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AZ ELS Ő  SZÁM ELÉ 

Új időszaki kiadvánnyal gyarapodik a jugoszláviai magyar sajtó, a Hun-
garológiai Intézet tudományos közleményével, amely egyel őre csak időnként 
jelenik meg, hogy bepillantást nyújtson a munkatársak elvégzett vagy folya-
matban lévő  munkájába, de remélhetőleg már 1970-től kezdve rendszeres folyó-
irat formájában jut az olvasó elé. Nem kizárólag az Intézet ez év elején meg-
indult munkája tette szükségessé ennek a közlönynek a megindítását, hanem az 
a körülmény is, hogy a hazai magyar tudományos kutatómunka eredményeit 
gyakorlatilag seJiol sem tehettük közzé: a külföldi publikálás legtöbbször igen 
körülményesnek bizonyult (a kutatás Sajátságos tematikája, a határidők, a szer-
zői tiszteletdíjak stb. körüli nehézségek); meglev ő  folyóirataink és lapjaink jel-
legüknél és feladatuknál fogva nem vállalhatták a közlést; a munkák szerb-
horvát vagy más nyelv ű  közlönyökben való publikálása pedig nemcsak fordítási 
nehézségekbe ütközött, hanem a tanulmányok és közlemények tárgya és termé-
szete is olyan volt, hogy a nem magyar olvasóközönségnél nem számíthattak 
nagyobb érdeklődésre. A Bölcsészeti Kar Magyar Tanszékén az utóbbi id őben 
jellendült tudományos kutatás, a magyar nyelv ű, tudományos munkával foglal-
kozó szakemberek örvendetesen növekv ő  száma, a többi intézet és intézmény 
munkaprogramjának - igaz, ma sem kellő  méretű  - tematikus b ővülése ma-
gyar történelmi, nyelvészeti, szociológiai, irodalmi vagy kulturális anyaggal, 
nem utolsó sorban pedig a közéletben beállt változások, amelyek egyre nagyobb 
teret biztosítanak a nemzetiségi m űvelődés múltjának és jelenének feltárása és 
megismerése előtt: mindez parancsoló szükségletté tette egy magyar nyelv ű  köz-
lönynek a megindítását, amely bepillantást ad az Intézetben folyó munkákba, 
ezen kívül pedig alkalmat nyújt az Intézet köré gy űlt munkatársaknak, hogy 
hosszabb-rövidebb tanulmányaikkal, készül ő  munkáik bemutatásával bekpcso-
lódjanak művelődési és tudományos életünk vérkeringésébe, s felvegyék az 
érintkezést a rokonterületeken munkálkodó kutatókkal. Mindebb ől az is kö-
vetkezik, hogy közlönyünk nem kíván önmagába zárkózó bels ő  tenyészet ma-
radni, hanem szívesen látja munkatársainak sorában mindazokat, akik az Inté-
zet alapítóokmányában és statu'tumában megjelölt célok eléréséhez hozzá tudnak 
és akarnak járulni, akik tehát a magyar nyelv, irodalom, művelődéstörténet, 
folklór (mindenekel őtt jugoszláviai) kérdéseinek tudományos feltárását, vizsgá-
latát munkájukkal elő  tudják segíteni. Ugyancsak fontos feladatunknak tartjuk 
a magyar és a délszláv szellemi érintkezések és kölcsönös hatások vizsgálatát 
is, amit - meggy őződésünk szerint - a legsikeresebben éppen Intézetünk vé- 



gezhet  a mindkét nyelvbe és kultúrába beleszületett, mindkét nemzeti m űveltség 
napi csereforgalmában tevékenyen résztvev ő  kutatók bevonásával. Legyen sza-
bad itt az alapítóokmányt idéznünk, amely abban jelöli meg az Intézet fel-
adatait:  „. . .  hogy tanulmányozza a jugoszláviai magyarság nyelvét, irodalmát 
és kultúráját, hogy tudományos kutatómunkájával felölelje mindazon kérdése-
ket, amelyek a  kétnyelv űségből,  Jugoszlávia népei és nemzetiségei irodalmának  
e's  művelődésének  egymásrahatásával  s általában a magyar és a délszláv kultu-
rális, irodalmi és nyelvi kapcsolatokból erednek; hogy együttm űködve más tu-
dományos és m űvelődési intézményekkel  hozzájáruljon  a tudományos kutató-
munka fejlesztéséhez, s az egész társadalmi közösségre nézve egyetemesen jelent ős 
kérdések megoldásához a fenti tudományszakokban." 

Közleményünk els ő  száma természetesen még nem számolhat be nagy és 
jelentős eredményekr ől, hisz az intézet csak ez év februárjában kezdte meg 
munkáját. A munkatársak csekély száma, az Intézet anyagi feltételei s szerve-
zettségi állapota még nem teszik lehet ővé, hogy jelent ős eredményekkel büszkél -
kedhessünk a kutatás bármely területén. Ez a szám azonban már Szerény jelét 
adhatja annak, hogy létezünk, s hogy határozott céljaink és pontosan körülha-
tárolt  törekve'sein/e  vannak. S vannak megoldatlan problémáink is, amelyeket 
itt sem hallgathatunk el, mert azok csak ágy háríthatók el, ha feltárjuk őket. 
S mivel közlönyünknek ez a száma az els ő  életjel  maguknról,  szükségesnek 
látszik, hogy rövid áttekintést adjunk az Intézetünk megalakulásával, néhány 
hónapos működésével, további szervezésével összefügg ő  kérdésekről is. Ugyan-
csak fontosnak tartjuk ismertetni programunk elvi megindokolását, mert köz-
lönyünk jellegét is a program elvei határozzák meg. 

Az intézet alapításának a gondolata már az ötvenes években felmerült. 
B. Szabó György 1954-ben arról cikkezik, hogy a magyar nyelv és irodalom 
létesítendő  tanszéke csak „intézeti munkával oldhatja meg eredményesen sokféle 
és bonyolult, érzékeny és jelent ős feladatait. Ez a munkaforma  -  írja a to-
vábbiakban  -  lehetővé teszi a küls ő  munkatársak hathatós bevonását a tudo-
mányos kutatómunkába", majd a teendők és a  munkafeladatok  között említi az 
alábbi területeket: „a vajdasági magyar irodalom, sajtó  e's  könyvkiadás fejl ő-
dése, az irodalomtörténetünkhöz szükséges anyag és adat  összegy űtjése,  a Ju-
goszláviában megjelent magyar kiadványok és cikkek teljes bibliográfiája, a 
jugoszláviai magyar írók és tudományos munkások életrajzi adatainak egybe-
gyűjtése, a magyar nyelvű  munkásmozgalmi sajtó Jugoszláviában, a Híd-moz-
galom története..  .‚  szótárak, nyelvtanok és kézikönyvek kidolgozása; az iro-
dalmi és az élő  nyelv tanulmányozása, a sajtó, a rádió és közéletünk nyelve 
stb.". Az ötvenes években ez a terv egyrészt káderhiány,  mászrészt  pedig az 
akkori idők közéleti klímája miatt nem valósulhatott meg. Sok esztend őnek, 
mintegy másfél évtizednek kellett  elmúlnia,  míg megtehettük az els ő  lépéseket 
az Intézet megalapítása felé. Időközben a magyar irodalom és magyar nyelv 
1959-ben alapított tanszékén s a külföldi  taninte'zetekben  számos tehetséges 
fiatal kutató szerezte meg oklevelét  e's  a szükséges tudományos fokozatot; er ő-
södött a magyar szellemi élet anyagi és káder-alapja, szélesedett a tudományos 
és művelődési intézetek hálózata, s nem kis mértékben növekedett azoknak a 
nem magyar kutatóknak a száma is, akik Vajdaságban vagy más kulturális 
központokban a magyar nyelv és irodalom tanulmányozása felé fordultak vagy 
ezzel érintkez ő  szakterületeken dolgoztak. Mind  nyilvánvalóbbá  vált azonban 
az is, hogy egyedül a magyar tanszék nem vállalhatja magára mindazoknak a  



teendőknek a  végzését,  amelyek a jugoszláviai magyar szellemi életben egyre 
sürgetőbben jelentkeztek, s amelyek az e téren észlelt lemaradást voltak hi-
vatva pótolni. Egy a magyar tanszék keretében megalakult tudományos és 
közéleti dolgozókból álló munkacsoport, amely a Tudományos Kutatómunkát 
Koordináló Tudományi Tanács felkérésére többrendbeli tanácskozás és a fel-
adatok tüzetes megvitatása után 1967 márciusában elkészítette indítványát az 
Intézet megalakítására, beadványában megállapítja: „A Hungarológiai Intézet 
megalakítását elsősorban a társadalmi élet által felvetett és sürgős megoldásra 
váró problémák, valamint a tudományos kutatástól mindeddig érintetlenül ha-
gyott kérdéseknek nagy száma teszi indokolttá. A jugoszláviai magyar szellemi 
élet jóval többre képes, mint amennyit eddig felmutatott, s kétségtelen, hogy 
megfelel ő  munkaformák  között e téren a szaker ők szervezett és céltudatos 
munkája jelentősebb eredményekhez vezetett Volna. Nincsen intézetünk ugyanis, 
amely megszervezné és tudományos szintre emelné az eddig szórványosan foly-
tatott magyar nyelvészeti, irodalomtörténeti, m űvelődéstörténeti, néprajzi stb. 
kutatást, amely következetesen és programszer űen foglalkozna az együttélésb ől, 
a szoros szellemi, nyelvi, történelmi érintkezésb ől eredő  és a jelen által felvetett 
gyakorlati és tudományos feladatokkal. A  Matica srpska  Vagy a Vajdasági 
Múzeum is csak elvétve és alkalomszer űen fordult az  efféle  feladatok felé. Az 
egyetlen tudományos intézmény, a Bölcsészkar Magyar Tanszéke Viszont egy-
részt oktatási munkával lévén elfoglalva,  másrészt pedig mert ez anyagi lehe-
tőségeit és illetékességét is meghaladja, nem vállalhatja magára az összes ilyen 
természetű  feladatokat." Az anyagi, szervezési és káderkérdések sokoldalú vizs-
gálata után az újvidéki Bölcsészeti Kar igazgatósága és tanácsa 1968. június 21-i 
ülésén határozatot hozott az Intézet megalapításáról, kinevezte az  alapítóbizott-
ságot, $ feladata'va'  tette, hogy 1969 januárjáig Végezze el a munka megindítá-
sához szükséges el őmunkálatokat, s egyben kötelezte a bizottságot az Intézet 
programjának kidolgozására, a pályázatok kiírására, a költségvetési terv el-
készítésére, valamint a szervezéssel kapcsolatos egyéb intézkedések megtételére. 
Ilyen előzmények után a Hungarológiai Intézet 1969.  febrtár  1-én kezdte 
meg munkáját, három állandó munkaviszonyban lév ő  és két tiszteletdíjas bels ő  
munkatárssal, valamint szép számú hazai és külföldi küls ő  munkatárs bevoná-
sával. Ezzel azonban az Intézet Szervezési feladatainak csak az els ő  (minden 
bizonnyal a legnehezebb és a legtöbb munkát igényl ő) szakasza zárult le. Az 
Intézet  elhelyeżése,  anyagi felszerelése, új munkatársakkal való feler ősítése, 
könyvtárának felfejlesztése, dokumentáció-anyagának begy űjtése, a hazai és 
külföldi rokonintézményekkel való kapcsolataink kiépítése és még sok más 
teendő  a jövőre vár. Az Intézet azonban már megtette az els ő  és legfontosabb 
lépéseket fejl ődésének útján, s ezzel a szerény kiadványával is jelezni szeretné 
létezését. Munkatársai Számára jelentős erkölcsi bátorítás lenne, ha felfigyelné-
nek ra', s visszhangra találnának céljai és törekvései. 

Feladatunknak tartjuk, hogy ebben az els ő  publikációnkban tájékoztatást 
adjunk az Intézetünkben folyó munka jellegér ől, anélkül, hogy az évekre és 
hónapokra bontott részletes tématervekkel terhelnénk az olvasót. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy programunknak csap elvi  indoklását  közöljük, s téma-orien-
tációnkat mutatjuk be, ami azonban kell ően megvilágíthatja munkánk és fel-
adataink irányát és mibenlétét. 

A Vajdasági magyarság kultúrája az elmúlt évszázadok folyamán nem 
kristályosodhatott ki olyan tiszta képletté, mint például az erdélyié vagy más  



magyar nyelvterületeke'. Ez a vidék a „népek országútja" volt, ahol a törté-
nelem kéregmozgásai, a migrációk, a telepítések, a török hódítás s az impé-
riumváltozások következtében egymást megtermékenyítve vagy egymás elpusz-
tításával fenyegetve különféle kultúrák változatos rétegei rakódtak le, anélkül 
azonban, hogy kialakították volna a táj határozott kulturális arculatát, vagy 
az itt élő  népek közös hagyományegységét. A mai Vajdaság ködbe vesz ő  múlt-
jában az őslakosságra a népvándorlás-korabeli népek, a pannóniai szlávság, az 
avarok, majd a magyarság épült rá, hagy aztán a több mint másfél évszázados 
török hódoltság alatt a virágzó települések jó részével együtt a középkor szinte 
egész kultúrája elpusztuljon. A felszabadító hadjáratok után Új betelepülőkkel 
népesítik be az elpusztult vidékeket; impériumok, uralkodók és uralkodó népek 
váltogatják egymást az etnikai, nyelvi, kulturális és vallási keveredés sajátos 
képz ődményévé formálva ezt a tájat, amelyben éppoly világosan felismerhet ők 
az „anyanemzetek» m űveltségének összetev ői, mint azok, amelyek a történelmi 
együttélés eredményeképpen jöttek létre. 

A magyar írásbeli kultúra folyamatossága a mostoha viszonyok ellenére 
sem szakadt meg ezen a tájon: a zalánkeméni és bácsi kolostorok körül kibon-
takozó irodalmiság, Váradi Péter humanista episztolái, Tamás és Bálint huszita 
bibliája, Szta'ray Mihály drámái és a baranyai prédikátorok vetik el a magvait 
a vidék irodalmi műveltségének, amely a tizenötödik századtól a szellemi élet 
ár-apály törvényeit követve mindmáig eleven hatóer őként vett részt az itteni 
ember alakításában. A többrendbeli meghatározottság, a sokfelé tekint ő  törté-
nelmi orientáció a mai vajdasági magyarság kultúrájának tartalmaira, szintjére 
e's jellegére is kihatott, s amikor ma arra vállalkozunk, hogy nyelvi, irodalmi 
és művelődéstörténeti vonatkozásokban megfogalmazzuk önmagunk szellemi tar-
talmait, kulturális helyzetünket és jelenünket, akkor ezzel a hagyománnyal 
vagy „hagyománytalansággal" is számot kell vetnünk. 

Anélkül, hogy megfeledkeznénk a régebbi örökség felderítésének szükséges-
ségéről, ma különösen az elmúlt fél évszázad kulturális múltjának részletes fel -
tárását tartjuk fontosnak, mert a jelentősebb magyar művelődési központoktól 
távolra került vajdasági magyarság önmaga szellemi erőire ébredve éppen mint-
egy ötven évvel ezel őtt kezdte megtenni els ő  önálló lépéseit mai kultúrája 
kifejlesztésének irányában. Az addig elért és az azóta kibontakozott irodalmi, 
nyelvi, m űvészeti és m űvelődési eredmények felmérése, valamint a jelen által 
felvetett problémák megoldása terén kell tehát az Intézetnek megtalálnia leg-
főbb feladatait és kialakítania tevékenységi formáit, évtizedek vagy talán év-
századok mulasztásait pótolva. 

Az itt említett három kutatási terület egyikén sincsenek kimagaslóan nagy 
eredményeink, amelyek megnyugtató feleletet adtak volna m űvelődésünk múlt-
jának kérdéseire és feleslegessé tennék a további elmélyült tudományos kutató 
munkát. Csak részeredményekr ől szálhatunk, vállalkozó magánkutatók, ügy-
buzgó m űkedvel ők s csak ritka kivételként avatott és képzett tudományos 
munkások kezdeményezéseir ől, amelyek azonban az esetek többségében a meg 
nem értés, az anyagiak hiánya, a publikációs nehézségek vagy más okok miatt 
nem hozták meg a befektetett munkával egyenérték ű  sikereket. 

A legtöbb eredményt eddig a népnyelvi és az irodalomtörténeti kutatás 
mutatta fel. Az utóbbi néhány esztend őben az újvidéki Böltcsészettudományi 
Kar Magyar Tanszékének dialektológiai vizsgálatai kiterjedtek Muravidékre, 
Sziavóniára, Bánát, Baranya, Szerémség és Bácska sok falvára és településére. 



Nagyszámú  - jórészt még  feldolgozatlan  -  magnetofonszalag  e's  írásos lejegy-
zés jelzi a felélénkült  népnyelvi  kutatás irányait, keretét és jellegét. Elkészült 
néhány figyelemreméltó regionális szótár  (Penavin  Olga:  Sziavóniai [kórógyij  
Szótár), megjelent egy-két hosszabb-rövidebb tanulmány, több értekezés és  cikk-
gyűjtemény  látott napvilágot ebből a tárgykörből, de a jugoszláviai magyar 
népnyelv egészében véve mégis feltáratlannak tekinthet ő . Még kevesebb történt 
a jugoszláviai magyar irodalom nyelvének  e's  stilisztikájának a vizsgálatában, 
de köznyelvünk állapotának tanulmányozása is még sok feladatot ró a kuta-
tókra. Lexikográfiai munkánk legnagyobb eredményének az  enciklopedikus  
szerbhorvát—magyar nagyszótár ígérkezik. Ez a munka több mint egy évtizede 
folyik, de a szervezési, anyagi és elhelyezési nehézségekkel küzd ő  munkacsoport 
csak 1968-ban fejezhette be a szerbhorvát—magyar rész els ő  kötetét. A több 
kötetre te rvezett szakszótárak írása is a káderhiány és a már említett akadá-
lyozó tényez ők miatt csak nehezen halad. Az Intézet munkaterve épp ezért 
fokozott figyelmet kíván fordítani a szótármunkálatokra. 

Az irodalom anyagának,  múltjának,  emlékeinek számbavétele és  felgy űj-
te'se,  az alkotói  opuszok  tüzetes vizsgálata Szintén fontos területe az Intézet 
munkatervének. Az eddigi összefoglalások (Várkonyi Nándor: Az újabb ma-
gyar irodalom, 1942; Marék Antal: A Felvidék, Erdély és a Délvidék magyar 
irodalma, 1942;  Majte'nyi  Mihály: A magunk nyomában, 1961  e's  Szikra és 
hamu, 1963; Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 
1945-ig, 1968.), céljukból és jellegükb ől kifolyólag az irodalom történeti fejl ő-
désének csak egy-egy szakaszára, f őbb irányaira és legismertebb művelőire le-
hettek tekintettel, de hazai magyar irodalom egész anyagát feldolgozó iroda-
lomtörténeti  szinte'zist  csak a nélkülözhetetlenül szükséges monografikus munkák 
és  re'szlettanulma'nyok  megírása után lehetséges kialakítani. A hazai  e's  külföldi 
folyóiratok, újságok, irodalmi közlönyök, könyvtárak és  levéltárak  egész sorát 
kell megvizsgálnunk, életrajzi kutatásokat kell végeznünk, bibliográfiailag kell 
rendeznünk az egész feldolgozandó irodalmi anyagot. 

Az összehasonlító irodalom  Inte'zetünkre  váró feladatai az itt élő  magyar-
ság földrajzi és társadalmi helyzetéből önként és természetesen adódnak. E téren 
előbb Szintén adatfeltáró e's  bibliográfiai munkálatok kell hogy megel őzzék az 
összefoglaló jelleg ű  nagyobb műveket. Az Intézet sajátos jellegét és rendeltetését 
éppen ez a tudományág fejezheti ki a legteljesebben, s ezt mind a feldolgozandó 
témák kijelölésében, mind a küls ő  munkatársak számában is érzékeltettük prog-
ramunkban. A tizenkilencedik és huszadik századi tematikus feladatokat a Tör-
téneti intézettel közösen állapítottuk meg, s a két intézet közös  pénzelésével  
kívánjuk  realizálni,  figyelembe véve azokat az igényeket és szükségleteket is, 
amelyek egyéb (oktatási, kulturális stb.) intézetek és intézmények részér ől je-
lentkeztek. 

A programban egyetemesen m űvelődéstörténetnek nevezett  témacsoport és 
kutatási feladatkör tudományos életünk legelhanyagoltabb területe. Jóllehet a 
múltban nem egy tudományos társulat vagy egyéni kutató foglalkozott a kultúr-
történet valamely részfeladatával, az eredmények mégsem mondhatók ki elégít ő  k-
nek a feltárt anyag elégtelensége  $  az alkalmazott módszerek és követett szem-
pontok elavultsága miatt. Ide soroltuk mindazokat a teend őket, amelyeket a 
művelődési intézmények, a nyomdászat, a sajtó-, színház- és iskolatörténet, a 
szellemi néprajz, a képz őművészet, zene stb. terén kell elvégeznünk. A felsorolt 
ágazatokban már korábban is folyt bizonyos gy űjtő, feltáró és kutató munka, 
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elég csak a Bács—Bodrog vármegyei Történelmi Társulatra, Dudás Gyulára, 
valamint Iványi István, Érdújhelyi Menyhért, Kálmány Lajos s mások munkás-
ságára gondolnunk, de a tudoma'nyos kutatás mai szempontjai és módszerei 
megkövetelik mind a régebbi eredménye/e felülvizsgálását, mind pedig kiszélesí-
tését más, itt nem érintett ágazatokra is. Az Intézet munkaterve az effajta tu-
dományos kutatás eredményes folytatására kell ően felkészült szakkáder híján 
egyelőre kevés témát vett fel err ől a munkaterületről, s csak a fejlődés későbbi 
szakaszában gondolhat arra, hogy ebben az irányban is elmélyíti munkáját. 

Az Intézet természetesen nemcsak m űvelődéstörténetünk múltjának feltárá-
sával 

 
 kíván foglalkozni, hanem mai életünk nyelvi és m űvelődési kérdéseit is 

behatóan Szeretné vizsgálni. Irodalmunk mai fejl ődési tendenciái és lehetőségei, 
köznyelvünk állapota, a sajátos jugoszláviai közigazgatási, jogi, politikai, tudo-
mányos terminológia kérdései, a kulturális és nyelvi interferenciák stb. megannyi 
Olyan feladatot jelölnek ki, amelyeket az Intézet munkatársainak tanulmányoz-
niuk kell. A Program els ősorban nyelvi és irodalmi vonatkozásokban kívánja az 
effajta szükségleteket kielégíteni. 

Az itt érintett feladatoknak az Intézet - tekintettel a tudományos kutató 
munkában szakképzett magyar szakkáder csekély számára - csak akkor tehet 
eleget, ha széleskörűen kiépíti küls ő  munkatársainak hálózatát, s tervei megvaló-
sításában együttműködik a hazai és külföldi rokon intézetekkel. Ebb ől a célból 
az Intézet közös kutatási témákat javasolt az újvidéki Történelmi és Lingvisz-
tikai, valamint a pristinai Albanológiai Intézetnek, s egybehangolja kutatásait 
a Matica srpska bio-bibliográfiai lexikonának szerkeszt őségével, a zágrábi Lexi-
kográfiai Intézettel, a belgrádi Bibliográfiai Intézettel, a MTA megfelel ő  in-
tézeteivel, a hazai és külföldi nyelvi és irodalmi tanszékekkel, mu'zeumokkal, 
levéltárakkal és könyvtárakkal. Az ezirányú eddigi megbeszélések eredményei 
a munkaterv közös témáiban jutottak kifejezésre. 

A Hungarológiai Intézetnek Sajátos feladatai megoldásához mindenekel őtt 
Fel kell kutatnia, be kell gyuíjtenie és bibliográfiailag fel kell dolgoznia a hazai 
magyar folyóiratokat, lapokat, időszaki kiadványokat, könyveket stb., amelyek 
még megközelít őleg sincsenek összegy űjtve egyetlen jugoszláviai tudományos 
vagy közkönyvtárban sem. Ezt a tevékenységet ki kell terjesztenie az írói ha-
gyatékokra, a kéziratos m űvekre, az egykori szépirodalmi és tudományos folyó-
iratok és lapok szerkeszt őségi dokumentumanyagára, az írói levelezésre stb. 
E célból az Intézet külön dokumentáció-tárat (könyv-, levél-, mikrofilm-, fo-
toma'solat-tárat) létesített azzal a rendeltetéssel, hogy pótolja a meglévő  gy űj-
temények hézagait, illetve megteremtse a hiányzó gy űiteményeket. A munkaterv, 
a bibliográfiai  teendők jelentőségét hangsúlyozva, ebb ől a feladatkörből több 
témát irányzott elő, amelyeket az említett intézetekkel együtt kíván feldolgozni. 

A programban feltüntetett kutatási tématerv nemcsak az Intézet munka-
társainak egyéni érdeklődését, hanem az objektív szükségleteket, s nem utolsó-
sorban a Pillanatnyi lehetőségeket (az egyes ágazatokban foglalkoztatott mun-
katársak felkészültségét, az anyagi eszközöket) is jelzik. Éppen ezért csak az 
1969-re tervezett munkafeladatokat tartjuk végérvényesen megfogalmazottak-
nak, míg a hosszabb távra tervezett munkáknak csak f őbb irányait és kereteit 
akartuk jelölni. 

Hogy az Intézet sikeresen megvalósi'thassa a fenti elvekb ől következ ő  fel-
adatait, mindenekelőtt bibliográfiai munkálatokat és anyaggyűjtést kell végeznie, 
mert Vajdaság egyetlen tudományos vagy közkönyvtárában sincsenek begy űjtve 



azok a folyóiratok, könyvek, újságok és más publikációk, melyeket az Intézet 
munkatársai használni fognak. Ezért az első  munkaszakaszban a legszükségesebb 
dokumentációs anyag beszerzésére és a legfontosabb bibliográfiai munkák elvég-
zésére kell törekedni. 

Első  közlönyünk anyaga részben a fent vázolt feladatokkal, az ez évre 
vagy hosszabb távra tervezett projektumokkal kapcsolatos munkálatokba ad 
bepillantást, részben pedig a személyes tematikus érdekl ődésnek a képét nyújtja. 

Mikes Melánia tájékoztató jelleg ű  cikke beszámol az Intézet „Nemzedéki 
c's regionális nyelvi interferenciák" címen folyó munkálatairól, s f őleg módszer-
tani kérdéseket érint. 

Penavin  Olga évekkel ezel őtt kezdett munkájának gazdag tapasztalatairól 
számol be, s hasznos tanácsokkal szolgál a nyelvjárási kutatásba és atlasz-ké-
szítésbe bekapcsolódó új munkatársak számára. 

Papp  György tanulmánya az Intézet népnyelvi kutatásainak témakörébe 
tartozik,  s Kanizsa és környéke népnyelvének egy vonatkozását vizsgálja. 

Matijevics  Lajos a magyar diáknyelv kérdéseivel foglalkozó nagyobb mun-
kájának kiegészz'téseként a játszi szóképzést vizsgálja meg a vajdasági diákság 
nyelvében. 

An đelié  Magdolna Margalits Edét mint a szerb és horvát irodalom magyar 
fordítóját mutatja be az Intézet a magyar és a délszláv népek irodalmi kapcso-
latait feltáró nagyobb projektumának részleteként. 

Hasonló témakörhöz kapcsolódik Božidar Kova ček cikke is a századforduló 
körül megjelent újvidéki magyar színházi folyóiratokról. Ez a téma a Vajdasági 
Történelmi Intézettel közösen vállalt m űvelődéstörténeti kutatások körébe tar-
tozik. 

Dávid András dolgozata a délszláv epikus énekhagyomány magyar vonat-
kozásaival foglalkozik, s a Mátyás királyról szóló énekek kérdését vizsgálja. 
A projektum, amelynek az itt közölt tanulmány csak egy fejezete, több évre 
előirányzott kutatómunka eredményeképpen be fogja mutatni a teljes szerbhor-
vát epikai anyagot, amelynek magyar vonatkozásai nincsenek kell őképpen meg-
világítva. 

Csuka Zoltán rövidebb, személyes emlékeket felelevenít ő  előadása az ex-
presszionizmus térhódításáról a jugoszláviai magyar irodalomban a húszas évek-
ben a Horvát Íróegyesület 1969. IV. 27-i symposionján hangzott cl, amelynek 
a szövegét a szerz ő  volt szíves rendelkezésünkre bocsátani. 

Féderer  Mária Jakov Ignjatovićnak, a szerb realizmus ismert prózaírójának 
politikai szerepléséhez nyújt adalékokat levéltári kutatásai alapján és az egykori 
sajtó közleményeinek felhasználásával. 

Lőbl  Árpád (L őrincz Péter) kutatásai a jugoszláviai magyar művelődés-
történet feltárását célzó tervhez csatlakoznak. Ezúttal Bánát magyar kulturális 
hagyatékáról, az ottani magyar magánkönyvtárak állapotáról, egykori magyar 
lapokról és írókról ad vázlatos képet. 

Király Ernő  szerb nyelven már közzétett tanulmányát mutatja be részben 
kiegészítve újabb adatokkal. 

Első  számunk anyagát néhány könyvismertet ő  s az Intézet bels ő  életét kí-
sérő  közlemények egészítik ki. 

Szeli István 
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Mikes Melánia 

TÁJÉKOZTATÁS A 
MAGYAR—SZERBHORVÁT  
KÉTNYELVŰSÉG  KÖRÉBEN 
FOLYÓ KUTATÁSOKRÓL  

Gsszetett - szocioiii1lgvisztikai  és pszidholingvisztikai - jeJ)lege miatt, a 
kny1vűség igen széleskörű  kutatási lhetőségeket nyújt. Tekintettel az iskola-
hálózaeunkan meglévő  kétnyelvű  gyakorlatra, a megoldásra rvhó sok tanítási 
prMémára és a Vajdaság közéietében fönnálló társadalmi adottságokra, a Hun-
garológiai Intézet egyik távlatterve a vajdasági magyar—szerbhorvát kétnyl-
vűség nyelvészeti és nyelrvpeda'gógiai aspektusait ielsódleges kutatási tárgyává 
tette. Az aiáibbiakban a syelvi interferencia és az összevet ő  magyar—surb -hor-
vk mondattan köréhez tartozó, folyamatban lév ő  kutatások programmját és 
célij& ismertetjük. Azután a kutatások elméleti kérdéseir ől és módszertani meg-
közelltéséről szólunk. Végül pedig az anzaggy űjtés gyakorlati megoldásait vá-
zoluk. 

