnjoj bedi  I  ovako je mogao  biti  štampan samo  u 1200  prinieraka,  
no, u  grupama, lpaík, ga je Čitalo  i  prodiskutovalo  12000  komunista  I  antifa - 
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šista: aktivista-boraca! HID je izdavao  I  svoju btblioteku, koju je Čitao, pratio 
takode veli'ki broj organizovanih Čitalaca, jer je Časopis raznos.io i ove knjige 
i pos4ojeéu naprednu literaturu uopšte, P0 selima, te je ona stizala u svaki 
dom. Časopis i pokret HID je sarađivao sa svim naprednim, madarkim udru-
ženjima i listovima, kao i sa srpkim naprednim legalnim pckretima I štam-
pom, boreĆi se protiv ašistiČkog pokreta I fašsti Čke štampe, sve do 1941, 
kada je mađar9k1 fašistički ołkupator list zabranio, a saradniike njegove  p0-
hapsio (delimiČno), ali ne pre no što su oni uspeli da preko svojih ČitalaČkih 
grupa organizuju NOB. U tku borbe mnogi su poginuli, mnogi su streljani-
vešani, te su tek neki uspeli da svoju borbu nastave i u oslobodenoj otadžbin•i. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE UNGAREN ALS REDACTION-  UND LESERCOLLECTIVEN 
DER ZEITSCHRIFT HID 

Die Zeitschritt HID propagierte natürlich  dieselbe Ideologie und Weltan-
schanuiig, welohe auch alle anderen Kommunisten ind Antifaschisten in Jugo-
slawien, da sie aber diese Ideen eben unter Ungaren verhreitete -  30 tat sie 
es natűrlieh in ungarischer Sprache und mit Hilfe ungariseher kulturellen und 
sozial-politjschen Traditionen - sejt dem Zeitpunk-te (1936), als die neue 
Redaetion als eme von ,Kakié" (Komunistisehe Komität im Gefängnis) erhal-
tene Aufgahe die Redigierung von HID mit der Direotive übernahm, dass die 
Zeitschrift das legale Organ der illegalen Partei in ungarischer Sprache sei. 
In kurzer Zeit wurden auch die Leser in Lesergruppen organisiert, legale 
antifaschistische-kommunistisohe Organisationen der illegalen Partei. Das alles 
taten eben so Sohriftsteller wie Leser in ungariseher Sprwhe, das verband sie 
mit ihrer Nation, die damais eme ausgesprochene Proleten-Nation war, und 
da sie zug1eich aueh als N.ation unterdrücht war - wurde sie massenweise 
antifaschistisch und kommunistisch gesinnt. 

Diese - in Lesercolleotiven organisierten Massen - redigierten HID als 
Mitarbeiter der Redaetion. Im Redaetionaussohusre wurden die Artikel 
im vorhinein gelesen  und selektiert, nachdem schon früher darüber debattiert 
wurde: was in der nächsten Nummer erseheint. Die Lesergruppen aber lasen 
HID und diskutierten über seinen Inhalt erst nachher - einige neue Directiven 
gebend für die nächste Nummer! - HID hatte einen niedrigen Preis von 3 
Dinar, erschien doeh nur in einer Tirage von 1200 Exempiaren. Durch das 
collective Lesen aber sprang diese Zahi a'Í 12 000 Leser: alle Activisten, alle 
Kämpfer zugleich! 

HID organisierte aueh  eme reisende Bibliothék, die auch die Dörfer be-
reiste und - unter Anderen - auoh jene Bücher versandte die die Redaction 
selbst verlag. Die Zeitschrift stand auch mit anderen - ungarisehen und ser-
bischen - fortschrittUschen Zeitungen-Zeitschriten und Bewegungen in Ver-
bindung im Karnpfe gegen die fasehistisehe Redaetionen und Bewegungen, bis 
1941., da HID durch die ungarisehe faschistische Occupatoren eingestellt, ver-
boten wurde, nicht eher aher als die Redaction und Lesergruppen den Freihe-
tiskampf organisierten. 

Während der Occupaition  und des Freiheitskampfes wurden viele HIDAS 
(HID-Mitarbeiter) hingerichtet, einige fielen aber auch auf dem Schlachtfeld. 
Nur emnige konnten den revolutionären Kampf im neuen sozialistischen Jugo-
slawien weiterführen. 
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Bányai János 

A  HID  ÉS A BALOLDALI 
IRODALMI  VITAK  

Jugoszlávia ideológia- és párttörténetének egyik fontos, s mindmáig 
nagy érdeklődéssel vizsgált szakasza a lhúszas évek végét ől az ötvenes 
évek elejéig tartó, id őnként szenvedélyesen fellángoló, majd elhalkuló, a 
háború éveiben kivesző , de a háború után újra időszerűvé vált baloldali 
irodalmi vita, melynek egyformán jelent ős szerepe van az adott korszak 
(a két háború közötti időszak) irodalmi, művészeti és kulturális elveinek, 
nézeteinek kialakulásában, valamint az Újabb és legújabb irodalom- és 
kultúrpolitikai programok, irányelvek, célkit űzések, igények megvaló-
sítáśában. Tehát a baloldalon folyó viták ma sem Csupán történeti jelen-
tőségűek. Nagy mértékben járultak hozzá az irodalmi és művészeti kér-
dések mai, korszerű  érteimzéséhez és megoldásához. A Híd újabbkori 
tÖrténete éppúgy merített ezekb ől az érteimezéskből és megoldásokból, 
mint a háború el őtti Híd. Ezért fontos a baloldalon folyó irodalmi viták 
lecsapódásait, jeleit, programot és elveket meghatározó nyomait a hábo-
rú előtti Hídban is szemügyre venni. 

Az irodalmi baloldalon folyó viták központi kérdése a forradalom és 
költészet összefüggésének, kapcsolódásának, megoldási lehet őségének és 
egyúttal az irodalomban, a m űvészetben való megjelenési formáinak értel-
mezés. Tehát az elkötelezettség, az irodalom társadalmi funkciói körül 
folyt a vita. És ezek mind olyan kérdések, melyek a nézeteket és szem-
pontokat megoszthatják, de egyúttal rámutathatnak az irodalom és a 
művészet lényeges vonásaira Is. A vita már els ő  fázisában valóban meg-
osztotta az értelmiségi er őket. Egymással ellentétben álló táborok alakul-
tak ki: egyik oldalon a beográdi szürrealista kör és Miroslav Krleža 
folyóiratai, kiadványai, másik oldalon az ún. „szociális irodalom", majd 
az „Új reálizmus" iskolája, Jovan Popovié, Oto Bihalji Merin és mások 
értelmezésében. Ez az oldal mindvégig hathatós - elvi - támogatást ka-
pott a harkovi írókongresszus után kialakult szovjet irodalompolitikától, 
és - gyakran látszólag - közelebb állt a párt taktikájához és tételeihez. 
Ebből az első  pillantásra csak irodalmi szinten megmutatkozó ellentétb ől 
azonban logikusan következik egy mélyebb ellentét, mégpedig a valóság-
hoz való írói (irodalmi) viszonyulás szintjén. A vita legtöbbször az irodal-
mi érték kérdése körül forgott, mégis kilépett az irodalmiság fogalmainak 
kereteiből, és így az ellentétek tudományos, filozófiai, világnézeti prob-
lémák formájában merültek fel, tehát ilymódon a társadalmi haladás, 
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a történelemszemlélet, egyszóval a világnézet alapvet ő  tartalmait (is) je-
lezték. Vagyis, amikor az irodalmi balöldalon az irodalom konkrét vagy 
általános kérdései körül folyik a vita, egyúttal a forradalomról, a forr-
dalom lehetőségeiről és távlatairól, a  p4rtról  és a párt taktikájáról is vita 
folyik; az Irodalom itt elsőrangúan társadalmi kérdés. Ez egyformán meg-
mutatkozik mindkét oldal „fegyvertárában". És éppen ezért beszélhetünk 
nem a politikai, hanem az irodalmi baloldalon folyó vitákról, a forma és 
tartalom, a stílus és genezis, a m űvésziség és elkötelezettség kérdéseir ől. 
Az ellentétek nem egyszer űen filozófiai és világnézeti különbségek, bár 
elsősorban azok, hanem a forradalom és költészet kérdésének megoldásá-
ban mutatkoznak meg, ez a megoldás pedig - a két ellentétes tábor 
ebben hallgatólagosan megegyezik - az írói és m űvészi alkotásnak min-
dig központi elve és els ődleges erőforrása. Mai ismereteink alapján te-
kintve a vitára, kimondhatjuk, mindkét oldal, és a bel őlük származó ki-
sebb csoportok, bármennyire is ellentétesek és kizárólagosak egymással 
szemben, mindig egyetlen igazi kérdés megoldására és megválaszolására 
törekszenek, tehát az ellentétek ellenére is közösséget vállalnak. Viszont 
azt is ki kell mondani, hogy ma, számunkra, nemcsak a viták argumen-
tumai, az egyes nézetek forrásai a döntők, hanem mindenek el őtt a két 
táboron belül megszülető  irodalmi és művészeti értékek, tehát nem kér--
déses, hogy hol kell keresnünk a valóban jöv őbe mutató, példaként fel-
fogható írói és művészi törekvéseket. 

Ebben a vitában a baloldali Híd is tájékozódott, azokat az elvi és 
elméleti érintkezési felületeket keresve, melyek segítségével és melyek 
alapján a maga sokban specifikus osztály- és nemzetiségi feladatait fel-
ismerhette. Annál is inkább, mert a Híd megjelenésének évei egybeesnek 
az irodalmi baloldalon folyó vitákkal, tehát semmiképpen sem tekinthe-
tett el azok felett, hiszen tevékenységét, szerkesztési elveit és igényeit 
ugyanazok a társadalmi er ők határozták meg, melyek a baloldali viták 
forrásai is voltak. 

A Híd a viták els ő , „szociális irodalomnak" tekintett szakasza utolsó 
évében indul, 1934-ben. Egészen határozottan az ifjúsági program mel-
lett, a szociális programot is meghirdeti: „Nemcsak irodalmi lap akar lenni 
a Híd, - sőt az irodalom csupán másodrendű  helyet kap benne. Foglal-
kozni akar a lap az ifjúság minden problémájával, a modern m űvészet 
minden ágával és így természetesen els őrendű  fontosságot nyernek az 
értekezések, a kritikai írások, tanulmányok és 'hasonló cikkek." - írja 
a folyóirat első  számának bevezetője. A szociális törekvéseket az 'irodai-
miak felé emeli tehát, ezért természetszer ű , hogy a gyéren közölt szép-
irodalomtól is szociális elkötelezettséget követel meg. Ezzel a Híd azon-
ban csak jelzi kötődését a jugoszláv irodalmi baloldal felé, a baloldal 
törekvéseit ekkor még, túlteng ő  polgári nézetei miatt, nem vallhatja egé-
szében a magáénak. 

Erre majd a folyóirat megjelenésének elkövetkez ő  szakaszaiban ke-
rül sor, a baloldali irodalmi viták „Új realizmus" névvel jelölt második 
periódusában, 1935-t ől 1941-ig, tehát a folyóirat háború el őtti egész élet-
tartama folyamán. 1936 májusától kezdve, amikor Lévay Endre a folyó-
irat addigi szerkeszt ője lemondott és a szerkesztést Simokovieh Rókus 
vette át, a baloldali viták és az Új realista törekvések nyomai mind gyak- 
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rabban és erőteljesebben jelennek és mutatkoznak meg a folyóirat köz-
leményeiben. A balra fordulás még er ősebb irányt vesz, amikor a szer-
kesztést Mayer Ottmár veszi át 1937 januárjától kezdve. 1938. szeptem-
beri—októberi kettős szám közli Pap Pál Ár ellen című  szókimondóan 
állásfoglaló cikkét és ettől kezdve még er ősebb a Híd kötődése a bal-
oldalhoz, minek következtében az irodalmi viták is élesebb, hangsúlyo-
zottabb formában mutatkoznak meg a folyóiratban, mégpedig nemcsak 
a programadó cikkekben és nemcsak a szerkesztési elvekben, hanem 
vitathatatlan formában a közölt szépirodalmi írások típusában, a m ű-
vészeti kérdésekben vallott állásfoglalásokban, a kialakított és alkalma-
zott kritikai nézetekben. A Hídban ekkor, a szerkeszt ő  Mayer Ottniár, 
lelkes írásban fogadja a szabadkai Magyar Olvasókörben kiállító fiatalok 
csoportját, mondván „vajdasági magyar irodalom talán van, vojvodinai 
magyar képzőművészet valóban van és már kinőtte gyermekcipőit. En-
nek egyedüli oka, hogy itt az ifjúság, az alkotó ifjúság fiatalos hévvel fest 
és farag." Mayer Ottmár lelkesedését igazolják maguk a fest ők is, akik 
megszólalnak a folyóirat lapjain, a leghatározottabban fogalmazzák meg 
a baloldali törekvésekkel egybhangzó m űvészeti álláspontjaikat: „Hogy 
az új művészet irányzatos?" - teszi fel önmagánák a kérdést Hangya 
András és így válaszol: „A m űvészetnek mindig volt és mindig lesz célja 
és a festő  mindig tükre a kornak és környezetének." Boschán György 
így nyilatkozik: „Ha az osztály, amellyel a m űvészet egykor együtt fej-
lődött, megszűnik haladó lenni, akkor a művészet elhagyja ezt az osz-
tályt. Ilyen esetben a festészet leveti védelmez ő-oltalmazó mivoltát és for-
radalmivá válik." És tovább: „Az él ő  művészet válasza a reakcióra a ta-
gadás. Asszerint, hogy melyik korban történik, a fest ők egyéni és öntu-
datlan vagy kollektív és öntudatos ellenállást tanúsítanak." Napjaink 
festészetét pedig Igy jellemzi: „A festészet negatív magatartása a szürrea-
listákkal végetért és az Új életkoncepció kikristályosodásával egyidej űleg 
a forma, ellentétben a dekadencia bomlottságával, konstruktív és fegyel-
mezett, míg  a téma terén megsz űnik a külvilágtól való menekülés és Új 
érdeklődés mutatkozik az ember és a társadalom iránt." Ács József még 
szőkimondóbb: „A művészet tükörképe az anyagi javak megoszlásán ala-
puló ideológiai áramlatoknak, továbbá dokumentuma a m űvész erkölcsi 
állásfoglalásának az anyagi javak megoszlásával és az ezen alapuló ideo-
lógiával szemben. Ma ez az állásfoglalás ellenzéki természet ű." Ezek az 
elvek nem szűkíthetők kizárólag a képz őművészet kérdéseire. Valójában 
összefoglalása a Híd művészeti programmjána'k, azoknak az elveknek, 
amelyek alapján a Híd ebben a korszakában már irodalmi folyóirat is 
kíván lenni, mert felismerte az irodalomban azokat a lhet őségeket, me-
lyek a társadalmi harc eszközévé teszik vagy tehetik. Még a folyóirat 
első  évfolyamában fogalmazta meg Laták István - Fehér Vince álnéven 
- A különböző  társadalmi rétegek lokális irodalmurkban cím ű  cikkében, 
hogy „A proletárság irodalmi képvisel ői mutatkoznak meg a legnehezeb-
ben. Osztályöntudatuk akadályozza írásaik megjelentetését s a magyar 
proletárok egész országra széthullott szórványai nehezen gy űjthetők kü-
lönálló közönséggé." A proletárság irodalmi képvisel őit - elsősorban a 
nincstelen parasztság soraiból - a Híd megjelenésének éppen ebben a 
kés&bbi időszakában gyűjti maga köré, mindenek el őtt a tagadás, az 
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ellenállás, a lehetséges szembefordulás eszközeivel, azokat az elveket ki-
sérelve meg életre kelteni, melyeket a 'képz őművészek fogalmaztak meg, 
s amelyek - ma már látjuk - taktikailag bármennyire is helyesek vol-
tak, a fólyóiratot a proletkult irányába hajlították. Laták István A kül-
telek című  kötetét a folyóirat kritikai rovata ezekkel a szavakkal fogadja: 
Laták István „kis füzetén is megmérhet ő  a teljes költő, mert a csupán 
én-költőkkel szemben a lirikus Laták az állásfoglalás költ ője, alanyisá-
gának teljes áramkörét objektív síkokra viszi át, minden leírt verssora 
mögötti én érezhet ő  a nem részekre bontot líraiság, hanem egy kiforrott 
életszemlélet belső  lecsapódásának kifelé való publikálása." (F. B. jel-
zéssel.) A kritikus elvei teljes egészében egybehangzanak a fest ők néze-
teivel, tehát ikimondhatjuk, hogy a Híd ekkor az állásfoglalás művészetét 
és irodalmát hirdeti, az objektivitást és a kivetítést teszi magáévá, minek 
következtében az irodalmi baloldalon folyó vitkban egyértelm űen az „Új 
realizmus" mellett foglal állást. Igy a forradalmiság és költészet összefüg-
gésének, viszonylatának kérdését a konkrét cselekvés, az objektív állás-
foglalás szintjén oldja meg. 

Ezért érthet ő , hogy a Híd novellát és elbeszélést 1937-t ől kezdve Ala-
kok a mából címszó alatt közöl, hogy ezekben az írásokban sohasem a 
megformálás, hanem mindig a társadalmi élet felé megmutatkozó nyílt-
ság és állásfoglalás az els ődleges krité'ium, hogy a közölt versekben szin. 
te soha sincs szó az egyéni érzések világáról, hanem mindig valami ob-
jektívről, általánosról vagy általánosíthatóról. Eltolódik tehát ekkor 
Híd irodalmi szemlélete az irodalmiság kritériumaitól a társadalmiság, a 
poetika kritériumaitól az etika kritériumai felé. A vállalt és elvégzett 
feladat az elsődleges, nem a nyelvi közlés művészisége. De logikus és ter-
mésztes a Híd ilyen irányelve. A történelem mind embertelenebb moz-
dulatokat tesz, a háború mind közelebb van, a gazdasági válság mind 
kegyetlenebbül sújt le éppen azokra, akikért a Híd van. Ebben a hely-
zetben a Híd választása igazolt. 