Társa4a!lmunk  pozitív törekvését, hogy az egy közössében él ő  magyar és 
szezhoi'viát ajkú gyeiimkek egymás nyJivét minél tkéletesbben ajv ĹtsJk, 
legjobban úgy suozclftjulk elő, hogyha az idegen nyélív tanhását tudományos 
alapokra fektetjük, nevezetesen a két nyelv összevetéséb ől adódó nyelvi saját-
ságok tudaitcisítána rniellett az idegen nybv ipedmgógiai és módszertani  ellrvek  ki-
dolgozása és gyakorlati megvalósítása számára tudományos alapot biztosítunk. 

A kétnyeliv ĺíség 'lingvisztikai jelenségeinek tanulmányozását a nyelvi inter-
ferencia megfigyel'éseiívl kezdtük. Els ő  feladatunk teht, hogy a magyar ajkú 
gyerni&dknél f1jegyezzii& a  ihiháku, iaimikor ezek szebüil besz.élnjdk, vagy 
írnak, és ugyanezt vessziilk a szerbhorvt iajkú gyermekekinél, iaimikor ezek ma-
gyar nyelven ibeszélnek. A feljegyzett hibák a nyelvi interferencia jelenségeit 
jelzik azt, hogy hogyan ibefolyásdlja  az  ianyanyelv rendszere a nem ainyainyeliv 
rendszerének az lsajátítását. Következ ő  lépésünk a nyelvi interferencia jelens& 
geinek az élemzése. Ennek eredménye pedig az összevet ő  magyar—szerbhorvát 
nyelvtan egyik alapja lesz. 

Párhuzamosan  az említett ikutatáwkkal ,  a szerbhorvát, illetve magyar anya 
nylvet beszélő  egyénektől szerzett Információk és az írott szetlÝhorvát és ma-
gyar nyelv alapján a két nyelvnek a rendszerét hasonlítjuk össze. Azután a 
nyelvpedagógiai vonatkozású következtetések levonásával lefektetjük az össze-
vető  magyar-szerbhorvát nyelvtan irányvonalát. 

Tématervünk alapján kutatási központokat létes&i'tettünk Novi Sad-i, sza-
badkai és zentai iskolákban és óvodákban, és újakat nyitunk még két helység-
ben. Intézetünk állandó kapcsólatot tart fenn ezekkel a köntokkal, és együtt-
működést hoz létre az illet ő  tantestületekkel. 
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A megfgyeléseket egyidej ű'leg négy generációs csoportban négy iskolaéven 
keresztül klytat3uk. Az els ő  generációs csoportot az óvodásk képezik. A má-
soditk generációs csoport iaz áiLtailános kda ilsó 'tagozavú iüve ţndékeiből, a 
harmadik csoport az általános iskdla fels ő  osztályos tanul&b61 áh, a negyedik 
generációt pedig a középi'1ko1ások képezik. 

Bár kutatásaink 'mostani fázisa megfigyel ő  jellegű, 'tevékenységünkben nem-
csak az anyaggyű jtésre szorí'tkozunik, hanem az eddigi Vagy a folyamatban lév ő  
elemzéseink alapán a kétnyelv ű  pedagógiai gyakorlatot javaslatokkal, tani'tási 
vázlattervekkel és módszertani utasításokkal mozdi'tjuk el ő . A következő  tan-
évben átvesszük egynéhány kísérileti tagozatban a munikairányítást és a mun-
kafolyamat elien&zését. 

Kutatásaink irányelveit a társadalmi szükségletek és a nye4velmélet újabb 
felfogásai szaibjáik meg. Már az 'el őbb mondottakból kit űnik, hogy az egyének 
beszédében végbemenő  nyelvi interf'erencia jetenségeinek és a nyelvközösségeket 
képviselő  informátoroktól szerzett információknak egyforma jelent őséget tulaj-
donftunk. 

A nem anyanyelvet tanító tanügyi imunkágnak ifontos tudnia, hogy a két 
nyelvet beszélő  gysermk ihogyan itesz külön]bséget a két nyv között, ős milyen 
mértékben 'keveri a két nyelvet. Az interferencia fonlógiai, grammatikai és 
szemantikai 'szinten jelentkezhet. Az úgy történik, hogy a gyermek az anya-
nyelvi sajátságokat, szabályokat vagy szókincset akkor is a'lka'lmaza, amikor 
nem az anyanyelvén beszél'. 'Egynéhány példával szemliéltetjük ezt a jelenséget: 

fonológiai szinten. 
A magyar lhangrendsz ,er nem tesz ikülõnbséget a palatális j réhang 

és a palatális laterális iy hang között. Azért a magyar ajkú gyermekek 
gyakran a szerbhorvát  lj-t 3-nek ejtik, pl.:  judi ijudi  helyett,  napoje 
napolje  helyett,  pahujice pahuljice  helyett. 

grammatikai szinten. 
A magyar esetrenJszezhen a főnév a tárgyesetben mindig morfé-

mával van megjelölve (vagy tárgyraggall vagy birtokosraggal). A szerb-
horvát nyelvben ez nem 'mindig van 'így, de a 'magyar 'aj:kú gyermeknél 
gyakran el őfordul, hogy következetesen különbséget tesz a nem meg-
jelölt alanyeset ős a megjelölt tárgyeset között, pl.: zatvori prozoru  
vagy  zatvori prozora (=  csukd be az ablakot). 

szemantikai szinten. 
A szerbhorvát 'nyelvben a nemzetiséget jelent ő  'szótőhöz fűzött 

képzővel különböztetik meg azt 'a szót, amelyik az illet ő  nemzetiségű  
enibert jelöli attól a szótól, amelyik magát a nemzetiséget jelöli, pl.: 
Srbin—srpski, Ma đar—madarski.  Mivel 'a magyar nyelvben ez a meg-
Ikúlönböztetés nem létezik, a magyar ajkú gyerekek a nemzethez való 
tartozást 'a következ őképpen 'fejezik ki:  on je srpski (=  ő  szerb),  on 
je madarski =  ő  magyar). 

Az interferencia a hangok ős mondatrészék disztribúciójában is jelentkezhet. 
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a hangok disztribúciójában 
A magyar hangok asszociatív Irendszerében a szóeleji mássalhang-

zócsoportok ki'vétlt képeznek. Ezért a magyar ajkú gyermekek így 
szoktáik mondani:  kače skače  helyett, vagy  perela prala  helyett. 

a mondatrészek disztrlbuciójá'ban. 
A szerbhorvát nyelvben a jelz ős főnévi csoportban a jelző  a 

jelzett főnév után következik, pl.:  drika lonca, poklopac kutije.  A 
magyar nyelvben a jelz ő  a jelzett főnév előtt dii, pl.: a fazék füle, 
a doboz teteje. Amikor a magyar ajkú gyermekek szerbül ibeszélnek, 
többször előfordiĄ , hogy így mondják: lonca drka, kutije poklopac. 
A szerbhorvát ajkú gyerekekt ől viszont ezket hallhatjuk: füle fazék, 
teteje doboz. 

Egy másfajta nyelvi interferencia jön létre, az úgynevezett nyelvi ibehozatal 
formájában, hogyha a kétnyelv ű  gyermek az egyik nylv szókincsét a másik 
nyi.v rendszerében használja, és pedig két okból: 

Amikor a gyermek nem az anyanyelvén beszél, megtörténhet, 
hogy nem jut eszébe valamilyen szó, és azért az anyanylvi itudását 
igénhe veszi, p.:  čika seče almu (= a bácsi aámát vág). 

'Egyes szerbhorvát szaivaknak nagy a mindennapi életben hasz-
nálatos gyakorisága, és azért a kétnyelv ű  környezetben élő  magyar 
ajkú gyermekek beszédében hal'ljhat6, pl.:  megyek a zadruga'ba <  me-
gyek a ternil6szövetkezebe), vagy a szamouszluga'ban voltam (  az 
ön'kiszolgálôbaui voltam). 

Az összevető  magyar-szerbhorvát mondattan monográfikus földolgozása 
legalább öt évi munkát és több jugoszláviai é5 magyar nyelvész együttm űködését 
igényli. A tervezett anyagot három részre osztottuk fel: az els ő  részben a főnévii 
csoportokat, a másodikban az igei csoportokat, a harmadikban pedig a szóren-
det dolgozzuk fel. 

Elméleti kutatásainik súlypontját az összevet ő  magyar-szerbhorvát mondat-
tan körében egy módszertani meközlítés kidolgozása képezi. Ezek a kutatások 
annál is inkább lszerűek, mivel mind a szerbhorvát, mind a magyar genieratív 
nyelvtani kutatások még folyamatban vannak. Usszevet ő  kutatásaink először is 
a tipológiában elért eredményeket veszik igénybe é5 ugyanakkor a mélyszerke-
zeti összehasonlításhoz vezetnek. Tudjuk, bögy a nydvszerkezeti Ikülönibségek a 
felszíni struktúrában a legszembet ű.nőbbek. Minél jobban haladunk az abszt-
rakció felé, annál jobban elmosódnak a különbségek. Egyik fontos feladatunk 
megállapítani, hogy a magyar-szerbhorvát mondattani eltérések az absztrakció 
melyik fokán kezdődnek. 

Kutatásainkban induktív és deduktív eljárás váltakozva egészítik ki egy-
márt. Eször is a  nyelw& biblk föltárása az inseríerenicia enségeire uta1. Eze-
ket a jelenségeket a magyar és szerbhorvát rendszer közt fennálló különbségek 
áltri okozott divergáló, konvergáló ős egyszerű  azonosítás kritériuma szerint 



elemezzük. Az összegyűjtött és rendszerezett  nyelrvanyag  alapján az interferencia  
j1enségeiink  a hierarchiáját állítjuk  M.  Azután ezt a hierarchiát az összevet ő  
kutatásokkal hozzuk  kapcslaba.  

Az elméleti kutatások pedagógiai alkalmazásában a nyelven kívül álló 
tényezők bevonásával kutatásaink új jelleget kapnak, és az  el-&1>b  fölvázolt el-
Járásnak  ój  folyamata kezdődik. Az egynéhány módszertani egységet tartalmazó 
kisebb  vázlattervezetek atlapján  nagyobb  válattervezetet késztü'nk.  

Megfigyeléseink céljának m egfelelően kutatási  központjalnkban  az anyag-
gyűjtés intenzív jellegű . Egy generációs csoportból a 'legfiatalabb korosztályt 
választottuk ki  -  az óvodások  ikis  csoportját, az  általá'ns iskla  első  és ötödik 
osztályát, a  középikola  elsó osztályát  -‚  és ezt a csoportot, tehát  ugyanezeket  
a  gyezimeheket,  négy éven  keresztü4  figyeljük. 

Mielőtt  hozzáűogtunik  volna az  anyaggyűjtéhez,  mindegyik növendék ről 
általános és  pszidho'lingrv.isztikai  'szempontból releváns elemeket tartalmazó kér-
dőívet  készítettünik.  Részletesebb információt kértünk a nyelvi környezetre vo-
natkozólag, 'többek közt: a növendék' utcájában  iéló ilajkosság  nyelvi összetételét; 
apja, anyja és a családhoz 'tartozó többi tagjainak az anyanyelvét. 

Anyaggyűjtésünk legfontosabb 'részét a  'magnófdl'vételek  képezik. Egyes 
csoportokat évente kétszer fölvételezünk  -  az iskolaév elején és végén, má-
sokat pedig csak egyszer évente. A  felrviételezés  egyéni jellegű, és 5-7 percig  
tartó interjú  formájában bonyolódik  de.  A fölvételező  mindegyik növendéknek 
ugyanazokat a kérdéseket teszi föl, el őször az egyik, azután a másik nyelv en , 
meghatározott sorrendben. A növendéknek csak közvetlenül a  fölvételezés eMtt  
mondja meg, hogy miről lesz szó, így a felvétel a spontán beszéd sajátosságait 
Jóval nagyobb mértékben 'tartalmazza. 

A 'szóbeli és írásbeli teszteket egy-egy interferencia-jelenség 'tüzetesebb elem-
zése végett alkalmazunk. Eddigi tesztjeink a f őnévi csoportra  -  szerbhorvátra 
és magyarra  - vonaťkozn&,  és 'a következő  feladatokat tartalmazzák: 

(a) szerbhorvát melléknév és f őnév egyeztetése grammatikai nem 
szerint, 

b) szerbhorvát harmadik személy ű  személyes névmás használata 
a természetes nem megkülönböztetésére, 

szerbhorvát  mondattani  tárgy megjelölése morfológiailag, 
a  többesszám  használata a magyar jelz ős főnévi csoportban , 
'a magyar  -ban  és -t esetrag  ahkahnazása,  
a magyar birtokos jelzős szerkezetek. 

Értékes anyagot  szl.gá'ltasnak  az írásbeli  .dolgozatok  is. Itt azonban a  
bibâk  gyakorisága  kisrbb,  ment  írárbdi dolgozatra lvészülini szuktalk  a növen-
dékek.  Tchát  Jóval  terjedelniesebb  anyagot  ke]il feLdolgozinunik,  hogy elemzésre 
alkalmas korpuszt kapjunk. Azért az  ilyennemű  anyaggyűjtést a nyelvtanárok 
által végezzük, ti. a  dolgozatok ja-vitása aíkrilmávval  a tanárok kiírják a  leggyak-
ralbban d16forduló  hibákat. 

A magnószalagokon összegy űjtött anyag elsó szelektálása után, amely a 
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köznyeivt&l eltér,5 mondatok és kifejezések kirv61aszt&sáb61  áh,  következk  az 
anyag  tá'rólása  a  dövet,kező  szempontok  számbavétele  szerint:  

(1) A korpusz  elemezen5  egysége a mondat. 

(2) Az  iniformátorről szóló  legfontosabb  adat(Yk:  
regionális hovatartozása, 
korosztálya, 
anyanyIve,  
ćétny1vűségi fokozata.  

(3) A korpuszról  szóló legfontoswbb  adatok: 
a  fölvételezés  sorrendje, 
a szélesebb kontextus  jellege,  

nyelvi hovatartozása  (szerbhorvát, magyar vagy kevert), 
az  interferencia jellege,  
az  interferencia nyelvi  szintje. 

A  tároandó  anyag  radoiádiz$a és minél könnyebb kezelése érdekében a 
fenti  szempontok  figyelembevételével  a'lkaiIimazni fogjuk*  a  peremlyukkártya  
rendszert. 

1. ábra. Egy korpaszegységet tartalmazó lyukkártya.  
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2. ábra. Az 1. ábrán található korpaszegységet tartalmazó lyukkártya másik oldala  

• • •••••• •.. S••S  •••S •SS  .:. . 

• 	 S 
Az  elsb oszl ępra 	 A. m&sodik  oszlopra  
vonatkoz6 szimb6lumok 	vonatkoz6 szimb6luniok 

•  t=  magzi6szaiag 	 M magyar 	 S  
•  i=  informátor 	 SHB azerbhorv&t •  q'=  kérdés , 	 - fonolgia 
•  m nyelvanyag 	 G  gramrnatika 

•  J interferencia 	 S  - szemaritika  

S 	 I  - iniport&ci&  
D  - disztribuci6 • 	 NP- fbnvi  csoport  
Vige 	 S  

- esetŕendězer 	S 
•I-4H1-ł HHHH  

S S  •  S S  • •S•S  S S  • •  S  04000 5•'S  

3. ábra. A nyelvi interferencia témakörére vonatkozó kulcskártya 
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4. ábra. A lyukkártyák kiválasztása  

A lyukkártya egyik oldalára az elemzésre szolgáló korpuszegységet (1. 
ábra), a másik oldalára pedig tetszésszerinti rnegjegyzéseket, ágrajzokat vagy 
diagnamidkat viisziánk rá (2. ábra). Aztán a Ioloskártyáboz igazodva azokat a 
lyukakat vágjuk iki, amelyeknk az adott értéke megfelel •a kuácskártyán fel-
sorolt adatoknak. 

A peremlyiukkártyarendszer alkalmazásánál a kulicskártya kidolgozása el-
sődleges mfíveiet. A 'kulcskártya minden  lyukának van állandó, változatlan 
értéke, s ezért a célszerflség szempontjából megfontolandó, iho,gy melyik adatot 
visszük rá. A jel megszerkesztett kulcskártyának át kell fogni a témákra vo-
natkozó Összes adatokat. 

Tekintebe  véve témakorünik mind tartalmi sajatosságát, mind sajátos mód-
szertani ntegközellítést követel ő  igényeit, a kulcskártya kidolgozását két fázisra 
osztottuk. Az els ő  fázisban - amely már be van fejezve - a globális rend-
szerzésre szökségns adatokat ddigozsi ťk IkI, csak 32 lyuk igénhe vátdiével (3. 
ábra). A fennmaradt lyukakat a második, ez utáu következ ő  fázisban a téma-
kör részletesebb földolgozása folyamán ki fogjuk használni. 

A kulcskártyánkra rávitt adatok a küvevkez&k: 

a magnOfölvétel megjelölése, illetve a kutatási központra és 
generációs csoportra vonatkozó adatok (t 1  -,t B), 

a megjelölt csoporthoz tartozó növendék sorszáma (i 1 - 
—i XX), 

a korpuszegys ég  'hovatartozása a fölvétel kérdéskörében (q a - 
— q d), 
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a korpuszegység nyelvi hovatartozása  (im  M  - an SH),  
az  interferencia jelenségeinek  általános  meharározása  (I F  -  

—IC). 

Az első  ábrán szereplő  korpuszegységben  az  interferenciát  a  nam je kife-
jezésben fedezhetjük &öl. Ezt a  jeléniséget  a  esz616  alany  tudatában ívégbemen ő  
két nyelv ,  közti azonosítási  folyamatnak tuladonítjuik. Megkülönböztetésül  a  
disztrbuci6t6l  (I D) és  impojrtálást61,  (I 1) az azonosítás jelzésére nincs  küIÖx  
lyuk. Mivel az azonosítás a  grammatiikai  szinten megy végbe, az I G jelzés ű  
lyukat vágtuk ki. A jelenség az  géhez  Fűződik,  thát  az I V jelzésű  lyukat i  
kivágjdk.  A  gnminatikaii szisiiten viégbameniő  azonosítási  olyamanna łk  az igei 
csoporton belül ez a  jéliensíg  I 1  sz&ntá kaeeg őriájába itajrwzik.  Ennek  k&vetkez-
tében  a megfelelő  lyukat vágjuk ki. 

Mindegyik interferencia-jelenségn ek  a következő  négy jelzést kell tartal-
mazna: 

a nyelvi szintre vonatkozólag, 
a folyamat  típus&a  nézve, 
a nyelvi  kategrói&t  illetőleg, 
a nyelvi kategórián belüli alcsoportosítást. 

Ezeknek a jelzéseknek a  ikombinálása  hő  lehetőségeket  nyút  az interfe-
rencia jelenségeinek minél közelebbi meghatározására. 

Az (a), h), (c) és (d) pontok alatt föltüntetett adatok jelzését szintén a 
számok és betűk  kombinálásíval  végezzük. Igy az 1. ábrán szereplő  adatokat 
a következő  lyukak  kivágásáival  jelöltük meg: 

adat 	 lyuk  

SH =  szerbhorvát nyelvanyag m  SH  
12  =  12. számú magnószalag t 2  +  t X  
B = a  szalag B oldala  t  
3  =  a növendék sorszáma i 1  +  i 2 
c  =  a fölvételen szereplő  3. kérdés q a  +  q b 

A  peremlyukkártyák  kezelése igen egyszer ű . Kiválasztásuk, rendszerezésük 
és szelektálásuk a köt őtű  egynéhány  beszúrásával  történik (4. ábra). Pillanatok 
alatt akármelyik adatot megkaphatjuk és így sok id őt  megtakarítunk. 

REZIME 
OBAVEŠTENJE  O ISTRAŽIVANJIMA U OBLASTI 
MAĐARSKO-SRPSKOHRVATSKE DVOJEZI ČNOSTI 

Imajući  u  vidu potrebe koje proizilaze iz društveno-ekonomskih odnosa  u  dvojezič-
nim mađarsko-srpskohrvatskim dvojeziČnim sredinarna nae pokrajine  a pre  svega dvo-
jezičnu pedagošku praksu  u  našem školstvu, Institut za hungarologiju je  u  okviru svog 
projekta psiholingvisti čkih ispitivanja dvojezi Čnosti  u  Vojvodini dao prioritet izu Čavanju  
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jeziČke interferencije  i  kontrastivnoj sintaksičkoj analizi mađarskog  i  srpskohrvatskog 
jezika. 

Naša istraživanja  Se  pored teoretskog upoređivanja struktura dva jezi čka sistema, 
baziraju  na  govornom materijalu dvojezi Čne dece raznih uzrasta  i  raznih govornih sre-
dma, koji  se  prikupija  u  vidu magnetofonskih snimaka, usmenih  i  pismenih testova, kao  
i  školskih pismenih zadataka iz nematernjeg jezika,  u  odredenim ikołama  i  predškołskim 
ustanovania  na  teritoriji Novog Sada, Subotice  i  Sente. Opservacije vršimo istovremeno  
u  Četiri uzrasne grupe, od kojih prva predstavlja predškolski uzrast, druga uzrast nižih 
razreda osnovne škole, tre ća uzrast viših razreda osnovne škole,  a  Četvrta srednjoškolski 
uzrast.  U  skladu sa ciljevima nauih ispitivanja, pra ćenje razvojnog procesa kod odre đenih 
ispitanika trajaĆe  4,  odnosno  5  godina.  

Na  teoretskom planu najvi śe važnosti pridajemo razradi metodološkog prilaza  na  
osnovu generativne gramatike,  jer  smatramo da  se  solidna kontrastivna grarnatika  ne  
može ni zamistiti bez uključivanja najnovijih tekovina savremene lingvistike.  

U  svrhu racionalizacije procesa analize  i  sinteze, odabrani govorni materijal  regi-
struje  se na  rubno-bušenim karticama (si.  1-4),  čija jednostavnost  u  korišćenju  i  veoma  
lak  naČin rukovanja pci radu omogućuje veliku uštedu  u  vremenu. 

SUMMARY 

INFORMATION ABOUT  THE  RESEARCH WORK 
IN  THE  HUNGARIAN-SERBOCROATIAN BILINGUALISM 

Considering the needs arising from the social and economical relations iii the  Hun-
gaian-Serbocroatian bilingual communities of our province and with special view to the 
bilingual pedagogic activities in our educational system, the Institute of Hungarology  
has  given priority to the investigations of linguistic interference and the contrastive 
syntactic analysis of the Hungarian and Serbocroatian language in the  Project  of psycho-
linguistic investigations in Vojvodina. 

Beside theoretical comparisons of the structures of the two language systems, our 
investigations  arc  founded on the speech material of bilingual children of various age 
living iii different linguistic environments. We have been gathoring this material on 
taperecords, further by oral and written tests, and schoolworks written in the second 
language.  (Jut  observations  arc  going on in four generational groups at the same time, 
the first of them representing the preschool generation, the second one the group of  
7-10 y. old  children, the third one the group of  11-14 y. old  children and the fourth 
one our secondary school generation. According to the aims of our investigation, we 
will follow the developmental process in the speech of our subjects for  4 ot 5  years 
long. 

As to the theoretical point of view, the greatest importance  has  been attributed 
to the elaboration of  a  niethodological aproach based on generative grammar, because, 
as to our opinion, the  most  recent results of  modern  linguistics  must be  inciuded in  a  
good contrastive grammar. 

Iii order to rationalize the analytic and syntetic proceeding of our ressearch work, 
we register the selerted material on punched cards (fig.  1-4),  which  arc  handy and 
save  a  lot of time.  
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Dr. Penavin Olga 

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
NYELVJÁRÁSI ATLASZOK  
KËSZITËSËNEK  
MŰHELYTITKAIBÓL 

A  dialektdl6ga,  a nyelvjáráskutatás nemcsak a szinkrón  nyelvldrás  szem-
ponejáib&l fontos  tudományág, hanem mint Fodor István  mondja  Mire jó a 
nyelvtudomány? (Budapest 1968.) c. könyvében: „A modern  nyelvtudományban  
a  nyelvtörténet tula.donképpen nyelvjárástörténet,  hiszen  -  amint már erre 
utaltam  -  minél régibb korok  nylvállapotát  vizsgáljuk, a köznyelv és az  
iroda'ltmi  nyelv  egységesuitő  hatása annál kevésbé tapasztalható, s annál inkább 
kell a  nyelvi jlenségeket,  az egyes  nyelveml&ket nyelvjárási  területekre lo-
kalizálni. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a mai nyelvjárások és a .nyelvtör-
ténet korábbi szakaszainak nyelvi változatai között  összeďiüggésdtet keresünk."  
A  nye1vjááslwtat.ásra  általános nyelvészeti szempontból is  szükség  van. De nem 
a  kuiiiĆzvmok szemeigetése, kiemťl&se  a cél, a.  ifladat  a  gy$4bennem  a köz -
ny'eiv't&l  való  t4térés  bemutatása, a  peciális t4jszavak iiögzÁtée,  hanem a nyelv -
jáxiás rendsexésik ibemuodm,  a  hangrendiszer,  a  nyehnsainii rendszer,  a szó-
kinias öszeWtftása.  Még hozzá  igen süngető  ifdliadzt,  mert a  nyelvjáráso&  a 
gazdasági-társadami-imŰvelődési  viszonyok hatására  -  természetes módon  -  
egyhamar  elt(innek.  Ez a teljességre való törekvés sokrét ű,  éló,  aktív anyag  
gýťíjtését,  gondos terepi munkát igényel, a  leMol•gozáshoz  pedig éj módszert, a  
nyelvatlaszok  készítését.  

F&leg  a teljes, egy ország, illetve egy nemzeti nyelv nyelvjárási területeinek 
atlaszai,  &  a regionális,  mikroatlaszok  is lefényképezik a gyű jtés pillanatában 
a terepen  talá]ható  nyelvállapotot. A teljes  nyelvatlasz azonban  nem képes 
visszatükrözni a teljes  syelrvjárási rendszert,  csak a vázát adja, mert nem  félel-
het  minden  lehetséges  kérdésre, csak a korlátozott számú  &ieiyen  feltett korláto-
zott számú kérdésre adott feleleteket tartalmazza. A regionális, azaz egyes 
nyelvjárási területeken  készített  atlaszok már részletesebb képet mutatnak az 
illető  nyelrvjárásteiiületről,  tekintve, hogy  nagyobb  számú sokszor telj es  sűrűségű  
kutatóponvhálózattal  dolgoznak, •s mivel  'kisébb  területen kell kikérdezni a  
kérdő vet,  a kérdések számát is növelheti a gy űjtő . Ezzel pedig közelebb került 
a célhoz, a  eeljesséhez.  

Mi is előbb a regionális nyelvatlaszok  készítéséhez  fogtunk  (1. A jugoszlá-
viai  Muravidék  magyar  tájnyelvi arlasza -  gyűjtötte és Összeállította  Penavin  
Olga, kiadja •a Magyar  Nyelrvtudoniányi  Társaság, Budapest, 1966. 2.  Penawi.n  
Olga: Mutatvány a Baranyai—Drávaszögi  nyelvatlaszból -  A Janus Panno-
nius Múzeum  év&önyve  1967, Pécs, 1968. 3. A jugoszláviai Baranya magyar 
tájnyelvi atlasza  -  gyűjtötte és Összeállította  Penavin  Olga  -  nyomdában, 
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most készül  Szerémség  tájnyelvi  atlasza),  mert így pontosabb képet kapunk a  
fldolgozott terü'let&  nyelvi  saátságairól,  egy-egy  térképlap  ugyanis több kér-
désre is válaszol  (fonol6giai-1fonetlkai, szókincsre  vonatkozik, illetve hangtani, 
alaktani sajátságokat is mutat egyetlen szó  tér'képlapja),  ugyanakkor a  nyelvi  
jelenségek dinamikáját, mozgását, társadalmi érvényességét,  elarvulásának,  gya-
koriságának  fokát,  generációkhoz való kötöttségét, stil isztikai  sajátságait,  a ke-
letkezőben levő  új  jelentkezését is  dlárulja.  

Döntő  szempont volt  munkánkban az a köztudott tény is, hogy a  snikró-
aťlaszok,  a regionális atlaszok nem maradnak a  fe1szinen, mé1y6bre  nyúlnak, 
mint a teljes  aviaszok,  mert Ott inkább a szélesség az  irányiadó,  a minél nagyobb 
térség feldolgozása a feladat. 

Az atlasz összeállítása  jlentős  eredmény, de az atlasz adatain ak tinterpre-
tálása  még fontosabb. Az adatok  feldogozása  viszi előbbre az általános nyelv -
járástudományt,  sőt az általános nyelvészetet Is. 

J.  Gil'lieron  mutatott utat az  interpretálásban,  majd J.  Jud,  K.  Jaberg,  
E.  Coseriu,  Imre Samu pedig a Magyar  NyeIjárások Atlaszának  adatait ele-
mezte. Mi egyelőre nem  &mezzük  az adatokat. Első  és sürgős feladatunk a  
mikroatlaszok  összeállítása. Ha ez a sok  utazát,  terepi munkáit igénylő  munka-
fázis  befeeződik,  akkor már jóval könnyebb lesz az íróasztal mellett elve a 
térképek adatain ak  feldolgozása. 

Ahhoz, hogy az atlasz  mebízhat6,  tudományos feldolgozásra alkalmas és 
a pillanatnyi  inyeiivi  helyzetnek hű  tükörképe  llegyen,  sok  körülm&nyre  kell te -
kintettel  lennünk, mert ezektől függ a fáradságos  imunka  sikere. 

Legelőször Is gondosan fel kell készülni a vizsgálandó terület jelensé-
geire,  azaz az eddigi irodalom felkutatása és a'ttanulmányoz4sa nélkül nem  lhet  
nekifogni a  kérd&'v  összeállításának. 

A jó ke'rd&'vnek  az általános  (Össze1hasonlításra  alkalmas) adatokra  vo-
nakoz6 lk.érdéseken  kívül az illető  vidék speciális  jelenségeire utalókat  is kell 
tartalmaznia. Az egyes kérdésekre adott válaszok nemcsak egy jelenséget érint-
hetnek, illetve egyetlen  válaszból  többféle jelenségre következtethetünk, rend-
szerint  fonetikai.ďonológiai  jelenségek re  és  szćkinicsre, szóáillományra,  a szó je-
lentésére  vonatkozókra,  illetve alaktaniakra. Az  alaktani'aik  Is nemcsak  hang-
tani, hanem szóföldrajzi  köveťkeztetések  levonására is alkalmasak. 

Mondattani jelenségekre nagyon nehéz kérdezni, ezért ezeket el Is  hanya-
gdiák.  Mi sem erőltettük. Mondattani adatokat a  magnetofonnal felrvett  beszél -
getéskből,  lopott  áolvétiel&ből,  kötetlen  elbeszélésekből  előadásokból elemezhe-
tünk ki legbiztosabban. Az így kapott adatok, ha a beszédszituáció megfelel ő  
volt, sokkal  megbízhatóbbak,  mint a kérdésekre sok gyötrelem árán kapott fe-
leletek adatai. 

A regionális atlaszok  címszavaira  vonatkozó előre pontosan  megifogailma-
zott  kérdéseket Úgy  állítjuk  Össze, hogy a válasz a kérdezettek mindennapi 
életéből vett, lehetőleg alapszókincsükbe tartozó szavak segítségével, spontánul 
történjék. Arra kell törekedni, hogy ne kelljen sok  mell&kérdést  feltenni. Tar-
tailmilag  pontos, világos, ér thető  'legyen a kérdés, ne lehessen. félreérteni. 

A kérdezés alkalmával rámutatást, utánzást, képet, rajzot, tárgyat Is  segi't-
ségül vehetünk,  mert ezekkel kiküszöböljük a tétovázás, a melléfogás okozta 
hibalehetőségeket. 

Az alaktani jelenségekre vonatkozó kérdéseket még gondosabban kell meg-
fogalmazni, mint a többit, mert a válaszon néha  huzamosaibb  ideig el kell  gon- 
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dolđćozjiia  az  adatszo.1.gá!Itat6nak.  A mondatok  ki'egészÁttetése is  bizonyos esetek-
ben kissé nehézkesen megy, különösen akkor, ha nem vág  rögt6n  az  adatszol-
gáłtaté  esze, vagy nem érti meg a  munkaifo1yamatot.  

A kérdések száma is hat az eredményre. Ne tegyen nagyon sok kérdés, 
ment igen  nehéz  és  fánaszté  egyik témáról a másikra  .ugrâhi.  A mi  kéidéívünk 
aránylag  kicsi, mindössze 160 kérdést tartalmaz, de az  áta'lá'nos  'adatokon  kvül 
speciá'Li.sa)kat  is kérdez. A  gyakor.lát  azt mutatja, hogy  kb.  3-4 éra alatt ké-
nyelmesen ki lehet kérdezni egy-egy  adatszligáltat6t61,  illetve adatsz'olgá'ltató -
csś portt61.  Az  adatszolgáltatók  a munka  ívégeztével  'rendszerint meg 'Is kérdezik: 
„Hát csak ennyi  ‚v6t  az egész?" „Asz hittem  -  mondja a másik  - t&bbet  fog 
faggatni! Asz  gondétam, maj  nem Is  birok  mindönre  fełeni, ojan  sokáig fok 
tartani." 

Még biztatják is az embert, hogy csak kérdezzen ha még valamire  kfván'csi,  
ha még van  ‚viallami  azon a  papron.  

A mi  kérdöívünk  a következő  &oga'lomiköiiökb&l  vett kérdésekre vár felele-
tet: a ház és  ikõrnoke,  a  lház  belseje, az ember: testrészek,  ruházat,  rokonság,  
eszközök,  foglalkozás (földművelés, állattenyésztés), sütés, f őzés, élelmiszerek, 
az ember környezete (növény-, állatvilág), számok, cselekvések. Amint 'látjuk, 
a  falura  és a falusi életre vonatkozik a kérd őív, néhány  etnográ'fiai  jelentőségű  
szóra  iś  rákérdezünk.  

A  [felisorolt  területekhez tartozó szavak hangtani,  laktan-i, 'szóföidrajzi  el-
legű  megfigyeléseket tesznek 'lehetővé. A kapott  rválaszok  alapján  megfigycIfiet-
jülk  vizsgált területet a  nyúlás, .röv&dü'lés, dif'tongátás, labia!l ,izá!lódás, ‚nvflta'bbá-, 
zártabbáválás,  'a  pótlónyójtás,  a  hasonu'lás,  a magán- és  m&ssa'lhangz&  nyelv-
járási  'vâl'tozatait, módosulását;  a szótövek változásait, a fontosabb képz őket,  
ha[tároaé .iiagu łkat,  a  birtdko szenlynagiozás  [fontosabb alakjait, az igeragozás-
ban  .elentkező  változatokat,  a 'szavak ,  aiakdk  harcát  stb.  

3. Á kutatópontok kijelölése, a kutatóponthálo'zat mega'llapz'tása 'nlkül  nem 
tehet  dkezdeni  a terepi munkát. Ha lehetséges,  tëlj'es  vagy  imegk5zelítSen te1ijes  
sűrűségű  kutatópontiháMzattal  'dolgozunk (lásd Muravidék, Baranya,  Szerémség!),  
ha ez nem 'tehetséges,  akkor úgy  állítjuk 'össze 'a  imegUtogatan.M he1vs4k  jegy-
zékét, hogy [főleg magyar lakosságé falvak, 'települések kerüljenek a  iegyzékre,  
az  'eseieges  arányszám  'iega'láhb  700/o  legyen.,  éllenőrzésképpen vegv'eslakosságú 
telepü'léseket  is felveszünk.  ElsósoA>an  földműves településeket választunk, illetve 
olyat, ahol az 'Ipari munkások 'kisebbségben vannak. A 'gyűjtőt csábító, vasúttól 
távol eső  falvak, a 'villanyt  nélklözők  20 évvel  ezlőt't  még alacsonyabb  kultúr-
szinten éltek, Időközben azonban a villany  imegjel ,ent  ezekben  a falvakban  is,  
az au'tóbuszjá'ratok ezeket Is összekötik a  nagyvilággal,  megszűnt a  köznyelv  
hatásától  való  mentességük.  

K'i'sziálîlá's  előtt a  szakirodalomból, Hlységnévtáiiból  stb.  tájékozódunk  a 
falu felől  is,  földrajzi helyzetéről,  teleptése  idejéről, arról, hogy kik, honnan, 
mikor  települték  az 'illető  (helységbe, mivel foglalkoznak,  imillyen  a gazdasági 
helyzetük, van-e ipar, gyár a helységben vagy közelében, honnan házasodnak, 
milyen nyelvi rétegekkel érintkeznek, milyen 'nyelvi  'hatásnajk  vannak 'kitéve, 
ha vallásosak,  imilyen félek'ezethez  tartoznak, van-e népi foglalkozás,  vólt-e  
nagyibirtok  a ihatásiban, a környéken, van-e 'villany, mozi,  'teievíziók'észülék,  
melyik  kommuná(hoz  tartoznak, milyen  i'akolájuk  van,  &1gozik-e Ott nálunk 
végzett hallgató, akire  sz nĺ thajttunlk?  
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A gyűjtés időpontjának megválasztása: 
A sürgős mezei munkák ideje  a'łk'al'ma ťlan  'a gyűjtésre,  noba  akkor is akad 

minden  bázban  egy-egy Öreg, akitől ki lehet kérdezni a kérdőívet, de ez nem 
elegendő, sőt téves képet kapnánk 'a falu nyelvér ől,  ha  csak  ráiuk támaszkod-
nán'k.  

A  legmegfelelőbb  időszak a betakarítás utáni időtől áprilisig tart, ennek az 
időszaknak is csak egy része alkalmas valóban zavartalan  'gyűjt&munkára,  ez 
pedig a téli két hónap, január, február, mikor még mindenki otthon  ta'r'tóziko-
diik,  egész nap ráér, a 'jószágok  gondozása,  etetése nem vesz el sok időt, az esték  
-  hamar sötétedik  -  'különösen  a'łikaImasak  a gyűjtésre, későig fent 'lehet 'ma-
radni, következő  reggel ki lehet pótolni, amit az éjszakából.  eliloptun(k.  

Ha nyáron  gyű viink, igen sokszor  megesik, hogy nem  ülhevünk  asztal  mellé,  
mert kint a földön,  ia szöllőben  nem egyszer a  'térdün'kre  fektetett  füzetbe  jegy-
zünk,  vagy,  otthon a 'háznál a  kü'szöbon ülve, esetleg a tornácon dolgozó adat-
szolgáltató m ellett  ikuporogva  jegyezgetünk. Ha 'kint az udvaron, a teraszon  
dligozó acLatszolgáltatóval  készítünk  ma'gnetofonfelivételt  minden zaj  hallatszik  
a  kaka'skuikoréko'lkstój'  a traktor, a  iszekér zärgéséig.  Sokszor a körülmények 
erre is 'rákényszerítenek bennünket. 

A kutatás előkészítése: 
Ritkán jelenünk meg a kutatóhelyen  hejelen'teť'lenül.  Rendszerint az iskola 

igazgatójának jelezzük jövetelünket, jövetelünk célját. Csak akkor fordulunk az 
igazgatóhoz, ha nincs más ismerősünk. Akinek bejelentettük érkezésünket, azt  
egyúttal  megkérjük, biztosítson szállást valamelyik földm űves családnál. Azért 
ott,  imert  a  szá'liá'sadóknál is  lehet gyűjteni, segíthetnek az adatszolgáltató ki-
választásában, ismerik a falu lakóit. Kartársaknál csak végs ő  szükség esetén 
szállunk meg. 

Az étkezésből nem csinálunk külön gondot. Ha 'Lehet, a 'befogadó család-
nál étkezünk, ha nem érnek  irá  főzni a mezei munkáktól, a vendéglőben is le-
ütnek egy pár tojást rántottának, de sokszor a magunkkal vitt vagy boltban 
vásárolt száraz koszt segít ki 'bennünket, esetleg a kapott vagy vásárolt gyü-
mölcs. 

Gyűjtés közben sokszor  megkínd'lják  az embert étellel, itallal. A legnagyobb 
neveletlenség, sértés  v'isszautasiítani  a szíves  kínál:ást. Kóstoltunk  mi m'á'r lőrétő l  
kezdve  cukros spirituszig mindent, de éltünk  napdkiig  zöld  almán  is. 

Mi is 'szoktunk vinni 'magunkkal 'cukorkát,  csókoládét,  hogy vagy az adat -
szolgál.ta'tót  kínáljuk meg, illetve ajándékozzuk meg vele vagy az ott tébláboló, 
figyelő  kisgyerekét, unokáját. Szívesen elfogadják. Fizetni  sohasem  szoktunk az  
adatszolgáltatón'ak.  El sem vennék,  sértésn,ek  vennék, „hisz ez nem munka", 
inkább Ők ajándékoznak meg bennünket gyümölccsel, valamily en in6pi himzés-
Se1,  valamilyen népi eredet ű , öregapjukról, öreganyjukról maradt régi darabbal. 

Legtöbb baj a mosakodással van, ha az ember nem elégszik meg a „cica 
mosdással". Viszont ha van a  łközelrben  folyó, akkor ez  i's  meg van oldva, a port 
este itt is le 'lehet mosni.  

Mikor  megérkezünk egy településre, els ő  utunk az iskólába  vezet, majd a 
népbizottságban  jelentkezünk.  Az iskolában kikérjük a kollégák véleményét az  
adavszolgá'ltatók  megválasztásához. Megesik,  iho,gy  'a kollégák sem értik meg pon-
tosan munkánk célját, s Olyan személyeket ajánlgatnak, akik 'figurás,  anekdó-
tázó,  „érdekes", sokbeszéd ű  emberek, 's rendszerint más vidékről valók. 

A falu papját is többnyire felkeressük, mert a  legriégb'bi  anyakönyvek be- 
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jegyzései, az egyházi ht69ágok rendeletére készült falutörténetek fontos forrás-
ként sz<Ý1gHiatnk. Nem egyszer értékes népi eredet ű  tárgyakra, szokások, népi 
játékok magnetofonszalagra rögzített felvételeire, rajzokra, fényképekre bukika-
nunk a parókiákon. 

Az ifjúsági szervezet is segíti munkánkat, segítenek felkutatni a j6 adat-
közlőket, segítenek az elszálilásotásban, különösen akkor, ha nagybb csoporttal 
- egyetemi hallgat6k1ka1 - megyünk 'terepi munkára. Csoportos terepi munka 
idején mindig az iskola a főhadiszállásunk, ott gyü'tekezünik, Ott ibesz61ük meg 
a „tapasztalatokat, ott beszéljük meg, ki hova, merre megy gy űjteni, ki hol mit 
talált, érdemes-e oda kimenni magnetofonnal is, esetleg 'fényképezni. Az i'iklás 
gyerekektől is sok hasznos adatot kapunk, de egyik-másik gyerek mellénk sze-
gődik 'kísérőként. 

Kísérőként sokszor rvialamelydk tan1t6 kartárs segít megtörni a jeget az els ő  
házaknál. Más a benyomás, ha ismerős kopogtat be a kiszemelt adaeközilőhöz és 
ismereteti munkánk célját. Az ismer ős legyőzi az első  pillanatok idegenkedését, 
eseleges ellenségeskedését. Ha az elsó házaknál megtörtük a 'jeget, azután már 
megy minden magától, adnaik bennünket kézr ől-kézre, az adatszolgáltatók ma-
guk ajánlják, hogy kit -kell még felkeresni. Sokszor a szomszédasszonyt is be-
vonják a megfelelő  személy k'iváhasztásába. Megesik, lhogy a kísér ő  maga is ki-
tűnő  alany. 

Néha a padon, a ház előtt ülő  idős ember vagy asszony mellé elepedünk, 
elbeszélgetünk vele, beszélgetés k,öiben azután sok mindent megtudusik, többször 
kiderül, hogy az illető  kitűnő  a,datköz'lő . 

Megesett már az is, 'hogy az autőbuszról leszállva és a falu felé gyalogolva 
egy gyiailolé tám uitaaĹt beninünket egy kitűnő  aLany śha, vagy maga ajánl fel 
szálUst a házában. 

Hossz,ťi  évek gyüjt&mun.kája során nem egy őszinte jóbarátra tettünk szert. 
Levelezés, kölos&niös barátság Lakuk &ui egy-egy aoáhiatónhdkaJ, szJllás-
adénkkal és csailádjávai, szívesen látott vendég 'mindegyik a másik (házában. 

Néha egy egész falu népéveh kerülünk közelebbi viszonyba. A gy űjtőt min-
den házban iágy fogadják, mintha egy közülük kiszakadt családtag térne vissza 
időnikřént r&vid L4wgatásra. Pniaszaildkah, ügyebajos dogai!kikiah levélben is, szó-
ban is a 'legteiimészetesbb módon, szégyenkezés nélkül fordulnak a gy űjtőhöz. 

A megfelelő  viszonyulás az emberekhez rendkívül fontos ebben a munká-
ban. Ha eléri a gyűjtő, hogy nem nézik többé „városi"-nak, „nadrágos"-nak, 
„ór"-nak, bevették maguk közé, akkor már nem kell félnie, hogy köznyelvi 
adatokkal traktálják akkor már nem szégyellik el őtte a saját nyelvüket, nem 
modoroakodnak, hanem a maguk természetes, egymás között 'használt nyelvükön 
nyilatkoznak meg előtte is. Nincs szükség többé „orv anyag"-ra, „'lopott felvé-
telek" készítésére, kitájruhikoznak, megnyilatkoznak a befogadott személy el őtt 
szégyenkezés nélkül. 

6. Az adatközl ők megválasztása az eredményes gyűjtőmunka egyik felté-
tele. A jó adatközlő  ismérvei: 

a faluban született, nevelkedett, icsak kevés ideig volt távol 
szü'lőfalujától, otthon é5 környezetében a 'falu nyelvét beszélik, ezt örö-
költe, 

házastá'rsa  is falubeli, 
analfabéta  (ez már ritkaság, legfeljebb az időseknél 'fordul elő ; 
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ha nem is tud olvasni, bizonyára lialgat rádiót, s őt újabban hallgatja 
és nézi 'a televíziós adásokat!), illetve nem nagyon olvasott, tudálékos, 

faluja nyelvjárását,  tipikus ibeszédm6dj&, nyelvhasználatát tÖ-
kéletesen ismeri, beszéli, a kétnyelv űség nem rontotta meg nyelvét, a 
köinyev hatásfóka minimális, 

szllemileg  ép, fog&ony, értdmes, ia kérdés&iet niegétiti, vá-
laszolni tud rájuk, 

heszél6szervei  hibátlanul működnek, nem beszédhibás, hangkép-
zése nem egyéni, nem süket, nem nagyothalló, 

természetes 'beszéd ű, nem urakodik, idegenek előtt is a saját 
nyelvét hasná łja, 

a családban több nyelvi réteg van képviselve (öregek, közép-
kor6aik, fiatalidk, gyerkdk; nők, áésifiak), 

lehetőleg szegényparaszt, esetleg középparaszt; munkás is llehet, 
ha a Fenti igényknek megfelel. 

7. Bevezetés a  gyujtéshez,  az adatközlők  bizalmának  megnyerése: 
A gyűjtéshez meg kell teremteni a megfelel ő  hangulatot, hogy megszólal-

tassuk az alanyt. Lőr.incze Lajos mondta egy közös (kiszállásunk alkalmával, 
miel&t bemenne egy-egy házba, ágy érzi magát, mint a színész a színpadra 
lépés előtt. Némi szorongás, némi idegesség ilaippang a gy űjtőben is belépés elő tt. 
Ha kísérővel és előkészített személyeket keresünk fel, jóval egyszer űbb a dolog, 
nem kell újból és r&b6l elismételnünik, kik vagyunk, imicrt jöttünk, hogy az ille-
tőt külön a figyelmünkbe ajánlották, mert nagyon szépen beszéli a falu nyelvét, 
valószínűleg szívesen segít nekünk, hogy feljegyezzük, megmentsük ezt a nyel-
vet, mert a Fiatalok már nem beszélik úgy, mint iaz id ősebbek, de más favak 
nyelvéről is különbözik ennek a falunak a nyelve, hisz jól tudja, hogy X fa-
luban milyen másként 'beszélnek az emberek stb. 

Néha már a kapuban, az udvaron rá kell térnünk jövetelünik okára, céljára. 
Mákor, más helyen elóbb betessékelnek a konyhába, szobába, ahol érdekl ődve 
hallgatják mondókánkat. 

A kísérővel való megjelenés  általhan  szíves, barátságos fogadtatást bizto-
sít, bár a kísérő  'nélküli megjelenés som jelent elutasítást. Gy űjtőutaink során 
mindössze 3-4 esetben tapasztaltunk teljes elutasítást, teljes elzárkózást, bizal-
matlanságot. 

Egyébként •a nyel'vjárá'st ismer ő , beszélő , tapintatos, nem kitímnnii akaró 
kísérő  nagy segítség. Az ilyen csendben figyeli a imunkát, de szemmel, gesztussal 
felhívja a gyűjtő  figyelmét az esetleg téves adatra. Néha a kísér őnk nagyobb 
gyülekezetbe is elvisz ku'koricasfosztásban, lakodalomban, szüretben, s őt még 
virrasztáson i's voltunk már). Ilyen alkalmakkor megismerkedünk az emberekkel, 
szokásaikkal, a nyelvet is használatában, funkcionálása közben figyelhetjük meg. 

A legtöbb házban kísérő  esetén sem engednek rögtön in imedias res a do- 
logba vágni, hanem illendőség szerint előbb 'leiiłtetnek, bort, italt hoznak, és 
megkezdődik a semleges beszélgetés. Végre eljön az ideje, ihogy mi is kirukkól- 
junk jövetelünk okával, céljával. Ennek megmagyarázása szinte házanként vál- 
tozik, a szöveg nem mindig ugyanaz, csaik a lényeg azonos. Elmondjuk, azért 
jöttünk, hogy feljegyezzük, mi'lyen különbség van az egyes falvak nyelve kö- 
zött, meg akarjuk 'tudni, itt hogyan beszélnek. Ilyenkor közbe szoktak vágni: 
„Hát hogyan ibeszéljink? Ügy, mind magik! Magyarul." Erre felsorolrunk néhány 
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ottani sajátságot, mire  beletörődnek,  hogy  va1Ćban  van ott  às írnivaló, &  még 
szabadkoznak, mert Ők csak „parasztosan tudnak".  Megkérjii;k  Őket, hogy  úgy  
beszéljenek, ahogyan egymás közt szoktak, ne „urizál"-janak, mi nem arra  
vagyun'k  kíváncsiak stb. 

Egyik-másik helyen  rádióriporternek, újságirónzk véltek bennünket,  mivel 
irtóznak az  újsígban, rádi6ban  való szerepléstől, nem akartak megszólalni, ha-
nem másokat  ajánligattak.  Néztek bennünket már  ciiikuszosoknak, slágerén&e-
seknk  is. 

I-la már voltunk valahol, megismerkedtek a  mu'nkáal',  rendszerint invitál-
nak,  jöjjünk  el máikor Is, míg a faluban  tartózikodunk,  'hívnak ismerősöket Is,  
áhívk  a  szomszéddkiait ás.  Az utcán is  ránk- sz&inak Ismieredlen  emberek, szíves  
sz6val  kérnek, látogassuk  imeg  Őket is, mert ők  is  tudnak olyanokat mondani, 
mint X-ék. Nem egyszer a mi tiszteletünkre frissen sült  kifli,  perec vagy a fi -
gyelmességnk  mis jele 'vár  ibennün.ket.  

A kérdezés: 
Shasem egyetlen adatk6z1&v1  dolgozunk. Ha nem  i et kialiakítani  egy 

kis csoportot,  aihol  egymást ellenőrzik és javítják a részvev ők, akkor  lealább  
5-6  ihelyon  kikérdezzük az anyagot. Ez a legkisebb szám, viszont van olyan  
falu,  ahol 10-12 adatközlőt is  kikérdeztü'nk.  

A kérdezéskor sokszor nehézséget okoz, hogy egyik  foaiomkötiből  a  
sikba  kelii átugrani. Ez a  változát  nem 'mindig folyik le zökkenőmentesen. Az 
alaktani kérdésekre  iassajbban  és nehezebben  felelnek,  ehhez több időre, türe-
lemre vau szükség. A  ikörülírs  több esetben segít  Fllet  közben  megdíosérjük  
az alanyt, ez növeli önbizalmát, kedvét. 

Sohasem  tUrdezünk  direkt módon. Az aktív kérdezési módszernek a közve-
tett formáját alkalmazzuk, vagy  körülírással  vezetjük rá az alanyt a helyes 
válaszra, vagy  beifejezedlen  mondatot egészítettünk  ki,  vagy  felsoroltatunk  (szá-
mokat), vagy utánozunk, vagy megmutatjuk a tárgyat, Illetve rajzot, képet. 
Passzív megfigyelést is  aákaĺlmazunk.  Az orv anyagot is  feljegyezziik,  amit úgy 
loptunk két  adatköziő  ibeszélgetése  köziben, vagy nem a kérdésre adott válasz-
hoz tartozik, de  siyelvijárásl szemponb61  értékes, jellemz ő . 

Megesik az is, hogy  IUrdezés  közben váratlan vendég  iérkezik,  a kíváncsiság 
odahozta,  $ tudálkosan  kijavítja a jó adatokat mondót, állandóan köznyelvi  
adatohat  akar ráerőltetni. Ha erőszakos ez a  kéretlen  segítség, igen nehéz tő le 
megszabadulni. 

Az adatok feljegyzése  nagyobb  fonetikai  árírással, néhány mellékjel  al-
katmazásával örténik.  

•  feljegyzéskor használt jelek jegyzéke: 
•  magán  -  illetve  mássalihangzók  minőségének jelölésén kívül a követ-

kező  jeleket használjuk: 

az egyformán használt, egyformán gyakori nyelvi al akok 'közé 
tesszük, 

az általánosan ismert,  fő a'łakot  húzzuk alá több adat esetén,  

( )  csak az  öregk  nyelvében él,  elavulĆ ban  levő  alak, 

J a  fiatalok  használják, keletkezőben,  terjedőben  levő  alak,  
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Q ritkán használatos,  

+  a katolikus lakosság nyelvében él,  
*  a református lakosság nyelvé ben él,  
(!) feltlnő ,  szokatlan adat,  
(?)  bizonytalan adat. 

Az  adatk  gazdájának nevét, életkorát,  fog łallkozását, lak6belyét  is &ele-
gyezzük. Ha egyszerre 'többen vettek részt a munkában, akkor számokkal  ilátjuk  
el őket, a számokat az adatok mellé írjuk, hogy utólag  rkonstruułIhassuk  a fel -
j'egyzés körülményeit.  Ha a vallási különbség  egyúttal  nyelvjárási  1U16ribséget 
i's  ad, akkor feljegyezzük az  adatsz śilgáltató vailását  is (lásd  Feketics!).  

Az ellen őrzés, újrakérdezés: 
Ha a válaszok nem voltak egyöntet űek,  bzonytala'nok  voltak, újra kérdez-

zük a gyanúsaikat, a bizonytalan adatokat. Legtöbbször a biztonság kedvéért 
újra  ikikérdezzük  az egész  kérd&'vet.  

Az  èllenõrz6hez  az  iskoláskorrá  gyerekeket &s  felihaszniálljuk.  
Az ellenőrzéssel, az újrakezdéssel befejez ődött a  nyel'vatlaszniunka  legfon-

tosabb szakasza. Ezután következik 
az adatok térképre vitele. 

Ehhez a  mu'nkaíázishoz elóbb  meg  ikell rajzol-tatni,  illetve rajzolni az illető  
terület  téiikpét,  'legalább 200 példányban, számítva arra, hogy id őközben  va-
l'amelyik  térképet  el'rontjulk.  Ezek a  munkatérk'pek.  A könnyebb tájékozódás 
kedvéért a 'térképeken a nagyobb folyók is szerepelnek. A kutatópontokat szá-
mok jelzik. A kiindulóponttól az óramutató járása szerint  növ&vő  számérték-
ben. Minden címszó külön térképlapot kap, az összesít ő  téilképlapok  és a  ku-
tatćkh'álózat  községeinek nevét mutató  térképlap  mellett. A 'térképlapok fején a 
címszó magyar é5 szerbhorvát nyelv ű  a'lakja  szerepel. A  Ilapok  alján van hely 
a keret alatt a  'megjegyz'ésrknek,  ha van  iilyen..  Magukat az adatokat írjak be, 
nem helyettesítjük  'szimbolumokkal  a  könn'yrbb át'tekinthet&ség  és  felhasználha-
tóság  kedvéért. Ha ugyanarra 'a 'nyelvi alakra több adatunk is van, beírjuk 
mindet, ha szociális érvény űek, megfelelő  jeleket alkalmazva. Ha nem illik be 
a kapott alak a térképen látható rendszerbe, akkor sem szabad változtatni 
rajta, hanem meg kell jelölni,  ihogy  még ellenőrzésre szorul. 

A térképek  interpretálása  a befejező  ifázis,  ez még hátra van. Az atlaszok 
bevezetésében megtalálható 'a jelenségek  összeifoglalása,  de ez még nem végleges 
szöveg. 

Az egyes vidékek nyelvi rendszerének összevetése még szintén várat ma-
gára, éppen úgy, mint a teljes  nyeívjárási atlasz. 

* * * 

N&ány  térképlap az eddig  megjlent nyelvjá'rási  atlaszokból: 
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Papp  György 

KANIZSA ÉS VIDÉKE 
FÖLDRAJZI NEVEINEK 
ÁLTALÁNOS SAJÁTSÁGAI 

Egy tájegység névrendszerében, (ha azt egy adott idporniban vizsgáljuk, két 
alapvető , gyakran egyimássai szembenálló típust találunk. A hivatalos, illetve 
mesterséges és a népies, Illetve wm,6szetes névanyagot. Viszonyoknak három 
megnyil'váirnlási formája ihetséges egy-egy térszíniformára, települési egységre 
nézve. Ezeket a variációkat megtalálhatjuk Kanizsa névrendszerében is. 

A hivatalos névadás nem veszi figy1embe a népies, természetes elne-
vezést, és Igy mellette létezik egy népies elnevezés is, & néha két-három név 
is található. A népies elnevezés azonban az adott közösség mindennapi, nem 
hivatalos érintkezésében kiszorítja a hivatalos neveket. Pl.: Kanizsái az első  
kerület helyett Falu, Kard utca, stb. 

A tájegységre csak hivatalos elnevezés létezik. Ez f őleg a mővekségi 
noveknél (Lőrincze Lajos felosztása szerint) általános, amelyek a települések 
kiisebb-nagyobb egységeire çvonatkoznaik; ezek újonnan uiibanizálédott környe-
zetben 'keletkeztek, és a népi természetes névadás szempontjáb6l. semleges loka-
lizációjúak. 

Az adott objktumra, tájegységre csak természetes népies név létezik. 
Ez főleg a külterületi 	ozin1&in jełen'tkezik A kiileerületi neveket a 
hivatalos névadás  Is  figyelenbe veszi. 

Ha azonban a vizsgálatot diakronikus irányba tezijesztjiik ki, a két név -
típus hadrvonala elhomályosul, s őt meg is sz&ii'k. Hiszen hosszabb időszakokat 
vizsgálva az egymásra hatások egész lánoolatát elemezhetjük ki, és ilyen szem-
pori'iból 'legtöbb név természetes eredet ű . Ëppen ezért a földrajzi névrendszer 
igen nagy értékű, mert erősen konzervatćv jellegű, és megőrzi a településtörténet 
mozza'natait, iterjeszkedését, a vidék természeti adottságait. Kikövetkeztethetjük 
belőlük a lakosság nemzetiségi, szociá'lis összetételét, a hagyományokat, esemé-
nyeket stb. Az avatott vizsgálat a nevek  időbeli rétegeződését Is tisztán Id 
tudja következtetni. Erre hívja fel a figyelmet Hadrovios László Történelem és 
míh'elődés  a földrajzi nevekben cím ű  írása a Nyelvőr 88. évfolyamának har-
madik számában. 