Az 1941 januártól márciusig megjelen ő  Világkép is, a Híd folytatása 
lévén, szorosan köt ődik ezekhez a vitákhoz és következetesen alkalmazza 
a Híd irányát. Mégis továbblép, mégpedig ekkor fogalmazva meg els ő  
ízben határozott formában a Kalangyához és annak irodalomszemléleté-
hez való viszonyát. A Világkép januári száma közli L. P. (L őrinc Péter) 
Tallózás című  cikkét, melyben kimondottan esztétikai kérdésekben kerül 
sor állásfoglalásra, némileg meghaladva már az el őbbi korszakban kié-
pített irányzatosságot. Fontos, hogy éppen ez a cikk határolja el, teljesen 
egyértelműen, a Hidat és a Híd mozgalmát a Kalangyától és a Kalangya 
irodalmi nézeteitől. Korábban, bár a Kalangyával való vita mindig napi-
renden volt, a Híd nem egyszer támogatta a Kalangya  -,elsősorban Szen-
teleky nevével jelölt - irodalmi irányát; Szenteleky egy versfordítást is 
közöl a Hídban, és a Híd mint saját halottjáról emlékezk meg róla, 
halálának első  évfordulóján. Most azonban L. P. a „tudományos felké-
szültségű  esztétika" nevében zárkózik el a Kalangya Kisbéry János, Re-
ményi József és Herceg János írásaiban kifejtett esztétikai nézeteit ől, és 
közben megfogalmazza azt az esztétikai szemléletet, amely felé a Híd 
évekig táplált iránya vezetett. A Világkép mint a Híd folytatója, 
ekkor hivatkozik első  ízben Lukács György nevére, és az ő  fogalmaival 
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harcol Kisbéry irányzatosság nélküli, Fart pour l'art-ba süllyed ő  szem-
léletével. L. P. kimondja, hogy „Ha valaki propaganda célkit űzést visz 
írásaiba, ha akartan tendenciózus valaki írásaiban, úgy az a valaki nem 
művész és Írása nem művészi írás." Tehát elveti az irodalmat mint a 
propaganda eszközét és kimondja, hogy „akár a m űvészi alkotásban, ma-
gában az Írói egyéniségben is már tárgyi, objektív, társadalmi valóság 
alakul egyéni formába", minek következtében, az író „Ha a valóságot 
adja, a mesét adja, a történést adja és ezt a történést nem elkend őzötten 
adja, de a maga meztelen valóságában, úgy hogy nyitott szem ű  művész-
ember meg kell élje az életet, a valóságot, úgy - annák dacára, hogy az 
író nem szólalt meg, nem adott tendenciát, - az olvasó lelkében mégis 
ki fog alakulni bizonyos vélemény, bizonyos kritika, bizonyos állásfoglalás 
az átélt jellemekkel szemben! Az író nem ad tendenciát, a m ű  azonban 
mégis ad állásfoglalást." Nyilvánvaló, hogy ez az esztétikai szemlélet, az 
irányzatos művészetnek egy ilyen értelmezése min őségi ugrást jelent az 
„új realizmussal" szemben a „kritikai realizmus" fogalma felé. Ezt a tö-
rekvést azonban a Hídnak már nem sikerült kifutnia. Megjelenése azon-
ban minden esetre arra mutat rá, hogy a Híd állást foglalva az irodalmi 
baloldalon folyó vitákban, felismerte azt a lehet őséget, mely az irány-
zatosság vállalása mellett, vagy azzal egyid őben, helyet ad, lehetőséget 
irodalmi és művészi értékek kitermeléséhez. 

Ilymódon a Hídnak az irodalmi baloldalon folyó vitákban elfoglalt 
helyét korszakolni is lehet. 

A Híd irodalomszemléletének kialakulása nemcsak id őben, hanem 
tartalmilag Is egybeesik a jugoszláv irodalmi baloldalon folyó viták má-
sodik szakaszával, 1935-t ől 1941-ig. Elemzésünkből kiderül, hogy a Híd 
teljes irodalmi orientációját is jelölhetjük az „Új realizmus" fogalmával, 
ha azon elsősorban a népélet felé fordulást, az izmusok tendenciájának 
meghaladását, a népi tehetségek megszólaltatását, a szociológiai-szocio-
gráfiai kutatás (falukutatás) törekvéseit, az irodalom osztályjellegének 
kiemelését értjük, mert a Híd éppen ezeken a sínpárokon fut mind kö-
zelebb a baloldali, nemcsak Irodalmi, hanem társadalmi mozgalmakhoz is. 

A Híd „új realizmusa" olyan Irodalmi er ők kifejlődését segíti el ő , 
mint a költő  és prózaíró Laták István, a költ ő  Gál László, a földmunkás-
író Ősz Szabó János, a fémmunkás Shwaib Miklós, és olyan képz őmű-
vészeket emel soraiba, mint Hangya András, Tóth József Boshán György, 
a fiatal B. Szabó György és Ács József. Tehát a Hídban vállalt irodalom-
és művészetszemlélet nemcsak a lap koncepcióját és orientációját hatá-
rozta meg, hanem utat nyitott a tehetségek kibontakozásának - Laták 
István és mások -‚ valamint a tehetségek beérésének Is - Gál László, 
Lőrinc Péter és mások. 

Szorosan köthető  az „új realizmus" programmjához a Híd tájékozó-
dása a kortárs magyar irodalomban is; els ősorban a népi írók érdeklik, 
Veres Péter, Darvas József, Illyés Gyula, természetesen Móricz Zsigmond, 
de József Attila is, akit költ ői és mozgalmi értékeivel együtt fogad magá-
évá. Szót emel a népi írók ellen folytatott pörökben, támogatja a „már-
ciusi programot". A szociográfiai hitelesség, az osztályrdk, az élet köz-
vetlen irodalmi megszólaltatása, és természetesen a parasztság azonos 
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társadalmi helyzete adja meg a választás kritériumait, tehát teljes össz-
hangban a baloldali törekvésekből vállalt orientációval. 

Jellemző  azonban erre az orientációra, hogy a Híd els ősorban elvileg 
foglal állást az irodalmi baloldalon folyó vitáikban, gyakorlatilag és szó-
szerint szinte egyetlen alkalommal sem szól hozzá, egyik oldalt sem te-
kinti közvetlenül győztesnek és az igazság bajnokának: a Híd legtöbbször 
Jovan Popovié és Radovan Zogović  műveiből közöl, tehát 'a másik oldalt 
képviseli, de évfolyamaiban gyakoriak a Krleža-fordítások; nemcsak ver-
set közöl Krležától, hanem egy elvi-politikai tanulmányt is, kivonatos 
formában. Ez kétségtelenül nem valamiféle taktikázásnak az eredménye, 
hanem a határozott állásfoglalásé, hiszen a Krleža-közlemények éppúgy 
az elkötelezettség példáját mutatják, mint az irodalmilag kifogásolható, de 
elkötelezettségükkel egészében az „Új realizmus" irányát példázó novellák 
Jovan Popoviétól. A Híd nincs kívül ezeken a vitákon pusztán csak azért, 
mert közvetlenül nem szól hozzájuk. Nagyon is belül van, hiszen magá-
évá teszi, vállalja és hirdeti az „Új realizmus" sokhelyütt vitatható irány-
zatosságát. 

Az „új realizmus" irodalmi és társadalmi szemléletének fázisai és 
periódusai vannak a Hídban. Nyilvánvaló, hogy ezekben a fázisokban és 
periódusokban a Híd sohasem mond le a szociális irodalom programjáról, 
megőrzi azt, Új elemékkel gazdagítja, teljesebbé teszi, és közben kiala-
kítja a kritikai realizmus felé fordulás feltételeit. Ezen az általános orien-
táción belül a következ ő  jól kivehető  periódusokat különböztethetjük meg: 

ifjúsági mozgalom, még közel a nemzetiségi kérdés polgári meg-
oldásához, (1934-1935); 
balra tolódás az „új realizmus" els ő  nyomaival, de még mindig 
a szociális irodalom kereteiben; a falukutatás feler ősödése, (1935--
1938); 
a Híd a baloldalon; a nemzetiségi kérdésnek mint osztálykérdésnek 
a felismerése, a párt álláspontjainak vállalása és hirdetése (Ár 
ellen); szerves kötődés a népi írăkhoz, és a márciusi program is-
mertetése s számonkérése, (1938-1940); 
a kritikai realizmus alapvet ő  elveinek megfogalmazása, sajnos 
csak jelzések formájában, (1940-1941). 

Ezeket a periódusokat egységessé a fasizmussal felvett harc teszi, 
valamint a marxizmus alapvető  tételeinek felismerése és alkalmazása, a 
társadalmi - els ősorban ifjúsági - erők felsorakoztatása egy nagyobb-
részt egységes program mögött. A periódusokat elkülöníthet ővé viszont 
a tudatosodás eltér ő  szintjei teszik. 

Ki kell emelni, hogy a különválasztott periódusok nem az egyszer ű  
növekedés fázisai, hanem egyúttal taktikai állomáshelyek is: az adott tör-
ténelmi és társadalmi helyzetben a forradalom és ikbltészet kédésének 
felvetése és megoldása az objektív lehet őség, a konkrét cselekvés, nem 
pedig az individuális (alkotó) lehetőségek nevében. Erre az utóbbira csak 
a negyedik fázisban kerülhetne sor. Ez a taktikai és társadalomtörténet 
növekedés tehát egyúttal az individuális alkotótevékenység, az egyén ön-
megvalósítása - amit a viták krležai szárnya képvisel - elég objektív 
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„akadályt” gördít, mégpedig a történelemb ől, az adott gazdasági és tár-
sadalmi feltételekből kivont és reális feladatok, megoldásra váró osztály-
és nemzetiségi-, kulturális- és értelmiségi célok, érdekek formájában. Ez 
a nyilvánvaló kettősség jelzi a legpontosabban az irodalmi  baloldalon  
folyó viták jelenlétét a Hídban, de ez a kett ősség nem árnyékolja be a 
Híd e  periódusokkal  Is jelzett növekedését, hiszen  -  bár feltárhatók 
bizonyos közleményeiben a proletkultos törekvések  -  a Híd még tak-
tikai okokból sem vált a háború el őtt a személyi kultusz szócsövévé, s őt 
e kettősség teljes egészében igazolja (is) a Híd programját, mely azzal, 
hogy az értelmiségi individualizmust, az esztétikai kultúrát  -  dekaden-
ciának és  Part pour Part-na'k  nevezve  -  'háttérbe szorította, a kultúra 
és kulturálódás lenini programját fogalmazta meg és 'hirdette meg. De 
ez már egy másik  tanulmánynak  a témája.  

REZIME 

ČASOPIS „HID"  I  KNJIŽEVNE POLEMIKE LEVICE 

Sa 'stanovišta ideologije naiše partije zna Čajne su književne polemike koje 
su odpočele krajem dvadesetih godina  i  trajale su sve do pedesetih godina,  
jer  su izvršile znatan uticaj  na  kulturnu politiku, programe  I  ostvarenja  pro-
klamovanih ideolokih načela. 

Ove polemike odražavaju  se I u  životu Časopisa „Hid" kako  u  najnovije 
vreme, tako  i u  predratnorn periodu. Formiranje književnih pogleda Časopisa 
„Hid"  ne  poklapa  se  samo vremenki nego  i  sadržinski sa drugim periodorn 
-  1935.  do  1941.  godine - polemika jugoslovenske književne levice. Na" ana-
liza ukazuje  na  to da celokupnu 'knjlževn.0 orijentaciju Časopisa „Hid" možemo 
obeležiti pojmom „novog realizma" ako  p0  tim pojmom  u  prvom redu podra-
zumevamo okretanje ka životu naroda, pronalaženju kreativnih snaga  u na -
rodu, ikao  i  u!kljuČivanje socioloških  i  sociografsik istraživanja sela. 

Ovaj „novi realizam"  u  Časopisu „Hid" ispoljavia  se u  nekoliko faza knji-
ževnog  i  društvenog aspekta:  

omladlnski pokret koji je •blizak rešenju nacionalnog pitanja  P0  gra-
đanskim principima  (1934-1935); 

ijkretanje na levo sa prvim ttragovini.a „novog realizma", ali još uvek  
u  okvirima socijalne književnosti; ja Čanje proučavanja sela  (1935-1938); 

Časopis „Hid"  na  levici; shvatanje nacionalnog pitanja kao klasnog 
problema, prihvatanje stanovišta partije  i  njegovo širenje; tesno povezivanje 
sa narodnlm piscima  I  objavijivanje martovkog progrania  <1939-1940); 

koncipiranje osnovnih na Čela kritiČkog realizma, nažalost  u  obliku sig-
naliziranja  (1940-1941). 
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Vajda Gábor 

A HÁBORÚ ELŐTTI  HID  
IRODALOMSZEMLÉLETE 

A Híd a „testvériség, egyenl őség, szabadság" polgári liberális elvének 
jelszavával, s vele szoros összefüggésben a jugoszláviai magyar kultúra 
felemelésének, a kisebbségi, a délsziávországi és az általános emberi szer-
vesítésének szándékával indult. Szenteleky koncepcióját azzal szélesítette 
ki, hogy a népiesség felé orientálódó irodalomszemléletét egy fiatal nem-
zedék alakította ki, anélkül, hogy demokratikus törekvéseiben a jobb-
illetve a baloldal mellett ikõtelezte volna el magát. 2  Programnyilatkozatuk 
ezt egyértelműen kimondja: „Hidat verünk, amely a megértés, megisme-
rés és haladó tudás partjaira visz. A Ma céltalan zűrzavarában felharsan 
a munka ütemes, egészséges hangja. Feszül az izom, lendül a kar: készül 
a híd!"3  Természetes, hogy egy ilyen célkit űzésű  mozgalomban az iroda-
lomnak Csupán másodlagos szerep juthatott, s ez is egyenl őre csak álta-
lánosságokban nyerhetett megfogalmazást. Mindenekel őtt igényességre 
akarják szoktatni az írókat és a közönséget egyaránt. Lévay Endre, a 
művelődés és önművelés legbuzgóbb sürgetője Szirmai Károlyt, a Ka-
langya szerkeszt őjét idézi: „Többet olvasni és kevesebbet írni!" 4, mert a 
dilettantizmust és a közönyt, a magyar kisebbség Szenteleky halála után 
kiújult betegségét csak az önkritika szűntetheti meg. 

Esztétikai érdklődésüket nem tanulmányokban fogalmazzák meg, 
nem is önálló szépirodalmi munkákban juttatják kifejezésre, hanem f őleg 
könyvismertetéskben, abban, hogy mely alkotókat olvassák a leggyak-
rabban, kit tartanak eszményüknek. Osztatlan lelkesedéssel a „magyar 
mezők rettenhetetlen 'bajnak"-át 5, Móriez Zsigmondot és a „falu szerel-
mesé"-t°, Szabó Dezs őt illetik, noha Ady jelenségét vélik az Újabb ma-
gyar irodalom vízválasztójának. Az irracionális-individualista Adyra is 
felfigyelnek, de els ősorban a példaképet, a „kitagadottak, a szenved ők, a 
kizsákmányoltak forradalmár"-át 7  keresik benne. Nem véletlenül, hiszen 
a társadalomtudomány, a szociográfia és a riport eszközeivel a valóságot, 
az életet akarják megismerni és megváltoztatni. Legf őbb érték a szemük-
ben a gyałkorlati cselekvés, a társadalmi el őrehaladást és erkölcsi gyara-
podást jelentő  alkotás. Vitális szempontjaik az írókat is a valóságba, az 
életbe, a nép közé küldik. Naív meggy őződésük, hogy a remkművek 
sohasem a magányban, hanem mindig a közösségben keletkeznek. Egy-
oldalúságaik mégsem min ősíthetők dilettánsaknak, mert csak a haladó 
mozgalom szempontjából ítélhet ők meg. Innen kell tekintenünk Almádi 
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Antal tanácsára is, aki Tolsztoj Mi a mílvészet  című  tanulmányának ol-
vasására serkenti a művészeket, s nem a „fél őrültek tobzódásá"-tól, ha-
nem a szerény és lelkiismeretes tanulóktól várja a jugoszláviai magyar 
irodalom újjászületését. 8  Borsodi Ferenc még t őle is tovább megy, s csak 
a szervezett irodalmi életben lát ki utat, mely központként és élettérként 
vonzaná a tehetségeket. 9  

A valósághoz való viszonyuk és íróeszményeik politikai állásfoglalá-
suk alakulását, balra tolódásukat tükrözi. 1936-tól fokozatosan kialakul a 
Híd szociális ihletésű , forradalmi hangvétel ű  és propagandisztikus célú 
szépirodalma, melyről eddig alig készült néhány - egymásnak részben 
ellentmondó - tanulmány, visszaemlékezés. A kritériumok felemássága 
egy módszertani kérdés felvetésére késztet bennünket: mi legyen a Híd-
mozgalom irodalmának megközelítési pontja. Mai irodalmi ízlésünk vagy 
pedig a Híd egykori munkatársainak ars poeticája? Az elavulhatatlant, 
a ma is élőt keressük-e benne, vagy pedig a mozgalom önarcképéhez, 
saját mércéjéhez igazodjunk? A visszaemlékezések természetszer űleg vá-
lasztották a második szempontot. Az id őszerű  előtérbe helyezése, Illetve: 
a mozgalom lényegének, értékeinek valamint a korszer űnek az egyeztetése 
csak Oskar Daviěo tanulmányában'° bukkan fel - nem sok sikerrel. Da-
vičo azt igyekszik mindenáron bebizonyítani, 'hogy a háború el őtti Hídnak 
esztétikai értékei is vannak. Oldalakon át fejtegeti, hogy a folyóirat egy -
kori munkatársainak célkitűzései sokban rokoníthatók a mai alkotó fel--
adatával, azzal az elhanyagolható különbséggel  (?)‚  hogy akkor egy tár-
sadalmi rend megdöntése, most pedig az emberi viszonyok kritikája, a 
szándék és az eredmény összevetése szolgáltatja az alkotói élményt. Sze-
rintünk csak esszéisztikus vallomáshoz, egyéni véleményhez vezet e ki-
indulópont. Felesleges és értelmetlen ugyanis az id őszerű  esztétikai kér-
désekből kiindulva esztétikai sajátságokat rálátni a Híd mozgalmi éveire. 
A Hídnak egyszerűen nincs szüksége ilyen belemagyarázásra. Akkor len-
ne, ha értékskálánkon feltétlenül, tárgytól és körülményt ől függetlenW 
az esztétikum kerülne az els ő  helyre. Ez természetesen éppen olyan egy-
oldalúság lenne, mint más értékkategóriák hasonlóképpen apriorisztikus 
túlhangsúlyozása. 