A teljes névrendszer magyarázatához, kiértékelésé.hez két forrás, két mód-
szer szii śkséges: a történelmi, írásos emlékek, mâwnim a Lqzájhag~yiban él ő  
é5 öröklődő  anyag fákutatása. A két módszer azonban, szerintem, nem ered-
niényezhet egységes szemléletet, mert maga az eljárás is heterogén. Nyelv'észeti 
szenipontb61 ugyanis 'leglényegesebb a lakosság, (Kanizsa esetében a magyar) 
nyelvi közösség viszonya a névrendszeiihez. Ilyen megfigyelések vannak Lő- 
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rkicze Lajosniak  is,  aikii megâllapítja, hogy  a  nyeitvészt  ilyen  munkában  a  nevek 
születése,  változása,  elnu.lása  érdekli.  Tdhát  alapvető  Mtétel Minden  névnél: 
él-e,  vagy  élt-e a helység neve Kanizsa  magyaraijkó  lakosságának  köztudatáibasi,  
bár  nylvi  anyaga  }dhet  idegen  eredetí  is. Ez a vizsgálat pedig csak akkor 
lehetséges, ha a  iiévriek  van  jelentésbeli  vagy más  vonatkozású  kapcsolata az 
elnevezés  alanykvai,  ha az elnevezés ösztönös, nem önkényes. Más szavakkal 
ez azt jelenti, hogy az ember és a táj  térbeli,  illetve időbeli  kaipcsolatánaik  kell  
tükröz6dnie  egy elnevezésben, illetve ha  kiövetkeztetlhetjük  a névadás nyelvi 
logikáját. Régebben, még a  múlt  század végén is a  helynévkutatás  csak a te -
lepü?léstörténet segédtudománya vdt,  és ez determinálta  módszereit  is. Száza-
dunkban  azonban  önállóvá  vált, és  dgy  módszerei is  meközelhik  az egyéb 
nyelvi vizsgálatok metódusait. Többnyire  sziikron  jellegűek és két tényezőre 
tárnaszikodnak. Az egyik a táj a maga adottságaival, a másik az ember, a kö-
zösség, amely •a konkrét  nyelvszellemnek  megfelelően szemlélet, emlékezet se-
gítségével  azonoft  vagy megkülönböztet, általánosít stb. A településtörténet 
kutatói még  ma  is csak akkor támaszkodnak a szájhagyományra, ha kérdé-
sikre  siiinjcs  írásos  bizonykó  anyag, a nyelvész viszont  elsősortban  a  szájia-
gyományra  támaszkodik, ős csak a további feldolgozás során fordul az írásos 
anyagokhoz. Ezt az irányzatot több, ide vonatkozó  ta'nlmányban  is  fellelhet-
jük. Hadrovics  László írja a már említett írásban: „Ma elsősorban a népre ma -
gára  irányítjuk  a figyelmiünket, azt kutatjuk, hogy az  eLmćiilt  évszázadok alatt 
milyen anyagi körülmények között élt, milyen társadalmi átalakuláson ment  
keresztüá,  milyen  kulitúráit  teremtett  magáinialk."  Ugyanezt a szemléletet  talláljuik  
a Nyelvőr 92.  évfolyamána'k  első  számában  Timaáfy  László ős Németh Imre 
A földrajzi nevek gyíjtésének módszertani tanulságai című  írásában: „A kuta-
tást... az is sajátossá teszi, hogy a paraszti adatközl ők tudására, ismeretére, 
emlékeire épít." 

Az említett szempontoknak megfelelően két névcsoportot  különböztetheünk  
meg minden  gyűjteménben.  Az egyik az élő, természetes névanyag, a másik 
pedig a mesterséges vagy  lhYlt névrendszer.  

I. A természetes eredet ű  névrendszer,  ha régi keletű  Is,  &  jelentése, hang-
alakja élő  kapcsolatban van a  tájegység  valamilyen  kakiszriűçus vonó.sávail,  
folyamatosan öröklődik nemzedékről nemzedékre, sőt újabb elemekkel is bővül 
a településterjeszkedés vagy a  t6rszjínformák  váltakozása  flyamán.  Pl.: Kanizsa 
egy új városrészének neve  Cupáik-falu, első  ilak6ja  ragadványnevének alapján. 
A természetes nevekben megnyilatkozik a nyelvi közösség teremt ő  ereje,  szelIle 
messége,  ős gyakran igen gazdag érzelmi tartalom is. Ez a csoport rokonítható 
a  ragadványnév term inus  tedhnikusávail,  amely a mai szakirodalomban jelentés-
táguláson ment keresztül, és  áltailánosaibb  kategóriává vált, mert  ikelettk ,eúsii  mód-
jára nézve nemcsak a s zemélynevek  velejárója,  illetve helyettesítője. A termé-
szetes földrajzi nevek  funikcijukra, keletkezésükre  nézve azonos jellegzetessé-
geket mutatnak a személyi ragadványnevekkel.  Céljuk  a  megkülönböztetés;  a 
hivatalos nevek mellett is léteznek, s őt egy-egy település, városrész vagy utca 
neve kollektív gúnynévnek is  felfoghatók,  mivel a lakosok valamely jellemző  
közös vonása szolgál az elnevezés  motirváciája)ként. Hangoztatásuk  esetén pedig 
a szóbanforgó emberek épp olyan élesen reagálnak, mintha személyre vonatkozó  
„csúfn&vr&l"  lenne szó. 

Keletkezésük, sorsuk  Ilélektanilag  és a nyelvi logika szerint is megegyezik 
a személyi ragadványnevekév el, és egyben talán  minden  új  sz6éval.  Születésük 
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ugyanis ösztönös, mert az egyén nem tudatosan alkotja a nevet, csupán egy 
Jellemző  tulajdonságot tesz szóvá, amelyet azután a nyelvi közösség találónak 
ítél  Á&s  elfogadja. Ellenkező  esetben eltűnik. 

II. A mesterséges, illetve a holt  névanyagśhoz  sorolhatók mindazon nevek, 
amelyek vagy egyéni kezdeményezésre,  xwdeletre  keletkeztek, nincs  ikapcsolttuk  
a tájjal, mert részben régi,  nyel.vünktől  is idegen Örökség, amelyeknek értelmi 
vonatkozása  ehhomá:lyosult.  LA  thivatalos  nevek  ilegnagyobb  része mesterséges 
képződmény, amelynek  eredetlieg  sem volt kapcsolata az elnevezés  alanyával,  
sem helyzeti, sem alaki, sem történelmi  szempontból.  Motivációjuk politikai, 
adminisztratív jellegű . 	-  

Ezek szerint két névtípust k 	böztetihetünk  meg az adott csoporton belül: 
elhomályosullt  eredetű  nevek. (Ebbe a csoportba tartozik több település-

és városrész-név.  Szćallakuk  öröklődik, a nyelvjárási sajátságoknak megfelel ően 
változik. 

Ebbe a csoportba sorolhatók az adminisztratív eredet ű  hivatalos nevek , 
amelyek  szá.zaduúkban  kétszer-háromszor, igen rapszodikusan és önkényesen  
váltakoztaik  a politikai és szociális tényezők hatására. Főleg települések, terek, 
utcák nevei tar toznak ide, amelyeknek alapja vagy személynév, vagy pedig  va-, 
laniilyen  elvont  :fogaJlom (szalbadság,  forradalom). (Bár néha kimutatható  termé-
szetes  színezet is  (Iskola-tér). Ez a névrendszer legváltozékonyabb része, amely 
egy-egy fordulat után teljesen eltűnik, és semmi Szerepe sem marad a tájéko-
zódásban. 

ÁLLANDÓSULT  (EJ.FJMĹEK KANIZSA ÉS VIDÉKE 
NÉVRENDSZERÉBEN  

Bácskában általában, és más vidékeken is, létrejöttek bizonyos  állandósult  
elemek a földrajzi nevek el ő  vagy utótagjaiként, amel yek részben köznévvé  vál-
tak,  ős ma is  aiktu'v  részei az  ij  névadásnak. Ezzel  foglallkozik Penavin  Olga  
taniilimánya  is a Nyelvőr 92. évfolyamának negyedik számában (A térszíni 
formák köznevei Észak -Báicskájban).  Kanizsára vonatkoztatva szintén kielemez-
hetünk szép számú állandósult  k,öznévvé  vált elemet. Ezek a  követkz6k: 

KUL'11ERÜLE1EK  

Bogárzó  -  Kanizsa határában, de Kispiacon is el őfordul; mélyedést jelöl, 
amely időszakosan megtelik vízzel. Szerepe az  állattenyésztésben,  fontos: ą  
hokat  vízbe terelve megölik  lhennük  a kullancsokat. Előfordul egytagú névként. 
PL: Bogárzó, ős  utótag-ként  is, pl. Kispiaci bogárzó. 

Csücsök  -  Gátakkal  rvagy  csatornákkal ha tárolt  földrészek  neve, pl.: Alsó -
csücsök,  Zentai-csücsök. 

Csurgó  -  Műveltségi neveknél fordul elő, a vadvizek  siszai toťkolatát  je-
löli,  pl.: Martonosi-csurgó.  

Ér - Keikeny  patakmedret jelölő  köznév, amely lehet kiszáradt is, pl.:  
Gtöiibe-ér, Fekete-ér, stb.  

Düllő  - Külterületeket  behálózó utak neve. Pl.:  Szélma'lmk dül6je,  
Csárda-dü'llő ,  stb. 
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Fődek - Csszefüggő  f&ldterölet  neve, amelynek van közös  vonatikozása,  
bár több  tulajdonoshoz itartozik,  p.:  Szaliag-ďődek,  Tanító -ifődek, Sütć.4s46dek,  
stb.  

Ja'ra's -  Műveltségnév, a szikes  terifletek összfog'ia1ó  neve, de jelöli egyes  
száiek nevét is. PL: 	ka-járás,  Maiha-já'rás.  

Kaszáló - Füves, réti terület neve, p.: Városi  ikaszM6,  Csőszök kaszálója,
stb.  

Rét - Talajminiőséget  és fekvést jelöl, több  vonatkozásban, elMordul, pl.:  
Rét, Kis-rét,  Nagy-rét,  Zentai rét, stb. 

Sziget  -  Kanizsa vidékén jelentése többnyire nincs összhangban a könnyel-
vivel, mert ma már nem  zálija ikürül  víz. Pl.: Kis-sziget, Sziget, de el őfordul  
köznylvi  értelemben is. Pl.:  Majomsziget.  

Tó - A  ivizsgált  vidéken minden esetben eltér a szokásos jelentést ől, mert 
mélyedést jelöl ugyan, de ezek a mélyedések  IVIIzmentesek  és  megmiuvel't  föld-
területek, pl.: Fehér-tó,  Csárdató, Susi-tó.  

B.LT.RULETEK  

Falu  -  Kanizsai  viszonyatban  ez a földrajzi név önálló, de városhoz 
tartozó, attól többé-kevésbé i zolált  :perem-ivárosrészek  neve,  amly  mintegy 
hangsúlyozza a város központjához viszonyított  ikülterület -jelleget. Pl.: Falu 
(az I. 'kerület neve),  Cigányfaiu  (az V. kerület neve),  Szúnyogfa1lu,  stb. 

Kert  -  Nagyobb belterületek neve, amely a dúsabb  növénformáci6ró1  
kapta nevét. 'Pl.:  Dézsmakert, fprekert,  Népkert stb. 

Köz - A község eredeti, bosszú  utcáinak  átkötő  hálózatát jelöli, és rövid 
utcákra vonatkozik,  pl.:  Szent Mika-köze, Taknyos Hermán 'köze, stb. 

Part  -  Magasabb  fkvésű,  de  rvîíz közlében  'lévő  városrészek neve. Pl.:  
Tiszapart, Tópart.  

Piac  -  Meglévő  vagy volt piacok környéke,  pl.:  Csirkepiac, Disznópiac, 
stb. 

Sor -  Olyan utcák elnevezése,  amlyek eredetileg  egy  házsorból  álltak, 
de ma már beépültek, pl.: Hosszú sör stb. 

Város -  Szintén városrészek neve,  utótagként. Pi.: Józsf-város,  újváros.  
Járó  - Előfordsú  lejáró alakban is; utcákat, utakat jelöl, amelyek a  va-

lamikori  vízterületek felé vezetnek. Pl.: Cigány-lejáró,  Cs6nyiik-járó. 

KANIZSA VIDÉKÉN TALÁLHATÓ NÉV -TIPUSOK  

Településnevek - A  ee1epü1ésk  neve, többnyire élő  ianyag Miulágos  je-
lentéssel, vagy legalább van valami történet, amely a név eredetét próbálja ma-
gyarázni. De egyes nevek passzívvá váltak a mai köztudat számára, mert ér-
telmük elhomályosult, illetve a mesterséges névadás eredményei.  

Eűhomâlyoslt  és mesterséges  nev&  
Adorján  -  Kétféleképpen is szerepeit régi latinos alakjában: Fel -Adrian  

és Al-Adrian.  Mivel egyházi birtok volt, monostorral, feltehet őleg 'mesterséges  
a&vadá®sai  van dolgunk,  amdly a  Hadrianu's szm n&vbl  következtethető  ki  
etimológiaiulag.  A legújabb hivatalos névadás helytelen 'analógiával  Nadrlijain-ra 
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változtatta  nevét, amely hasonló a hangalakhoz, de jlentése eléggé gúnyos 
(nadrljati se). 

Kaníza -  A név kiderítése, alakváltozásai önálló tanulmányt igényelnek. 
Annyi bszonyos, hogy a név szláv eredet ű : Knez, Knezina, bár egyes kutatók 
szerint geneológiailag egyezik a néhai őrös-patak nevével, amely még Kenesna 
néven szerepelt a ho folalás idején. Azóta a riiévváltozatok hosszú sora kelet-
kezett: Knesa, amely hasonló a szintén szláv eredet ű  Kniez'a személynévvel, 
később ilett Canyssa. 1807-ben Neu-iKanyssa, 1850-ben 0-Kanizsa, amelynek 
a szeib tenninus is meg ťflei: Stana Kanjiža, és a Novi Kneževac nev ű  szemiben 
lévő  helység neve is ikaposolavba hozható vele. Volt Magyarkan.izsa is a szem-
ben lévő  mai Kneževac - régi Tirökikanizsa - alakjának szenibeállhásakén:t. 
Valósúnťilleg többszöri névátvitellel van dolgunk, mert eredetileg a patakra 
vonatkozott, később iványi jIstván  monográfiája*  szerint puzsaság-név icu, 
majd pedig teleplésn&v. 

Martonos -  Eredetére vannak magyarázatok, amelyek szerint személynévi 
eredetű : Márton - Mártonos. Ezt a 'megáillaipítást támasztja alá Kálmán Béla 
a Nevek világa dmű  munkájában. 

TEMËSZETI E1WETŮ  HELYSÉGNEVEK  

Ide tartoznak a helyzetükről, fkvésükrőI elnevezett települések, így pl.: 
Kihegyes, illetve Tetőhegyes (hivatalos nevén Trešnjevac), Orom, Vőgyes. 

SZEMÉLYI EREDETO HELYSÉGNEVEK 

Eléggé ritka jélenség. Ilyen Tótihfalu; nevét a terület birtokosáról kapta; 
ilyen még a régebbi Ilona, amelynek ma Vojvoda ZisnoniĆ  a neve. 

RAGADVÁNY JELLEGŰ  HELYSËGNEVEK 

Ezek eredete vallaimilyen tábe1i adottságb ćĂl vagy a lakosságtól vezethet ő  le. 
Horgos  - Mivel igen homokos a talaja, valamikor a &ogatok tIM négy 

lovat vagy ökröt kellett fi>gni, amelyek horoggal voltak összekapcsolva; így 
keletkezett a név, snelléknév4 ćépző  hozzáadásával. 

Neszík - Kishomok,  illetve  Mali pesaik népies neve; mivel a környez ő  
homokterület igen terméketlen, aki sz őlészettel foglalkozott az nem „sz űrt" 
bort; többszöri alakváltozds után így alakult lki ez a név. 

Tetthegyes - Trenjevac g6nyos  hangulatú neve a Tet&hegyes analógiájára, 
mivel a néhai lakosok igen szegények voltak. 

* Ivnyi  I.:  Bcs—Bodrog  vrmegyc helynhtára.  
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kor csak utak voltaik, de  iházsorok  épültek melléjük, p1!.:  Horgoi  út, Zentai 
utca, Szegedi 6t. 

A  t1epüléstörténet ;kés6bbi korszakib61 -va'l&  a  ülöniböző  nemzetiségekre, 
csoportokra vonatkozó földrajzi nevek.  Kanizsán találhatók  a Szerb utca,  
Zsklóteniploin  utca,  Cigány lejáró,  Cigány út. Ezek egyébként  jl.Lemzőek Ëszak-
Báka  majdnem minden községére. 

Még  4és&bb  keletkeztek a  fogiahkozá9b61  eredő  nevek. Pl.: Kéményseprő  
utca. 

Állandó  épületek  is szolgálnak elnevezésként  utcáknáil,  tereknél.  I'lyenek 
pl.:  Csarnok utca, Piac-tér, Temető-utca. 

A legutolsó mozzanat a bels ő  nevek kialakulásában a  hirtoklást  kifejező  
nevek. P1'.: Molnár utca, stb. 

Egyes  belterületi  nevek személyi  ragadványnevekk1  kapcsolatosak, pl.:  
Gupák4a'1'u,  Szent Miska  lkõze.  

Leggazdagabb érzelmi tartalmú ak  a  szólás-snonjÁssa1  és a népi humorral 
kapcsolatos elnevezések. Ilyenek Kanizsán a  Haterem, arnly  régebben  megmű-
velt öldterület  volt, és ha  termett, a4kor 1'őven  termett, de ez igen ritkán 
volt. A  I4högő  igen messze van a  köz4pontt61,  és mire a terményt  betakarítot-
ták,  igen-igen 'lihegtek, azaz  lehögtek.  Köpködő  -  a város központjától csupán 
„egy  kpésre"  vasi. K  Jsmrďaflsi. Lakosai tidbhnyám iparotcik  ma is. Más 
területek  &i1dműve1ő  tIakorÁga  gúnyos célzattal nevezte  cil  ezt a részt, a szo-
ciális összetétel miatt. Ugyanilyen eredetre vall az újonnan épült  Kezitcsúkolom  
utca is, amelyben kizárólag értelmiségiek laknak. 

Kutatásaim  folymán  ezek az általános  sa&ságok  és  típusok  hívták  fdl  a 
figyelmemet. Igen fontos a szerb-horvát hangtani vagy  leksziikológia  I hatások 
kérdése, L:  Budzsák, Kustur-út, Rádió útja  stb.,  de még  érdekes&b  kérdés az 
adott névrendszer  nyelvijárási  színezete, ugyanis a már  e1tn6ben  lévő  'nyelv-
járási  saátságok  is  szívósan  élnek a  főidrajzi  nevekben, p.: a szóvégi n  palatali-
zációja jlentkezik  Adorján  - Adorjúny  'népies alakjában, vagy az i-zés a  
Kfk körösztiben,  a  Csónyik-járóban, de az ilyen irányú  'vizsgáIlat Újabb  tanul-
mányt igényel. 
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Matijevics  Lajos 

A JÁTSZI SZÓKÉPZÉS A 
VAJDASÁGI DIÁKNYELVEN 

A vajdasági  diáknyev  részletes  tanulmányozásakor  többek között azt is 
észrevettem, hogy tanulóink a  szóalkotásni6dók  közül nagyon kedvelik a  játszi 
szóképzést. 1  A játszi szóképzés a  szóalkotásnak  egyik módja, amelynek során 
a  szá&emazék  csak játékos árnyalatot nyer, a szó jelentése nem változik meg. 
A  derivatio  során a köznyelvben sem  változik  meg mindig az alapszó szófaji  
kateg6rija2,  és nem mindig kapunk 6j, más jelentés ű  szót,  legfIjebb csaik 
árnyalatbeli  különbséget  észletünk  a  származékban3. Mirvel  a  diá'knyelv gr.ama-
tikai  rendszere csaknem  ljesen  azonos a köznyelvével, így a  szóképzés  játszi  
formája is  azonos. 

„A  jzi szképzés  körébe  osA  azokat a  képzűket  utaljuk,  amlyeket  
vagy ,  a  képzésm&l  szokatlan  voljta,  vagy a képző  hangulavfest&  hatása alkal-
massá tesz  réfás, gúnyos,  nevetséges hangulat  érzékl.tetésére,  vagy  rosszallás, 
lkicsinylés kifejezésére." 4  

A  pajkos  diák legtöbbször  tréfálkozni,  gúnyolódni,  csifolódni ak ar, így 
egészen  'teiimészetes,  ha a szóalkotás módjai közül éppen ezt választja. Az le -
venség,  a jókedv, a szellemesség  su.grzk  a játszi  szókpzéssel alikotott  szavakból. 

Az alábbiakban a  vadasági  gyűjtés során  elóforduló 'lekedvditebb  kép-
zőket és az ezekkel képzett szavakat mutatnám be a.  diáknyelvben.  Mivel  
Szerémség  területén csak néhány négy-, illetve hat osztályos magyar nyelv ű  
iskola van, az ellenőrzést ott nem végeztem el. 

A  Báckában  és  Uná6an  a következő  helységieŁkben  gyűjtöttem: 

jele a  
Helytég 	 továbbiakban  

1. Bem  B 
2.  Bácstopolya  Bt 
3.  Csantavér Cs  
4.  Debelyacsa  D 
5.  Feketics  F 
6.  Gunaras G 
7. Kanizsa  Ka  
8.  Kikinda  Ki 
9. Kishegyes K 

10.  Martonos  Ma 
11.  Mohol  M  
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Helység 	
Jele a 

továbbiakban 

Mu2slya Mu  
Szabadka Sz  
Székelykeve Szk  
Szenttamás Szt  
Telecska  Te 
Temerin Tem  
Tornyos T 
Törökbecse Tb  
Törökkanizsa Tk  
Újvidék Ü 
Ürményháza  O 
Zenta  Z 
Zentaguriaras Zg  
Zombor Zo  
Zrenjanin Zr 

Iskolalajok  szerint a gyíjtés belyei a követlkez ććképpen oszlanak meg: 
Mta4ános iakoIa:  22, gi'mnzium: 8, közgazdasági i.9kola: 2, tant6k6pz& 1, 

6v6nképz: 1, gépészeti középiskola: 1, orvosi középiskola: 1, vegyészeti tech-
nikum: 1, sz akmunkáaképzé iskola: 1. Ezek imélettmég felhasználtam egy egye-
telni hallgató szemináriumi dolgozatát. 

FMeg kicsinyí&képzkkel  élnek a diákok a szavak képzésekor. A legjobban 
ezeknek a kifejező  erel(ik  felel meg a tanulók hangulatnak, a iegalka'l'masbbak 
tréfálkozásra, csúfolódásra, g ůnyol6dásra. Lacz&6 Géza I 9O7.ben megírt tanul-
mányában szintén utal erre a jelenségre. 5  

Ilyen kedvelt kicsinyíe&képző : -i, -6, -ci, -csi, -ka, .4ę . 
Alapszóhoz  nem szvesen tapadnak. járulhatnak a: 1. csonka szót&höz, 2. 

az Összetett szó el&agjához, 3. az összetett sz6 el&agjának megcsonkJtott sz6-
tövéhez, 4. a szó összevont alakjához. A játszi sz&épzéssei alikotott szó alap-
szava is 'Idhet egy ů'jabb 'képzésnek. A példák azt mutatják, hogy leginkább a  
-ka kicsinyćtőképző  járul az ilyen szavakhoz. Más képzéket is szívesen használ-
nak, de ezek:keI jóval kevesebb sz6t formáinak. Kivételt képez az '-esz' képz& 
amely eléggé elterjedt. 

I. KICSINYÍTŐ  KIËPZŐK 

1. -i 

a) A csonkított  szót őhöz  járul:  biz  ‚bizonyítvány' Cs, F, G, Z; hugi 
<buger, 'egyes' Ú;  bukti 'bukás' Zg; ceri 'ceruza' Ú; cigi 'cigaretta' Bt, D, Ki, 
M, Ma, Mu, Sz, T, Te, Tem,  Ú, Z, Zr, Zo; cuki 'cukor' Cs, F, M, Ma, Tk, 0, 
Zg; csar 'csarnok' Zg; csini 'csinos' M, Ma, Sz, 0, Zr; csoki 'csokoládé' B, Bt, 
Cs, D, F, G, Ka, Ki, K, Ma, M, [tvlu, Sz, Szjk, Szt, Te, Tem, T, Tb, '11k, 0, 0, 
Z, Zg, Zr; diri <direktor 'iaklaigazgat6' B, Bt,  Cs, D, F, G, Ka, Ki, K, Ma, 
M, Mu, Sz, Szk, Szt, Te, Tem, T, Tb, Tk, Ű i, 0, Z, Zg, Z, Zr; dogí 'dolgozat' 
Cs, Zr; doki < ,doktor 'orvos' Cs, Ma, T, Te, Tem, Z, Zg, Zr; doli 'dolgozat' 
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B, Bt, Q, ľ), F, G, Ka,  Ki, K, (Ma, M Mu, Sz, Snk, Szt, Te, Tom, T, 'Ib, '11k, 
Ű, U, Z, Zg, Zo, Zr; domi < domaćinstvo Iháztartástan' Z; dori < doktor 
'orvos' Cs; eki <ekonomia lkõzgazdaságitan> Z; cmi 'em1et' Sz; fagyi 'fagy-
lalt' B, Bt, Cd, D, F, G, K'a, Ki, K, Ma, M, Mu, Sz, Szik, Sz't, Te, Tem, T, 
'Jib, Tk, 0, U, Z, Zg, Zo, Zr; faiki <faku1tás 'egyetem' (kar) Sz, 0, Zr; fati < 
<Vater 'apa' Cs, Ki, Tk, 0, Zr; fogi 'fogalmazÁs' T; füzi 'füzet' Z; gini 
'gimnázium' B, Bt, Q, ľ), E, G, Ka, Ki, K, Ma, M, Mu, Sz, Szk, Szt, Te, Tem, 
T, '111,, Tk, 0, 0, Z, Zg, Zo, Zr; grami <grasnofoa 1emezjátsz6' F, Zr; gyaki 
'gyakorlat' Ki, Z; heilbi 'thcrbárium' Cs; higi <higiéna 'egészségtan' Z; ifi (1) 
'ifjúság' M, T, 0, Zg, Zr, (2) 'fúsái' Mu, T, 0, Z, Zg, (3) 'ifjúsági otthon' 
Tem, 0; igi 'ikolaigazgató' Q, G, Ki, M, Ma, Sz, T, Tb, Te, .0, Z; inti 'in-
tézet' Ki, Sz, 0, Z, Zo; ipsi <:  ipse 'fiú' Z, Zr; isi 'iskola'  Bt,  F, G, Ki, M, 
Ma, Sz, Tb, Tk, 0, Z; izi 'izgalmas' Zr; Ikal>i  (1) 'kabát' Z, (2)  <ka(binet 
'szertár' Z; kérni 'vegytan' T; ikoli "kollégium' Zr; kori 'korcsolya' Cs, ľ), G, 
Tk; krimi <:kriminális 'borzalmas' Tom, Zr, 0; labi laboratórium' ľ), Z; leci 
'&ecke' 0; ilexi 'lexikon' Zr; libi <tUba lehiy' Ki; logi 'logika' 0; mati <ma-
tematika 'számtan' Cs, G, ÍM; muli 'smilatság' D; niui < Mutter (1) 'anya' 
Cs, T, Tb, Zr, (2) 'mttasd' M, Zr; nyugi 'nyugodj!' B, Bt, Cs, ľ), F, G, Ka, 
Ki, K, Ma, M, Mu, Sz, Szk, Szt, Te, Tom, T, Tb, Tk, 0, 0, Z, Zg, Zo, Zr; 
ovi 'óvoda' Q, Sz, T; çaci <Z padik 'fiú' Zr; Pari <Parsizáni (TetmevJiési 
egyesület neve) Z; pasi <pasas 'férfi' Ki, 0, Zr; pedi <pedellus 'iskolaszolga' 
Ki; penki <penikaa 'sltőtoll' .Zr; piszi pisztoly' '11k; pofi <pofa fiú' T; 
profi <professzor 'tanr' Cs, F, K, Sz., T, 0, Z; .ragi < 'ragasztó' Cs; sovi 'Go-

vány' 0; spek,i <insipektor 'tanű lügyelő ' Z; süti 'sütemény' Cs, Ma; sveszti < 
<Schwester 'leánytestvér' 0; svesztrti <Sahwester 'leánytestvér' Zr; szirnpi 
'szimpátia' T, Z; snveszti < Schwester leásyvestvér' Sz, 0, Zo; tasi 'táska' 
Sz; vem$i 'templom' ÍM; tiki 'titkár' Z; tori 't(>rna' •Cs, Tik, Z; töri 'történelem' 
Bt, Q, F, G, K, M, Ma, Sz, Tk, 0, Z, Zo, Zr; tranzi <tranzisztor 'táskarádió' 
Zr, 0; uzsi uzsona' Cs, E, G, Mu, Sz, 0, Z; vacsi 'vacsora' Ki; vaszpi < vas-
pitaČ  'nevelő ' Sz, 0; vozi 'vonalzó' Cs; zigi 'igazgató' Ki, '0, Zr; zsugi < zsuga 
'kártya' Zr; 

h) Az Összetett szó el őtagjához járul:  ali <  altiszt 'iskolaszolga' Z; ba,ki < 
<bak1&vés 'hiba' Z; öri 'görÍkorcslya' F; nagyi 'nagymama' Cs, Ma, Zr; 
nyaki nyak1eves' Ki; öni 'önkiszolgáló (üzlet)' '11k; póti 'pótvizsga' Z; predi < 
<predvojniéka dbuka 'katonai előképzés' K, Sz, 0, Zo; röpi 'röplabda' Ma; 
szaki 'szaktárs' Ma, Miu, Te, Zr; tari 'tantárgy' G; vegyi 'vegytan' Cs, G, Ú, Z. 

Az Összetett szó  eiőtagjának  megcsonkított  szótövéhez  járul:  csaszi 'csá-
szárkörte lik&' F; föli 'földrajz' M. Tk, Z, Zg; Ikosi 'kosárlabda' Cs; oszi 'osz-
tályf&iök' B, Bt, Q, D. E, G, Ka, Ki, K, Ma, M, Mu, Sz, Szk, Szt, Te, Tom, 
T, Tb, T-k, 0, 0, Z, Zg, Zo, Zr; öszi 'ösztöndíj' 0; teri 'természetrajz' Cs; tesi 
'testvnevelés' G. 

A Szó összevont alakjához járul:  Mgi <biológia 'növónytan' Ki, M, T, 
0, Z, Zr; napi 'nagyapa' Zr; Oki 'Orvosi közpiskla (neve)' Z; öki <önök-
író 'golyóstoll' Z; tiki 'itkár' Z. 

2. - 

a) A csonkított  szótőhöz  járul:  bćigó < ibuger 'egyes' Z; dgć  'cigány' Cs, 
Te; cvik6 < Zwic&er 'szemü'v'eges Zr; dászó < dasa 'szép fiú, udvarló' Mu, 
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Sz,  Ű,  Zo, Zr; kévó <keva 'anya' Ü, Zr; penikó <penkala 'tölt őtoll' Ú; 
penó <penkatla 'tölt&o11' Zr; plébó 'plébnos' M; prófó <professzor 'tanár' 
Bt, Sz, 0, Zr; sul6 <Sdhule 'iskola' G; zsvákó cZ žvaka ća (guma)' 'rgó_ 
gumi'  Zr. 

3.-ici 

A csonkított szo't őhöz járul:  baoci < ,baba 'szerető' Gs; finci 'finom' 
Cs; foci 'futball' B, Bt, Cs, D, F, G, Ka, Ki, K, Ma, M, M.u, Sz, Szk, •Szt, 
Te, Tem, T, Tb, Tk, 0, 0, Z, Zg, Zo, Zr; kopci 'kopasz' M; naci 'nadrág' Cs. 