Mi hát a 'megoldás? - A deduktív elmélkedéssel szemben történeti 
vizsgálat. A Híd-mozgalom indítékaiból és valóságából kell kindulnunk. 
S abból, hogy a felszabadulás utáni társadalom vállalta a Híd eredmé-
nyeit és szellemét. Ezért felesleges körmönfont gondolatmenettel az esz-
tétikum a priori magasabb rend űnek vélt szférájába csempészni a lehet ő-
ségeiből következően egészen más eszményvilágú mozgalom termékeit. 
Az irodalom a felvilágosítás, az osztályharc, egyszóval az agitáció esz-
köze volt; a gyorsan változó napi taktika miatt ritkán válhatott bens ő-
ségesebbé és általánosabb érvény űvé az élmény, különösen ha tárgya és 
mondanivalója már eleve ismert volt. Több akart lenni önmagánál, nos, a 
mi feladatunk e többlet, e teljesség kutatása, melyben az önmagukban 
másod- vagy harmadrangú versek és elbeszélések sem érdektelenek. Ha-
lonó következtetésre jut Szeli István is, mikor Thurzó Lajos, az egyik 
legtehetségesebb proletárkölt őnk munkásságával kapcsolatban azt frja, 
hogy „terméketlen kísérlet lenne szétválasztani benne azt, ami az ő  fel-
fogásában is lényege szerint azonos: 'a költészetet és a társadalmi cselek- 
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vést.  Csak így együttesen szemlélve és komplex jelentésében foghatjuk fel 
és érthetjük meg művét, s csak Így építhetjük bele kulturális tudatunkba, 
ha azt akarjuk, hogy az évfordulós koszorúzásokon túl is jelen legyen 
közöttünk." 

A történeti módszer egy másik széls őségtől is megóv bennünket; attól, 
hogy irodalomszemléleti folytonosságot akarva látni a háború el őtti bal-
oldali és a háború utáni termés között, mindkett őt romantikusnak tartsuk, 
s ezzel akarva-akaratlanul elmossuk a két korszak költészeteiben kife-
jeződő  emberi élethelyzetek alapvet ő  különbségét - miként Davi čo teszi 
a már említett tanulmányában. Szerinte a háború el őtt forradalmasodó 
osztálytársadalomnak egyfel ől - az általa pozitívnak, id őtállónak minő-
sített - forradalmi romantika felel meg, másfel ől pedig a napi taktika 
felszínéhez tapadó, propagandisztikus realizmus. 12  De hát akkor - merül 
fel benünk a kérdés - mi a szocialista realizmus, melynek hazája kiapad-
hatatlan lelki energiaforrás volt a hazai körülmények között gyakran 
csüggedő  foradalmárok számára, hiszen, nem tudva az ottani belpolitikai 
események árnyoldalairól, az új szovjet irodalmat és esztétikát útmu-
tatójuknak tartották. 13  Ennek szellemében Lőrinc Péter mind a Híd Tal-
lózások című  rovatában, mind pedig későbbi visszaemlékezéseiben14  lu-
kácsi értelemben szocialista realizmusnak nevezi azt, amit Davi Čonál a 
(forradalmi) romantika kifejezés jelöl. Azonban csak látszólag gondolnak 
azonos fogalomra. Lőrinc szocialista realizmusa jóllehet nem tagadja az 
alkotói szubjektum fontosságát, s elveti a kívülr ől belevitt szervezetlen 
tendenciát, mégis a haladó mozgalommal azonosított valóságot, életet 
véli döntő  meghatározónak, mely irányt és tartalmat ad a társadalmi és 
irodalmi cselekvésnek. Ami Lőrinc szerint a Híd irodalmában id őtálló 
érték, az a valóság lényegének, a látszatok mögötti folyamatainak s űrített 
tükörképe. Vele szemben Davi Čo, a mai költői világképek fokozottabb 
szubjektivitásának igényéb ől indulva ki, a valóságtól való eltérést, az 
egyénítést, az intuíciót hangsúlyozza ki, ennek szempontjából keresi a 
szociális irodalom tartós értékeit. 15  Vajon ki áll közelebb az igazsághoz? 
Véleményünk szerint Lőrinc Péter. A pártos író és költ ő  ugyanis leg-
feljebb az okok És okozatok összetettebb - „az összfolyamatot mint va-
lódi hajtóerőinek összefogott totalitását" 6  magábafoglaló - szemléletéig 
juthatott mindennapi forradalmi tevékenységében; ha tehetsége lett is 
volna, az idő  semmiképpen sem kedvezett elmélyültebb és tartósabb világ-
kép kialakításának, a költ ői képzelet felszabadításának. Hogy mennyire 
tudatában voltak költőietlen józanságuknak, képzeletük kiszolgáltatott-
ságukból eredő  irányítottságának, Laták István Falu és város című  ver-
sének'7  utolsó szakasza nyiltan bevallja: 

Nem volt nagy álmom és képzeletem heves, 
Józanon tartott a sóba-vízbe leves, 
Mi rámmaradt mint a koldússág s halálom, 
De az összefogdst hetedhét határon 
Egy tisztult világért, én már látom, látom. 
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Gál László  Zsírtábornok  és a többiek című  versében 18, ahol rezignált-
ironikus indulattal játszatja egybe a közvetlen és a távoli, mégis deter-
minisztikus erej ű  valóság elemeit, a tények „egyszer ű" szavait szintén 
szembeállítja a „poézis"-sel: 

Ez csupa egyszer ű  szó, ez nem poézis: 
stelázsi, stanicli, spájz és bödön... 
még csak nem i5 Szép és magyar szavak 
és nincs lendület, csak elfáradt közöny. 
Mióta tábornok Lett a krumplileves, 
a falat kolbász, a tegnapi kenyér, 
már  régesrégen  túl vagyok azon, 
hogy a sok  szép Szó  vajjon  mennyit ér... 

Igaz viszont, hogy a lukácsi szocializmus is csak L őrinc Péter Tal-
lózások című  rovatában tudatosult esztétikai irányzatként. Nemcsak a 
szovjet proletkultos törekvések hatása miatt nem honosodhatott meg a 
Híd irodalmárainak szemléletében, hanem azért sem, mert mint a nagy-
realizmus egyik változatának a nagyepika lett volna a reprezentatív for-
mája. Ugyanakkor e novellaformát, e koncepció példázatszer űvé és rész-
ben didaktikussá tette. Jellemz ő  példaként Lőrinc Péter Fogyatékosok 
iskolája című  novelláját1° említhetjük, mely egy tanítón ő  eszmélkedésér ől 
szól, aki a szellemileg fogyatékos gyerekek iskolájában képtelen megér-
teni az egyik többszörösen bukott növendék ostobaságát. Êrthetetlen szá-
mára, hogy a gyerek a virágot zöldnek, a levelét pedig pirosnak látja. 
A magyarázatra csak a novella végén däbben rá, mikor a fiú anyja min 
den naturalizmust fölülmúló természetességgel elmeséli iszonyatos nyo-
moruk történetét. Ekkor világosodik meg a tanítón őben, hogy miért ke-
veri össze a fiú a valóság mindenki el őtt nyilvánvaló színeit. „Mást akar 
a valóságnál. Álmot akar a valóság helyére. Csak nem tudja. Mert való-
ságna'k hiszi már magát az álmot. A vágy a valóság képében jelenik meg 
előtte." Jelképes, s kissé didaktikus, hogy a tanítón ő  korábban sajgó ge-
rince önkéntelenül is kiegyenesedik, miközben eljut a következtetéshez: 
„Pedig előbb valósággá kell tenni." A novella elején még egyéni bajaiba 
roskadó tanítónő  gyógyulásához először is a megértés, majd pedig a fel-
adatvállalás vezet. Arra a felismerésre jut, hogy a már idejekorán alko-
holista fiú a vágyait, a bels ő  életét fejezi ki a színek önkényes felcseré-
lésével, ami a tanítónő , illetve Lőrinc Péter számára fontosabb a gyen-
geelméj űség kézzelfoghatóbb tényénél; annál, hogy egyszer űen csak elfer-
dült valóságérzékelésr ől van szó. A fiú nem tud különbséget tenni vágy 
és valóság között, miközben nem juthat tovább soha ki-nem-mondott vá-
gyánál. Ez villantja át a programot jelent ő  tanulságot a tanítón őben: a 
fiú vágyát valósággá kell tenni. Nem szószerint, hanem úgy, hogy min-
denkorra megszűnjön a vágy és a valóság kett őssége. Ez közvetve, ter-
mészetesen, a látomásos alkotásmód szocialista realista kritikáját Is je-
lenti. 

Lőrinc Péter esztétikai szemlélete szerint e novellájában a tendencia 
magából a valóságból, a tanítón ő  személyes élményéb ől következik. Visz-
szaemlékezésében ezt a 'következ őképpen fogalmazza meg: „A Híd esz- 
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tétikai  koncepciója nem különbözött az akkori haladó jugoszláv és európai 
lapok és esztéták koncepciójától, azaz egyel őre - a harc idején és idejére 
- fontosabbnak tartották a formánál a tartalmat; úgy vélekedve mégis, 
hogy a nem művészi írásoknak tartalmi (agitációs) hatása is csekélyebb 
- esetleg elenyész ő  is - a művészi írások hatásánál. 1120  Politikum és 
esztétikum ily nemes szintézise azonban jobbára csak az esztétikai írások 
elméleti igénye maradt, 'klötészetben és prózában az említett okok miatt, 
csak elvétve realizálódott. S őt, az is előfordult, hogy a gyakorló, ismer-
tető  kritika a társadalmi embert kérte Számon elismert költ őtől és szer-
kesztőtől. Olyan művelt és tehetséges kritikus, mint Stern Emil, a Nyugat 
folyóiratról írva 21  a korszerű  világnézetet, Ady forradalmiságát hiányolja, 
mondván, hogy Babits művészi elefántcsonttornya nem más, mint az ural-
kodó politika közvetett kiszolgálása, tehát: árulás. A Nyugat m űvészi 
színvonalához nem fér kétség, ez azonban önmagában nem elég, mert - 
s itt Thomas Mann-t idézi - „az a költ ő, aki ma emberies állásfoglalás 
dolgában az embernek a politikában felvetett létkérdés'ére megtagadja a 
választ, a szellem terén is elveszett ember." 

Már ennyiből is világosan kitűnik, hogy a Híd-mozgalom irodalmi 
érdeklődése a költői 'kifejezést önmagában nem értékelte, nem is érté-
kelhette. Emellett az angazsált művekben is az angazsáltság tartalma, 
hatékonysága a legfontosabb számára. A költ ői mesterségből annyit saá-
títottak el, amennyi időszerű  és pillanatnyi társadalmi közölnivalójuk 
többnyire hagyományosan rímes megformálásához elengedhetetlen volt. 
A forradalmár és nem a költő  volt bennük elsődleges. Azonosítani igye-
keztek e kettőt, de ha választani 'kellett volna, alig lehet kétségünk, hogy 
melyiket választják - külső  kényszerből és belső  meggyőződésből egy-
aránt. Mindez beszámolónk elején leírt tézisünket igazolja. Azt, hogy 
miként a polgári világszemléletű  irodalomnak is vannak kevésbé ter-
mékeny időszakai, a szocialista indulat sem kristályosodik minden id őben 
maradandó formába. Ilyenkor nem egyszer űen a tehetségek hiányában 
vagy fogyatékosságában találunk magyarázatra, mint inkább a küldetés-
és feladatvállalásban, mely leköti az alkotóer őt. Ezért nincs értelme, hogy 
esztétikai mércével közelítsünk munkásságukhoz: mértékük saját tevé-
kenységükben van, pontosabban abban, ami bel őle társadalmi viszonya-
inkba beépült. Nincs tehát szükségük védőbeszédre, nem 'kell őket bemen-
teni oda, ahova sohasem 'kívánkoztak. Az irodalom helyett annak a moz-
galomnak adták magukat, mely a történelmi dialektika kés őbbi szaka-
szában az Őt megillető  helyre juttatja az irodalmat és az esztéti'kát. 

JEGYZETEK 

Hidat verünk, Híd, 1934. 1. sz. 1. O. 
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pernék a hatalmas politikai eszmeáramlatok viharai." Tóth Bagi István: A fiatalok köz-
véleményének kialakulása. Híd, 1934. 3. sz. 3. o. 
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° Oskar Davi ěo:  Előszó. Híd, 1934-1941. újvidék, 1964. 5-23. O. 
11 Szeli István: Az optimizmus tragédiája. Bevezetés Thurzó Lajos Lélekkel ma-

gasba szállni. .. című  válogatott verseihez. In: Nemzeti Irodalom - nemzetiségi iroda-
lom. Üjvidék, 1974. 237. o. 

Szociális irodalmunk, e sokféle, irodalmilag téves, s őt a forradalom szem-
pontjából vétkes hordalék ellenére, sohasem távolodott el komolyabban eredett roman-
tikus indítékától, sohasem mondott le szándékosan arról a felszabadító, lázadó, emberi-
leg nagy igényű , sorssal szembeszegül ő  sodrásról, ami oly lényeges jellemvonása az egész 
igazán korszerű  modern irodalomnak, amelynek nincs mit bíbel ődnie a valóság máso-
lásával, mert annak gyökeres megváltoztatására hivatott, mert csak a változás szük-
ségszerűségéből fakadó érzelmi parancsoknak veti alá magát. ( ... ) ... legjobb darabjaik 
(...)  távol állnak bármiféle „realizmus"-tól." O. Davi Čo: Előszó. 16. O. 

13  Lőrinc Péter: A Híd és a pirkadás évei. Híd, 1974. 5-6. sz. 559. O. 
14  Uo. 549. O. 
IS minél gazdagabban formálta Meg (ti. a szociális irodalom - V. G.) és népe-

sítette be még nem létez ő  lényekkel, viszęnyokkal és érzésekkel a látóhatáron dereng ő  
szabadság lakatlan térségeit, egyszóval minél romantikusabb volt, minél több »túlf űtött«, 
valótlan, »nem természetes« teremt ő  düh, indulat, szenvedély, vágy, álom feszült benne, 

annál művészibb volt." Oskar Davi Čo: Előszó. 17. O. 
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1968. 94. O. 
07 Híd, 1940. 7. sz. 176-177. o. 
08  Hid, 1940. In: Híd, 1934-1941. 370. O. 

Híd, 1940. 6. sz. 133-136. O. 
20 Lőrinc Péter: A Híd (1934-1941). In. Szomszédság és közösség. Bp. 1972. 492. O.  

21  Fekete Béla: A Nyugat útja. Illd, 1940. 5. sz. 121-124. O.  

REZIME 

KNJIŽEVNI POGLED ČASOPISA „HÎD"  PRE  RATA 

Ova studija daje s11u  o  knjževnom pogledu Časopisa  „Híd" pre  rata, 
od objavijivanja do okupacije. Prvo analizira liberalne  i  politički neangažo-

vane rtendencije  u  prvim brojevirna koje,  u  opštem uzdizanju kulturnog stan-
darda videvši buduĆnost mađarke manjine  u  Jugoslaviji, su  pre  svega omla -
dini  želeli dati napredni  program.  Kada je uređivanje levica uzela  u  ru.ke,  
I  književni pogledi  se  prilagođavaju zahtevima dnevne politike, usled Čega 
književni izraz klasne tendencije postaje glavni esteti čki kriterijuxn. Autor  
ne  analizira detaljno faze tog procesa; mesto toga poatavlja pitanje: kalo da  

se  oclnosimo danas preina ovoj Pnjiževnosti, sa be7ikriti čnošĆu sećanja iLi pak 

iz ugla siike sveta današnjeg pesništva.  11  vezi  s  tim polemiše sa esejem Oskara 
Daviěa, objavijenim kao uvod antologije  „Híd"-a 1964.  godine koji,  ne  uzi 

majuĆi  u  obzir različitu, razliěitim društvenim sistemima uslovljenu poziciiu 
revolucionarnog pesnika  pre i  posle rata, esteti ěke vrednosti  „Híd"-a i  za 
danas amatra merodavnim. Autor smatra ovu polaznu ta čku neistorijkim  i  
zalaže  se  za istorijku analizu procesa.  U  tom duba.i sikicira poglede najistak-
nutijih kritičar•a  „Híd"-a. 
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Pastijik  László 

A  HID KtJNYVTAR  

Minden szerves irodalmi élet megteremti a maga intézményeit. Az 
intézmények fejlettsége, megállapodottsága, tartós és változatos munkája 
közvetve s közvetlenül is rámutat az adott irodalom standardjára, érté-
kére. Ezért az irodalomtörténeti kutatásnak a különféle irodalmi csopor-
tosulások, mozgalmak, társaságok, könyvsorozatok és folyóiratok tanul-
mányozása fontos fejezetét képezi. 