Az Összetett szó el őtagjának csonkított szótövéhez járul: föci 'földrajz' 
Cs, 0, Z; röci 'röpl.alxla' C. 

4.  -csi  

A csonkított szót őhöz járul:  dincsi 'dinár' Cs, Tk, 0, Zr; doLcsi 'dol'go-
zat' 0; dumcsi < duma ibeszéd' Tb, Zr; ficsi finom' M; fincsi 'finom' M, 0; 
galicsi 'ga'lamb' Sz; lhulcsi 'ihuli.gn' Zr; 1pcsi 'írka' 0; pencsi <penkala 'tölt ő -
toll' Sz, Tem,  0, Zo; pulcsi 'pullóver' Cs, M, Sz, 'lib, 0, Z, Zr; repcsi 'repül ő ' 
Cs, Sz, 0; sulosi < Sehule 'ikol:a' B, Bt, Cs, D, F, G, Ka, Ki, K, Ma, M, Mu, 
Sz, Szk, Szt, Te, Tem, T, Tb, '1 1k, 0, 0, Z, Zg, Zo, Zr; tancsi  ' tanító'  Cs, Sz, 
0, Z; törcsi 'történelem' B, Ki, Sz, Tb, Te, 0, Z, Zo; uncsi 'unalmas' Zr. 

Az Összetett Szó el őtagjának csonkított tövéhez járul:  zencsi 'Zeneis-
kola' Z. 

Az Összetett Szó el őtagjának Összevont alakjához járul:  förcsi 'földrajz' 
0; örcsi < örökíró 'gly6stoll' Cs. 

5.-ka 

Az alapszóhoz járul:  címerka < Zimnier 'szobatársnő ' Sz, 0; ovôka 
'óvónő' Zr. 

A csonkított szót őhöz járul: cerka 'ceruża' Szk, Z. 
A játszi szóképzéssel alkotott szóhoz járul: barika <bari 'barátnő ' Cs; 

cicuka <cicu 'Z cica 'leny' T; dalitka < dali <'dal. 'ének (óra, tantrgy)., 0; 
pasika <pasi <pasas 'férfi'  Mu; .rizsuka < rizsu < ‚rizsa' Sz; tancsiika < 
<tancsi tan4t6n45' Sz, Zo. 

1) A csonkított szóve'ghez járul:  cajka <milicajac 'rendőr' Tem, Zr. 

6. -ke 

a) A csonkított szót őhöz járul:  sütke 'sütemény, keksz' T. 

II. EGYÉB KEDVELT KÉPZŐK 

1. -aj 

bicaj <l,icikli 'kerékpár' Gs, K, M, Ma, Mu, Sz, Szt, Tom, Ú,  Zr; cin-
gaj <bicikli ‚tkerékpár' 0; dicsaj 'dinár' Cs; dilaj < radÁr r - 1 hangváltozás-
sal 'törlőgumi' Ma; sufaj <Sdhule 'igk śýla' Cs. 
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bakesz <haka  'katona' Zr; bratesz <Z'brat 'fiútestvér' F, Ü, Zo; bra-
tyesz <brat '&iútestvér' Zr; builesz p - b hangváltozással <puli 'kutya' F; 
dojcsesz < deutsdh 'német nyelv (tantárgy, óra)' Q; dugesz cZ &ig6 'egyes' (osz-
tályzat) Sz, Z; gamesz <gam6 'egyes' (osztályzat) Z; gatyesz <gatya 'torna-
nadrág' 0; kajesz <kaja 'étel' F, Z; kólesz (1) kollégium Zr; (2) kolléga Zr; 
lajbesz <$abász 'ceruza' Sz; snatesz <:mateniatika 'számtan' Cs, M, Zg, Zr; 
matyesz <matematika 'számtan' Szk; patesz <:patika 'tornacip ő ' Z; randesz < 
<,randevú 'találka' ľ), T, Sz, Zr, Ú; satyesz 'sapka' Tem. 

-nya 

csinya  'csinos' M; finya 'unom' M. 

 

bikusz  <biológia 'növénytan' 0; br&usz 'béka' Cs; fiziusz 'fizika' 0; 
lábusz 'gyalog' Bt, Cs, T, 0, U, Zr. 

SZOVEGEK  

Néhány tanulótól fogalmazást is kaptam. Szaibadon választhatták a ca'met, 
a témáit. Gondoltam, Így szi'vese1.ben írnak, ősz.nitébben nyilatkoznak. Termé-
szetesen, külön megkértem 6ket, minél több diákszóval tarkhsá'k a szöveget. 

Ezek a rövid, szabad fogamazások tanuskodnak a legjobban a diáikkiife-
jezések, diákszavak  belyéről  és aka1mazásár6l. si 'hitelesség kedvéért semmiféle 
javítást nem végeztem a tanulók szövegein. Helyesírási, nyelvhelyességi, stilisz-
tikai és egyéb hibákkal közlöm valamennyit. 

AZ ÚJÉV 

Az egész suliban tervezik az újévet az oszik és a diri együtt. 
A nyolcadikos nebulóknak ez az utolsó ćLjév a suliban. Erre az 

ünnepségre meghíviják a hetedikes nebulókat is, ez nekünk igen nagy 
örömöt jelent. Ekkor jól kídombérozzuk magunkat, habár az oszik 
&elö.gyelete llat vagyunk. Elfeledkezünk mindenr ől a biibliában lévő  
jegyekről, a dirir&, az osziról és a tainfütyül' łőkről is. Klasszul éljük 
világunkat ezen az egy délutánon. Lesz itt kaja is pija is amennyit 
csak kvánunk. És végül a fiák annyira elfeledkeznek magukról, hogy 
be is pityáko4siak,  még talán cigire is rágyújtanak és a csinibabákat 
picézik. ElifelejtkeznCk a csokirol, a oukirol, evajglizigr61. 

B.U.Ě .K.,  és kliemes szórakozást mindenkinek. 

Fazekas Teréz  
VII.A  osztály tanuló  
Mola Pijade  Elemi Iskola,  Debelyacsa 
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EGY NAPOM AZ JSKOLĂBAN 

•  Nem szertk sul'iba járni, és gyakran van bifidzási misszem is. 
lyormán  néhány alkalom kivételével 'lógó orral indulok a „mI6ra". 

Az isi udvarán sok a gyerek. Mind ordít mint az oroszlán. 
Az osztály esajjai a kerltés mdlett ácsorognak. 
-  Szia srácok! - kös'zönm Őket. 
-  Mi a szösz - rnormogjä z egyikik az  Łtj pulcsimra célozva. 
- A muti kimosta a régit, 'hát fdbztam ezt. 
- EM niatézis -  terelik másra a szót - kész a höföd? 
- Na mit képzlsz? 
Ekkor 'lélekszakadva ront közénk egy másik lány: 
- Kpzeljétek,  az igi jön hozzánk! Egész nap 'nálunk id őz! 
-  Na bumm! 'Ez a nap is jól kezd Ődik! - sóhajtoznak. Tudni-

illik a diri "látogatásait" nem kedveljük, különösen ha sok a bifia. 
Pedig lIcsi orra j6 felé szaglászott, 'mert az osziva'l osztályunkba lépett 
a vendég is. 

A matézis lecke 'fele osztálynak nem volt meg, és ezen okból az 
oszi hosszas 'lelki prédikációt tartott. A ldkifröocsös óra után német 
következett, melyhől a tiszteletre méltó 'társaság, az osztály, akarva-
nem'a)karva dolit írt. 

Utána nagyszüni. Ez a húsz perc alatt ki törcsit vagy mást biflá-
zott, vagy játszott. A 'kicsi'k például focizni vagy ugrálni próbáltak, 
de a ,,nagyok" ezt nem nagyon engedték. 

A'lig  létegeztünk fl 'kezdődött a bio Óra. A hüllökról tanultunk 
és hMedeztü'nk is eleget. 

Következő  órán törcsiből csevegtetés volt. Szegény tancsi jól meg-
izzasztott bennünket. Meg magyarórán is izadtunk pedig nem volt fe-
leltetés. 

Szünetben barátnőm megkérdezte: 
-  Nem jössz kínóba? Klassz film megy! 
-  Igazán? Akkor tudod, hogy számí ťhatsz rám. 
K,övekezett  a fizisz. Ismétlés lett volna (ha lett volna aki ismé-

tál). Amikor az egyik jobb tanulót sz611 ,totta a tanár - aki nem ké-
szült - csengettek. 

-  Hála a csengőnek 	kWtotta a fiń , amikor a tanár távozott. 
köz'ködés  közben valaki így kiáltott: 

-  Nyomás srácok, kihiil a kaja! 
Hát így telnk ami napjaink az ikdában. 

Károlyi Rozália 
VII. osztály  tanuló 
Miloje Č ipliĆ  Elemi Iskola Törökbecse  

SZINFOLTOK  EGY BÁCSKAI KISVÁROSBÓL: 

Lukas  órán kolézolni indultunk a srácokkail  a városba. Először a 
park felé vettük utunkat. Amint elhaladtunk az áru ĺház êlõtt, hát mit 
'látnak a bogyáim. Egy autó be 'akart menni a templomba a nagymi-
sére, biztosan gyónni készült, de nem sikerült neki, mert véletlenül a 
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trafikos bódét gyomlálva  iki. Ijedtenben  majdnem leesett a  szuperron -
gyom. 

Amint  poroszkáltunk  tovább, egy osztálybeli pók viharzott el  
ml•letvüik,  és köszönt, mégpedig így:  „Sztok".  Mi is  közöntünk  neki 
úgy, hogy finoman  bokánrúgvuk,  és még ő  repült  a •rúgástól,  volt 
ideje  kigubancolni  a libát.  Ha  nem csaltak a  klikkeremi,  akkor az  
ipsiager  a népkerti fákon lépdelt. 

Közben egyik barátom b ement a Kral  özietbe  csalamádéért, mi 
addig kint vártunk. Mikor bevásárolt folytattuk utunkat tovább a 
korzó irányába. A  kpola  alatt  talá'lkoztunik  a  Tricsekkél  meg a  Sa-
muval,  akik elég  hangosan vkatkoztak.  Sehogy sem tudták eldönteni, 
hogy melyik a bal lábuk.  KésŐbb  már kézzel lábbal magyaráztak egy-
másnak a dolgot  annyira, ihogy  a  mentŐk  meg a  lkopók  vitték ki Őket 
a  lkódiáujba.  

Tovább  haiindva  a  kovini  faültetők és a  fanyűvők zarándokeso-
porejáva1 találkoztunk,  akik a korzót akarták beültetni gyalogakáccal 
és ribizlivel'. Élükön a Lajhár haladt. A  bakarézek  azonban vissza-
küldték Őket  Kovinba,  hagy ott az eget ültessék be szederrel. A fa -
ültetŐk  szó nélkül visszafordultak. 

A ceruzám rövidsége miatt befejezem írásomat, és majd folytatni 
fogom,  fia  megint 'lesz ceruzám.  

Szorcsik  Ákos  
VIII.B  osztály tanuló  
Stevan Sremac  Elemi Iskola,  Zenta  

JEGYZETEK 

I Diáknyelv: „Kedveli a tréfás,  Ún.  játszi szóképzést és  szórövid ĺţést,  a humoros szóképeket, bi-
zonyos idegen nyelvi (főleg latin, német és argó) elemeket stb." Szatmári István: A magyar stilisztika 
Útja, 427. old., Budapest, 1961.  

*  „A képző  legfontosabb szerepe az alapszó jelentésének bizonyos irányban történ ő  módosítása. 
Ezzel együtt járhat, de nem szükségképpeni  velejárója  az alapszó szófaji kategóriájának megváltoztatása: 
jár járás, de: járkál. 

D.  Bartha  Katalin: A magyar szóképzés története, 13. old., Budapest, 1958. 
„A képzők nem egyenlő  mértékben változtatják meg az alapszó jelentését; némelyikük inkább 

csak árnyalatnyi jelentésmódosulást idéz el ő." 
A mai magyar nyelv rendszere: 335. old.  Leíró  nyelvtan, Budapest 1961. 

D.  Bartha  Katalin: A magyar szóképzés története, 128. old.,  BuJapest, 1958. 
Különösen a kicsinyít ő  képzőkkel találkozunk lépten nyomon; ennek oka a dolog természetében 

van, mert a  kicsinyítéssel  különösen erős gúnyt lehet kifejezni."  
Laczkó  Géza: Játszi szóképzés. Nyelvészeti füzetek, 49. sz.,  Budapest, 1907. 

IRODALOM 

A mai magyar nyelv rendszere  -  Leíró nyelvtan I., Budapest, 1961. 
Bárczi  Géza: A „pesti nyelv"  - MNY XXVII.  228-243. old. 
Bárczi  Géza: Jegyzetek a budapesti népnyelvr ől  -  Magyar Népnyelv IV., 1942., 

71-89. old. 
D.  Bartha  Katalin: Magyar történe ti  szóalaktan. A magyar szóképzés eredete  -  

Budapest, 1958. 
Laczkó  Géza: Játszi szóképzés. Nyelvészeti füzetek 49.  sz.,  Budapest, 1907. 
Szathmári  István: A magyar stilisztika útja  -  Budapest, 1961, 
Sz!ts  László: Szóalkotásmódok a jassznyelvben.  -  A magyar nyelv tö rténete. 

A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus el őadásai  -  Budapest, 1967. 
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Magdalena Veselinovic'-Andeli ć : 

MARGALITS  EDE, 
A HORVÁT ÉS A SZERB 
IRODALOM 
MAGYAR TOLMÁCSOLÓJA 

Dr. Margait•s Ede (Edo Margali Ć) a XIX. század utolsó és a XX. század 
első  évtizedeinek tudósa, mlvész.ettörténésze, a jugoszi&v szépirodalom néhány 
gyöngyszemének magyarra fordkój.a, a  jugosztlárv  népek irodalma és a magyar-
ság közötti kapocs volt. 

1849-ben szöletett Zágrábban, aLhol apja tisztvisel ősködött. Gimáziusnba 
Bajira odták :atyad nag3rbáy~ és mdr ott feltámad benne az érddffld& 
a tudományok iránt: e korból szrmazó feljegyzései tanítk a k'iasszlka 
iránti ér&kl&létt.' BÖlcsészetet hallgatott Bécben, majd iPárizban összehason-
Htó irodalmat. Különösen az ókori görögök irodlma, a nagy római áHamfér-
iak életrajza érdekelte, a régi Róma kói közül pedig Ovidius. 

1870-4ben a baijai taniítóképz&ben a szláv nyelvek tanárává nevezik ki, 
1871-4>en átkerül a bajai nnáiuinba; magyar nyélvet és irodalmat ad el ő . 
E korból való feljegyzései arra vallanak, hogy tanulmányozta a &rancia, német 
és az angol irodalimat, tanulói számára pedig jegyzeteket készített a magyar 
nyeliv.ből, felihíva figyelimöket a magyar nyelv sajátosságaiira. Ezekben az évek-
ben kezdte alaposabban tanulmányozni a magyar irodalmat, és szenibeöúl ő, hogy 
már akkor milyen nagy jelentőséget tulajdonított Zrínyi Mik16s  Adriai tenger-
nek Syrenaia c. eposzának. 

Mun!k&sságának  első  eredménye a Párhuzam Vörösmarty és Arany mint 
epikus költ ők között2 C.  értekezése. Ez volt egyben doktori disszertációja is, 
melyet 1875-ben védett meg Budapesten. 

Evv&l  kezdve egészen élete 'végéig szüntelenül folytatta tudományos mun-
kásságát. Mű'veit leginkább a tekintélyes budapesti kiadványokban tette közzé, 
fölyóiratok és napilapok munkatársa volt és mindinkább fêltámadt «z érdekl ő-
dése a horvát és a szerb, valamint a magyar irodalmi kapcsolatok iránt. 

Bajai tanárkodása idején több m űvét adta ki', köziiliük legjelentősebb a 
Bácskai közmondások és szólásmódok,  melyeket Ő  gyűjtött Össze és rendezett 
sajtó ailá, továbbá a hősi eposzokról szóló segédlkönyve 5 . A Három év után c. 
gyűjteményt 1884-ben Zoniborban 'adta ki. Ebben három év folyamán napi-
lapokban és folyóiratokban megjelent írásainak gy űjteményét tette közzé, az 
akkori Bács-Bodrog îvávmegye politikai, kulturális, özoktatási-iközm Ővelődési 
prblémáir6l, meg 'kisipari és 'kereskedelmi kérdésekről. 

E könyvének utószavában elmondja: azzal a szándékkal adja ki, hogy 
fejlessze snegyéjén& életét, melynek területén különféle nemzetiség ű  és vallású 
!lakosrág él; szeretné ha c őkkennének közöttük az ellentétek é5  snin&nki egy- 
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azon  célért,  a  közsös ktúráért  küzdene. Ettől kezdve életének fő  feladata a  
szeatistváni  korona alatt él ő  magyar és  délszláv  népek baráti viszonyának meg-
teremtése,  •iétrdhozása;  ez ösztönzi arra, hogy  tanulmányokat  és  értekez4seket  
írjon a  délszláv irodakni  művekről és hogy  fordítson belőlü'k.  

1 885 -âen  a megbetegedett  Radics  György helyébe kerül  ágazgatónak  a  zom-
bori  gimnáziuffiba.  Ekkor választják meg a  Váiimegye  Történelmi Társulatának  
titkárává.  Zombori működése idején szerteágazó kulturális és  művel6dési  tevé-
kenységet  lejtett iki,  és cikkeket jelentetett meg Bács-Bodrog vármegye  h-írlapjá-
ban,  a  Báckában.  1891-6en Budapestre kerül; a Horvát Internátus igazgatója 
lett,  1895-,ben  a horvát nyelv és irodalom  rendkívÜli,  majd  1899-ben,  rendes 
tanára a budapesti egyetemen, s ezt a tisztséget töltötte be 1914-ben bekövet-
kezett nyugdíjaztatásáig. 

Egyetemi  tadAodásánaik  egész ideje alatt a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium megbízotti és  kikldötti  tisztségét Is betöltötte az újvidéki szerb  
fLgisnn&iuniban  és a  zonbori  szerb  tanítóképző  iskolában°, ezekben az években 
fejtett ki legtermékenyebb irodalomtörténeti és  fordítói  tevékenységet. 

Itt, Budapesten tért vissza kedvenc  tmáijához,  a Zrínyi családhoz.  E'lőadá-
sainak  anyagát készítve, tanulmányozta a  Zrnyiek  családjáról, származásáról, 
rokoni  lkapcsólatairól  szóló történelmi anyagot és egy  tanuknányt  is írt Zrínyi 
Miklós, a költ ő  cknmel.  Feljegyzéseiből megtudjuk, hogy  elsősoziban  'horvát  
forrásekat  használt.  Lef&bb forrásimikái: Ivan Kukul$evi Ć  Borba  Hrvatah  s 
Mongoli i  Tatari, Književnici  u  hrvatah  u  prvoj polovini  XVII.  vieka, Poviest 
Medvedgrada, Greta Groatia; Pavie Vitezovi ć  Kronike, Mariko Mesić  Život Ni-
kole Zrinjskoga Sigetskoga junaka, Šime LjutbiĆ  Ogledalo knjievne poviesti ju-
goslovenske, Juraj Ratkaj Memoria regum et bonarum regnorum Dalmatiae, 
Groatiae et Slavoniae, Prioratus Gvaldus  Vita del Nikolo de Zrini; Isvv'ánffy  
De obsidione Sigeti 1566, Salamon Az els ő  Zrz'nyiek és  Reusner Rerum memor. 
in Pannonia gestarum. 

Tanulmányában  Margalits  előbb visszapillant a költő  Zrínyi Miklós éle-
tére,  szár'mazására,  korára, őseire, a  ivivéú  erények  példaképeire, akik a ki-
rályhoz és a  vallához  való hűségükkel tűntek 'ki; megállapítja, hogy a költ ő  
Zrínyi egész életét népének szentelte, annak érdekeit védte és azokért küzdött; 
jóllehet művét magyarul írta, a származását  shaseni  tagadta meg, ami egyik  
leveléb&l  is kitűnik:  „otenim  non  degener.e me Croatani et quideni Zrinyiusn  
esse  scio.. " 

Ztínyi  Miklós eposzát, a  Zrínyiászt -  ahogyan  ő  említi  -  a. világirodalom  
legnagydÝb  eposzai közé  .sorlja. Mikon  Az elveszett paradicsomával  hasonlítja 
össze és sokkal magasabbra értékeli, mint  Camőes  A Luziádák-ját; egyedül a 
husi  legen4ákban itai14,1 siémi husonl6s4ot,  az erény és a bűn közötti  fLmagasz-
tosult  harcot s a műben említett földöntúli er ők apoteózisát illetően. Téma-
választás tekinte tében a világirodalomban egyedülálló helyet tulajdonít a Zrí -
nyiásznak:  tárgya felette áll a  hétloöznapinak,  jelentős az egész emberiségre 
nézve és időben sem  korlátozódiik  a saját korára. Az eposz költői teremtő  ere-
jének zsenialitását  láta Marga'lits  abban is, hogy a szigetvári hőst a keresztény 
vallás vértanújának ábrázolja, aki hősi halálával  összebéklti  népét az  istennél,  
akinek hátat fordított; ő  a közvetítő  a haragos isten és a b űn fertőjébe süllyedt 

nép  között. 
Azt is jelentősnek  tekinti  Margalits,  hogy ebben az  eposzJban  minden mind-

végig magasztos; a  vitézség,  melyet a középkorban a kereszténység hozott létre,  



itt a roman tikus hévvel  párosul.  Nem találunk itt olyan hibát, mint Arany 
Toldijában, hogy főhősét nevetségessé tenné, a Megszabadított  Jerzsá1emmel  
összehasonlítva pedig rámutat arra, hogy  Tasso  eposza csak tartalmilag kimon-
dottan eposzi, a  Zrínyiászban  Viszont a nem éppen jelentős tartalmat sikerül 
eposzi szintre emelni, és ez sokkal nagyobb alkotó er őről és  lángészrői  tanús-
kodik. 

A szerencsés végkifejlet,  MargaI'its  nézete szerint, a költő  egyik fő  jelleg-
zetessége. A  szerencséťlen kifejlet  Ugyanis részvétet kelt a tragikus sorsú h ő s 
iránt, esetünkben viszont a csodás esemény sikere dicsfénnyel övezi a h őst; a 
kifejlet ugyanis csak látszólag tragikus: ez egy  keresztény  vitéz valóságos dia-
dala. 

A  szigetvári  vitézt Olyan & ősként jellemzi, aki nem a  d'iosőségért  vagy a 
haszonért küzd, hanem azért hogy megmentse a hazát a pusztulástól. 

„Mily nagyszerű, s mégis mily igazán emberi alak!  Csodáljuik  és szeretjük, 
mert  Ms  és ember, ki küzd é5 szenved, szeret és gy ű löl, örül és sír, magasztos  
esziniékért  él és meghal: a szigetvári hős eszményi alak, s mégis valódi ember; 
vér •a mi  vérün'khől.  Több ilyen  époszi  hős valóban alig van a világiroda-
lomban."° 

Ebben az értekezésben, melyet a magyar sajtó melegen  üdvözö1t 10 , Marga-
lits  mint magyar és egyben mint horvát költ őt mutatja be Zrínyi Miklóst. Vé-
leménye szerint előkelőbb helyet  érdeimelne  a horvát  iroda'lomtiörténetben.  Az 
értekezés azonban fogyatékos is: a  Zrmnyivel  kapcsolatos adatokat nem kutatja 
fel eléggé; a szerző  nem említi az eposz alkotására gyakorolt olasz hatást, 
vagyis azt, hogy Zrínyi fő  mintaképe  Tasso  volt; nem említi, hogy meg lehetne 
állapítani  -  ha nem tekinten ők a nyelvezetét  -‚  hogy ez az eposz inkább az 
addigi horvát, mint a magyar irodalomból n őtt ki; nem említi kapcsolatát a 
dél-horvát  irodaloniim•al, Krnarutić tyal,  akit Zrínyi ismert, mert „egyes részle-
tekben utánozta és egy magyar nyelv ű  írásában horvát  kttfő ének nevezte" 1 , 

azt sem említi, hogy  „Krnarutiéhoz  hasonlóan a török  átikot  'büntetésnek tekin-
tette a keresztény  bűnökérť ' 12 , és nem említi a körülményeket sem, melyek kö-
zött Zrínyi Miklós ezt a művét írta, vagyis azt, hogy Péter  Oza1lban  élt, a 
legtisztább horvát környezetben, Miklós viszont Csáktornyán, magyar nemesi 
környezetben.  

Ivan Kuku'ljetvić  „JiLrneves  tudósnak" a Zrínyi családról szóló dokumen-
tumait és értekezéseit tanulmányozva  Marga'lits  megállapítja, hogy a magyar 
történelemtudomány az egyes részl etekben tévesen ítél és elfogult. Hogy feltárja 
az igazságot,  -  „mert a 'legszebb illúziónál is többet ér a legkisebb történelmi  
igazság"lS,  megírta második értekezését a Zrínyi családról, Zrínyi Péter és  Fran-
gep4n  Katalin' címmel. Ebben figyelmeztet arra, hogy  „Saţfárik  és  n&ány  más 
szláv tudós" téved, amikor a horvát irodalom kezdetét  Pavle Riter Vitezovi ć  
nevéhez fűzi. De figyelmeztet arra is, hogy a magyarok méginkább tévednek, 
amikor Zrínyi Pétert, „a  Wessel'ényii-összeeskiivés  résztvevőjét" magyar haza-
finak és mártírnak tartják.  

Ivan Kukuljević  már említett  Grada  c. művét tanulmányozva  Margalits  
új szemszögből szemléli Zrínyi Pétert és  -  mint írja  -  úgy tűnt neki, mintha 
egy rég ismert 'képet a rembrandti  megvilágítás  helyett most nappali fényben 

Nagy  jdentőséget .tulajdonított Frangepán Katailiinnatk  és részletesen  tár-
gyalja  életrajzát, ír  felimagasztosult,  humanista alakjáról és bátorságától; külön 
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a népe iránti  zeretetér&l,  'hangoztatva hogy az Ő  befolyáskra  volt Oly erős Péter 
hazaszeretete; az  írónőrŐl,  aki minden okmányt,  irnádságoskönyvet  és vallásos 
verset népnyelven Ír, a  gyermekeihez  intézett leveleit  às,  s mindenekelőtt híres 
művét, a  Pumi tovarus-t, amely Velencében jelent meg  1660-ban;  beszél Zrínyi  
Pétennek,  a  hüszike hazaifnak  a fájdalmáról, amiért Miklós ‚fivére nem anya-
nylvén,  hanem  magyarúI vers};  Katailiin ut łs6 đevolér& (Ozndj,  1670. II. 
23-án), melyben utasítást ad a  várk.apitányságnaik  egy szegény asszony kérése 
kapcsán, valamint Péternek a feleségéhez népnyelven írt megható 'levelér ől, me-
lyet kivégeztetése előtt, 1671. IV. 29-én Irt.  

Margali'ts  ebben a tanulmányában hangoztatja a házaspár együttes szere-
pét a horvát irodalomban és azt, hogy „tisztán és  lkizárólag  a horvát gondolatot  
k6pviselték".16  

Ebben az időben írta Pater (Ibrisimovics) Lukács a Sólyom, Szlavónia fel-
szabadítója17  C.  művét is. Ez valójában kivonatos részlet  Radosl'av Lopaiić  Dva 
hrvatska junaka (Két horvát hős) c. könyvéből, melyet a Horvát  Matica  adott 
ki  1888 - ban,  •a horvátországi török uralom megsz űntének  Ikétszázadiik évfor-
dulója alkalmából. Margajlitsíban  a Zrínyiekről szóló  &orrásany.ag tanu'lmányo-
zása  közben támadt fel az érdeklődés a  szlavóniai  felkelés (1684-1687) veze-
tője,  fra Luka Ibriitnović  személye iránt, akit a  népdalok  is megörökítettek és 
hálából  Siavonaki Soko-nak neveztek. A  fra Lukát,  azaz Lukács frátert meg-
éneklő  tízszótagos verssorú népda1okat, ďoAyeket Lopai ć  idéz,  Margalits  tizen-
két szótagos formában ölteti át magyarra.  

MargaJlies  ezekben az években tevékenykedik a  legnagyobb  energiával. 
Igyekezett pedagógus hivatása mellett egyéb hasznos munkával is  kitŐlteni  az 
életét, és harminc  évii  gyűjtőmunka után, 1895-4ben közzétette 'latin  közmondás -
gyűjteményét Florilegium proverbiorum universae latinitatis'8  címmel. Ebben 
közmondásokat, szálásokat és  sententiákat  (vélekedéseket) gy űjtött egybe, azo-
kat, amelyek a latin nyelvben már ősid& óta megvoltak. Műve a legátfogóbb 
az  iaddig megjieent basonió  művek között  -  és ez v  zonylwťban  értendő . 
Rotterdami  Erasmus  gyűjteménye  -  amely  Marga'lits-gyűjteménye előtt a leg-
nagyobb  -  háromezer szólást tartalmaz, a bővített kiadás négyezret, a  Marga-
lits-féle  Fiorilegium  pedig  13.45 8-at.  Ügy is mondhatnánk, hogy  tbben  a  gyűj-
teményiben  látott napvilágot a latin nyelven alkotó valamennyi korábbi nem-
zedék munkássága. 

A jobb  áttekinthetőség  végett  Margniits  ábécé sorrendbe rendezte a gy ű j-
teményt. Az  áttekintlhetőség  azonban nem mindenütt  t łjes,  mert a  szavak  sor-
rendje egyes  mondásokban  változik, habár sok  közmondást  és szólást több he-
lyen is megismételt attól függően, hogy hány formában használják. 

A  Fiorilegium...  nagy visszhangra lelt nemcsak a magyar, hanem az egész 
európai tudományos világban is. A legalaposabban 0.  Weise  foglalkozott vele 
a Neue Philologische Rundschau  5.  számában. 19  Sikerén felbuzdulva a Magyar 
Tudományos Akadémia é5 a Kisfaludy társaság támogatásával két évvel kés őbb 
megjelentette a Magyar közmondások e's közmondásszer ű  szólások gyűjteményét  
j520  Ezzel azonban nem szűnt meg  érdklődése  ős  igyúj tZ tevékenysége.  1910-
ben kiadta a  Ilatin közmondásók kiegészíú6ét 21 ,  1911-1913-ban pedig a  Sen-
tentiae in ciassicis latinis-t három  kötetben.22  

A XIX. század utolsó éveiben érdeklődése mindinkább a horvát ős a szerb-
magyar irodalmi  kapcsolatok  felé fordul.  1898-ban  adják ki Horvát-magyar ér 
magyar-horvát zsebszótár-át23 ,  melyet gróf  Csáky  Albin volt vallás és  közo'kta - 
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ási miniszternek  ajánlott.  Osáky  1894-ben a magyar  orsnággyű lésben  kijelen-
tette, hogy a budapesti egyetemen horvát nyelvi és irodalmi  tansz&et  óhajt ala-
pítani és szükséges  rvoLna  Zágrábban ,  is  megalapítani  a magyar nyelv és irodalom  
tanszékét,  mert  csak  egymás kölcsönös megértésével és  megismerétéve ł  lehet el-
érni a horvát és a magyar nép  megértését.24 

Margalits  a maga részéről, mint a horvát nyelv és irodalom tanára, meg-
említi: ezt a  műveckét  azért adja ki, hogy eleget  thessen kötelességének  és 
örömére szolgál, ha ez akár a  tegkisbb  mértékben is hozzájárul a fent említett 
hazaszerető  célok gal6sításához.  