A jugoszláviai magyar irodalom két háború közötti szakaszának iro-
dalmi intézményeit elsőnek Bori Imre vette számba irodalomtörténeté-
ben'. Irodalmunknak ezt a lezárt és pontosan körülhatárolható korszakát 
Bori Imre két részre osztja. Megkülönbözteti a húszas és a harmincas évek 
irodalmi képződményét. Ez a felosztás nem valamilyen mechanikus id ő-
szemléletből fakad, hanem az irodalmi élet tényleges mozgásainak a 
feltárásából, meghatározásábó'l. Az els ő  korszakban zajlottak a viták a 
vajdasági magyar irodalom mibenlétér ől, ekkor születtek gyors egymás-
után a tiszavirág életű  irodalmi folyóiratok és revűk; az almanachok és 
antológiák idejének is nevezhetnénk ezt a mozgalmas évtizedet. A máso-
dik korszak már reprezentáns folyóiratot és átgondolt könyvkiadást tud 
felmutatni. A húszas évek kísérletei ekkorra érnek intézményekké. „A 
húszas (és lényegében a harmincas) években az író magánkiadásban je-
lentette meg tehát művét, nem a kiadó, hanem a nyomdatulajdonos támo-
gatásával, s nyilván ennek tudható be, hogy a vajdasági magyar iro-
dalomnak évekig emlegetett folyóirata is csak a húsas évek végén szü-
lethetett meg, de mily jellemz ő , ismét csak egy újság hathatós támoga-
tásával. Csupán a harmincas években fedezhetjük fel az intézményesített 
könyv- és folyóirat-kiadás kezdeteit a Kalangya Könyvtár, illetve a Ju-
goszláviai Magyar Könyvtár könyvsorozatának megindításával, valamint 
a Kalangya és a Híd megjelentetésével." - Írja Bori Imre összefoglaló 
irodalomtörténetében 2. Intézményesítési kísérletek c. fejezetben a jelen-
ségek egybefoglalását és egymás közötti viszonyulását kapjuk. Az elvég-
zendő  feladatokra hívja fel a figyelmet ez a fejezet. A mi jelen dolgo-
zatunk tárgyát képez ő  Híd Könyvtárról Bori Imre nem tesz említést, pe-
dig a harmincas évek baloldali irodalomszemléletét ez az átgondoltan 
szerkesztett füzetsorozat jól megtestesíti. De miel őtt rátérnék ennek a 
sorozatnak az ismertetésére és elemzésére, néhány szót kell mondani az 
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előzményekről: a korábbi hasonló jellegű  próbálkozásokról és nem utolsó 
sorban az akkori politikai és irodalmi viszonyokról. 

A két háború közötti jugoszláviai magyar irodalom életében több 
irodalmi mozgalmat és csoportosulást figyelhetünk meg. A polgári társa-
dalom keretei között zajló kisebbségi élet jó melegágya volt ezeknek a 
mozgalmaknak. A polgári szemlélet volt a legváltozatosabb rajzolatú; a 
polgári irodalmi csoportosulások képlékenységet mutattak eszmerendsze-
rükön belül, az érdekek megtalálták egymást, néha az elvszer űség, néha 
a klikkek határai között. A baloldali irodalom jelenléte állandóan érez-
hető  a jugoszláviai magyar irodalom két háború közötti szakaszában. A 
politikai élet eseményei ezt az irodalmi alakulatot nagyban befolyásolták. 
S ez elmondható a külső  körülményekre - gondoljunk csak a január 
hatodikai diktatúrára -‚ de a mozgalmon, a párton belül folyó lényegi 
kérdéséket érint ő  vitákra is. A diktatúra szinte lehetetlenné tette a bal-
oldali írók publikációs lehetőségét; az álneveken való jelentkezés, s min-
dig újabb és újabb név alatt, megcsonkítja az írót, csökkenti az irodalmi 
produkció értékét. A mozgalmon belül folyó harc sokszor a szektásság 
zsákutcájába jut; nem egy ígéretes m űvészi-írói gyakorlat elszürkítéséhez 
vezet. S ez .a mi irodalmunkban is megfigyelhet ő , a kimutatása nem okoz 
különösebb nehézséget. 

Hogy mi a közös ezekben a mozgalmakban? Minden csoportosulás, 
mind a baloldali, mind a polgári, igyekszik megteremteni a maga intéz-
ményeit. Az igények a születés pillanatában jelentkeznek. Jellemz ő  pél-
dának említem az 1920-ban indult becskereki Renaissance c. folyóiratot. 
„A Renaissance minden lehetséges eszk5zt és módot egyetlen cél szolgá-
latába akar állítani: segédeszköz szeretne lenni a kultúrának a világ-
háborúk és világforradalmak romjain való újjáépítésben. Ezért az iro-
dalmi folyóiraton, felolvasásokon és más matinékon kívül kiállítások 
rendezését is tervbe vette", ( ... ) „Azonban a kultúrához mégis legalkal-
masabb eszköz és egyetlen cél a könyv. Ezt akarja szolgálni a ‚Renaissan-
ce Könyvtár'. ( ... )" „Ezáltal belekapcsolódunk a világ kultúrájába és a 
legszélesebb rétegek igényei is kielégítést nyernek. Ez természetesen egy 
olyan nagy szellemi vállalkozás, hogy pozitív eredményt azonnal felmu-
tatni nem lehet." 3  Hasonló igények és elképzelések jegyében fogant prog-
ramot még jónéhányat találhatunk irodalmunk történetében. Már els ő  
irodalmi folyóiratunk érzékelte, hogy intézmények, változatos munkafor-
mák nélkül nincs hatás, ćsak Így lehet hatni az irodalmi közegre, ilyen 
módon lehet felnevelni a mozgalom olvasórétegét. Tudatos és rendszeres 
munka gyümölcse a teljes irodalmi élet. Az igények és a módszerek ismer-
tek, a próbálkozásokról tudunk, S az eredményeket is számon tartja az 
irodalomtörténet. Ezek a kísérletek adták meg mai irodalmunk arculatát, 
ezek a körülmények határozták meg létét. 

A baloldali irodalom s jelen esetünkben a baloldali könyvkiadás 
gyŁ kereit az aktivisták munkájában kereshetjük. Az Üt nemcsak az iro-
dalmi katalizátor szerepét töltötte be sikeresen, hanem könyvekben gon-
dolkodó s kiadói vállalkozást is jelentett egyben. Az aktivista fiatalok 
kitartása és példája a tárgyalt évtized fel-fel bukkanó újabb kísérleteit 
döntő  módon befolyásolta. Az aktivisták jobbra tolódó vagy a polgári 
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körökkel kapcsolatot keres ő  szárnya a polgári intézmények felnövését és 
megerősödését is elősegítette. 

A Híd Könyvtár közvetlen, s őt szerz őiben is azonos előzménye a 
Szervezett Munkás kiadói gyakorlata volt. Ez a fél évtizedet megélt mun-
káslap a húszas évek második felében három ízben naptárt adott olvasói 
kezébe. A naptár irodalmi melléklete az akkori baloldali irodalom leg-
jobbjait vonultatta fel. A naptárban gondolkodó irodalmi politika az adott 
körülmények között teljesen érthet ő . A munkások olvasói igénye ezt a 
szintet érte el, ilyen formában kellett is megközelíteni. 

A Szervezett Munkás még egy olvasmányt adott az agrárproletárok 
kezébe az Agrárreform sírja fölött címmel. Vasa Bogdanov és L őrinc Pé-
ter munkája mintegy előzményét jelenti a Híd Könyvtárban kibontakozni 
próbálkozó politikai-történelmi ismeretterjesztésnek. 

A Szervezett Munkás Somogyi Pálnak is lehet ővé tette, hogy az iro-
dalmat magasabb szinten művelhesse: segítette könyveinek megjelenését. 

A Híd Könyvtárnak ezek a kézzel fogható el őzményei. A két kiadói 
kísérlet között tíz nehéz év harca van; az 1929. január 6-i diktatúra a 
baloldali könyvkiadást lhetetlenné tette, a Híd Könyvtár csak 1939-ben 
indulhatott útjára; a politikai-gazdasági és külpolitikai körülmények ek-
korra már alaposan megváltoztak. 

A Híd könyvtár anyagi alapját a megnövekedett olvasótábor és a 
munkatársak pénzadományai képezték. A szervezés nehéz feladatát az 
emlékező  hidasok tanúsága szerint Maiušev Cvetko végezte. Az Ő  irá-
nyításával dolgozó falusi és városi sajtóbizottságok egybehangolt és 
tudatos munkája tette lehet ővé, hogy a folyóirat egy magasabb szinten 
is alakíthassa olvasói igényét s m űveltségét. 

A Híd-olvasómozgalom, a Híd utazó könyvesládái a mozgalom bázisát 
szélesítették. A Híd szerkeszt ői 1938-ban indították el a baloldali könyveket 
az olvasók felé. A pozsonyi Prager-kiadványok erjeszt ő  szerepet töltöttek 
be; a Híd-előfizetők ízlése és kultúrája közvetlen és er ős hatás alá került. 
A baloldali irodalom olvasása rohamosan terjedt. A következ ő  lépést a 
Híd-Naptár kiadása jelentette. Az 1939. évre a szerkeszt őség értékes tar-
talmú könyvet adott olvasói kezébe. „Felvilágosító olvasmányok, a világ 
ügyeit ismertető, korszerű  cikkek, tartalmas elbeszélések az Új népi iro-
dalomból, közgazdaság, orvosi problémák, humor, versek és egyéb szó-
rakoztató és a haladást szolgáló Írások töltik ki a vajdasági magyar dol-
gozók naptárának vaskos kötetét. "4  - írja a folyóirat egyik el őzetes cik-
kében. 

A Híd Könyvtár eszmei vonatkozásairól is néhány szót kell ejteni. 
A Híd mozgalma az adott ellentétek (id ősebb és ifjú nemzedék vagy 
régi és Új kultúra stb.) leküzdését tűzte célul maga elé az indulás pilla-
natában. Egy akut válság minden bajának megpróbált hangot adni ez a 
nemzedék. A fiatalok érezték, hogy cselekedni kell, de a hogyanra még 
keresték a választ. A baloldali írók bekapcsolódása a mozgalomba hozzá-
járult, hogy ez a kezdetben megütött hang mindinkább tisztán hangozzék. 
A mozgalom vezet ői a Híd-képzetet nem egyszer újra értelmezték. A 
döntő , a végleges megfogalmazást az Ár ellen cím ű  cikk jelentette. Ez az 
írás a hamis eszmék elleni harcot hirdeti meg. A hazug eszmék konjuk-
túrája sok embert megtéveszt, de a mozgalomnak az ár ellen kell úszni. 
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„A haladó magyarságot, különösen pedig az ifjúságot az utóbbi id őben 
mindenfelé igyekeznek megfélemlíteni és a tájékozatlanokat félrevezetni 
nyilas jelszavakkal. Minket azonban nem lehet sem megfélemlíteni, sem 
félrevezetni. Mi hidat vertünk, amely összeköt bennünket, falu és Város 
dolgozóit. Ezt a hidat nem engedjük megingatni. Ezt bátran mondjuk 
azoknak, akik velünk együtt járnak, azoknak, akik ingadoznak és azok-
nak, akik fenyeget őznek. 

Nem akarunk sem meghunyászkodók, sem megalkuvók lenni, nem 
akarunk félhitet. Megmondjuk az egész igazat és haladunk, mint eddig 
is jónak és becsületesnek megismert utunkon." 5  Ennek a cikknek a tanú-
sága szerint, ennek az eszmei alapnak a birtokában cselekedett a Híd-
mozgalom, amikor megindítja folyóiratának Újabb munkaformáját, a Híd 
Könyvtárat. 5  A füzetsorozat a hamis eszméket vette célba, legyenek azok 
irodalmiak, politikaiak vagy a történelem köréb ől. 

A Híd Könyvtárnak 'kett ős arculata van. Az irodalmi kiadványok a 
klasszikus magyar irodalom értékeit közelítik az olvasóhoz, egyúttal 
elvégezve az átértékelés nem könny ű  feladatát is. A politikai füzetek az 
aktuális eseményekre keresik a feleletet. A gondos elemzés, a tényköz-
lés és magyarázás szerepét próbálják betölteni. Hogy a sorozatban ilyen 
megosztásra kerül sor, az abból adódik, hogy a világesemények roha-
mosan változtak. A pontos információkat ilyen formában lehetett a leg-
hatásosabb módon a mozgalom olvasói felé közvetíteni. 

A Híd Könyvtár irodalmi kötetei Pet őfi, Ady, Fazekas Mihály, Jó-
zsef Attila műveit közelítették a földmunkás olvasókhoz. A szemelvé-
nyes, de lényegre tapintó válogatás és a füzetekhez el őszóként kapcsolódó 
életrajz és elemzés nagyban el ősegítette •ezeknek a költ őknek a hazai 
kultuszát. A József Attila-kötet a költ ő  műveinek utóéletében kivételes 
helyet foglal el. Ez az első  József Attila-válogatás a magyar könyvkiadás 
történetében. 

Hogy a Híd-mozgalom miért csak Laták Istvánnak biztosított (igaz, 
másodkiadásban) helyet ebben az igényes könyvsorozatban, erre a felele-
tet abban kell látnunk, hogy a Híd esztétikai mércéi és a folyóirat írói-
nak teljestíménye között űr tátongott. Az esztétikai elvárások szintjét 
nem érte el a saját produkció. Ezért az értékes irodalmat a könyvsoro-
zatban a klasszikusok és az újonan felfedezett klasszikus, József Attila 
képviselte. A folyóirat hasábjait is a népfrontpolitika idején a magyaror-
szági népiesek írásai töltötték meg. 

A Híd Könyvtár 10 füzetét röviden úgy lehetne jellemezni, hogy sze-
rény lehetőségek között megpróbálták az antifasizmus és a népfront poli-
tika szolgálatát. 
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Erdély múltja és jelene. Subotica 1940. Szeptember hó. 40. 1. 
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A füzetek részletes bibliográfiai leírása Pató Imre sajtó alatt lev ő  Híd repertó-
riumban található. Itt köszönöm meg Kek Zsigmondnak és Pató Imrének, hogy 
a tulajdonukban levő  Híd Könyvtár példányait rendelkezésemre bocsátották. 

RÉSUMÉ  

LA  BIBLIOTHEQUE DU HID 

Chaque vie littéraire organisée  fond  ses propres instiitutions.  Le  dévélop-
pement,  la  détermination,  le  itravail varié et solide, d'une mani ěre dirěcte oů  
indireete, rnontre  les  standards et  les  valeurs  de la  littérature dite.  A  cause  
de  cela l'examin des révues et séries des livres par  les  divers groupes oů  
mouvements littéraires forme  un  chapitre irnportant. 

Dans  la  littérature hongroise en Jugo8lavie enitre  les  deux guerres on 
peut démontrer quelques épreuves institutionelles.  Les  recherches  de  l'historie  
de  ia littérature n'ont pas eneore examiné  la  question  de .'a  Btbliobhěqe du  
Híd,  quoique  les  annés mentionnées  ont  eu  un  matérial rihe en ce quí 
concerne  de la  littérature gauche.  Le  travail des activistes monitre  le  rnieux  
les  premisses  de la  littérarture gai.ulhe et  de la  publieation des livres.  

La  base matérielle  de la  Bibliothěque du  Híd  fondent  les  dons des  col-
laborateurs et des liseurs qui 's'augmenitaient,  donit la  base spirituelle  de la  
série on peut trouver dans l'article  Az ár ellen  •(Conjtre  le  courrant).  

La  Bibliothěque du  Híd a  deux visages.  Les  publications littéraires mont-
rent aux lecteurs  les  valeurs  de la  littépature hongroise classique, en mérne 
temps donnent l'oppinion sur elle.  Les  volumes concernant  la  politique her-
chent  la  réponse aux questions actuelles. 

On peut earacteriser  les  dix volutles  de la  Bibliothěque du  Híd  cornrne 
une épreuve  de  suivre  la  poliitique antifaehiste et  le front  national dans  les  
conditions modeates.  
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Gaál  György 

A  HID TtRTĚNELMI  TÉMA! 

A harmincas évek historiográfiája. A HID-ban megjelent történelmi 
értekezések jelent őségét, társadalmi-politikai szerepét nem tudjuk teljes 
egészében értékelni, ha nem vetünk fényt arra, hogy milyen volt az ak-
kori történetírás szerepe, célja, feladata és témaköre. Annál is inkább 
hiányos lenne az értékelés, mert a HID felvette a harcot azzal a törté-
netírással, és annak negatív szerepét, a saját lehet őségein belül, a maga 
eszközeivel, erejével és képességeivel igyekezett semlegesíteni, és arra 
hatni, hogy a múltból vett tanulságok más következtetések, más indító 
erők, más célkitűzések felé ösztönözzék a fiatalokat. Tudnunk kell tehát, 
hogy mivel állt szemben a HID szerkeszt ősége. 

A szembefordulás a hivatalos historiográfiával történt. A világban, 
mint szélesebb keretben és Jugoszláviában, valamint a szomszédos orszá-
gokban, mint a szűkebben vett politikai tevékenységi keretben, a törté-
nelemnek, legalább is annak, amelyik h űséges kiszolgálójává szegődött az 
uralkodó rendszernek és osztálynak, a harmincas években igen reakciós 
és mindenekfelett antihumánus, soviniszta szerep jutott. Kivételt itt csak 
a Szovjetunió történettudománya képezett. 

A világ újrafelosztásáért hadakozó országok, els ősorban Németország, 
Japán és Olaszország, nemcsak politikai, hanem történelmi érvekkel is 
igyekeztek alátámasztani jogaikat a világ újjárendezésére. Ezen a téren 
Németország történetírói igen termékenyek voltak, és a történelem „al-
kotói" szorgalmasan bányászták ki a múltból a „szükséges" adatokat a 
fasiszta fajelmélet, a „Deutschlaiid über alles", a fels őbbrendű  árja faj-
elmélet, a zsidóüldözés, a szláv népek és a színes b őrűek alsóbbrendű-
ségének „történelmi" megalapozásához. Az internacionalizmus, a népek 
és fajok egyenrangúsága, az emberek egyenl ősége helyett ez a historiográ-
fia a sovinizmust, a faji megkülönböztetést igyekezett teljes mértékben 
kiszolgálni. 

Az irredentizmust, f őleg a magyar, olasz, osztrák és bolgár irreden-
tizmust, a Jugoszláviával szomszédos országok hivatalos történelemírása 
lelkesen és igen gazdag adattárral szolgálta. A „Csonka-Magyarország 
nem ország, Nagy-Magyarország mennyország" tézist lelkesen hirdette a 
hivatalos magyar historiográfia és minden eszközzel azon volt, hogy az 
utódállamok határainak megváltoztatásához „megfelel ő" történelmi argu-
mentációt kutasson fel. Ezzel szemben a jugoszláv hivatalos történészek 
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nagy erőfeszítéseket tettek és számos tanulmányt, cikket és könyvet írtak, 
amelyek az osztrákok és magyarok nemzeti türelmetlenségét, soviniszta, 
elnyomó és asszimiláló szándékait, tetteit és gyakorlatát tárták fel az 
olvasóközönség számára. Ezzel csak azt akarták elérni, hogy a demokra-
tikus közvélemény nyugtalanságát elfojtsák, mert a hivatalos jugoszláv 
politika ugyanazokat a módszereket és eszközöket gyakorolta saját ki-
sebbségeivel szemben, mint amilyeneket a hajdani osztrák—magyar ural-
kodó osztály gyakorolt a délszláv és a többi nemzetiségek és nemzetek 
ellenében. Egybevéve: mindezek a historiográfiai termékek azonos irány-
ban hatottak: a Duna-menti népek megbékélése, együttm űködése és ösz-
szefogása helyett a türelmetlenséget, a sovinizmust és a politikai prob-
lémák erőszakos megoldását hirdették. 

A HÍD programja,  célkitűzései,  historiográfiai feladatai. A fentiek 
ismeretében a HÍD programját is könnyebben foghatjuk fel és humánus 
elkötelezettségét teljes egészében értékelhetjük, mert a szerkeszt őség 
programjában a következ őket tűzte ki tevékenységének céljául: 

„Hidat verünk a régi és az kultúra, az idősebb és az ifjabb nem-
zedék életfelfogása közé, mert meggy őződésünk szerint az ifjúságnak 
nem az a feladata, hogy romboló csákánnyal rohanjon mindannak,  
amit a régiek építettek, hanem az, hogy a munkát ésszel és er ővel a 
Saját  és  az eljövend ő  nemzedék igényei szerint folytassa... (Hidat 
akarunk verni a kórok, életfelfogások nemzetek  -  hidat ember és 
ember közé)." 

Az akkori olvasó Jugoszláviában is, Magyarországon is ebb ől a prog-
ramból egyértelműen megérthette, hogy a HÍD világosan szembefordult 
a fasiszta, irredenta és soviniszta-unitarista történetszemlélettel és az 
emberek és nemzetek közt nem az egymást elnyomó, egymás fölé kere-
kedő , egymásratör ő  érdekeket akarja ápolni, hanem azokat, amelyek a 
Duna menti népek összefogására, együttm űködésére, kölcsönös meg-
becsülésére és toleranciájára utalnak. Az irredentizmussal, nacionaliz-
mussal szemben az internacionalizmust, a testvériséget és egységet akarta 
szolgálni. Ebből a szempontból igen fontos, a program sz űkszavú mon-
danivalóját szélesebben értelmez ő  indokolást tartalmaz az a cikk, amely 
1936-ban jelent meg a HID-ban Tóthludassy János tollából a nacionaliz-
mus kérdésér ől. Az író rámutatott arra a tényre, hogy a fasizmus felhasz-
nálja a nacionalizmust is meg a szocializmust is (ne felejtsük el, hogy -i 
német fasiszta párt nemzetinek és szocialistának tituláltai önmagát), mint 
eszközt, hogy megfelelő  ferdítésekkel a t őke érdekeit szolgálja és faji 
takaróval leplezze gaztetteit: „úgy a koncentrációs táborokat, mint a po-
litikai bűnösök sterilizálását" Figyelmeztetett a nácik gyakorlatára: az 
egész nemzetet felosztják nacionalistákra, hogy ezzel is gyengítsék a dol-
gozók szabadságmozgalmát. Természetesen a nacionalisták, illetve az 
„igazi hazafiak" közé, csak azokat sorolják, akik a nácizmus politikáját 
és a fennálló társadalmi, politikai és gazdasági rendet elismerik és támo-
gatják, az anacionalisták pedig mindazok, akik a barikád másik oldalán 
állnak. Ez a történelemhamisítás nemcsák a nácista, hanem minden fa-
siszta történetírásnak politikai gyakorlatához tartozott, beleértve a ma- 
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gyar  irredenta történelmet is.  Tóthludassy  ezzel kapcsolatban kiemelte, 
hogy a fasiszta 'historiográfia elsikkasztja „a dolgozó tömegekt ől kulturá-
lis és nemzeti értékeit", a magyar történelemb ől pedig e történészek „át-
másolják* és meghamisítják a magyar parasztság szabadságáért és  föl
dért  folytatott kuruc harcait" és meghamisítják Martinovics, Pet őfi, az 
aradi vértanúk és Ady történelmi szerepét. Végül a cikkíró arra figyel-
meztet, hogy ezek az  álnacionalisták  magukról azt állítják, hogy a haza 
érdekében beszélnek, „de tudni való, hogy ezt valamely ipari, kereske-
delmi vállalat vagy nagybirtok nevében mint üzletemberek mondják, 
nem számolva azokkal, akik mindennapi munkájukkal biztosítják ezeknek 
a vállalatoknak fejl ődését és hasznát". Ebben a megjegyzésben a szerz ő  a 
fasiszta, soviniszta és irredenta történetírás osztályjellegét emelte ki 
világos, egyszerű  és könnyen  érthető  módon. 

A  HID  történelmi témáival éppen arra akart rámutatni, amit a „na-
cionalista"  történelemírás  el akart felejtetni. A Duna menti népek for-
radalmi  tradícióit  igyekezett felkarolni, és igazi osztályszerepükbe akarta 
visszaállítani Martinovicsot, Pet őfit, Adyt és a kurucok mozgalmát. Ezt 
nemcsak a program, nemcsak a történelmi értekezések, de még a  HID  
oldalain közölt Gál László vers is  sugalta.  

A tananyag című  versben Gál Petőfiből és Adyból felel tanárának, 
az ő  foradalmi  szerepükre is igyekszik rámutatni, s a  feleltető  tanár osz-
tályzatot kimondó szavaival a történelemhamisító gyakorlatra mutat rá: 

„Most megbukott, jegyezze Jól meg: 
a költők néha kócosak, vadak,  -  
de mindig Szép simára fésült 
és mindig szelíd az anyag, 
a  ananyag!'  

A  HID  nem a szép, simára fésült, az uralkodó osztály számára tisz-
tára mosdatott történelmet akarta lapjain ápolni, hanem az osztályharcos, 
a dolgozó nép érdekeit, harcait, a Duna menti népek összefogását hirdet ő  
történelmet. Ezt kívánta a programja, ezért szállt síkra egyaránt  Tóthlu-
dassy  is, Gál László is. 

A  HID-ban  megjelent történelmi cikkek témaválasztása. Ha fellapoz-
zuk  a  HID  1934-1941. között megjelent számait, természetesen arra 
igyekszünk feleletet 'kapni, hogy a fent említett célkit űzést sikerült-e a 
folyóirat szerkeszt őségének megvalósítania. Előre bocsátjuk, hogy ezen 
a téren is szembet űnő  az a különbség, amely a  HID  1934-1936-os sza-
kasza és a 36-tól 41-4g terjed ő  szakasza között megmutatkozik, mert az 
első  szakasz kevésbé „harcias", kevésbé osztályjelleg ű  elkötelezettséget 
mutat történelmi értekezéseiben mint a kés őbbi. 

Pusztán a témaválasztás is ezt bizonyítja. Az els ő  szakaszban a tör-
ténész még a távolabbi korszakokkal Vagy a nem kimondottan osztály-
jellegű  témákkal foglalkozik és az olvasónak igyekszik információkat 
nyújtani a németek betelepítésér ől  Vajdaságba,  városaink XIII.  századi  
állapotáról, Dél-Magyarország száz évér ől, a dél-magyarországi telepítések  

*  Valószínű , tolihiba, a „megmásftják" helyett. (Szerk.) 
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történelméről és hatásáról, „ őseink" istentiszteletér ől, illetve a finn—ugor 
vagy török—tatár származás problémájáról. Ezekt ől a cikkektől csak Tóth 
Bagi István Öt folytatásban megjelent tanulmánya különbözött. A bácskai 
kisbirtok fejlődése és mai helyzete című  tanulmányában a kisbirtok tör-
ténelmi fejlődését és a gazdasági válságban kifejezésre jutó gyors tönk-
remenését mutatta be s igyekezett meggy őzni a kisbirtokos parasztságot, 
hogy a szervezett gazdasági küzdelemben, az összefogásban, a szövetke-
zésben van a fennmaradás reménye. 3  

Szabó Ervin méltatásával 4, valamint a Kiss Flórián (Cvetko Malušev) 
tollából származó Vojvodina történeti vázlata 5  című  cikksorozattal veszi 
kezdetét a HIDban az a történelemírás, amelynek már szorosabb kapcso-
lata van a folyóirat programjával. Szabó Ervinben az osztályharcos tör-
ténészt, a Duna menti népek együttműködését szorgalmazó historiográfust 
méltatta a HID, Kis Flórián pedig Vajdaságot mint az itt él ő  népek kö-
zösségét mutatta be, különös figyelmet szentelve az osztályharc megnyil-
vánulásainak. Habár Kis Flórián nem mondott és nem is mondhatott 
semmi újat, mert ahhoz önálló és hosszan tartó levéltári kutatásokat kel-
lett volna végeznie, mégis figyelemre méltók írásai, mert a Vajdaságban 
élő  népek történetét összefoglalóan vizsgálja. Nem arról Ír, mint amir ől 
mások: a „Magyarok Vajdaságban", vagy „Srbi u Vojvodini", hanem a 
népek közösségét jelent ő  Vajdaságról, a nemzetek és nemzetiségek kire-
kesztése nélkül. Sem most, sem akkor nem az volt a fontos, hogy ezt 
sikerült-e megvalósítani, hanem a szándék és a példamutatás, amely nem-
csak akkor, de még ma is sok tennivalót kíván. 

Igen érdekes és a maga nemében igen aktuális volt az a cikk is, amit 
a HID a csehszlovákiai Balogh Edgár tollából vett kölcsön Ezeréves ma-
gyar riadalom cím alatt. A náci Németország hódító hadjáratainak egyre 
veszedelmesebben kiújuló „drang nach osten"-jával, és a náciknak behó-
dolni kész Horthy rendszer hivatalos historiográfiájával szemben, amely 
a német—magyar fegyverbarátságot, Balogh Lehel és Bulcsu „nyeset fül ű  
és csonka orrú gyászmagyarjaira" hívta fel a figyelmet, akiket Ottó csá-
szár Bulcsu akasztófája alól küldött 'haza elrettent ő  példának. A német 
seb „sohasem forrt be", üzente Balogh a HID hasábjain. „Hódolatban és 
lázadásban, kiszolgálásban és •kuruc ellenállásban ezer év óta egyre e 
Német Veszedelem els ő  riadalma újul fel az ősi sérülésben." 6  Idézi az író 
az 1848-i tragikus tévedést is, amelyben a magyar forradalom nem tudta 
megtalálni a „temészetes szövetségeseit a Monarchia többi ébred ő  nem-
zetei között" és „Kossuth szertelenségével a közös ellenség: Bécs karjaiba 
löki a horvát, szerb, román és szlovák demokratá'kat. 117  Igy ez az Írás is, 
sajátságos módon, a történelmi tradíciót mozgósította a 'náci fegyveres 
agresszió és a német imperializmus áramlatában „kivirító harminc millió 
magyar fantazmagóriája" ellen. Figyelmeztetett arra, hogy a „gyulladó 
veszélyben" a náci agresszió idejében „meg kellene találnunk a dunai 
testvérsorsot", és hogy a magyar önállóság sorsa azon fordul meg, „hogy 
összesimulnak-e végre, vagy továbbra is farkesszemet néznek Kelet-
Európa" népei. 8  

A német imperializmus elleni összefogást szorgalmazta az a cikk is, 
amely a HIDban 1939-ben jelent meg Kossuth Lajos és a Dunai konfö-
deráció cím alatt. A történelmi ismertetés leplezetlen tanulságát az író 
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így emelte ki: „Vészes és véres események soha még nem tették olyan 
időszerűvé a dunai kisállamok szövetségbe tömörülésének gondolatát, 
mint napjaink félelmetes jelenségeť ' 9  

Az osztályharc vajdasági tradícióit elevenítette fel az a ciir1sorozat, 
amit Szakács Gábor neve alatt indított útjára 1939-ben a HID, A Voj-
vodinai földmunkásmozgalom történetének alapvonalai címen.'° 

A NOVA EVROPAban és a VOJVODJANINban megjelent cikkekkel 
szállt szemben, a HID szintén 1939-ben, méghozzá egy írással, amely 
Aracki Mihajlo tollából származott és a vajdasági szerbek és magyarok 
viszonyával foglalkozott. Amíg a NOVA EVROPA és a VOJVODJANIN 
Skerlić  és Miletić  magyarbarát politikáját tévesnek min ősítette, Aracki 
és a HID helyesnek találta és csak azt sajnálta, hogy mindkét részr ől 
hiányozott az a forradalmi lépés, amely az együttm űködést még hatható-
sabbá tette volna. 11  

Szintén a második világháború kitörése el őestéjén jelent meg L őbi 
Árpád azon cikke is, amely „a múlt tanulságait" idézte, úgy, hogy a 
német imperializmussal szemben a Duna menti népek összefogásának 
szükségességét hangsúlyozta. 

Igen érdekes és hatásos volt Barta Lajos tanulmánya 1940-ben, aki 
Az új magyar gondolat című  írásában felháborodva konstatálta, hogy „az 
a sorsforma, mely a Trianont csinálta, csinálja a magyar történelmet a 
Trianon után is, mintha Trianonból merített volna jogot a további tör-
ténelemcsinálásra". A feudális nemesi sorsforma helyett, amely Trianonig, 
és Horthyig juttatta el a magyarságot, Barta Lajos a „népi magyarság 
demokratikus nemzetgondolat"-ában látta az új magyar gondolatot, 
amelynek megvalósulása a fasizmus elleni küzdelem és a Duna menti 
népek összefogásán keresztül jöhet létre. 12  

A HID utolsó számaiban a Stolte István tollából származó írás a Dó-
zsa György vezette parasztháború forradalmi tradícióit, a L őbi Árpád 
által megkezdett, de be nem fejezett sorozat a Kuruc mozgalom, pedig 
az osztályharcos és németellenes tradíciót példázta, mintegy felhívásként 
az antifasiszta egységfront megteremtésére. 13  

A HÍD-historiográfia értéke. A HID történelmi cikkeit 1934-1941 
között nem írták hivatásos történészek. A tanulmányok mögött nem állt 
alapos forrásfeltárás. Amit írtak és amir ől írtak, nem volt új, de ez a 
legkevésbé sem csorbítja írásaik értékét, jelent őségét. Ha nem is volt új, 
de szokatlan volt a kardcsörtet ő, a faji és nemzeti felsőbbrendűségi lici-
tálástól már elcsüggedt Európában, illetve Vajdaságban az a hang, amely 
a HIDban a történelemb ől a testvériséget, a Duna menti kis népek együtt-
működését igyekezett megtanulni, és amely a dolgozó nép tradícióit igye-
kezett tudatosítani. A HID történészeinek hatékonyságát korlátozta az a 
tény, hogy csak arra támaszkodhattak, amit az el őző  korszak történészei 
forráskutatásaikban jónak találtak közölni. A polgári, illetve feudális 
látókörtől, a nemzeti és irredenta légkört ől igyekeztek megtisztítani eze-
ket a tényeket és új, marxista megvilágításban közölni Vajdaság ma-
gyarjaival. A dolgozók proletár öntudatát, a vajdasági népek népfrontos 
összefogását igyekeztek a „történelem tanítómesterei" eszközeivel szol-
gálni. És elmondhatjuk, hogy az adott lehet őségek között ezt igen ala-
posan, meggondoltan és jól végezték, mintegy programot adva a mai 
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HíDnak  is, hogy mit kellene a mai adottságok mellett megfontoltan és 
tervszerűen tovább folytatni. 

A régi  HíD  szerkesztőségének, elsősorban pedig  Mayer Ottmárnak  
céltudatos szerkesztési programjában a történelmi témáknak nagy  sze-
rep  jutott és ezt a szerepet a folyóirat sikerrel töltötte be. Ha ebb ől ma 
történelmi tanulságot akarnánk levonni, akkor azt mondhatnánk, hogy 
a mai  HíD  számára még sok maradt hátra megvalósítatlanul ebb ől a 
programból, és arra lenne szükség, hogy olyan szerkeszt ői koncepcióval és 
kitartással vezessék, mint ahogy azt  Mayer Ottmár  annak idején tette. 