A  4é1'szlávok  nyelvér ől szóló Bevezet őben megállapítja, 'hogy a horvátok 
és a szerbek irodalmi nyelve azonos; a különbség csak a bet űk  hasz1lá11atában  
cirill és latin), meg egyes  tájsz6lábe1'i  eltérésekben van. A  tájszőlásokat  ma-

gyarázva megállapítja, hogy az  irodalimi  nyelvben nincs  ikülõnbség, tdhát  ezt a 
szótárt egyaránt  hasziiál!hiasjá łk  a magyarul tanulni óhajtó horvátok és szerbek  
is. A szótár mellé megadja a szükséges  inyeivtani magyarázasokat  is és sok 
kifejezést kiegészít a szerb és a horvát  stpkdltészerb&l  valamint  Mažuranić : 
Smail  aga halála  (mrt Simail-age)  c.  kölseményéből  vett idézetekkel, melyeket 
később  fordításához ifel  is használ. 

A könyv végül ~256dinintákat  közöl a  vas6táliomáson,  a vendéglőben, 
Zágráb  vásosában, vásá1áskor,  a postán, a katonai  gya)korlótéren,  barátoknál 
vagy idegeneknél tett  látogaitksaikor  és a  színIhá żiban  szükséges beszélgetéshez.  

Maiigailtks  ezzel a  snűvével  is bizonyítja, hogy jól ismeri mind a két  nydvet  
és hagy lelkiismeretes tudós: szótára  riésziletes,  pontos és  megfdelő  kifejezése-
ket  tartalmaz, gyalkran  több jelentéssel;  kisordlja  az Összete tt  szavaikat, szócsa-
ládokat és  gyakran értelmez "mondással, sz őlásaal is,  különösen, amikor át-
vitt  értelemr61  van szó.  Szótárálhoz lcginkább  a horvát  nyelvterületről  vett sza-
vakat dolgozza  icil.  

Ebben az időben  bdhaitóain foglalkozik  egyes  jëlentőselib  horvát irodalmi 
művek  fordításával  is: 1896-ban lát napvilágot a  Csengics Szmail  aga  halála, 
Mura'nić : &mrt Smail-age Čengića  c. költeményének  fordítása. 25  

Ez a mű  a legelső  fordí.tásai  közé tartozik, valószín űleg  Radics  ihlette 
meg.  Megmutatkozik  benne a délszláv köl tészet iránti szeretete és a lelkiisme-
retesség, mellyel a  forékói rnunkiát  végezte. Egyébként ezt is  - ákárosA  többi 
fordítását is  -  a kifejezések  pontosságára iés  az egésznek az  összhangjára vaió 
törekvés jelllemzii.' 6  

A  Nada  1896.  V}II.  1-i, 15.  sZámában ismerteti  a művet, és a budapes ti  
napilapok is melegen üdvözlik. Az Egyetértés az  iamersetésen ikívül részletet is 
közöl a  Harač-b& (Adóbeszedés), melyet  Szdsz Károly  neves  irodalomtörténész, 
a délszláv  irodiallom ijó ismerője  olvasott  fei  a  sy vánosság eli&tt27 ;  a Pesti Hír-
lap az erőteljes drámai  x62letdket  emeli ki, melyek szinte  lázltóan  hatnak az  
olvasőea28 ,  a Nemzet pedig dicséri  Margailties  művét, mely nem is értekezés, 
hanem a mű  teles ismertetése úgy, hagy 'a magy ar divasó  egész  vallőjában 
megismerheti. 2  

Magáról a  ltölteményről Mar:gal&ts  azoknak a  ifêlijegyúscinck  az alapján 
adott  értékelést,  melyeket egyetemi  előadásáihoz készített. 30  Részletesen elemzi  
Mažuraniénak,  a  költőnek  az  alakját  és azt a  jelenit&s  helyet, melyet nemcsak 
a horvát, hanem az egész délszláv  irodailciniban  betölt, majd áttér a költemény  
atlaJkjaiinialk  az elemzésére. Szerinte esztétikai  szempontb61  teljesen kidolgozott  
alakok ezek, s  szerkezetét és sendkívii űi tairtaiknát ekitnsve  az igazi klasszikus 
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époszok  közé sorolja, párbuzaniha ádilkja az  Osman-r,aI,  és arra a rnegá]iIa- 
pításra jut, hogy kevés olyan eposz van a világirodalomban, melynek ehhez 
togiható az értéke, mert „teljesen, tisztán és férfiasan fejezi ki a nép lelkületét". 

Ugyanhban  az esztendőben, mint a Szent István Társulat tudományos-
irodalmi sza?kosztá'lyának a tagja, a Társulat április 15-ii ülésén ismertette és 
felolvasta  Kraljević  Markórói  szóló néhány aépdailfordítását, később pedig teljes 
egészében közölte a Kraljevié Markóról, azaz Másik királyfiról szóló népdal-
fordításgyűjteményét •a Szent István Társulat kiadásában.. 3' Egyes népcŁaiok.at 
ezzel egyidőben a Kathoiikus Szemle c. tekintélyes budapesti folyóirat is közölt. 
Mivel a gyű ivemény nagyon kedvező  fogadtatásra talált az irodalmilag képzett 
közvélemény körében, 1899-ben teljes egészében újra kiadta mint második ki-
adást, az éhő  kiadás szószerinti újraszedésével. Kiadója ezúttal a tekiintélyes 
Franklin Társulat. 

A szélesebb olvasótá:bor számára ugyanezt a kötetet az Olcsó könyvtár 
sorozatban is kiadta. 32  

Művéhez a Kraljevi ć  Madkóról szóló népdalak gyű aensényét használta fl 
melyet 'Ivan Filipovi ć  gyűjtött össze, rendezett és adott ki 33, s ennek előszavá-
ból sok megállapítást é5 feltevést is átvesz. 

Marga'li.ts  a maga bevezetőjében dicséri a jugoszláv népdalok szépségét és 
sajnálattal állapkja meg, hogy e dalokat jobban ismeri a német, a francia és 
az olasz irodalom, mint a magyar, jóllehet több millió délszláv - horvát és 
szerb - él a Szent István koronája a'latti területeken s ezért fontos, hogy meg-
ismerjük szellemük, költészetiik és irodalmuk tükrét... Filipovi ć  jellemzése nyo-
mán ismerteti Marko aiakjáit és a róla szóló történelmi adatokat, többek között 
azt, hogy a történélem felróju neki, amiért nem harcolt Lazar fejedelem oldalán, 
mert ha Ott harcolt volna, talán nem pusztult volna el a szerb fejedelemség... 
De ő  lojáis volt és hú' maradt a török uralk.odónak adott szavához: nem tá-
mogatta a maga vérét, de a törököt sem. 

Marko  népszerűségét is Filipovi ć  előszava nyomán méltatja, de kissé t&mö-
rebben é5 módosítva. Mint mondja, a XIV. századtól kezdve a délszlávok 
mindenütt di,csőíitik Kraljevié Markót a Balkán hegységt ől a Dráváig és a 
Dunáig, résziben még azon is túl, nyugaton az Adriai, keleten pedig a Fekete-
tengerig. 

Gregiuss  Ágostihoz hasonlóan ľvLargalits is népbal:ladáknak nevezi a Mar-
kőről szóló dalokat, összehasonlítja a népek életében betöltött szerepüket a 
középkori Olasz és provenoe-i balladák szerepével. Megemlíti, hogy 107 ismert 
ballada szól Kraljevié Markoról, melyek köziil 31-et vesz fel gy űjteményébe, 
és időbeli sorrendben, Marko születését ől egészen a haláláig, egységes képet ad 
a hűbéri kor e jelentős hősi alakjáról. Véleménye szerint a dalok szépségét 
növeli a szerénység és a naivitás, s ezek az erények együttesen teszik e nép-
dalokat ellenállhatatlanokká. Rámutat a Markóról szóló népdalolban el őfor-
duló anakronizmusokra is: a pogánykori tündérek legendái keverednek Hunyadi 
János szeniélyévél. 

A gyűjteményt meghatározott terv alapján rendezte: Vuikain király haîá-
lától és Masiko születésétől kezdve tkbveti életének minden korszakát, kiválo-
gatva a jellemz ő  vonások kiemelésére alkalmas énekeket; egyaránt kiemeli 
erényeit és fogyatékosságait is. A kötetet elolvasva kerek képet kapunk Mar-
korôl, olyant ahogyan a nép l ć pzelőereje eliképzeite és bemutatta. Mint ahogy 
Filipović  nyomán válogatta az ének.eket, úgy a sorrendben is Ő t . követte álta- 
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lá'ban,  de a fordítákor felhasználta a Vuk gy űjtötte énkeket és azokat is, 
melyeket Filipovi ć  forráként jelölt meg. 

Az énekek sorrendje a követikez ő : Vuţkasin király házassága (Žendba 
kr.ala Vikana), Márk születése és gyermk!koea (Porod i miadost Kraljevi ća 
!vlarka, Luka Iliének a  Neven -ben 1856-bajn megjlenit följegyzései alapján), 
Márk az igazságos (Marko kae na kome je carstvo, Vuk  alapján fordítva), 
M&k és a két Jůsiics (Da J.aikuiéa i KraIjevi ć  Marko, a  Világban  1867-ben 
megjelent szöveg aapján), Márk és Ravijojla tündér (Marko Kra'ljevi ć  I vila), 
Márk és a Msz Bogdán (Kratjevi ć  Marko i Ljutica Bogdan), Márk és a g őgös 
Rózsa (Sestra Leke kapetana), Márk és Szibinyáni janko (Kraljevi ć  Marko I 
Sibinjanin Jko, a Jovanovi ć  fivérdk szövege nyomán), Márk kirlyďi török 
vadászaton (L<yv Markov s Turcima), Márk és a mór leány (Marko Kraljevi ć  i 
kéj kra1a araprkoga), Márk és Szendr ői György (Ženidba Durda Smederevca), 
Másk és a Ramazán (Marko pije uz raniazan vino), Márk házassága (Zenidiba 
Marka Kral.jeviiéa), Márk é5 Angyaka (Kraljevi ć  Mariko i ljuba .me Andelija, 
az 1891. évi  Veliki Godisnjak-b61),  Márk fogadása (Oklada Kraljevi ća Marka, 
Lukra Ilić  Oriovčanin: Zbirka n,arodnih juna čkih pesarna, azaz Hősi népdalok 
gyteményéből, melynek a címe Žen'id'ba .1 oklada Kraljeviéa Marka), Márk 
Szent Györgynapi vadászata (Lov •Kr.a'ljeviéa Maiika na Đurđevo; Luka Mar-
janović  gyűjtéséből, •a  Dragoljul  VI. ésif. alapján), Márk megismeri apja kard-
ját Marko poznaje oéinu sahlju. Márk az irgalmas (Madko Kralievi ć  i heg 
Kostadin), Márk és Koszturai Mina (Matiko Kraljevi ć  i Mina od Kostura), 
Márk a drinápolyi börtönben (MaiŁo Kraijevi ć  u jedrenrkoj tavnioi; Petra-
nović  gyű jvéséb&l), Márk és az acab (Marko Kraljevi ć  i Arapin), Márk eltörli 
a nszad6t (iMarko ukida sv.adbarinu), Márk és Musza (Kraljevi ć  Marko i 
Mesa Kesedia), Márk és Đemo (Marko Kralievi ć  i Demo Brđann), Márk 
és a harminc török (Kralje'vié Marko i trideset Turiajka, a  Neven  Y. füzetéből), 
Törökök Márk háziünnepén (Terei u Marka na sFavi), Márk és Páli kapitány 
(Kapatan Pavle i Kraljevié Marko; Math. Topa'lovi ć-nak az andrijiaševicai 
Barik Mialjković  tanító elheszéliései nyomán 'készült gy ű jt656b81 34), Relya ha-
lála (Sm.rt Relje od Pazara, Petranovi ć  győjtéséb&l), Márk gyónása (Pri češće 
Maiik'a Kraljeviéa, a jovanoivić  fivérek gyűjtéséből), Márk Karaoka,nában 
(Keailjević  Marko u Kaiiaokainu; a Prágában 1852-1hen megjelent Népdalgy űj-
teményhől), és Márk halála (Smrt Marka Kraljeviéa). 

Margalits énekfordításai  nem sikerültek mindig egyformán: egyeseket egé-
szen jól fordított magyarra, de vannak olyanok is, amelyek nem tükrözik hí-
ven a népdal szltem'ét, lelküievét. Nagyon nagy eltérések azonban nincsenek, 
mint ahogy egészen gyenge, rossz fordításai sincsenek. Munkáát hozzáért&en, 
megértéssel, szeretettel végezte. Bajza J. joggal veti ugyan szemére, hogy a 
rövid előszó nincs mindig a korszerű  tudomány színvonalán, de véleménye 
szerint a válogatása sikeres, és összehasonlítva Döniötör Pál fordítóval, Mar-
galitsot nagyobbra értékeli. Megállapítja, hogy ez a gy űjtemény hézagpótló 
a magyar fordhásirodaiomban, ám szigorú 'bírálatot is mond róla: Margalits 
pontosan és rendszerint rímesen fordít, de fogyatékossága, hogy gyenge a 
verslése ős ezért nagy szabadságot enged imeg magának. En-nek ellenére úgy 
véli, hogy Székács fordításgyű}teménye után ez a legértékesebb a magyar iro-
dalomban. 

A magam részéről nem értek egészen egyet Bajza véleményével, ami a 
fordítói szabadságot iáleti. Mert ha snegfigyelük a fordít&k tevékenységét ( , s 
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nemcsak a magyarokét), észrvhetjik, hogy mindegyik eltér az eredetitó ł . 
Máskbt nem j$  jehet. Margljtsnd1l különben is ez a legkisbb mértékre kor-
látozódi śk. S&, fordiításait éppen az a itõrckÁviés jellemzi, bogy 'lehev&leg minél 
hvebb maradjon az eredetihez, akár az esztétikai szempont kárára is. Amit 
f,dir&atinjânik neki jaz, hagy riĹmliésében eltér a jugosziiv n köksésaetiniét meg-
szokott61, s ez némileg esöklkenti gyljteményéndk értékét. 

Fordításai egészben véve jók, közlésmódja gördülékeny és  közvetlen, nincs 
nagyobb eltérés az eredetit&i. A nagyon hosszú verseket is sz&VegMen és fi-
gyelmesen forJIta, lejév&l végéig egylazon mértékkl. Nagyobb eltérés nem 
fordul àS nála, és a versnek mint egésznek ;a szépségét nem csökkenti. Az 
események ontánul kövietik egymást és fennuarták az olvasó érdekl ődését 
és figyelmét az első  verssortál az utoIs619. A fordításnak mint egésznek ehát 
nem róbasunk fel semmit; elénk rvarázso1ija a személyek és események éleh ű  
arcuatát; tehát kielégíti az irodalmi és esztétikai (követelményeket egyaránt. 

Margalits  fordítása a szöveg legnagyobb részében viláigos  ér képszerű, a 
kifejezések választékosalk, költ&ek  ér  leginkább nem maradiiaik mögötte az 
eredetinek. Példaként Mutsza szaîva,it idézem, melyek az eredeti szövegben a 
maga elilenitéteiivel leny űgöző  szépen hangzanak és a fordításban is élénken, 
etéltetés nélkül hatnaik: 

Noha téged király asszony szült meg 
Palotában,  paka  vánkosok közt, 
Takargatott, pólyázott selyemben, 
Bekötözött aranyos zsinórral, 
Etetgetett mézzel és cukorral: 
Engem pedig albán-asszony szült meg, 
Juhok mellett, kopár szirtek között, 
Takargatott, durva köpönyegbe, 
Bepólyázott vadsz őlő  indával, 
Zabkenyéren nevelt Jel az anyám,  
És  nem egyszer  -  sokszor parancsolt rám, 
Hogy senkinek útból ki ne térjek. 

(Márk és  Musza) 

M'argalitsnak  sikerült egyes eredeti verssorokat er&eliesen, élehííen visz-
szaactni: 

Fiam,  Marko,  verjen meg az Isten, 
Vesszen magvad, föld be ne fogadjon 
Ne  leheld  ki mindaddig a lelked, 
Míg a török cárnak rabja nem lett.  

(Vukain  átka a Márk, 
az igazságos c. népdalban) 

Emellett arra is ügyel, hogy a szöveg megfelelen a magyar nyelv szel-
lemériek. A Ženidíya Marka Kraljevióa, azaz Másk házassága c. ének követ-
kező  soradniak: 

Azurala, kita  i  svatovi! 
Kratki danci,  a dugi  konaci 
Hoće nam  se  doma nastarati 



maylar fordítása iarra  vall,  hogy Margalits  igyekezett az eredeti szöveghez 
való ragaszkodást  egylbebangokii  a  magyar  nyelv  szellemével;  a  hazurala  szót  
Vulk Karaidžd ć  lgy értlmezi: „spreniajte  se,  auif!"  a  hazur-t pedig:  ‚gotov, 
spretnan" 36  a  kita i svatovi k&fejezést Ver,gi1hs7ia ł  magyarázza:  arnia vi.-
rumque87 : 

Fel bitangok! fel! Jel! na'szvendégek! 
A nap rövid, az Út messze-messze, 
Otthon félnek, hogy el vagyunk veszve! 

Ugyanigy  a  horjatkinja sz6  értelmét  (Vuknál: horjatin - xwcy, Bauer, 
nebudo88)  és ezt a verssort:  

Horjatkinjo, Bugarka djevojkoi  

a magyar  iylív  szellemében fordítja  anélkiU,  hogy az az  iértelmét  vesztené: 

Rossz kópé! te! rossz bolgár leány te! 

A  jugosziMrv  népdalok ajátos  kifejezéseit, azok minél  pontosabb értelsné -
ben  igyekszik viisszaadni: ia pobratim inála  kenyeres pajtás vagy jó  hart  (Márk 
és a  ggös  Rózsa), a  čekrkli čelenka =  forgó a fején, a  kolasta azdija  kerek,  
aranyipettyes felö łtő .  

Az eredeti  szövegben elMordu16  idegen szavakat  Vuik  magyarázata  sze-
riinit  illeszti be  fordtításába -  egyeseket leegyszer űsítve, másokat  ásvivt  érte-
lemben. A  bo čaluk Vvk-nát: cin Ge96enlk  von  Hemd, Hosen, Strumpfen, 
donwii aimdotus;  a  jagluk: cin ge&htiŁktes Sdhweistudh, sudarium 39 ;  a  sinija: 
der •n'iedere Speisetisch, soifi,a, tilpeza, asta1 40,  a  Ženidba Marka Kraljevića 
(Másik házassága) következ ő  ikét  sora tehát:  

Kom, jagluka, kome bos čaluka 
Kumu dade od ziata siniju  

a fordításban így  angzk:  

Kinek szövet, kinek ruha jutott, 
A komának arany almát adott. 

Az énekszöveg  kifejezésbeli válwzatosságait: 

Mutna te če  Tara  valovita 
Ona valja drvlje  i  kamenje,  
Na  njoj nema brda  ni  c'uprije  
A  oko nje borje  i  mramorje 

(Zenidba  kralja Vukalina) 

összecseng&en iJ'íeszti  be a fordítás szövegébe: 
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Ott  foly  Tara zavaros habokkal, 
Fák és kövek hömpölyögnek rajta, 
Nincsen haja, de még  híd  sincs rajta, 
Pala, márvány, kopár kövek partja.  

(Vukalin  király házassága)  

L4ka lakosztálya gazdagságának, aval'mánaik  a leírását is élénken, le -
nyűgöz&n, erőtljesen  ültette át magyarra,  asnilyen  az az eredeti szövegben:  

Színaranyos  a  hime,  cifrája, 
•  sok  fogas  fegyvert rakni rajta, 
•  sok  fogas  mind fehér ezüstb ől! 
•  szép székek  szinezüstb ől  vannak, 
Aranyalma a cifrája annak. 

(Márk ás a g őgös Rózsa)  

Margahts  néha korának és környezetének ízléséhez igyekszik alkalmazni, 
amikor  mérsékeli  :a  nópcĺalok  egyes szereplőinek a mondanivalóját. Az isme-
retlen szerző  a  Ženidba  i  oklada Kraljevića  Marka (Márk fogadása) c. nép -
dal'ban Andeliját durva, faragatlan  módon beszélteti, ahogyan  iaz inkább egy 
egyszerű , népi  származású  asszonyhoz, mint egy nemes  i'irihölgyhöz  illik.  An-
đdlijánaik  e szavait:  

Bre  Boga ti  slugo Mihoile, 
Evo  ide  Kraljeviću Marko 
Po hodilu Kraljeviću Marko -  

enyhíti, mérsékeli és azok  nő iesebben hian.gzasiak:  

Mihály szolgám,  Istenemre  mondom 
Íme itt j ő  az én kedves Márkám, 
Mint Márkámnak, Olyan a járása... 

vagy (ugyanebben a népdaliban)  Andelijának janiko Sibmnijaninihoz  intézett sza-
vait, melyek  inkibb  egy férfi  szájába iilënck: 

Kaăi pravo, tako  bio  zdravo! 
Kaži pravo, vojvoda Janko, 
Koje  j'  .ator Kraljevića  Marka,  
Da  ja  idem njega pohoditi - 

Margalits  enyhíti,  szerénybben, iiőieseben,  tisztelettudóbban mondatja: 

Mondd meg, kérlek, áldjon meg az isten!  
Janko  vajda mondd meg, kérlek szépen, 
Márk királyfi sátora hol vagyon, 
Hozzá megyek, Utam sürg ős nagyon. 
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A  Kapetan Pavle  i  Kraljevié Marko  (Márk és Pál kapitány) cím ű  népdal 
ismeretlen verselője is  &aragaianul  beszél,  ixhogyan  .a  n6p  körében szokásos, 
gyakran durva  k1fejez6sekkl. Margalits  ezt  is  enyhíti,  csiszoltabb  formát ad 
neki, a népies  stilust i'roda'lniivá  változtatja, habár  tartalmilag liasond6  marad 
az eredetihez:  

Četu  kupi  kapetane Pavle, 
Sve Turakah po izbor junakab. 
Kad je Pavie četu sakupio  
U  različni govor udarili  

P41 kapitány egy sereget  gyijtött,  
Szemenszedett szép szálas törököt; 
Amint együtt volt  Pálnak  serege, 
Szó fi beszéd a kezdetét vette... 

A délszláv  .népköltészet túlságosan  „erős" kifejezéseit enyhíti, más meg-
felelőkkel  hlyettesíti.  Például: 

U  men' kurvo, veresije »ema! -  helyett: 
Szemét ember! Itten hitel nincsen! 

A fordítás ritmusa  ágyszólván  mindenütt kiegyensúlyozott; a cezúrás tíz -
szótagú  verssort, a  deseteracot  összecsengően, természetesen ülteti át  (vö.  az  
eddig idézett valamennyi verssort).  

Margalits &ordításainik  fogyatékosságai közé  sorolhatjuk  'a következőket:  
Mark6t  egyes  népdałok  hirtelen, heves embernek  tüntetk  fel, akitől min-

denki fél,  

Samur kalpak  na  oči namiče  
Te  sastavi samur  i  obrve  
A  poteže sablju okovanu  
Na Bogdana  pogleda popri;eko 

(Marko Kra1jev ć  i Ljutica Bogdan)  

a fordításban  azonban  ez a sajátossága enyhül; és  Marko  nem hat sem kegyet-
lenül, sem  megfélem'lítően, j6lehet  a fordítás korrekt: 

A szemére húzza a kalpagját 
Hogy a prémje szemöldökét érte, 
Jó kovácsolt kardját előrántja, 
És mogorván nézi, mit tesz Bogdán. 

(Márk és a Bósz Bogdán) 

Margalitsnalt  nem mindig sikerül az eredetihez híven 'a  magyar  olvasó 
elé varázsolnia az eltúlzott, hiperbolikus  Markót  úgy, ahogyan a népi  énekes 
elképzelte:  
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Kad je kupu  s vinom pograbio, 
Berkom maknu Kraljevic'u Marko, 
Ter povika iz gerla junačkog: 

(Kapetan Pavie  i  Kraljevié Marko)  
Ezek a sorok a fordításban  veszítenek erejükb61; M'argaiits hangos szó 

fordítása sehogyan sem üIkrözi iaz eredetinek a junačko grlo kifejezését: 

Amint Márkó a kupát megfogta, 
Pödri bajszát, megtörli a bajszát, 
S a kupának már kiitta borát 
S hangos Szóval így kiáltott aztán:... 

(Márk ás Pál kapitány) 

Ritkán fordul eł , logy a szöveget félreérti. Jilyeii esetek: a zlo ti vino-t 
így fordítja „rossz bort iszol". Félreértette a „carko" jelz& és „cári"-.nia!k 
vélte dbben  a  verben: 

Leps'e grlo  u Milosa carsko 
leste lepse nego je u vile 

(Marko Kraljevi ć  i vita)  

Ezz4 ért•elemzvar6an megváltoztatta  a szerb iszüwget - s ezt Brain čić  
is 6zre-vette4 ĺ  -‚ mert a carsko grlo kifejezést, ami átvitt értelemiben gyönyör ű  
hangot jdent, Margalits így fordítja: 

Milos  cárnak szebb a dalolása 
Mint a tündér válaszdalolása 

(Márk ás  Ravijojla  tündér) 

A fordítás  hangneme  egyes esetékben nem felel meg az eredeti hangnem-
nek,  hangvételnek,  ilyenkor a kifejezéseket nem sikerül dIta ,141nia. Mesterkél-
ten, erketeeten fordítja a két „kenyeres pajtás" (pobratim) baráti szeretetének 
megnyitlrvá'nulását: 

Jedan drugom bjelo lice ljubi 
Od milote do dva pobratima 

(Marko Kraljevié  i vita) 

Férfi arcra csókot adnak-vesznek, 
Szeretetb ől összeölelkeznek 

(Márk ás  Ravijojta  tündér) 

Nem sikerült  negfele6en lefordkania és a fordításban idegenül hangzik 
például a  kövevkez: 

Knjigu pie žura Vukaine 

(Ženidba  kralja  Vukašina)  
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A  žura  (törpe) szót  Viik  így magyarázza:  cin. Jieiner  und  dürrer ÎvLensoh;  
homo  mace.r et parvus 42, Margalits  viszont  soványrak  érti:  

Vukasin,  a sova'ny, ír levelet. 

(Vukalin  király házassága) 

Vagy: az  egzotikusan  hangzó  ahar  szót egyszerűen  4stálMinak  fordítja: 
a  čila-.t lónak  (Vukinál: der &ihirnmel, albus 43).  A  vjerna ijuba  jelzős  szerke-
zete't,  amit pedig ismer és ért, h űséges  cselédem-nek mondja, s ezzel csorbítja 
az eredeti szöveg szépségét,  jóllehet  ezzel nem hatna a magyar szövegben 
sem idegenül, sem  mesterkélten,  Ja a  folytatésban nem. í ćieűlene  követnie  Vi-
dosava kívánságasmnaik teljesülését. Márpedig  ez valahogyan  nincs  összhangban 
az  6bbikike1,  mert a  riépniesében  a  nemes úrihö łgyek  ilyetén  kíviságai 
szktak teljesülni, s nem a „cselédekéi":  

Vidoszav ą, húseges cselédem,  
Kívánságod könnyen teljesítem, 
Lovam szárnyát hamar megláthatod... 

Menny el kedves, az Új istállóba... 

(Vukalin  király házassága) 

Más esetben a népi énekes szavainak fokozása marad el: 

I nositi svilu I kadifu 
I jo ono sve lámo zlato 

Ez  ibe  nem  fejezettne&  hat és éppen ezért er őteljes; a fény és pompa 
hngs6lyozása  ez egész a 'kulmináoióig, olyan  szavakkal, melyek épp a n ő i  
hiúsignadt  tetszenek -  de ezt  Margailits  egészen egyszerű  szavakkal fordítja. 

A  kadifa  értelmezése Vak szerint:  skupa, svilena tkanina  u  kojoj je 
utkiano zlato, Margaáits  egyszerűen  selyemnek  mondja; a  ăežen Vuknál: 
gedlbrannt, ustus; Margaktsnál  sokkal  színtelenebb:  

Öltöztetlek selyembe  -  bársonyba 
Öltöztettek tiszta színaranyba. 

A jelzőket sem ülteti át mindig megfelelően. Nála a  sićani fernian =  egy 
fermán,  lhet  a fordító igyekszik a stílusfordulatokat meg őrizni és  csorbí-
tatlanul  átültetni. 

A kép teljessége  6 az  eredetihez  való hűség kedvéért megtartja az  ana-
forákat, epiforákat  (el& és  utóisméťléseket)  és a  szóismétléseket:  

Akkor fogjad tollas buzogányod, 
Buzogányod ha eltörted rajtok 

Sikerrel ülteti át magyarra az  ún. 6z3áv antitézist,  ami azt bizonyítja, 
hogy  jl  ismerte a délszláv  nép&ölvészot szilm6t  és  annak  legfinomabb  árnya-
ktait  is: 
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Mily jajszó ez vasárnapon reggel, 
Vasárnapon, mielőtt a nap kel? 
Kora reggel a szentmise elő tt, 
Mise elő tt,  evangéljom  elő tt? 
Talán szürke sólymok  sikítása?  
Talán tarka  kakuk  jajgatása? 
Talán tarka kígyók sivítása? 
Ha a szürke sólyom sikítása, 
Az nagy urak fénykörében volna; 
Ha ez  kakuk  jajgatása volna  
Kakuk  szava zöld hegyen hangzana; 
Ha ez tarka kígyók hangja volna, 
Az a sziklák, szirtek közt hangzana: 
Ez a jajszó Márk ajkáról hangzott, 
Arab földön, sötét tengeren túl, 
Ifjú arab bánnak börtönéből. 

(Márk  Karaokanában) 

Margaíits niápdalgyűjtembye  nagy visiszhangra talált Magyarországon, 
nemcsk a tanult körökben, hanem a széles olvasótáLborban i's.. A budapesti 
magyar és német nyelv ű  napilapok egyaránt kedvezően nyilatkoznak róla. 
A Budapesti  Hírlap45  a  dlszlárv ba:l'ladáikat a skót balladákkal hasonlítja 
Össze és megállapítja, hogy „a délszláv balladák híre szépsége vetekszik a 
skót népballadákéval. Valami hatalmas őserő  lüktet bennük és olyan pom-
pázók színben, ékességben, mint a keleti fantáziának minden terméke. A szerb 
nép robusztus ereje, ihósi vitéz:sége, pompaszeretete, büszkesége és vadsága: 
mind erős és felejthetetlen 'kifejezésre jut ezekben a népballadákban. S a 
szomszéd népnek ez a szellemi kincse csak igen kevéssé ismeretes Magyaror-
szágon. Az irodalomnak minden igaz barátját hálára kötelezte Ma ŕgalits Ede, 
hogy lefordította a szerb népköltészet eme alkotásainak jórészét.. Ajánljuk 
mi.nden;kinek: olvassa el ezeket a verseket, amelyek ritka szép, a maguk ne-
mében tökéletes alkotások.. ." A Magyar  Hírlap46  egyebek közt kiemeli a 
fordító nyelvezetének szpségét; az  Egyetértés 4  az ízlést dicséri, amellyel a 
fordító a költeményeket válogatta és rendezte, és kiemeli, hegy nagyon ügye-
sen bániik a magyar költői nyelvvel. A Pesti  Hírlap48  'megállapítja: végső  ideje 
volt, hogy valaki hozzákezdjen a délszláv költészet fordításához, és hogy 
Margalits fordítása illő  öltözék, melybe az eredeti szöveget öltöztette, - A 
többi méltatáis is hasonló hangnem ű . 

A szerb é5 a horvát sajtószervek közül az újvidéki  Nah doba49  eml&e-
zett meg a fordításról; nagyon elismer ően nyilatkozott Margalitsról, aki „igye-
kezett nemcsak egyszer űen lefordítani ezeket az énekeket, hanem át is érezte 
azok 'leikületét". A  Branik5°  kiemeli: sok helyütt érezni, hogy a fordító nem-
csak érti, hanem érzi is az eredetinek a szépségét. . és hogy a fordítások ál-
talában véve megőrizték az eredetinek a szépségét". A szarajevói  Nada51  meg-
írja, hogy a fordítás kedves fogadtatásra talált magyar részr ől, hogy a snagya-
rođć  sem tudnak ellentállni nnak a varázser&iek és csodálatnak, amelyet a 
délszláv népi kincs a világirodalom műbíráló ikõreiben már eddig is keltett. 
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A magyar részről történt értékeihez  lhozziffizhernénk, logy  a dalok értelme 
mindenütt összhangban van az  eredetivei  és hogy a szerző  szemmelláthatóan  
igyekezett kiemelni a délszláv népdalokra jellemző  költői szépséget ős  sti1isz-
tiikai  sajátosságokat. A zágrábi  Narodne Novine 52  ebből az alkalomból foglal-
kozik a délszláv népi  ahkotóerővel általában  és a délszláv népénekek  küLföldi 
visszhangjáv.al,  ős  megálLpíitja,  begy „éppen legjobb szomszédaink, a magya-
rok, akik velünk  áliamközösségben  élnek  -  tudnak  relative  a legkevesebbet 
irodalmunkról. Dicsérik a tudós fordítót, hogy a legmegfelel őbb témát vá-
lasztotta,  iamoly  által lehetővé teszi az  idegenekenek  a népi  LeLkület  megisme-
rését. Kiemeli, hogy a  fordítás  •ren4kfvül  jól  skerü1t,  sokkal jobban, mint 
mint  Mažuranić  Sinail-agá-jának  a fordítása, majd a részletes ismertetést a  kö-
vetkezLí  szavakkal zárja: „Kötelességünk őszintén megdicsérni a fordító Ügyes-
ségét és nemes munkáját, igyekezetét, ahogyan a magyar olvasótábort igyekszik  
megiismertetni  népi  kincsünkkel, diosőségünikkel  és  büszkeségönikkel." BLagoje 
Brančić  a  Letopis Matice Srpske 53  folyóiratban kedvezően értékeli a fordítást, 
de egyebek közt megállapítja ezt  is: „Szahályosak  a versek, megvan bennük az 
eredetinek az értelme, a szavak  válaszeékosak -  mégis, sokhelyütt a  kökltőiség  
hiányát érezzük." 

A  ni.gómezeí  tragédia sok  itudom&ny iiiáat  érdeklődő  embert ösztönzött arra, 
hogy  Rigómezćuről írjianaik,  vagy  diefordítsáik  a  teá  vonatkozó  népdalokat.  Ez 
ösztönözte  Margalitsot  is, aki a  Kraljević  Mankóról szóló gyűjteményének si-
kerén ős a magyar  köz.viélentényben  keltett visszhangon felbuzdulva tanulmá-
nyozni kezdte a  Rigómezőr&i  szóló  ónekeket,  é5 kiválasztotta  Bogoljuh  Petra-
novié  hercegovinai  gyűjeésáét,  melyet még nem fordítottak le idegen nyelvre.  
Bnnetk  címe:  Propast carstva srpskog.  Minden bizonnyal az egész .rigómezei 
ütközetnek a  Mskölteményét  szerette volna  czáltal  a magyar  o:Lvasóközönség -
nek  nyújtani.55  Bajza József °  véleménye  szerint  Margalitsnak  ezt a fordítását 
kevesebb elismeréssel kell említeni, mert ez a  könyvie hanyaelást  jelent az elő-
zőhöz ős  Radicshoz  viszonyítva is, a bevezetője „még  felületesebb"  ős épp olyan 
erényei ős fogyatékosságai vannak, mint az  előz&n,ek. 51  

Rajza  értékelősét olvasva az az érzésünk, hogy nem ismerte  Petranovićnak  
ezt a versét, ős hogy nem értette meg a fordítónak azt az igyekezetét, hogy 
olyan szöveget adjon a magyar olvasó  ikezébe,  amelyet az még nem  isiiĄner.  

E fordításának  őszaiviáiban Margailiies  megemlíti  Stojan Novajkovićot  és  
fra Grga Marti ćot,  mint a  népdaloknak  a műköltészetbe való „átültetőit"; 
ismerteti a  Lazar  „szerb cárral" és a „szerb cárság" bukásával kapcsolatos is-
mert tényeket, a Rigómez őről szóló dalokat pedig nemcsak köt ői, hanem tör-
ténelmi  szempontból  is  jelentősknek  jellemzi. A fordításban teljességgel  ra-
gaszkodik Petranovi ć  verséhez; az eredetit alaposan áttanulmányozta, ős ‚szó 
szerint, de mégis a magyar nyelv szellemében fordítja le. Még az alcím is szó; 
szerinti: A szerb Cárság bukása. 

A fordítás, akárcsak az eredeti, •a köv etkező  részleteket tartalmazza:  
Murat  kardba hívja  Lazart - Laziar, Mi'loitól  felbátorítva, elfogadja a ki-
hívást  - Kosovac Ivan  kikémleli a sörök hadat  - Lazar  felszólítja a vaj-
dákat ős azok seregeikkel  Kruševacon  gyülekeznek  - Miilica  visszatartja fi-
véreit, a had elindul Rigómezőre  -  A rigómezei vacsora és a fejedelem  
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pohárkösziönt&je - M1oi  megöli  Muraitot - Lazar  elrendezi •a sereget  -  A 
csata és a  szeibek pusztulása - StraiMnija bánfi Krulevacra  menekül és Mi-
lidnaik  mesél a  csatáról - Miloš  halála és a temetés  - Milijoa Baijazit enge-
dlmével  Rigómezőre megy  -  A  rig6niezei  'leányka mesél  ri&i - M'iliea  a 
kútban megtalálja a  fejedelem  fejét és három év  múltán  a testével együtt el-
temeti  RavanidJban.  Eszerint  tehát Margalitis Rigo'mezei ütközet c. művében  
ninosendk  meg az e 'korra  vontaukoz6 ilegszbb verseik: Ravanica pítése (Zi-
cŁane R'avanice), Induás  a csatba  (Polazak  n  iboj - ebb&l  csak néhány vers-
sor van  iefordeva), Jjazar  a mennyei  birodalmat válaszitja (Privoleviane car-
ssvu nebekom), Musić  Stefan (Stefan Musić),  A  Jugovićok  anyjának  haláin 
(Smrt m'ajke Jugoviúa),  A  'rigómezei ileány (Kosovika devojka). 

Margaálts  egyes helyeken nem  sz6szerint iFordt,  hogy minél közvetlenebbül,  
spontánaibbul  és a magyar  nyelv szeFlem&en  hasson; szerencsés körülmény az, 
hogy jól ismeri mind a  ik6t  nyelv szellemét és képes megtalálni a  megfetiő  
kiifejezt  a magyar  nyeliben,  s ilyen módon eltalálja az eredetin ek  a  szfnét, 
h'angvétdét  és  dakamát.  

Igy például erre a két verssorra:  

Valjaju  se suze niz obraze 
Kao kia niz jelovo granje - 

a magyar  nyelliv  szellemének leginkább  megfleló összahasonlhást  keresi és 
mégis az eredeti  siövegąhez  való hűség határai  hözött  marad: 

Arcán a könny véges végig pereg, 
Mint az es ő  a jegenye lombján. 

A  jela  (fenyő) helyett jegenyét  iir,  ami jobban hangzik a magyar fülnek 
és emellett  ik61,tóien is  hat. Továbbá, hogy minél  hvebb  maradjon az eredeti-
hez, de idegenül se hasson, a  'logilkus kiifejezésm6dot  keresi. Ezért a következő  
sorka't: 

Gospodine, slavan car Lazare! 
Oklen knjiga, vatrom sagorela? 

így  fordítja: 

Urunk cárunk! Dicső  Lázár cárom! 
Mily levél ez? Pusztuljon tu'z lángon. 

A  fordító  sikeresen megtartja a verset  jellemző  stílusjegyeket  úgy, hogy 

azért a szöveg  rneggyiőz&n  és természetesen. hat.  I4yen  például a részlet, amely-

ben  Lazar  közli a vajdákkal  Murtat levelénektartailmát: 

Rigómez őt  ellepte a török, 
Rajta sorban fehér sátorerd ő  
A forrástól a folyó torkáig, 
Torkolattól a márvány szikláig, 
A sziklától Szitnica vizéig - 
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S Murát .engem Koszovóra hív ki, 
Hogy megosszuk országunkat vele 
S osztozzunk meg karddal az országon 
S jelöljük meg fejekkel határát, 
Vagy elküldjem váraimnak kulcsát 
És fiamat Istvánt kezesképpen 
Es hét évről elmaradt adónkat.58  

Erre a  szóképre: enski pokloniti carstvo -  megfelelő  kIfejez& alál,  
amely  poivoaibban  fedi a  ogiaLmat,  mint a  szóserin•ti fordhás;  így fordítja:  
gyivn. 

Ële ţihűen  lat a  ordívában  s ]van  Kosovac  érzése, amikor  megpillantja  a  
t'5rök &adakat; érezzük  a  kMezés  könnyedségét,  moadanivulója meggyőzően 
és  teiim,észetasen  hat; a  zóisimétliésk,  a  Eokoz.ás,  a  hasoila'tok,  a  'tŁvlzó nagyI-
táok - min&z még  csak  kiegészíti a (kép összhangját,  aimely  a  fordítában  is,  
aildr  az eredetiben, (kerek  egész&'ht  hat:  

• .  Megáll, s lenéz - oh de min ő  látvány 
Lent a völgyben a nagy hadat látván, 
Megállítja toporzékoló lovát, 
Mert lent csodát, igen nagy csodát lát. 
Jó Istenem! Mily Isten csodája, 
Azt véli és megesküdnék rája, 
Hogy a mennyei levél van a hegyen, 
Annál is több a török a völgyben; 
Ló ló mellett, ember ember hátán, 
•  sok sátor mint a hattyúk raja, 
• sok zászló annyi mint a felh ő, 
Harci kopja mint a sírú erdő . 
Ha az égből alma lehullana, 
Az a földre bizony le nem hu/ina, 
Hanem lovat, avagy vitézt érve 
Vagy kopjára, vagy zászióra esne. 59  

Milica  cárné  megjlenése  a  fordítában mé łt6steł jes.  Az eredeti  szöiveg  
az érzéseit  'úgy  mutatja  lhe, aihogyan  z egyszerű  enber eiképzel'i  egy egyszerű  
niő  reagálását: 

Dok evo  ti carice Milice, 
U crnu se futu zamotala 
Ljuto ciči ko arena guja 

-  a  fordlt6 átszl łemiihten, fe1nagaztosultan  adja  vissza  érzését, mely 
inkább  fájdalom  és  szeiwedés,  mint harag: 

Hát betoppan Milica a cárné, 
Ott áll köztük, Ott állott mély gyászban, 
Ajkán panasz, a szemében könny van. 
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Marga ł irtsnak  ezt a fordítását is dicsérettel fogadta a budapesti sajtó. A 
Budapesti Hírlap60 megállapít'a, hogy „. .. a népdal gyönyör ű , különösen Mi-
losról szóló része a népies költészetnek remek alkotása. Margalits fordítása 
gördülékeny, egyszer ű , az eredetinek báját és naivságát szépen érezteti. A mely 
jó tulajdonságait régebben megdicsértük, itt is föIt.a łáljsk. A fordítás kedves 
ovasmány és irodallomtörténeti meg történeti szempontból nagyon érdekes". 
A Magyarország' véleménye szerint a fordítás „olyan jól sikerült, hogy sok 
hlyen eredeti gyanánt élvezhet ő ; a verseknek sem külső, sem belső  alakjukon 
nem venni észre semmi er őltetést, az egész könnyen gördülő , folyékony, s a 
nyelve épp oly költői, mint magyaros. ." Hasonló értékelést találunk a Pesti 
Naplóban62 ,  a Budapesti  Naplóban63 ,  és az  Egyetértésben 64 ;  a  Letopis MS-ben 
pedig Jovan Grčić  írt ismertetőt. 

A sok dicséret és kedvező  értékelés ellenére ez a fordítás nem talált olyan 
fogadtatásra a közönség jkõrében, mint ia Krailjevi ć  Markóról szóló, s nem is 
nyomták újra. 

Margalits  nem hagyott fel anunikásságával. Egy év múlva újabb, ezúttal 
prózai fordítással lépett a közönség elé. Janko Leskovar horvát elbeszél ő  Pro-
pali  dvori c. legsiikerültebb művét ültette át magyarra, Roskadozó kastélyok 
címmel. 66  

Korábbi fordításához hasonlóan erre is nemcsak az eredeti szöveg repro-
dukálása, hanem az eredeti szellemének az átmentése is jelilemz ő . Leskovar 
szívvel írt - olvashatjuk a Pre pali  dvori előszavában67, s ezt érezzük a ma-
gyar fordítás olivasásakor is. A szerelmi drámát, a személyi tragiikumot, egy 
élet katasztrófáját - amit Leskovarnak oly gyengéden és oly mesterkéletlenül 
sikerült közölni, Margalits nagyon szuggesztív módon ülteti át magyarra. Ez:t 
érezzük az egész fordításán, abban a résziletben is, amelyben az elheszél ő  
Pavle Petrovi ć  lelki küzdelmét írja le: Pavle rádöbben, hogy nem szereti 
menyasszonyát, Manija Brati ćot. 

-  Oh, mi nem értjük meg egymást, kedvesem - gondolta e 
perczben Petrovics Pál, de hallgatott vele. Érezte, hogy nincs joga, 
hogy neki valamit mondjon, mert b űnösnek érezte magát jegyese 
előtt. A fiatal ember tegnap Dbnováczott lévén, végre belátta, hogy 
ő  voltaképen már nem is szereti Brátics Máriát, érezte mily rendkí-
vülien megtetszett neki Borkoviios leánya és mily boldogító érzet tá-
madt benne, mikor ránézett. Ez a boldogftó érzet ilelkÀismereti furda-
lást okozott neki. Hisz ime, ő  hurcz'olita ide Máriás oly nagy távol-
ságból, az ő  kedvéért iiiõtt ide, szereti őt, ihisz benne - s ő  meg azonaz 
úton van, hogy megostája. Szabad-e nki, mint ibecsüleites embernek 
ezt tennie? 

-  De  6  nem ért meg téged, ő  nincs számodra teremtve - súgta 
neki valami ugyan e percziben... (92. o.) 

A két fiatal meggyötirt lelkének finom elemzését szuggesztív módon közli 
velünk az elibesszélő, s ezt érezzük Margalitsná'l is. Példa erre Ludmila han-
gulatának leírása, amikor a parkban elbúcsúzik a nagyapai birtoktól és hol-
dogtalan szerelmétől: 
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Egyébiránt a leányka se nem érzett nagy jda'lmia ţ  az e rvidék-
ről való elszakadás miatt, se ez a távozás nem nyjtotea neki a meg- 

adulk  valami különös snegkönnyebbülését.  Ő  ekkor még abba a 
leiliapovba merült, melyet rezignationak hivn.ak. Szerelmének sorsa 
lelkét valami ürességgel töLtötte el s Ő t a semmiségnek ťvaJlami különös 
érzete s74JJJlta meg, a  n1ly külöIIbeII el&te még nem vik egészen vi- 

gos  Ős érthető. Csak a mióta apja ibõlcselmi úton megmagyarázta 
neki az élet értékt&nségét, azóta jöttek rendbe gondolatai... Rej-
tekhelyén ült. Ide inkább sz&ásból jött, mintsem azon vágyiból, hogy 
mint valaha, a természet szépségében gyönyörködjék. Szemei el őtt a 
viig most másnak Látszott. Előbb mintha Ő  maga đ ett volna közép-
pontjban, minden Ő  körülötte forgott, közvetlen közelében hullám-
zott, élénk zajáva'l', sürgésével, űölkiáiitúsaival, gondja&vial, szenvedé-
lyeivel l'kábltotta; különböző  alakjaival, .ragyogásaival, tarka szinei-
vei elkápráztatta. És most - Ő  már nincs i's e zaj, e sürgölŐdés, ez 
izgalom középpontjában - Ő  egészen félreá'llt, mindez messze távo-
zott tőle Ős az Ő  közvetlen közelében körülötte osak valami érzéktelen 
üresség van. (99.-100. o.) 

Leskovar kifejezésmódja  a természeti képek 'lerásában bontakozik ki rel-
jességében amikor a vermészetlefrást a hőseinek hangulatával pároishja. Mind-
ezt a śordLtásban is megtaláljuk, gazdag és változatos hangtliati esaközökkel: 

A varjak is kérognak, a szarkák is krákognak  Ős e hangzavarba 
belevegyüll •a kocsizörgés is. Noha nem süt a nap, noha borus az id ő , 
ugylátszik hogy mindjárt megered az eső, mégis van 'valami vidám 
a madarak e százééLe énekében a kopár föi<l &öL&tt  Ős a felhős ég 
alatt, sőt még magában a hangtalan szánokat fölvá'ltó döczög ős ko-
csizörgésben is van 'valami ami Ój.  Azonban mindez nem érdekelte 
Borkovies lleány£t. (16. o.) 

Margalitsnak  e fordÁtását tanalmányozva megá Ăllapkhatjuk, hogy ezúttal 
is lelikiismeretes, ljó munkát végzett. 

Érdekes fel'tenniinik a 'kérdést, mi késztette Margalitsot arra, hogy a szerb 
Ős a horvát irodalmm gyöngyszemek magyarra fordítsa. Néhány hónappal ha-
lála előtt papírra vetett öéletrajzâban Ő  maga ad erre választ, amikor leírja, 
hogy báró Bötvős Loránd, fvolt vallás- 6 közoktatásügyi miniszter, a buda-
pesti tudományegyetem tanára, amikor a Budapesti Szemlében az első  novella-
gyűjt ény-krdhásária ir£hukkant, izgatottan kérdezve: „- Hát létezik horvát 
irodalom? És abban ilyen szép dolgok vannak? - Én sajnálattal állapítottam 
meg, hogy egy ilyen kiváló tud6s mit sem tud a délszláv, azaz a horvát Ős a 
szerb irodalomról, aminek egyetlen oka az ‚volt, hogy Magyarországon egyál-
talán nem volt elókészieve a talaj a szláv Irodalom megismertetésére. Hát ho-
gyan ismerjék meg egymást a magyarok, a horvátok és a szeebek, ha az egyik 
nem ismeri a másiknak az irodalmát, ér Igy nincs  mib&i megismerniödt e népek 
elkiuletét?"68  

Ebben az időben a Magyar Történelmi Társulat folyóiratának, a Száza-
doknak a  szerkesztősége ďëlkérte Margalitsot, hogy szerkessze  a Szláv szemle 
c. rovatot. Ő  nagyon lelkiismeretesen végezte azt a munkát, ér bemutatta a 
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horvát, a  szerb,  a  szovák,  a cseh és a lengyel irodalom minden nyomtatott 
történelmi  jellegű  művét. Akkor határozta el, hogy külön Horvát történelmi  
repertoriumot  állít össze.  Ezért  a XX. század első  éveiben megkezdte ra hozzá 
szükséges  forrásanyag  gyűjtését. Azért  itetite  ezt, hogy 'megismertesse a magyar 
tudományos  közvé1ernényt ra horvát  tudomány  ifejlódégév,el  a megelőző  fél év-
században., mert  úgy  tartotta, hogy a horvát és a magyar történelem sok te -
kin'tevben  kiegészíti  gysnást,  é5 hogy ra magyarok  MhaszaJlják ra számukra 
addig ismeretlen, jelentős történelmi  adatókat.  

Ezt ra művét69, 'melyet ra Magyar Tudományos Akadémia  történelmi  osz-
tályának  megbízásáiból  írt, két kötetben adta ki 1650  Ilapon  és ra Horvát Tör-
ténelmi Társulat  (Hrvatsko histoiiijsko d.rultvo) ás a Jugoszláv Tudományos és 
Művészeti Akadémia  (Jugasovenska akademijra znanosti  i  mnjevn,osvi)  törté-
nelmi ellegű  műíveinek ki'von4atáit  tartalmazza, mégpedig  1850461 1899-ig.  (Az 
első  követ 1888-ig,  ia  második 1888-1899-ig). 

A nyelvészeti és irodalomtörténeti  tanu'iimányoknak  csak a  cámét  sorolja 
fel, a történelmi, földrajzi 'és régészeti 'munkákat pedig tartalmi  kivonavba.n 
köz4i,  feltüntetve a  forrásmuaikákat  és a megjelenés időpontját. Az egyes sze-
mélyneveknél származási adatokat is közöl, 'tekintve hogy ra nagyobb családok 
több tagjának van azonos neve  (pi. Frangepánotk, Šsbi ćok, Zrĺnyiek).  

Minthogy a magyar tudományos 'körök kedvez ően fogadták a két kötetet, 
ra Magyar Tudományos Akadémia megbízta 'a Szerb Történelmi Repertórium  
összullítsával  is.  Marga'lits ra horvát kötetek imint4jka  rendszerezte é5 ki is 
adta  iaz  első  iötevet. 70  Bedolgozta ra  Srbski letopis  tartalmát, annak elsó füze-
séből, azaz 1825-tél egészen 1914 végéig. 

A Szerb  Történelmi Repertóriumban  foglialt  kivonatok hűen  'reprodu'kálják  
az eredeti művek 'tudományos anyagát, tehát  -  mint  az  előszóban olvashatjuk  
-  az érdem és a felelősség nem ra Magyar Tudományos  Akjadérnié,  sem pedig 
a szerzőé, hanem ra szerb tudósoké és  írőké.7 ' 

A második kötetet  megszerlkésztevte  és sajtó alá rendezte ugyan, de az 
mégsem jelent  imieg.  Erről  Oitéletrajzának  30. oldalán így ír:  „ . . .  Elkészült a 
Szerb Történelmi Repertórium második kötete is, s ra Magyar Tudományos  
Akadémiában  vár kiadásra. Ez ra 'kötet Szerb  Tudömányos  Társaság ás a szerb 
történészek egész 'munkásságát tartalmazza.  Még  1923-4ban  e]lbatároztáik,  hogy  
kinyoimvatják,  ám az Akadémia 'akkoriban és még éveken át nem volt olyan 
anyagi  helyzetben,,  hogy ilyen nagy művet  kiadhatott  'volna, is  iezért  'talán csak 
most kerül  Irá 

M'argal'its  1914-ben vonult  nyugdíba,  és szeretett városában,  Zomboiiban  
élt szerényen,  vi'sszavonnitan  'egészen  haláláig;  nyugdíjat ra jugoszláv hatósá- 
goktól kapott. A két szomszédos nép kulturális közeledése érdekében  kiiftett  
munkásságáért több ízben is  kitiüntették. 72  1939. március 18 -á'n  91. születés- 
napján a  zombori  Történelmi Társulat  '(Isvorisko druitvo)  szerény ünnepséget 
rendezett örökös díszelnöke tiszteletére. Dr. R.  Si'monovié, felköszöntőjében  
néhány  mondatban  foglalta össze  Ma.rga'lits  egyéniségének jellemvonásait: 

Mint tanár és 'tisztviselő, mindig pontos és 'lelkiismeretes volt; ra diákok 
eszményi ‚barátja,  aiki iigyekezett  minden  diâkjá'ból  tanult,  nemeslelkű ,  szorgal- 
mas, pontos és lelkiismeretes embert, hasznos polgárt nevelni. A társaságban és 
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magánéletben iga7ji enibeilbarát vólt;  ügyelt arra, hogy senkit se sértsen meg és 
mindenkinek segítsen,  aikiiiiek  segíteni  'lhet  és  ikell.  Dr.  Margiali'vs  professzor úr 
a jé ember  mintakpe rvolt, agyában  és  niwébon  sohasem  fordult  meg rossz 
gondolat, vagy  gyúiö(lség... (', . . . Kao iprofe&or i Činonk ibio je uvek taan  
i  savestan  a bio  je idealn đa&i prijatellj koji  se  trudio da od svakog đaka 
va'spita nau čnog, plemenitog, vrednog, ta őnog  i  savesnog Čoveka  i  koriisnog 
gradanina.  U  drutvu  i  privatnom životu  bio  je ifilantrop čovekoljbac koji je 
trogo paiio da nikoga  ne  oteti,  a  da svakome poinogne, kome  se  pomoći 

može  i  trba.  G.  dr. Margalić  profesor  bio  je mustra dobrog čoveka,  u  nje-
govoj giavi  i  nj.egovom srcu nije nikad bilo mesta za zile misli  i  .mržnju . .  

1940-ben  bek&vetkezett halálláról  a  Politika74  és a  Gias Matice srpske75  
emlékezett meg. A  Plitika töhbk  között kiemelte, hogy  dr. Edo Mar.gaJiĆ  
jóllehet borvt  volt, magyarnak tartotta magát, ám  éppen  származása  deter-
minálta,  hogy a  jegoszMv  kultúrát  szlgála.  Irodalmi és tudományos munkás -
sgával1 ku'lturilis  kapcsolatot teremtett egyrészt a  horvtok  és szerbek, más-
részt a magyarok között. 

A  Gias Matice srpske nekrológja kimerítő ;  a Szerb  Matica  elbúcsúzik 
benne  tiszteąletlbeh tagjáitél,  aki szerette a szerbeket, a szerb társaságot és a 
szerb dalokat, s ezt •a szeretetét nem is titkolta,  banem  nyíltan kifejezésre 
juttatta, és hangoztatta Is. 

Hagyatéka nem tartalmaz éppen sok kéziratot. Köztük van.  Önéletrajza, 
nbeiyet xtébány h6nalppaa  a  łhalálla él&tt dktá'1t  le fiatal barátainak,  Antić  
ťor& gy6gyszerésn&  és  Magassy  Antall  ean4rna1k.  A magyar szöveget Ma-
garsy  tanár magával vitte Magyarországra, a  sziesb forditás  a  zombori  Törté-
nelmi  irattárban  van 46  ikézzel, írott lapon. Ez  azonban  inkább egy aggastyán 
ködös visszaemlékezése gyermekkorára,  iskolázáisára  és életének egyes  mozza-
naitaira.  

A  zombori  városi levéltáriban Margalitsnak  két,  kézĺráos  fordítását Őrzik; 
az egyik  Šenoa Zlatarevo zlato  c. regényének fordítása, a másik pedig Laza -
revűć  Laza néhány elbeszéléséé. 

A  Zlatarevo zlato fordításának  kézirata az eredeti címnek   a  szószerinti  
fordításávall  kezdődik: Az  aranymu'ves  aranya történelmi regény a XIV.  szá-
zadból,,  fordította  dr. Margalits  Ede. 

Teljes egészében megmaradt,  138 lapon. 34 X 21 cm-es fehér minisz ter-
papíron, az első  laptól iaz utols6ig Margalits kézírásával,  úgyszólván  margó  
nélkül; apró,  gömibolyű ,  de  o4vahatĆ  betűkkel írta  téle  az  oldahikat  ugyan-
olyan fejezetekben,  idézetekkel  és  pmnbeszédekkel,  mint az eredeti.  KézÁrása 
elejétől  végig  o4tviaható,  rendszeres, kiegyensúlyozott. Egyes helye ken, de főleg 
a vége felé, betűi még  apróbbak  mint az elején.  

Minithogy  a szövegben nincs javítás,  p6t16,  és törölt  rvagy átliúzott  szavak 
sincsenek, valószínű, hogy ez volt a sajtó alá rendezett végleges kézirat. Ezt 
bizonyítja az  eredetivel  való  összevetés  'Is: a szöveg hű  Šenoa  szövegéhez, de a 
magyar nyelv szellemében készült és stilisztikai szempontból  téljesen  kimunkált. 

Ha  áttanulmányozzů  ezt a kéziratot,  megállapítthatuk,  hogy  Margahits 
élemedetit  korában  íilhatta,  valószínűleg már  zonbori  nyugdíjas  korában, ami- 
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kor már gyakorlata volt  iaz  ilyenfajta  munkában.  A fordítás szövege  gördü-
i&eny,  spontán, minden  •erőltetetvség  nélküli; az  erethez  hű ,  választékos  ki-
fejezésekkel. A  'kézi'rásbćl is  megállapítható, hogy régi,  gyaikoriott  fordító al-
kotása ha  tanulmányozzuk Marga'lits dzézírását,  diákkori  füzeteiit&l kezdve  a 
fiatal tanár 'korában  diáikjiainolk  készített jegyzetein.  és későbbi egyetemi tanár -
kodása idején készült kéziratain  át egészen az élete alkonyán papírra vetett 
sorokig  -  világosan  felm&thev{ik  egész fejlődését). 