JEGYZETEK 
1 Híd, 1936. 8. szám, 10. oldal 

Híd, 1938. 360. oldal 
Híd, 1935. 3., 4., 5., 6., 8. szám 
Híd, 1937. 7. szám 
Híd, 1937-38. Tíz folytatásban, kezdve az 1937/7. számtól. 
Híd, 1938. 138. oldal 

l  Ugyanott, 139. oldal 
Ugyanott, 141. oldal 
Híd, 1938. 369. oldal 

10 Híd, 1939. 257-260., 321-327., 417-422. oldal 
11 Híd, 1939. 67-69. oldal 
12  Híd, 1940. 161-168. oldal 
'  Híd, 1940., 277., 300., és 360. oldal, valamint 410. oldal 

REZIME 
ISTORIJSKE TEME ČASOPISA „HID" 

lako HID nije  bio  prevashodno istorijki Časopis,  na  njegovim stranicama 
je istoriji  bio  namenjen izuzetan prostor  i  značaj. To je naročito uoČljivo od 
trenulka kada ovaj Časopi.s preuzima KPJ. Majer Otmar je na veoma inventi -
van,  vešt  i  osmišljen način prikupljao kaiko saradn1ke, tako  i  teme za priloge 
iz istorije. Među tim saradnicima našla su  se  kako imena istaknutih vojvo-
đankih  I  jugoslovenkih  publicista i  istoriČara napredne orijentacije, tako  i 
néki  autori iz Čehoslovačke  I  Mađ'arske koji  su  se  dotada istakli svojim nasto-
janjima  na  razvijanju dobrosusediskih odnosa me đu podunavskim narodimi 

Za duh  i  atmosferu poltti)ke tadašnjih vladaju Ćih krugova  u  regionu  Bal-
kanskog poluostrva, Podunavija,  a  od  1933  godine  i  za fašističku Nemačku 
ideo1ošku orijentaciju bilo je karakteristi čno neobuzdano šovinističko pona-
šanje. Fašizmu, rasizmu  i  šovinizmu HID je suprotstavljao internacionalizam,  
a  shodno svom imenu  i  programu nastojao je da gradi mostove razumevanja, 
da neguje solidarnost meďu narodima Podunavija. Osnovna pou Łka  i  smisao 
Članaka iz oblasti istorije bila je  u  tom smislu intonirana, imajući uvek pri 
tom  u  vidu klasni  karakter  istorijskih zbivanja  u  našem prostoru. Ikustva 
prošlosti  i  njene potíke prizivane su iz istorije  Madara i  Južnih Slovena, da 
bi  se  pokazalo da je  u  minulim vremenima sudbina ovih naroda uvek bila 
gorka, ako  se  nisu znali povezati  i  ujediniti protiv nemaČ:kih osvajaČkih aspi-
racija. Istorijom klasnih borbi  u  ovom naišem prostoru dýkazivano je da Su 

interesi  potlačenih naroda Podunavija uvek  bili zaj  ednički,  a borba  garan-
tovana uspehom, samo aiko je došlo do jedinstvenog fronta potla Čenih, protiv 
zajedniČ kih izrabljivača. To su sugerirali kako Članci iz istorije kiasnih borbi 
vojvođanskih seljaka, tako  i  sama serija Članaţka iz istorije Vojvodine, kuruckih 
borbi  i  mnogi drugi Članci prigodnog 'karaktera, kao što je  na primer  onaj, 
posveĆen godišnjici rumunakog seljačlkog ustanika.  Na  taj naČin je HID Član-
cinia íz istorije motivisao ideju jedinatvenog antifašističkog fronta.  
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Káich  Katalin 

KOLOZSI  TIBOR: 
SZABADKAI SAJTÓ 
(1848-1919). 

Elet  jel Könyvek 2. Szabadka, 
Pannónia Grafikai  Műintézet, 
1973. 

Az Életjel Könyvek 1973-ban megjelent második kötete Kolo żsi Tibor 
SZABADKAI SAJTÓ (1848-1919) című  jeles munkáját tartalmazza, mely 
a Tartományi Tudományügyi Közösség, a Szabadkai Községi Képvisel ő-
testület és a Szabadkai M űvelődési Közösség anyagi támogatásával je-
lent meg. Ez az 575 oldalas, 160 fényképfelvételt tartalmazó m űvelődés-
történeti kötet, L őrinc Péter monográfiája mellett az elmúlt év második 
úttörő  jellegű  kiadványa, amely vidékünk, ez esetben Szabadka sajtó-
történetével foglalkozik, s e mellett az egykori szabad királyi város poli-
tikai, társadalmi és gazdasági problémáit is érinti. 

A szerző  levéltári dokumentumok, a fellelhet ő  sajtótermékek és a 
témával kapcsolatban eddig megjelent művekre támaszkodva írta meg 
munkáját. „Az eredeti forrásból szezett adatokat azután még kiegészí-
tettem a fellelhet ő  bibliográfiai művekkel is, s így lett a szabadkai sajtó-
történet olyan teljes, amilyen pillanatnyilag lehetett a fellelhet ő  anyag 
alapján." (12. oldal) 

Szabadka sajtótörténetének korszakokra való bontásával kapcsolatban 
a szerző  megjegyzi, hogy lényegében Joso Šok čiĆnak, az egykori szabadkai 
újságírónak igaza volt, amikor kéziratban levő  sajtótörténetét öt szakaszra 
bontotta fel, éspedig: „Az els ő  szakasz a helyi sajtó születésének id ő-
szaka (körülbelül az 1800-as évekig), a második a napilapok és politikai 
lapok születésének id őszaka (az első  világháború végéig), a harmadik a 
két világháború közötti id őszak, a negyedik a második világháború alatti 
megszállás időszaka és végül az ötödik az 1944. október 10-e utáni id ő-
szak." (10. oldal) Kolozsi Tibor e könyvében Sokéié felosztásának els ő  két 
szakaszát egybeolvasztotta, azzal az indokolt korszakhatár eltolódással, 
hogy nem 1918-at, hanem 1919-et tekinti a szabadkai sajtótörténet els ő  
szakasza végének. Ugyanis 1918-ban még tovább éltek a régi lapok, a 
helyi közigazgatás is még egy ideig a régi vágányokon haladt tovább. 
Az új kormányzat csak 1919 elején tiltotta be a régi lapokat. Kolozsi 
könyvének értékelése során olyan megállapítás is olvasható a könyv 
borítólapjának belsején feltüntetett rövid összefoglalóban, mely, úgy vél-
jük, nemcsak Szabadka művelődéstörténeti múltjára érvényes, hanem 
Vajdaság kultúrtörténetének felmérésével kapcsolatban is elmondható: 
„Szabadkának olyan kivételes értékű  szellemi múltja van, amely éppen 
tragikus történelmi múltja folytán rapszódikus és a maga nemében egye- 
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dülálló fejezeteket  tartalmaz. Ugyanezt elmondhatjuk minden olyan je-
lentősebb kultúrtörténeti mozzanatra, amely a múltban Vajdaság szel-
lemi gócpontjaiban a vidékiessék felszámolására irányuló törekvések je-
gyében történt. 

Kolozsi  sajtótörténete kb. százötven kéziratos, valamint nyomtatott 
napilapról, folyóiratról, társadalmi-politikai kiadványról, irodalmi, ifjú-
sági, egyházi újságról, szaklapokról ad alapos áttekintést. A lapok leg-
nagyobbrészt szerbhorvát és magyar nyelven jelentek meg, de a szerz ő  
említést tesz arról a kísérletr ől is, amely 1882-ben történt egy három-
nyelvű  lap kiadását illetően (magyar, szerbhorvát, német nyelven). Itt 
szeretnénk megjegyezni, hogy a szerz ő  legtöbbször a „szerbhorvát nyelv" 
fogalommal operál, ami zavarólag hat, mivel a századfordulón még nem 
beszélhetünk szerbhorvát nyelvr ől, s így nem tudjuk mindig pontosan 
eldönteni, vajon szerb nyelvű  lapokról vagy pedig a bunyevácok valamely 
sajtótermékéről van-e Szó, mint ebben az esetben is:  „( ... ) mintegy 2 ha-
sábnyi német és még kevesebb, mindössze fél hasábnyi szerbhorvát szöveg 
volt, ( ... )". (87. oldal, K. K. kiemelése) 

A sajtótörténet szerves részét képezik a lapszerkeszt őkről, kiadótu-
lajdonosokról írt rövid életrajzok, ismertet ők, melyek a főszöveg menetébe 
épületek bele. Véleményünk szerint ezek a betétek jegyzet formájában 
kevésbé zavarták volna az olvasót az események folyamatosabb követé-
sében. 

Kolozsi  könyve négy nagyobb egységre bomlik: 1. AZ ELS Ő  LËPÉ-
SEK, (melyben a folyamatos sajtóélet el őzményeit tárgyalja a szerz ő), 2. 
FOLYAMATOS SAJTŐËLET, (melyben a szerz ő  a SZABADKAI KÖZ-
LÖNY és az azt követ ő , rendszeresen megjelen ő  szabadkai újságok tör-
ténetével foglalkozik), 3. NAPILAPOK KORA, 4. KÖZGAZDASÁG, KUL-
TÚRA ÉS EGYEBEK, (ebben a fejezetben a különböz ő  szaklapok, színházi 
és sportújságok, ifjúsági és élclapok történetét dolgozta fel a szerz ő). 

A JEGYZETEK című  rész a sajtótörténettel kapcsolatos levéltári do-
kumentumok jegyzékét és a felhasznált forrásm űveket tartalmazza. A 
szerző  ABC sorrendben közli a Szabadkán megjelen ő  sajtótermékek bib-
liográfiáját, melyet a cím- és névjegyzék követ. A fényképfelvételek a 
levéltári fakszimilékr ől, újságokról, folyóiratokról, szerkeszt őkről és új-
ságírókról készültek. 

A szabadkai sajtótörténet feldolgozása során Kolozsinak sikerült a 
századforduló ellentmondásos korszakát felelevenítenie. A város jelen-
tősebb társadalmi és politikai eseményeit sem hagyta figyelmen kívül 
a szerző . A helybeli gimnázium jellegének kérdése körül lezajlott vitákat 
(rendi vagy világi tanítás kérdése) csakúgy követte Kolozsi mint az apá-
cakérdéssel kapcsolatos csatározásokat, a nemzetiségi (azaz bunyevác 
kérdés) ellentétek körüli vitákat. Az említett problémákat pedig nagyon 
helyesen, mindíg a fennálló politikai helyzet függvényeként tárgyalja. 
Az 1910-ben lezajlott nyomdász-sztrájk körülményeinek ismertetése, az 
általános titkos választójog követelésével kapcsolatos mozgolódások nyo-
monkövetése sem maradt ki a sajtótörténetb ől. 

Kolozsi  Tibor könyve az első  jelentősebb sajtótörténeti munka, amely 
jelzett kifogásaink ellenére is, az egyéb m űvelődéstörténeti kutatások 
alapjául Is szolgálhat, s amelyet reméljük, több hasonló kötet követ majd. 
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Káich  Katalin  

JUHASZ  GÉZA: 
KJNYVEK ORSZAGŰTJAN 

Tanulmányok, cikkek; Forum 
Könyvkiadó,  Üjvidék,  1973. 

Juhász Géza e kötete a szerz őnek 1963. és 1972. között a MAGYAR 
SZÓban, HíDban, LÉTÜNKben, ÜZENETben stb. megjelent írásait tar-
talmazza, kisebb-nagyobb változtatásokkal (p1.: a VAJDASÁG KÖLT ŐI 
DICSÉRETÉben Fehér Ferenc költészetér ől 1969-ben megjelent vélemény 
módosulása). Irásai három területet ölelnek fel: az irodalom-könyvkiadás 
kérdéseit (7-86 oldal), az irodalmi kapcsolatok problematikájának egyes 
kérdéseit (89-147 oldal), valamint a Forum—Magvet ő  könyvkiadók ki-
adásában 1966-ban megjelent Csuka Zoltán kötet bevezet őjét (151-170. 
oldal) Is megtaláljuk a kötetben. 

Juhász könyvét egy függelék egészíti ki (173-229. oldal), mely az 
1945-1970. között megjelent magyar szerz ők műveinek, a jugoszláv né-
pek irodalmának magyar bibliográfiáját, a magyar irodalom jugoszláv 
bibliográfiáját és a jugoszláviai magyar írók szerbhorvát, szlovén, ma-
cedón nyelven megjelent könyveinek jegyzékét tartalmazza. MAGYAR 
IRODALOM ÉS KÖNYVKIADÁS JUGOSZLÁVIÁBAN 1945-1970. című  
írását a két háború közötti 'helyzet rövid ismertetése vezeti be, melyr ől 
a szerző  megállapítja, hogy rendezetlen állapota „gazdaságilag, üzletileg 
nem kifizetődő" voltának következménye, mivel „a könyvek megjelen-
tetése sohasem a szükséglett ől függött", hanem attól, akadt-e vállalkozó 
szellemű  kiadó, vagy éppenséggel maga a szerz ő  ki tudta-e fizetni a 
nyomdaszámlát, s Igy „saját kiadásában" közzétenni m űvét. Rátérve a 
felszabadulás utáni korszakra, annak könyvkiadását Juhász a társadalom 
anyagi támogatásának függvényeként tárgyalja. Véleménye szerint az 
irodalom kibontakozását „Csak több 'évi rendszeres, anyagilag alapozott 
és távlatokat ígérő  könyvkiadás képes kedvez ő  irányban befolyásolni". 
E tétel igazságának bizonyítása céljából a háború utáni könyvkiadás 25 
éves időszakát két szakaszra bontja fel: 1945-1957 és az ezt követ ő  perió-
dusra 1970-ig. Mélypontnak az 1957-es évet tartja, amikor mindössze egy 
könyv jelent meg. 

Az írói alkotómunka és a könyvkiadás közötti összefüggéseket veszi 
figyelembe Juhász Géza „egy-egy írói opuszon belül" is, jellegzetes pél-
daképpen Sinkó Ervinnel vezetve be vizsgálódásainak tárgyát. A jugo-
szláviai magyar könyvkiadás több éves válságának objektív okait ele-
mezve megjegyzi: „alighanem számolnunk kell az írói tiszteletdíjak fo- 
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kozatos,  de jelentős lemaradásával is az állandó munkahelyen elérhet ő  
keresetek mögött", amit különösen regényírásunk sínylett meg. 

Juhász szerint a felszabadulás utáni könyvkiadásunk második id ő-
szakának (1957-1970) fokozottabb termékenységét ismételten az anyagi 
feltételek „viszonylagok biztonsága és állandósága" tette lehet ővé, de a 
szerző  megemlíti azt is, hogy a „több nemzedéknyi tehetséges fiatal al-
kotók fellépése" is sokban hozzájárult e kedvez ő  helyzet alakulásához. 

A jugoszláviai magyar írók műveinek publikálási lehet őségeit ele-
mezve a könyvkiadás mellett szó esik a HÍD, az ÚJ SYMPOSION, vala-
mint a MAGYAR SZÓ KILÁTÓ című  irodalmi melléklete adta lehet ő-
ségekről. A szerző  felhívja a figyelmet arra is, hogy íróink legtöbbje má-
sodtevékenységként foglalkozik „szépírással". Legtöbbjük mint újságíró 
vagy szerkesztő  kénytelen a megélhetéshez szükséges anyagiakat meg-
keresni, s tulajdonképpen „csak szabad idejükben írók" ahelyett, hogy 
egész napjukat, egész életüket az alkotó munkának szentelhetnék. 
Juhász egyetért Weöres Sándorral ezzel kapcsolatban: „letetlen ki-
zárólag irodalmi alkotások publikálásából megélni, s ez alól még a 
legnagyobbak sem kivételek". Iróink esetében Juhász a számukra a 
megélhetést biztosító megfelel ő  foglalkozások választékát kevesli. Az 
esetek nagy részében ez az újságírás, amely jellegénél fogva a kisebb 
terjedelmű  szépirodalmi írások születésének kedvez ugyan, de ilyen kö-
rülmények között a regénnyel, esszével, memoárral, színm űvel stb. to-
vábbra is adós marad a jugoszláviai magyar irodalom. Ugyancsak ez a 
helyzet a tudományos munkák publikálása területén is. A magyar nyel-
ven való megjelentetés lehet őségei itt még korlátozottabbak, mert azokra 
a megfelelő  lapok és folyóiratok sem hatnak serkent őleg. 

A NÉPEK És NEMZETISÉGEK KÉTIRÁNYÚ KÖZELEDÉSE AZ 
IRODALOMBAN című  írás elsősorban számadatokkal érzékelteti az ezzel 
kapcsolatos problémákat. Így megtudjuk, hogy 299 „szerb, horvát, szlovén 
és macedón irodalmi alkotás jelent meg magyar nyelven több mint fél-
millió példányban." 

A klasszikus irodalom mellett a kortárs jugoszláv irodalmak „hazai 
magyar nyelvű  bibliográfiája" még a magyarországinál is jóval gazda-
gabb. A jugoszláv irodalmak legjelentősebb alkotásai a HÍD, a TEST-
VÉRISÉG-EGYSÉG, a FORUM, a MINERVA és a POMURSKA ZALOZ-
BA kiadványaiként jelentek meg. Ugyanakkor két irodalomtörténeti jel-
legű  munka is született ę  téren, A SZERBHORVÁT IRODALOM KIS-
TÜKRE (A kezdetektől 1945-ig), valamint Csuka Zoltán műve, A JUGO-
ŚZLÁV NÉPEK IRODALMÁNAK TÖRTÉNETE. 

A kétirányú közeledés vizsgálatai során Juhász megállapítja:  „(...) 
a négy vajdasági nemzetiség nyelvén a felszabadulás utáni negyedszázad 
során 450 szerb, horvát, szlovén és macedón nyelvr ől fordított könyv 
jelent meg, míg a jugoszláv népek nyelvén mindössze 35 m ű  e nemzetisé-
gek irodalmáról", melyek közül 31 a magyar alkotásokból. Ezekb ől a 
számadatokból arra következtetett a szerz ő, hogy a jugoszláv könyvki-
adás, különösen az utóbbi években, nem tartott lépést a nemzetiségek 
irodalmában tapasztalható gyarapodással. A probléma orvoslását „a nem-
zetiségi kultúrák és irodalmak iránti magatartás" megváltoztatásában 
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látja, ti.: a lapok, a rádió, a televízió kísérjék figyelemmel rendszeresen 
a nemzetiségek kulturális és irodalmi életét. 

Ily módon fokozatosan a nemzetiségi irodalmak nemcsak befogadói, 
de aktív részeseivé is válhatnának a jugoszláv irodalmaknak. 

A továbbiak során az irodalmi kapcsolatok térnájára Juhász többek 
között Csuka Zoltánnal, Méliusz Józseffel, Csanda Sándorral foglalkozik, 
és kapcsolattörténeti munkásságuk egyes mozzanatait értékeli. A Csuka 
Zoltánról készített portré a költ ő  és műfordító ifjúkori irodalmi tevé-
kenységét állítja írása középpontjába, mely szerves részét alkotja a két 
háború közötti vajdasági magyar irodalomnak. 

Juhász Géza kötetének függelékét egy „jegyzék" képezi, melynek 
összeállításakor a szerz ő  saját bevallása szerint is, nem törekedett a bib-
liográfiai adatok teljességére. E jegyzék a kötetben megjelent írások 
„szemléltető  anyagául" szolgál, „évek szerint rendezve, m űfajt és kiadót 
megjelölve." Úgy véljük, e jegyzék hiányosságai ellenére is, értékes já-
ruléka a kötetnek. 

A jugoszláviai magyar irodalom és könyvkiadás közötti összefüggé-
sek elemzésekor a szerz ő  elsősorban az anyagi ösztönzés szempontjából 
közelíti meg az ezzel kapcsolatos problémákat. Ett ől teszi függővé íróink 
alkotó munkásságának válságait, vagy éppen az elért eredményeket is. 
Ügy véljük, a problémakör sokkal összetettebb, semhogy azt egyoldalúan, 
az anyagiak függvényeként lehessen megmagyarázni. Függetlenül attól, 
hogy e kérdésben nem értünk egyet a szerz ővel, a felvetett ikérdések meg-
válaszolása kapcsán sok értékes megállapítás született Juhász Géza tol-
lából. A könyvkiadásunkkal kapcsolatban közölt adatok pedig hiányos 
ismereteinket gazdagították. 
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Tóth István  

Borsy  Károly: 
A PÉCSI  NYOMDASZAT  
KEZDETEI 

A magyar nyomdászat 500., a Pécsi nyomdászat 200. évfordulójára 
mintegy húsz évi kutatómunka eredményeként megjelent Borsy Károly 
kitűnő  monográfiája a pécsi nyomdászat kezdeti eredményeir ől. De meg 
kell említenünk Kamilo Firinger: Baranja  i  hrvatska knjiga  című, a Ju-
goslovenska Akademija Znariosti i Umjetnosti kiadásában Zágrábban 
megjelent értékes tanulmányát is, amely nagyszer űen egészíti ki Borsy 
Károly kutatásait. 

Borsy  műve négy fejezetre bontva fejti ki a pécsi nyomdaalapítás 
előzményeit, az Engel-nyomda működésének körülményeit és az utódok, 
főleg Knezevich István küzdelmét a nyomda további fennmaradásáért. 
Végül a szerző  a Lyceum-nyomda megnyitásával, illetve az els ő  pécsi 
nyomda megszűnésének indokaival zárja a pécsi nyomdaipar igen jelen-
től szakaszáról rajzolt képet. 

A szerző  nem elégedett meg a levéltári kutatások során feltárt ada-
tok közlésével, egyben kitűnő  képet nyújt a XVIII. századi Pécs kulturális 
helyzetéről, a kor gazdaságtörténeti vonatkozásairól és a századvégi Pécs 
lakosságának nemzetiségi problémáiról is. Bennünket a munka délszláv 
vonatkozásai különösképpen érdekeltek, így ezéket kiemelve ismertetjük 
Borsy művét. 

Megtudjuk többek között a munkából, hogy az els ő  pécsi nyomdász, 
Engel János József 1773-i bet űmintakönyvében már a címoldalon Is fel-
tüntette, hogy  „Bosniaco Croaticorum"  írással is rendelkezik. Be is mutat 
ilyen szöveget mintakönyvében. Ebb ől joggal következtethetünk arra, 
hogy már ekkor volt ilyen nyelvi igény, és minden bizonnyal ezért is 
hangsúlyozza az Ilyen írásmód lehet őségét Engel. 

Figyelemre méltó az is, hogy Engelnek már 1773. évi els ő  kiadványai 
között szerepel Agride spanyol szerzetes Sz űz Máriáról szóló horvát nyel-
vű  könyve. A sűrű  szedésű , hatalmas tárgyi anyagot képvisel ő , több, mint 
400 lapnyi terjedelmű  könyv el őtt 12 számozatlan lap, címoldal, továbbá 
különféle ajánlásokat tartalmazó szövegek vannak. Kamilo Firinger, az 
eszéki levéltár főlevéltárosa szerint Engel csupán az els ő  12 oldalt nyom-
tatta, míg a könyv többi része az eszéki ferences nyomda terméke. Hi-
hetőnek látszik ez a vélemény különösen akkor, ha a további kutatások 
megerősítik, illetőleg ha egybevetjük az első  12 lap és a könyv többi 
része közötti betűtípusok eltérését. 
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Kiemeli a szerz ő  Klimó Györgynek mind a városi kultúra emelése, 
mind pedig az első  Pécsi nyomda alapítása érdekében kifejtett nagy-
jelentőségű  tevékenységét. Megtudjuk Borsy tanulmánykötetéb ől azt is, 
hogy Engel János József miként sajátította el a nyomdászat mesterségét 
Budán Landerer Katalin nyomdájában, hogy azután az ott tanultakat 
Pécsi nyomdájában alkalmazhassa. Ha az Engel impresszumával ellátott 
könyveket összevetjük a kor más hasonló m űveivel, nyugodtan mond-
hatjuk, hogy sajtótermékei a kor színvonalát nemcsak elérték, hanem az 
átlagos tipográfiát meghaladó nyomdam űvészeti alkotásokra is találunk 
példákat, főleg a Szalágyi—Salagius és a Taucher kötetekben. Irodalom-
történeti tény, hogy a pécsi Engel nyomdából került ki Csokonai Vitéz 
Mihály A haza templomának örömnapja című, mély gondolatokkal teli 
ódája, amelyet a költ ő  Széchényi Ferencnek, az Országos Széchényi 
Könyvtár alapítójának f őispáni beiktatására írt. Gazdaságpolitikai szem-
pontból jelentős a baranyai selyemipar történetével foglalkozó Bödei Bö-
dös Ferencnek 1789-ben A' selyem ereszt ő  bogarakról Írt és itt nyom-
tatott munkája. 

A sokfajta beiktatási, elhalálozási sajtótermék közül kiemeli a szerz ő  
az Esztepházy Pál pécsi püspök beiktatására írt üdvözl ő  irat nyomda-
példányát, amely a maga arany, piros és sötétzöld színével méltán keltett 
akkor feltűnést, s amelyet ma is szívesen láttunk volna a kötethez csa-
tolt fakszimilék között. 

Egyébként Eszterházy Pál pécsi püspök volt az, aki felismerve egy-
házmegyéjének követelményeit, körleveleit az egyházmegyéjében él ő  
nemzetiségek nyelvén, a magyaron kívül horvát és német nyelven is ki-
nyomatta. Ugyancsak az ő  püspöksége idején jelent meg a  Bogoslavne 

című  imakönyv is. 
Engel  leányát Knezevich István vette feleségül, akinek foglalkozása 

erdész volt; nem sokat értett a nyomdászat m űvészetéhez, hiányzott be-

lőle a „vérbeli" nyomdászszellem, inkább tör ődött házával és sz őlőjével. 

Borsy  kutatásai során megállapította, hogy Knezevich nagyapja Pavo 
KnezeviĆ  Eszkről költözött Pécsre, nem nagyon tudott magyarul; horvát 
nyelvű  végrendeletét a Baranya megyei Levéltár őrzi. 

Knezevich  nyomdájában számos horvát nyelv ű  kiadvány jelent meg. 
Sajnos nyomtatványainak minősége mindinkább romlott, s így a meg-
rendelések egyre gyérültek. A pécsi gimnáziumi értesít ők közül például 
az 1819. évb ől valókat az eszéki Divald-nyomda állította el ő . 

Közismert, hogy Szepesy Ignác pécsi püspök nagy gondot fordított 
horvát nemzetiségű  híveinek gondozására. Nagy akarater ővel megtanult 
horvátul, hogy maga is prédikálhasson ezen a nyelven. A magyar és 
német nyelven kiadott imakönyveket azonos szöveggel horvát nyelven 
is megjelentette Knezevich nyomdájában, amely 1844-ben végleg meg-
szűnt. 

A munka végén lev ő  Utószó rövid foglalata az első  Pécsi nyomda 
megszűnése utáni állapotoknak. Itt a Lyceum-nyomda alapításáról, majd 
a kiegyezés után Pécsett m űködő  három nyomda keletkezési körülményei-
ről kapunk tájékoztatást. De kitér a szerz ő  a Pécsi Nyomdászegylet, az 
első  pécsi munkás szakegylet létrejöttére, majd az 1893. október elsején 
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megjelent első  Pécsi napilap, az 53 évfolyamot megért Pécsi Napló m ű-
ködését vázolja. 

Borsy  Károly nagy érdeme, hogy minden okmányszer űen igazol, for-
rásaiból gyakran idéz, s információit rézkarcok, rajz- és festményrepro-
dukciók tömegével erősíti. Ugyanezt a célt szolgálják a korh ű  szöveg-
dokumentációk, tipográfiai fakszimilék. 

Borsy  Károly nem valamelyik tudományos intézet tudós munkatársa, 
hanem a Pécsi Szikra Nyomda régi dolgozója, aki a mindennapi munka 
elvégzése után a pécsi könyvtárakban búvárkodik, keresi a témájához 
tartozó anyagot. Mindezt a nyomdászat és városa iránti szeretetb ől teszi, 
akárcsak Kamilo Firinger, az eszéki kutató. Bizton reméljük, hogy mind-
ketten számos, eddig még nem ismert adattal segítik majd el ő  a Baranya 
megyei és a pécsi nyomdászat történetének megismerhetését. 
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Molnár Csikós László  

Décsy  Gyula:  
DIE LINGUISTISCHE 
STRUKTUR EUROPAS 

Vergangenheit - 
Gegenwart - Zukunft. 
Kommissionsv erlag Otto 
Harrassowitz, Wiesbaden,  1973. 
300 old. 

A. Meillet: Les langues dans l'Europe nouvelle (Párizs, 1928.) cím ű  
művének megjelenése óta ez az els ő  olyan átfogó nyelvészeti munka, mely 
megkísérli leírni Európa nyelveit, meghatározva helyüket Európa poli-
tikai és szellemi térképén. A szerz ő, Décsy Gyula a Hamburgi Egyetem 
Finnugor Tanszékének a tanára, az Ural-Altaisohe Jahrbücher társszer-
kesztője főleg nyelvtörténettel és finnugorisztikával foglalkozik (Beve-
zetés a finnugor nyelvtudományba, A Müncheni-Kódex, Egy XVII. sz-i 
szlovák orvostudományi kézirat stb.). 

A mű  négy nagy részre tagolódik: 1. Európa nyelvi múltja (9-27.). 
2. Európa nyelvi jelene (28-228.), 3. Európa nyelvi jövője (229-252.) és 
a 4. a statisztikai rész (259-295.). 

A ma használatos 62 európai nyelv történetében fontos szerepet töl-
tött be az indoeurópai és az uráli (finnugor) alapnyelv. A történelem fo-
lyamán az indoeurópai nyelveket beszélő  népek zömmel Európa nyugati 
részén, a finnugor nyelveket beszél ő  népek pedig Európa keleti részén 
helyezkedtek el. A történelem nemcsak népek, hanem bizonyos mértékig 
nyelvek harca is volt. A kultúra és a civilizáció asszimilációs hatása nyo-
mán - Décsy szerint - néhány európai nyelv. kiváltságos helyzetbe 
került más nyelvek rovására. Hogy mennyire kevésnek tekinthet ő  a 62 
európai nyelv, azt bizonyítja az a tény is, hogy az Indiai-félszigeten kb. 
300, Amerikában 2000 és Afrikában mintegy 1000 nyelvet beszélnek. 

Az európai kontinens lakosságának több mint fele a következ ő  öt 
nyelv egyikét beszéli anyanyelvként: orosz, német, francia, angol és olasz. 
Ezek az ún. „nagy nyelvek". Mindegyikük több mint 50 millió embernek 
az első  nyelve. A „középnagyságú" (10 és 50 millió közötti lélekszámú) 
nyelveket 173 millióan beszélik anyanyelvként. Ide tartozik az ukrán, 
a lengyel, a spanyol, a holland, a román, a szerbhorvát és a magyar. 
24 nyelv a „kis nyelvek" (összesen 36 millió ember beszéli Őket), 17 a 
„legkisebb nyelvek" (6,75 milliós nagyságrend ű  csoport), 9 pedig a „tör-
pe-nyelvek" (224.600) közé sorolható. Ez utóbbiak közül a lív és a vót 
nyelvet egyenként mindössze 500-an használják. 

Az európai kultúra történetére két nagy klasszikus nyelv nyomta rá 
a bélyegét: a latin és a görög. A középkori Nyugat-Európában a latin 
egyházi, majd pedig hivatalos, irodalmi és tudományos nyelvvé vált. 
Hasonló szerepet töltött be Kelet-Európában a görög (kés őbb pedig az 
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ószláv). A latin nyelv jóval agresszívebb volt a görögnél, egészen a refor-
mációig szinte töretlennek bizonyult a hatalma, míg az ószláv nyelv már 
a szláv népek megkeresztelkedésekor szerephez jutott a göröggel szem.-  
ben. 

Európa lakosságának túlnyomó többsége (597 millió) valamely indo-
európai nyelven beszél, míg Csupán 33 millióan használnak más nyelve-
ket. 52 nyelv tekinthet ő  autochton európai nyelvnek (618 millió), 10 pedig 
(13 millió ún. „sereghajtó" (Nachz(Igler-Sprachen) nyelvnek. 

Décsy  az areális nyelvtudomány módszereivel 10 csoportra osztja 
Európa nyelveit. Ennek a csoportosításnak nem annyira a genetikus 
nyelvrokonság az alapja, mint a nyelvi szerkezet (linguistique intérieure) 
és a nyelven kívüli tényez ők (linguistique extérieure). A szerz ő  az egyes 
nyelvek leírásakor a f ő  hangsúlyt a társadalmi és történelmi mozgató-
erőkre (linguistique extérieure) fektette, míg a szerkezeti sajátosságok 
közül Csupán a legjellemz őbbeket vette figyelembe. 

Európa nyelvei a következ ő  areális csoportokba sorolhatók: 

a nagy nyelvek csoportja v. a SAE-csoport (Standard Average 
European): német, francia, angol, olasz és Orosz; 
a viking-csoport: dán, norvég, izlandi, färöeri, ír, skót-gael, 
walesi (kymri), breton, angolszász, svéd, lapp, finn és vepsze; 
a tengerparti nyelvek: fríz, holland, baszk, spanyol, portugál és 
máltai; 
a balti nyelvek (Peipus-Bund): észt, vót, lív és lett; 
a Rokytno-Csoport: lengyel, litván, fehérorosz, ukrán és kasub; 
a Duna menti nyelvek: cseh, szlovák, magyar, szlovén, szerb-
horvát; 
a balkáni nyelvek csoportja: román, moldován, bolgár, macedón, 
albán, görög és török; 
a Káma-csoport: csuvas, cseremisz (mari), tatár, baskír, votják 
(udmurt), mordvin, zürjén (komi), jurák-szamojéd (nyenyec) és 
kalmük; 
sziget-nyelvek: luxemburgi, romansch, szorb és gagauz; 
az ún. „szétszóródott" nyelvek (Diaspora-Spra ćhen): jiddis, ladin, 
karaim, cigány és örmény. 

Décsy  művének majdnem felét teszi ki az egyes nyelvek tüzetes 
leírása, amit a nyelven kívüli tényez ők által meghatározott jelenségek 
rendszeres bemutatása követ. Mindenekel őtt foglalkozik Európa nyelvi 
határaival. Ezen határok összhossza 37.400 km. Az orosz nyelv határai 
14.050 km, a német nyelvé 4.850 km, a lengyelé 2.650 km, a franciáé 
2.350 km, a spanyolé 1.650 km stb. hosszúságúak. Kontrasztivitásuk sze-
rint a nyelvi határok lehetnek igen gyenge kontrasztúak (Pl.  orosz - 
ukrán, cseh - szlovák, spanyol - portugál, bolgár - macedón, román 
- moldován stb.), gyenge kontrasztúak (p1. német - holland, svéd - 
norvég, finn - lapp stb.) és er ős kontrasztúak (ide sorolható a nyelvi 
határok többsége). A vegyes lakosságú területek (Fels ő-Szilézia, Kelet- 
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Ukrajna, Moldava, Kárpát-Ukrajna, Dél-Szlovákia, Vajdaság stb.) eseté-
ben meglehetősen nehéz meghúzni a nyelvi határokat. 

Hogy egy nyelv mikor tekinthet ő  önállónak és mikor egy másik 
nyelvjárásának azt nem mindig nyelvi tényezL5k határozzák meg, hanem 
gyakran politikai és kulturális körülmények. Például a német nyelv 
egyes nyelvjárásai között oly nagy a különbség, hogy lehetetlenné válik 
a kölcsönös megértés, mégsem tekintik őket külön nyelvnek, mert esetleg 
a német nép egységét bontanák meg. 

A szerző  a további fejezetekben párhuzamot von nyelv és állam, 
nyelv és nemzet 'között, csokorba köti Európa muzeális érték ű  nyelveit 
(15 ilyen nyelv van, közös jellemz őjük, hogy államot nem alkotnak, Pl. 
baszk, cigány, jiddis, fríz stb., elemzi az európai országok nyelvi homo-
genitását, leírja a nyelvi homogenitásra való törekvések módszereit és 
eszközeit (asszimiláció, kitelepítés, határkiigazítás), valamint a nyelv az 
államért és az állam a nyelvért elv érvényesítésének néhány jellemz ő  
esetét, szót ejt a kisebbségi nyelvekr ől, elmondja a dél-tiroli németek 
elolaszításának történetét („cuius regio, eius lingua"), melynek kiváló 
ellenpéldája a finnországi svédek minden tekintetben egyenjogú nyelv-
használata. 

Az egyes nyelvek kisebbségi helyzete nemcsak egynyelv ű  etatizmusra 
csábítja az államalkotó népet, hanem néha államfeletti nacionalizmusra 
is. Ennek jó példája a két világháború közötti Magyarország: miközben az 
utódállamok magyarságának sorsán kesergett, lelkiismeretfurdalás nélkül 
elnyomta a saját nemzetiségeit. Décsy szerint De Gaulle Franciaországa 
sem volt külömb. 

A nyelven kívüli tényezőkről szóló részben olvashatunk még a nyelvi 
koherencia társadalmi vonatkozásairól (politikai alapon történ ő  nyelvi 
szeparatizmus, a nyelvi szuverenitás problémái), a diglossziáról, a nyel-
vek kultúr-státusáról (kultúrnyelvek, fejl ődő  nyelvek és elidegenedett 
nyelvek), a nyelvjárásokról, a genetikus és az areális nyelvi csoportokról, 
a nyelvkeveredésr ől, a CO-nyelvekről, a sizoglossziáról, a purizmusról, 
a nyelv és az integráció, a nyelv és a vallás, a nyelv és a „pán"-törekvé - 
sek, a nyelv és a személyiség, a nyelv és az ország közötti összefüggé-
sekről, valamint a nyelvszabályozásról, illetve a nyelv tervszer ű  fej-
lesztéséről. 

Igen tanulságosak a nyelvkeveredésr ől és a purizmusról szóló feje-
zetek. Egyes nyelvek (izlandi, finn, cseh, magyar, litván, újgörög, né-
met, orosz) introvertáltak, terminológiai problémáikat nem idegen szavak 
átvételével oldják meg, hanem bels ő  szóteremtéssel (nyelvújítás). Ezekkel 
szemben találhat&k a keveréknyelvek, melyek nagy mennyiségben tartal-
maznak idegen elemeket (nemcsak jelentéstani, hanem hangtani, alak-
tani és mondattani szinten is). Példának okáért ilyen nyelv az angol 
(angolszász  +francia+kelta+latin),  a lapp (ólapp+finn+skandináv), a 
román  (latin+szláv+francia),  a francia (latin+frank+kelta) stb. Az in-
trovertált nyelvek és a keveréknyelvek közott helyezkednek el a sem-
leges nyelvek, melyek extrovertáltsága f őleg az idegen szavak átvételében 
merül ki. Ide tartozik a lengyel, a dán, a svéd, a holland, a szlovák, a 
szlovén és a szerbhorvát nyelv. A nyelvek introvertált voltával kapcso-
latos a purizmus, vagyis a nyelv tisztaságának rendületlen védelme. Dé- 
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csy  szerint a puristák szerepe nem egyértelm űen negatív (tehát nem Csu-
pán nacionalista szinezet ű), azonban ezt - úgy tűnik - nem hangsú-
lyozza eléggé. 

Az európai nyelvek szerkezeti sajátosságait taglaló részben a szerz ő  
abból indul ki, hogy az egyes nyelvek csak a felszíni szerkezetben kü-
lömböznek egymástól, a mélyszerkezetben nem. Szerinte létezik egy 
többé-kevésbé egységes európai értelem (Intellekt), mely a latin—görög 
kulturális hagyományokból n őtt ki kétezer év alatt, és Izland és az Urai, 
az Északi-sark és Palermo, Dublin és Isztambul között egységes nyelvi 
flórát alkot. Ezután összefoglalja Európa nyelveinek hangtanát, (helyes) 
írását, alkatanát, mondattanát és jelentéstanát. Külön foglalkozik ezen-
kívül még a kultúrfrazeológiával és a névtudománnyal. 

A nyelvészeti futurológia nem mindig megbírható - mondja Décsy 
könyvének Európa nyelvi jövője címet visel ő  részében, felidézve Herder 
jóslatát, mely szerint a szlávok tengere elfogja önteni Magyarországot 
(ez persze nem következett be). Nem következett .be Leon Dominian („The 
Frontiers of Langeagë and Nationality in Europe", 1917.) prognózisa sem, 
hogy a flamandok teljesen elfranciásodnak Belgiumban. S őt, a flamandok 
nyelvi helyzete ma sokkal kedvez őbb, mint Dominian idejében. 

Décsy  szerint Európa nyelvi viszonyai az elkövetkez ő  30 évben (a 
XXI. sz . kezdetéig) nem sokat fognak változni. A legkisebb nyelvek (lív, 
vót) ugyan valószínűleg ki fognak halni, viszont a „szétszóródott" nyelvek 
kihalási folyamata minden bizonnyal leáll. Az országhatárok nem változ-
nak meg, ugyanakkor azonban megsz űnik a nyelvi diszkrimináció. A 
kétnyelvűség és a többnyelvűség szerepe korántsem n ő  meg annyira, mint 
egyesek szerint várható volna. Továbbra is szükség lesz tolmácsra, mert 
a tolmács szerepét gép nem töltheti be. Olvashatunk továbbá az európai 
kultúrnyelvekben található számos rövidítés egységesítésér ől, a nemzet-
közi kommunikációt megkönnyít ő  szimbólumok (piktogrammák, ideo-
grammák) szerepér ől és az európai köznyelv (EK, Common European 
Second Language: CESL, Gemeinsame Europäische Zweitsprache: GEZ) 
létrehozására irányuló törekvésekr ől. 

Az EK a következ ő  követelményeknek kell, hogy megfeleljen: nem 
lehet műnyelv, nagyszámú embernek legyen az anyanyelve, egyszer ű  
nyelvtan és helyesírás, ne legyen introvertált stb. Valójában olyan ide-
ális nyelv nincs is Európában, amely mindezen követelményeknek teljes 
mértékben eleget tenne. A szerz ő  sorra megvizsgálja a számításba jöhet ő  
nyelveket (francia, orosz, német, eszperantó, latin és angol), az el őbbi 
szempontok szerint pontozza őket, és arra a következtetése jut, hogy az 
angol nyelv lenne ,a legalkalmasabb az EK funkciójára. 

Az EK kiválasztásánál nagyobb probléma a kiválasztott nyelv elter-
jesztése, beindítása. Ugyanakkor számítani kell majd pidgin és kreol 
nyelvek kialakulására is, vagyis arra, hogy az Új EK és a nemzeti nyel-
vek keveredni fognak. Szerintünk az EK bevezetése károsan hatna az 
irodalomra és általában a kultúrára, uniformizálná Európa népeit. Az 
viszont kétségtelen, hogy gazdasági szempontból rendkívül sokat jelen-
tene egy egységes európai köznyelv, hiszen el ősegítené a kereskedelem 
fejlődését, növelné a munkásság elhelyezkedési lehet őségeit stb. 
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Décsy  könyvének Achilles-sarka a statisztikai rész. Az els ő  három 
rész szórványosan jelentkez ő  ideológiai bizonytalanságait itt következet-
lenségek és pontatlanságok váltják fel. Décsy szerint a hivatalos statisz-
tikák adatai nem mindig megbízhatóak a nemzetiségek számára vonat-
kozólag, mivel gyakran alacsonyabb számot tüntetnek fel, mint az illet ő  
nemzetiség valódi száma. A szerz ő  statisztikáját 1972-re datálja, össze-
hasonlításul pedig Tesniére 1922-b ől való statisztikáját használja fel, 
tehát 50 éves távlattal dolgozik. Esetenként az el őző  adatok, a születési 
arányszám stb. alapján határozza meg a nemzetiségi nyelvekre vonat-
kozó számokat. Adatai néha azt a benyomást keltik, hogy figyelmen kí-
vül hagyja a migrációs tényez őket, a kivándorlást, a telepítést stb. Köny-
vének 265. oldalán Montenegró szerbhorvát nyelv ű  lakosságának a szá-
mát 800.000-re becsüli, noha az 1971. évi hivatalos statisztika szerint Crna 
Gora  összlakossága  529.604! Hasonlóképpen túlbecsüli a szlovén nyelven 
beszélők számát is: 1.716.000-t tüntet fel a hivatalos 1.624.029 helyett. 
A jugoszláv hivatalos statisztika szerint Macedóniában 279.871 albán él, 
Szerbiában pedig 984.761. Décsy megfelel ő  adatai - noha nemzetiségr ől 
van Szó - jóval a hivatalos alatti értéket mutatnak: 180.000 és 800.000. 
A pontatlanságok sorát folytathatnánk tovább is, sajnos fel kell hívnunk 
a figyelmet néhány következetlenségre is. Kezdjük talán azzal, hogy 
Jugoszláviát Szlovéniára, Macedóniára és „Serbokroatisehe Länder"-re 
bontja, nem törődve azzal, hogy valójában 6 szocialista köztársaság al-
kotja az országot. Könyvének 267. oldalán a magyarul beszél ők számada-
tainál kivételesen Jugoszláviát Ír, feltüntetett adata viszont (450.000) 
27.324-el kisebb, mint a hivatalos (és itt is nemzetiségi nyelvr ől van Szó). 
A magyarországi németség adataiban nem következetes. Egyik helyütt 
(4.1.) 220.000-et Ír, másutt viszont 300.000-et. Hasonlóképpen ingadoznak 
a magyarországi magyarnyelv űség adatai is (4.1.: 9.600.000; 4.12,: 
9.800.000). Az már „mellékes" körülmény, hogy mindkét számadat eltér 
a hivatalostól. 

Összefoglalásként elmondhatjuk Décsy Gyula könyvér ől, hogy adatai-
nak helyenkénti pontatlansága és következetlenségei ellenére igen hasznos 
általános nyelvészeti munka, els ősorban azért, mert hatalmas tényanya-
got dolgoz fel; különösen jó szolgálatot tehet a szociolingvisztikai érdek-
lődésű  olvasóknak, természetesen, ha kell ő  kritikai hozzáállással for-
gatják. 
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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL  



Szeli István 

ÉRTEKEZLETEK 

1974. utolsó évnegyede az értekezletek jegyében zajlott. A MTA 
Dunántúli Tudományos Intézetének meghívására (intézeteink korábbi 
megállapodása alapján) munkatársaink 1974. október l-e és 3-a között 
részt vettek a Pécsi intézet nemzetközi konferenciáján, amely Dél-Dunán-
túl, Baranya és Vajdaság település- és gazdaságtörténeti, szociológiai, 
művelődéstörténeti és nyelvi kérdéseit tette a vizsgálat tárgyává. Mun-
katársaink az alábbi beszámolókkal szerepeltek: 

Bori Imre:  Szenteleky Duna-terve 
L őbi Ărpád:  Bánát polgári társadalomtudománya a századforduló 
idején 
Šulc-Veselinovi ć  Magdolna:  Crnjanski pécsi élményrétegei 
Stojanoiić-Káich  Katalin: A magyarországi szabadoktatás 1907-i Pé-
csi kongresszusa 
Szeli István: A nemzeti romantika párhuzamos vizsgálatának kér-
déséhez 
Pastijik  László: A Pécsi emigráció szerepe a jugoszláviai magyar sajtó 
első  évtizedében (1921-1930) 
Vajda Gábor: A pécsi emigráció hatása a jugoszláviai magyar iro-
dalomra 
Molnár Csikós László:  Szociolingvisztikai vizsgálatok a Dunatájon 
Tóth Ferenc: A három árva ballada továbbélése Ěszak-Bánátban 

A MTA Irodalomtudományi Intézetével 1970-ben kötött megálla-
podásunk értelmében 1974. december 13-án tartottuk meg harmadik ösz-
szehasonlító irodalmi konferenciánkat. Betegség és egyéb akadályozó 
körülmények miatt az Irodalomtudományi Intézet meghívottjai szemé-
lyesen nem jelenhettek meg az értekezleten. Sziklay László megküldte 
előadását. Az ülésszakon az alábbi beszámolók hangzottak el: 

Sziklay  László, Budapest: A kelet-közép-európai romantika f őbb jel-
lemvonásai 
Pogačnik Jože, Üjvidék: France Prešeren  és Petőfi Sándor 
Kova ček Božidar, Üjvidék:  A Szerb Nemzeti Színház vendégszerep-
lése Temesváron és ennek magyar sajtóvisszhangja 
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Bori Imre,  Űjvidék:  A romantika-kutatás egy szempontja a magyar-
délszláv kapcsolattörténet szemszögéb ől 
Veselinovié-Šulc  Magdolna,  Űjvidék: Branko Radičević  és a magyar 
romantika 
Póth  István, Budapest:  Jovan Jovanović  Zmaj politikai költészetének 
egyes magyar vonatkozásai 
Fried  István, Budapest: Népköltészet, népiesség a délszláv és a ma-
gyar romantikában 
Dávid András,  Űjvidék:  Madách drámáinak délszláv szerepl ői és szín-
terei 
Milinčević  Vaso, Belgrád: Zmaj  János vitéz fordításának kézirata 
Barbarič  Šte  fan: Ljubljana: A szlovén romantika a középeurópai 
romantika kontextusában 
Čurčić  Lazar, Űjvidék: „Ledjen grad"  és a magyarok 
Szeli István,  Üjvidék:  A nemzeti romantika párhuzamos vizsgálatá-
nak kérdéséhez 

Az ülésszakot a Matica srpska nagytermében tartottuk meg mintegy 
ötven hallgató jelenlétében. December 14-én az el őadók látogatást tettek 
az Intézet Új helységeiben, ahol sor került az el őző  napi előadások kiér-
tékelésére és a további együttm űködés módozatainak megtárgyalására. 
Az elhangzott előadások következő  számaink egyikében jelennek meg. 

A Hungarológiai Intézet munkatársai közül Mikes Melánia el őadást 
tartott az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő  Napok ülésszakán A nyelvi 
ekvivalencią  szociolingvisztikai szempontjai címen. (1974. X. 12.) - Részt 
vett a szarajevói Nyelvészeti Kör és Az Alkalmazott Nyelvészet Országos 
Egyesülete által rendezett ülésszakon, amelynek témája A nyelvi stan-
dard szociolingvisztikai szempontjai volt. (1974. X. 28.) Részt vett Az 
Alkalmazott Nyelvészet Országos Egyesülete rendezésében megtartott vi-
tán, amelyet Üjvidéken tartottak 1974. XI. 16-án. - „A kétnyelv ű  oktatás 
az iskoláskor előtti intézményekben Kanadában" címen el őadást tartott 
Üjvidéken 1974. X. 10-én Az Iskoláskor El őtti Intézmények Vajdasági 
Szövetsége rendezésében megtartott tanácskozáson. 

Molnár Csikós László december 2. és 6. között a Nyelvtudományi 
Intézet vendégeként Budapesten tartózkodott, és kutatásokat végzett a 
hivatalos nyelvvel kapcsolatban. November 16-án részt vett az Alkal-
mazott Nyelvészet Országos Egyesülete által rendezett vitán, melyen a 
magyar nyelv jugoszláviai elterjedettségér ől számolt be. 

Az Intézet 1974. utolsó negyedében következ ő  külföldi partnereit és 
tudományos kutatókat látta vendégül: 
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-  Dr. Bihari Ottó, egy. tanár, a MTA Dunántúli Tudományos Inté-
zetének igazgatója, akivel az együttm űködés távlatairól és követ-
kező  évi programjáról folytattunk megbeszélést. (1974. XII. 2-3.) 

-  Dr. Gunda Béla, egy. tanár, a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Néprajzi Intézetének vezet ője. Gunda professzor 
előadást tartott az Intézet munkatársainak a néprajzi kutatások 
mai kérdéseiről s a Hungarológiai Intézettel való további közös 
munka feladatairól. (1974. IX. 16-25.) 

-  Dr. Freid István, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa a 
komparatisztikai  értekezlet keretében (1974. XII. 13/4). 

-  Dr. Póth István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense a 
komparatisztikai  értekezlet keretében (1974. XII. 13/4). 

1974. október 1-e és december 31-e között az alábbi intézmények, in-
tézetek és magánszemélyek járultak hozzá könyvtárunk gazdagításához: 

Dr. Fried István, dr. Paládi-Kovács Attila, Országos Széchényi 
Könyvtár, MTA Irodalomtudományi Intézete, F ővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, MTA Könyvtára, MTA Néprajzi Kutató Csoport - Budapest; 
dr. Gunda Béla, KLTE Néprajzi Intézete - Debrecen; Tiszatáj szerkesz-
tősége - Szeged; dr. Tóth István, MTA Dunántúli Tudományos Intézete 
- Pécs; Korunk szerkeszt ősége - Kolozsvár; Mérleg szerkeszt ősége - 
Bécs; Magyar Műhely szerkeszt ősége - Párizs; Üzenet, Létünk, szerkesz-
tősége, Életjel - Szabadka; Misao - Gondolat, Híd, Jó Pajtás szerkesz-
tősége, Institut za lingvistiku, Institut az izu Čavanje istorije SAPV, 
Jung Károly, dr. Lőbi Árpád, dr. Matijevics Lajos, Kovács József - Űj-
vidék; Arhiv SR Hrvatske Zágráb; Arhiv SAPV - Sremski Karlovci; 
Népújság szerkeszt ősége - Muraszombat; Magyar Képes Újság - Eszék; 
Zentai Múzeum - Zenta. 
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