Érdekes  megvizsgá'lni,  milyen okok készítették  Marga1itsot,  hogy éppen ezt 
a regényt választotta a magyar olvasó el őtti (bemutatásra. Budapesti egyetemi 
tanár korában alaposan tanulmányozta a horvát irodalmat és (fel tudta mérni  
Šenoánnk,  az írónak,  ia  horvát művészi próza  mega'lkotójának  valódi értékét. 
Hogy épp ezt a regényt választotta,  abban rvallószínű leg  az  vezérlte,  hogy ez 
az  'edső  valóban horvát regény (1871),  me1hez  a szerző  Horvátország törté-
nelmi múltjából merítette az  ithletet. 

Margalits Zágró)bban  született, onnan  szÁrmazn'aik  első  'benyomásai, ame-
lyek  mélyen és  kitrö]Łhetetieniil  a  [elkébe  vésődtek; anyanyelve horvát volt é5 
németül is beszélt.  Šenoa  regénye  az  ő  gyerniekkorának  nyelvén íródott, ma-
gasztalva a szeretett Zágrábot ős annak  mLltját.  Bemutatja a regény az Ősi 
város tarka arcát, jellegzetes szokásait, a jó ős becsületes polgárokat, a kisem-
bereket; a regény társadalmi problémákat  vagla'l -  s mindez  megfede(lt  felfo-
gásának, szemléletének ős ízlésének. 

Nézzünk csak egy részletet  Unóletrajzából, amelyet kil'encvenedik  életéve 
után,  aggkorá'ban  írt ős  megfigyelhetjük,  hogy  Šenoa Zágrâbjá'ra  emlékeztet, 
ahogyan a  Zlatarevo zlato c. regényben  megfesti:  

A  M'arga'livs csailád  háza a  Bregovita  utca  jo(bb  oldalán állt. 
Ez 'az utca az  Ilicába  torkollott és nagyon élénk, forgalmas  volt...  
Hét éves koromban kerültem iskolába. Mindjárt a második osztál yba 
kerültem, mert az első  osztályt egy preparandista felügyelete mellett 
otthon végeztem éli, és így a  Szűzanya item~ m'ed'letti  iskolába 
jutottam, ahová  ia  házunktól a  Mecivedaik  patakon  áitíve'liŐ  úgyneve-
zett  Véres hídon át  lirketett djutnà.  A Véres híd a  Kaptod közedében  
volt, nevét a régi időkben ezen 'a tájon  ivivott  véres  csaták  emíléikére  
kapta.  . 

Marga'litsn'ak  a magyar szövegben is sikerült visszatükröznie  enoánaik  azt 
a képességét, hogy elénk  łvarázsola  a XVI. század történelmi 'levegőjét. Mind-
járt a  szemiinikbe  ötlik  -  az első  óldaJl,aik  olvasásakor  -‚  hogy a 'fordítás nyel-
vezete az eredetinek a nyelvezetét tükrözi és a mai olvasó számára sem hat 
régiesen; véleményem szerint ma is frissen, üdén hat. 

A fordítás szövegét követve  megállpí'thatjuk,  hogy  Margalitsot  .megihlette 
és magával ragadta az eredeti szöveg, ezért 'a fordít ás erő tedjes,  'lendületes. Ta-
lán 'azt is mondhatnók, hegy  siikerüitbb  ez a fordí tása, mint a verses szöve-
geké, és hogy nem marad el  Leskovar Roskadozó kastélyok c. művének  for-
dításátód. 

Klönsen  a feszült, lenyűgöző  páiibeszédekben  érezzük, hogy  Margalitsot  
annyira magával ragadta az eredeti szöveg, hogy munkája nem is t űnik  for-
dítáisnak.  Ilyen például  Krupić  ős Magda párbeszéde a XI. fejezetben, vagy 
a  Stijep(ko Gregorizanec  és fia  Paîvie  közötti szópárbaj. 'Egy részlet ez  utóbbb6l:  
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»A folyosón  sar(kantypengés hiilajtsziik.  Ha! ez  vatamlyik hír- 
nök.  

Az ajtó csikorgott, az ajtófüggöny szétvált:  -  ‚Mondd  mi  az?" 
ugrott fel István szenvedélyesen az ajtó felé, de a függöny szétvált 
és a gazda  ëł&t  állt fia Pál.  

I&vván  remegett és zavarba jött. 
„Én  vagyok,  atyám uram! Jó estét kívánok!" üdvözli a fiú nyu-

godtan atyját. 
„Te vagy?"  
,,,Én  magam." 
„És mi hoz téged ide? Mi van  Szamoborban?  A számadások? 

Klára asszony?" 
„A számadások Klára asszonnyal készek"  -  felelt hevesebben 

Pál, „mindenesetre rám nézve  johhan  végződtek mint Klára asszonyra 
nézve." 

„Gyerek, hogy érved ezt?" 
„Én azt hiszem, apámuram, hogy férfiú és nemes vagyok, Klára 

pedig  - szégyenlem  Őt igazi nevén nevezni." 
„Gyerek megvesztél?" 
„Nem én, nagyságos uram. Elküldött engem, hogy rendbe hoz-

zam a számadást. A számadásom at  meg akarta zavarni, arany kígyó  
tekerődzött szÁvein  'körül, de én erőteljes  jobbammial  megragadtam és 
elhajtottam magamtól; most  tkszta  a számadás." 

„Te  szerencsétlen nyelv ű !  Te a nemes asszonyt  -"  
„Bocsásson meg nagyságod. A  3evéliből,  melyet  iaan  írt Klára 

asszonynak, megértettem, hogy  &  nagyságod nagyon becsüli. De talán 
az én uram atyámat rászedték szemei. Ami a német zsoldosoknak 
ebéd, az nem lehet horvát f őurak  vacsorája."a  

(a kézirat 73. oldala)  

Marga'iits 'mestere  a  párbeszédek reprodukálásának,  ám épp ilyen ügyesen 
ra e az ér dekes, jellegzetes regényalakokat is; akárcsak a  párbeszdekien,  
itt is a finom  árnyalatokig  hű  marad az eredeti szöveghez, de a magyar nyelv 
szelleméhez is. Szolgáljon bizonyítékul Magda alakjának a rajza: 

„Magda valóban igen csudát személyiség volt. Sovány mint egy 
gyertyaszál, sárga mint a viasz, orra horgas végén kampós, mint va-
lami összeaszott szilvahegye, orra felett sz őrös szemöldök, mint va-
lami bajusz. Hosszúkás arcán több volt a ránc mint a falusi paraszt  
üngön.  Fogai nem fájtak,  meilt  nem  votak,  szürkés, szúrós  isz,emebe  
ritkán lehetett  bepillanvani,  mert rendszerint becsukta és  velök  csak 
néha-néha  pilogot.t  bele a világba. 

Ha az ember nézte, hogyan ül összekuporodva  deszkahád&jában,  
fején szárnyas fehér sapkában, mindenki azt gondolva: Magda nincs 
seprő  nélkül, Magda minden pénteken felnyargal a  Klék  hegyre, vagy 
a  lomnicai keresztútra,  hogy ott boszorkány  társn&vel  tisztességtelenül 
mulasson  -  szóval, hogy Magda boszorkány. Pedig lelke nem volt 
sivár, szíve nem csalárd, sőt a  borsoskalács  árura nagyon jámbor Öreg- 
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asszony  v<Ý1t. Desztaib6djában  Ott függött a csodatev ő  remetei Szűz 
Mária kopott  iképe  és  el&te  az Istenanya  tisztletére  és saját lelki-
üdvéért  egy sárgaréz  "pácska  égett. 

(a kézirat 1. oldala)  

Fe1év1enü1  meg kell  említenünk  magának Zágráb  városának  a leírását,  
an*  a  &oiidśtó -  akárcsak az író  is -  nagy szeretettel és  i1elkesedéssel  szug-
gesztív erővel  rajzcít.  Ezek a részietek  rnagyaruil  is épp olyan érdekesek  é's 
hatásosak,  mint az eredeti.  Nézzök pĺl.  a regény első  sorait: 

„A XVI-ik  század  küszöbén 'II. Miksa királysága és  DraÁorvics  
György püspök  bánsága  idejében a  szent  Márk  temploma  körül ala-
csony  deszkabódék  sorakoztak, melyekben szatócsok és kofák Zágráb 
nemes  iváros  görög  halmain  'lakó  circumspectus po1gára'inak  olcsó 
pénzen, apró  szűkségleteiik  fedezésére  fagygyá  gyertyát,  o'Laa't,  po-
gácsát és  egyébb  apróságot  áru'lvak. .  

A befejez ő  sorokat,  melyek  mintegy himnusz a szeretett  Városhoz, 'líraiain  
és épp oly hévvel ültette át magyarra, mint azt maga  enoa itette.  Az •az  
érzésünk, mintha a fordító nem is  iidegen  nyelvből  iforditana,  hanem a maga 
nyelvén  aikotna:  

„Nagyszerű  vagy,  bujazöld h'egyvidéke szül őföldemnek, çte  első  
szemtanua  gyermekkoromnak. És ha szememet 'rád emelem, 'mikor az 
esti napsugár felragyog legyeiden és  völgyóiden, imiMn aranysugarait  
elönti zöldeden, lelkemben felébrednek jelenetek a  múltból,  jeles hő-
'sök,  büszke uraságok, kegyetlen  hatalmakod6k,  nyomorult jobbágyok 
és vén  Medvedgrád felliángdl  elénk  pfiiban,  mintha ismét  feléledett  
volna! De nem! A régi vár  om-ladozik,  omladozik; ide  távolabb  a  
hegyaljában  felemelkedik fényesen, erőteljesen mint  ifjú Ms -  a mi 
Zágráb 'városunk." 

A  Lazarevi ć-fordításoik  kézirata a következő  elbeszéléseket tartalmazza: 
A kártyás  (Prvi put  s  ocem  na  jutrenje),  Az iskola szentképe  (Šiko'lska ikona),  
Jókor jött rablók (U  dolbri čas  hajduci), A kútnál (Na  :buniaru),  Mindezt 
neked meg fogja aranyozni a nemzet  (Sv će to narod pozhatiti).  Ezekből csak 
egy jelent meg  nyomtatásban,  mégpedig A kártyás  1900-ban,  a Vasárnapi  új-
ságban, folytatásokban.." 'Marga'lits  itt is híven követi az eredet inek a szövegét, 
jellegzetesen hatásos, szuggesztív  párbeszédekkel.  

(Fordította: Kovács József) 

JEGYZETEK  

Kéziratait  a  zombori  Városi Múzeum rendezés alatt lev ő  levéltárában Ő rzik. 
2 Baja, 1875. 

Egy lap Baja szabad  királyi  város  törte'nete'bo'l,  Baja, 1875;  Emlékbeszéd  Deák Ferenc fölött. 
Baja, 1976.  

Bácskai közmondások  és  szólásmondások,  Budapest, 1877. 
Középtanodai segédkönyv.  Ho'si époszok  meséi, Budapest, 1881. 
Egykori tanulói, s azok is, akik minisztériumi kiküldött korából ismerik, azt állítják róla, hogy 

szerény volt Is hogy minden igazságtalan dicsér ő  szó sértette. Védelmébe vette az újvidéki szerb  gimná - 
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ziumot  és ha 6 nincs, az els ő  világháború idején ezt a gimnáziumot bezárták volna.  (Marié Svetislav  
és  dr. Iskruljev Jovan  tanárok szavai alapján). Ugyancsak védte a  zombori  szerb tanítóképz őt is, s az 
Ő  érdemének tudják, hogy ezt az iskolát nem szüntették be az els ő  világháború alatt  (Militar Triva  és  
Ognjanović  Andrija  tanárok kijelentése alapján). 

7 Zrínyi Miklós, a költ ő , Budapest, 1893. 
I. os., 16.  

'  I. os., 50. 
10 Pester Lloyd,  1893. IX. 13., Pesti Hírlap ás Nemzet, 1893. IX. 16., Magyar Hírlap, 1893. IX. 

17., Magyar Állam ás Pesti Napló, 1893. IX. 29., Családi Lapok és  Zombor c's vidéke, 1893. IX. 24.  
‚ Kombol, Povijest brvatske knjiz'evnosti do preporoda, Zagreb,  1961., 273. o. 

12  1.  m., 274. o. 
13  Zrínyi Péter es Frangepa'n Katalin, Budapest, 1897., 1. 
54  Ua.  

I.  M.  1. O. 

I. os., 22. O.  
Pater (Ibrisimovics)  Lukács a sólyom, Szlavónia felszabadítója. Budapest 1894,  Katholikus  Szemle 

VIII. kötet.  
18  Florilegium proverbiorum universae latinitatis,  Budapest, 1895.  
‚  I. os., 71-73.  
„  Magyar közmondások ás közmonda'sszeru' szólások, Budapest, 1897. 
11  Supplementam ad opus Plorilegium proverbiorum universae latinitatis,  Budapest, 1910.  
11  Sententiae in classicis latinis,  1.  Poetae,  2.  Historici,  3.  Oratores,  4.  Philosophi,  Budapest, 1911-

1913.  I3néletrajzában Margalits  elmondja, hogyan született ez a m ű : C  ...  A  Zombor  és Budapest kö-
zötti sok utazást kellemesebbé és hasznossá igyekeztem tenni azzal, hogy mindig magammal vittem egy 
latin klasszikust ás Sorra kijegyeztem bel őle a bölcs mondásokat. Igy keletkezett a  „Sententiae  
három kötetes (Az  llnéletrajz  szerb nyelvű  változatának 31. o.)  

"  Horvát-magyar ás magyar-horvát zsebszótár,  Budapest, 1898. 
m I. os., Előszó. 
5'  Csengies Szmail aga halála. Költő i elbeszélés.  Irta Mazsuranics  Iván. Horvátból fordította Mar -

galits  Ede, Budapesti Szemle 1896.; II. kiadás Budapest, Franklin Társulat 1896.  - Unéletraizában  meg-
említi, hogy  Beő thy  Zoltán kérte meg, a Kisfaludy Társaság nevében e m ű  magyarra fordítására. 

5' Errő l részletesebben:  Magdalena Andelić : Mađarski prevodi Maz'uranićevog speva Smrt Smail-age 
Ćengića. Kolo MH, studeni-prosinac  1965., 543-569.  

'  Egyetértés. 1896. VIII. 
5' Pesti Hírlap, 1896. VIII.  
„  Nemzet, 1896. VIII. 
5' A  zombori  Városi Múzeum levéltára. 
55  Kral,evics Marko (Márk Királyfi),  Délszláv ~balladák a XIV. ás XV. századból. Fordította 

Margalits  Ede, Budapest 1896.  - Unéletrajzában  olvashatjuk, hogy ez a  fordításgyű jtemény  a Gyulai 
Pállal folytatott beszélgetés nyomán  sziiletet.. .. ... Azzal a kívánsággal fordult hozzám , hoy  részle-
tesen mutassam be a szláv irodalmat, mert múlhatatlanul szükséges a horvát ás a szerb irodalom meg-
ismerése  . . .  Igy jött létre a  Kraljevií Markoról  szóló hősi énekek fordítása, melyekb ől 220-at ismertem 
ás úgy fordítottam Őket, hogy a sok változat közül  kb.  48-at válogattam ki (valójában csak 31-et  -  
A. M.  megj.),  ás Igy életrajzi egységet hoztam létre. A neves h ős életét nem dolgozhattam fel h ősi  
éposz  gyanánt, mert minden egyes dal az értékes  gyöngyfózérnek  csak egy-egy szeme, de a füzért nem 
fűzi össze belső  egység, hanem csak a f őhős személye  

12  Kralvevics Marko,  Budapest 1899. 
5' Kral;evsé Marko u narodnih pjesmah. Uredio Ivan Filipovi ć , Zagreb  1880,  Kraljević  Marko  u  

narodnim piesmama. Uredio Ivan Filipović , Zagreb  1891. 
5'  Narodne pesme. Skupio Matth. Topalovié, Osek  1842. 
5' Szerb költ ők magyarul. Budapesti Szemle 1929, 348. 
5'  Srpski Rie čnik. Beograd  1935, 825.  
„  I. m., 281. 
5' I. m., 833. 
5' I. m., 253. 
5' I. m., 701.  
‚ Letonis MS  1897.  knj.  192, 157. 
5'  Srpski Rje űnik,  169. 
5' I. m., 853. 
5' I. m., 267. 
5' 1896. XII. 24. 
5' 1896. XI. 15.  
47 1896. XI. 15. 
5' 1896. XI. 26. 
5' 30. XII 1896. 
5' 4116. 01897. 
5' 1. II 1897. 
52  5. 111897. 
5'  Letonis MS  1897,  knj.  192, 157. 

4  Srps!ee narodne pjesme iz Bosnc i Hercegovine, Epske pjesme starijeg vremena, skupso Bogoljub 
Petranovi ć , Beotrad  1867. 

5' A Rigómezei ütközet, Szerb népdal a XIV. századból. Fordította  Margalits  Ede, Budapest 1898. 
5' Szerb költ ők magyarul, Budapesti Szemle 1929, 348. 
51  I. m., 348.  
58  Kosovo su pritisnuli Turci 

Sve popeli bjele Čadorove 
Od izvora do vrele uvore, 
Od uvora do mramor kamena, 
Od kamena do vode Sitnice, 
Pak me zove Murat  na  Kosovo, 
Da  mi s  njime dijelimo carstvo,  
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Da sabijama zemije dijelimo  
A  giavama mede postavijamo; 
Jai' da pošljem o gra4ova kiju če, 
Mog Stevana  u  tutiju sina,  
I  harače od sedam godina. 

°° Kada Ivo do Kosova side, 
Vil Kosova  na  Branjevo ravno, 
Pogledao  u  polje Kosovo, 
Kad ugleda silovitu vojsku, 
On bijesna ustavi zekana, 
Golemu  se  ěudu začudio: 
„Bože miii, Čuda velikoga. 
Cini  mi se i  zakleo bih  Se,  
Koliko je  na  gorici  lista, 
Jol je više  u  Tura  vojske: 
Konj do konja junak do junaka, 
Sve Čadori kako labudovi,  
A  barjaci kao  i  obiaci, 
Bojna kopija kao gora crna, 
Da  Bog pušti iz neba jabuku, 
Ne  bi mogla  na  zesnlju pasti, 
Veé  na  konja jali  na  junaka,  
Al' na  bojno kopije  ja  barjaka."  
1899. I. 20. 

61  1899. II. 20.  
°  1899. I. 23.  
‚°  1899. II. 4.  •‚  1899. III.  S. 
°  1899,  knj.  198, 154-155. 
.4  Roskadözó kastélyok. Beszély.  Leskovár Jánkó  után  horvátból Margalit.  Ede, Budapest 1900.  
° Janko Leskovar, Propali dvori, Zareb  1963,  Matica hrvatska  23. 
‚5 Margalits  szerb nyelvű  Önéletrajzanak  kézirata 24. oldal, Zombori Történelmi Levéltár (rende-

zés alatt). 
40  Horvát történelmi repertórium, Budapest 1900-1902, 1.—II. kötet. 
‚°  Szerb történelmi repertórium, Budapest 1918., I. kötet.  
11  I. m., Előszó. 
‚s 1884-ben megkapta az Aranyérmet a koronával a Bácskában kifejtett sokoldalú munkásságáért; 

eze az érmet Sándor Béla fő ispán tűzte a mellére a  zombori  új iskola avatásakor; 1912-ben megkapta a  
szt.  Gergely rendet; ugyanebben az évben I. Péter szerb király a Szent Száva rend II. fokozatát adta 
neki a csillaggal; 1914-ben, nyugdíjba vonulásakor megkapta a Vaskoronarend Vitézi Keresztjét, 1933-ban 
pedig a jugoszláv Korona-rend III. fokozatával tüntették ki. 

7' Zombori Történelmi Levéltár,  dr. Edo Margalič  dosszié. 
„ Politika, 28.  jun  1940. 
‚° Glas Matice srpske,  1940 júliusi szám,  Nekrolog. 
7' A kártyás. Elbeszélés.  Irta Lazarevics.  Szerbből fordította  Margalits  Ede. Vasárnapi Újság 1900, 

31. szám 507-509; 32. szám 525-526., Is 34. szám 559.  

REZIME  

Dr Edo Margalić, tumaČ  hrvatske i srpske književnosti kod Madara 

Ovo je siika o nauČnom radniku, istoričaru književnosti, prevodiocu pojedinih 
bisera jugoslovenske književnosti na mađarski jezik, tuma Ču i sponi između književnosti 
jugos łovenskih naroda i Madara pos łednjih decenija XIX i prvih decenija XIX veka. 

Prvi rezultat njegovog rada je dok'torska disertacija Paralela između  Vörösmarty-a 
i Aranya kao epskih pesnika (1875) i  od tada se, sve do kraja svoga života neusnorno 
bavi naukom. Svoje radove objavłjivao je nazviše u budimpeštanskim uglednim publi. 
kacijama, sarađivao u časopisima i dnevniciia, a interesovanje njegovo sve se više 
usmerava na jugoslovensko-mađarske književne odnose. 

Od  1885.  je direktor somborske gimnazije, a od  1895.  profesor hrvatskog jezika 
i književnosti na budimpeštanskom filozofskom fakultetu. Za to vreme je i stalni iza-
slanik Ministarstva bogoČasti i javne nastave u srpskoj Velikoj gimnaziji u Novom 
Sadu i na srpakoj UČiteljskoj školi u Somboru, a ove godine su i najplodnijt u nje-
govoin stvaralaČkom radu. 

U ovo vrenUe 	dű ipišeraspravéo porodici Zrinjski, koriste ći za njih 
veĆinom hrvatske izvore. Epski spev Nikole Zrinjskog Zrinjijadu stavija  u red najveĆih 
epova svetske književnosti, a sigetskog junaka karakteriše kao heroja koji ima izvan- 

88  



redan,,  a  ipak čoveČan  lik.  Njegova druga raaprava  o  ovoj porodici je Petar Zrinjski i 
Katarina Frankopan, za koju crpe građu najviše iz dokurnenata „ Čuveriog učenjaka" 
Ivana KukuljeviĆa.  U ovo  vreme piše  i  svoje delo Petar (Ibrišimović) Luka, soko, 
oslobodilac Siavonije. To je, uglavnom, izvod iz knjige Radoslava Lopaši Ća Dva hrvatska 
junaka koju je Matica hrvatska objavila  1888.  povodom dvestagodišnjice prestanka tur-
ske vlasti  u  Hrvatskoj,  a  borca  i  vođu slavonskih ustanika ovekoveČiła  i u  znak za-
hvalnosti  dala  nadkak Slavonsld sokol. 

Nakon trideset godina skupljanja, Margali Ć  objavijuje zbirku latinskih poslovica 
Fiorilegium...  Pre  njega je, samo  u  manjem obinu, sastavio ovakvu zbirku Erazmo 
Roterdamsid, koja sadrži  3.000  izteka, dok Margalićeva  13.458.  -  1898.  Margalić  ob-
javijuje svoj hrvatsko-mađarski  I  mađarsko-hrvatski rečnik; preveo je  i  objavio prevod 
Mažuranićevog speva Smrt Smail-age ČengiĆa, ali je naroČito veliki uspeh postigao svo-
jom zbirkom prevoda narodnih pesama  o  Kraljeviću Marku  (31  pesma), za koju je 
koristio najviše zbirku Ivana Filipovi ća.  0vi prevodi su mu, naročito sa filološkog 
stanovišta veoma uspdi, skladno prenosi  i  deseterac sa cezurom, ali mu  se  može za-
menti  da stvara siikove, strane srpskoj  i  hrvatskoj narodnoj poeziji. Ova zbirka je  na-
išla  na  izvanredan pnijem  I  veliki odjek  u  Madarskoj  i  štampana je  u  tri izdanja. Pot. 
staknut  ovim  uspehom, preveo je  i  objavio Mađanima do tada nepoznatu pesmu  o  ko-
sovakoj tragediji Propast carstva srpskoga koju je  B.  Petranović  zabeležio  u  Hercego-
vini. Ovaj prevod, koji nosi  u sebi  sve vnline  i  mane kao  i  raniji prevodi  o  Kr.  Marica, 
i  koja pokazuje isto tako dobrog poznavaoca srpske  i  hrvatske narodne poezije, iako 
je povoljno ocenjen, nije naiša  na  veliki odziv,  te  nije  ni  štampan ponovo. 

Kao urednik rubnike Slovenska sinotra  u  Časopisu mađarskog istonijskog društva  
Századok  (Stoleća), MargaliĆ  je počeo da prikuplja matenijal za hrvatski  i  srpski isto-
nijaki repertonij, što mu je Mađarska Akademija nauka  i  objavila, iako  ne u  potpunosti 
(druga sveska srpskog repertoniuma ostala je  u  rukopisu zbog nedostatka materijalnih 
sredstava). 

Iz hrvatske proze preveo je  I  objavio Leskovareve Propale dvore (1900),  dok mu 
je prevod Ziatarevog ziata A.  Šenoe ostao  u  rukopisu. Razlog zbog kojeg je prevodio 
prozna dela hrvatske književnosti jeste saznanje njegovo da mnogi „odli čni naučnici"  u  
Mađarskoj nisu poznavali hrv. književnost.  U  svojoj Autobiogra/iji koja je isto ostala  
u  rukopisu  i  koju je pisao  u  devetoj deceniji svoga života Margali ć  kaže: „Kako da  se  
medusobno poznaju Mađari, Hrvati  I  Srbi, kada jedni  ne  poznaju književnost drugih,  
te  tako nemaju iz Čega da upoznaju dušu ovih naroda?"  Ovo  je, uostalom,  I  geslo nje-
govog života  i  rada. - Iz srpske prozne knjievnosti preveo je zbírku pnipovedaka 
Laze  K.  LazareviĆa, od kojih je objavijena samo Prvi put s ocem na jutrenje (A kár-
tyás). 

Za svoj savestan  i  neumoran rad  na  kulturnom zbližavanju  Madara I  jugosloven-
skih naroda dobio je brojna odlikovanja  i  sa mađarske  I  sa jugoslovenske strane,  a p0-

vodom smrti njegove  u  Glasu Matice srpske Matica  se  oprostila od svoga Člana toplim 
nekrologom,  a  njegove zasluge je istim povodom istakla  i Politika. 
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Boidar Kovaček:  

NÉHÁNY ELFELEJTETT 
ÚJVIDÉKI MAGYAR NYELVŰ  
FOLYÓIRAT 

Újvidék, e  vitális  város, mely egy időbeli a szerb  kultúra  legfontosabb  
központja  volt,  mindinkább  magára vonta azoknak a kutatóknak a figyelmét, 
akik az egykor itt fejlődő  ős  virágzószerb  kultúrát tanulmányozták. Ez a b ő-
séges kulturális anyag  háttérbe  szorította azokat a  leiwtőségeket,  melyeket a 
város  můlia ibiztosit  az itt élő  más népek kultúrája iránt  érdekl&dőknek.  Nem 
vitás azonban, sőt magától  értődik,  hogy a szerb  kultúra  kifejezett túlsúlya 
mellett más népek kulturális  megozdulásai'val  is számolni kell ebben a  vá-

rob'an,  elsősorban a magyarokéval. Hogy milyen  ikevés  kutatás  trvént  ezen a 
téren, azt  hizonyíta  a budapesti  Szédaenyi  'Könyvtár folyóirat-állománya is,  
aiho'l  egész kis gyűjtemény található az  elf&jtett  újvidéki  lapokból  ős folyó-
iratokból. Az OSZK nyilvántartása négy  im,agyar nyelivű  színházi  újságról .tu-
dósft,  melyek az első  vśiiláháború vógőig  jelentek meg. E folyóiratok egyes  -  
nagyrészt hiányos  - évtfoiyulmał  megtalálhatók az OSZK-ban; s  futôlagos  
átnézés után íme, ezt a képet mutatják. 

Az  újvidéki Színházi Újság című  műrviészeti  folyóirat első  száma 1901-

ben jelent meg. Az első  évflyamból  sajnos egy szám sem maradt fenn, de az 
1902. második  évtfolyanibói  17 szám megtalálható az OSZK-ban. A lap az évi 
első  száma március 30-án jelent meg, az utolsó július 15-én. Az els ő  pillantásra  
fur.nk  tűnik ez az időrend, de tudnunk kell, hogy a  ilap  a magyar szintár -
sulat  újvidéki  vendégszereplése  alkalmával jelent meg, és egész terjedelmét a 
naponta megismétl ődő  előadások ügyének szolgálatába állította. Innen szárma-
zik a  lap  megjelenésének gyakorisága, ős ezzel magyarázhatók azok a hosszú  
szünetek  is, melyek a lap megjelenésében beálltak. A lap szerkeszt ője ős kiadója  
Mayer  József volt, aki  iké^ Mayorra  változtatta nevét.  Mayor  József paci-
fista meggyőződésű  ellenzéki  újsági,ró  volt, 5 szerkesztette az 1916 ős 1918 kö-
zött megjelenő  ÚJVIDÉKI HÍRLAPOT is. Az  dktóbevi  polgári demokratikus 
forradalom alatt mint Károlyi  Mihá'ly  híve lépett fel, ős vele együtt is emig-
rált.  Bécben  szintén szerkesztett egy magyar lapot. A húszas években vissza-
tért  Újvidékre, aihól  megint mint l apszerkesztő  működött. Zágrábban halt meg 
a harmincas években. A  szÁzad  első  éveiben tüzes ős harcos magyar hazafi volt. 
Az Újvidéki Színházi Újság  programadó  cikkében kifejti, hogy a lap célja egy 
állandó magyar színház létesítése Újvidéken, mely szerinte sokat tehetne a ma-
gyar nyelv megőrzése és ápolása érdekéb en. Szerb  pdlgártársaival  ez időben 
úgy látszik nem lehetett valami jó viszonyban, mert egy szóval sem említi a 
Szerb Nemzeti Színházat, sem pedig a szerb  iia&osságot.  A lap első  számaiban 
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még otvahat6k a szerb keresked ők hirdetései Is, de később ezek eltűnnek, 
vlósznűleg a surkes=3 nemzeti kizér61agosságot valló nézetei miatt. A lap 
nagyrészt a keckreméti rszínház êZad49ait méltatta. Ez a társulat mintegy húsz 
szbésszel, tizenöt mell&szer ęplővel és nagyszámú segédszemélyzettel vendég-
szereplt a vá.rarban. Thát meglehetősen komplett együttesről volt szó. .A kecs-
keméti szniház dráma- és oper 1őadsokat adott az abban az id őben üres 
Dunderski Színházban, mivel a Szerb Nemzeti Színház akkor Zomborban, 
N'agybecskerěken ős Temesvárott tartott el őadásokat. A vendégszerepl ő  szÍnház 
igazgatója a magyar színháztartênc6en, eléggé ismert nev ű  Kövessi Aiibert volt 
(1860-1924), aki a kolozvári Nemzeti Szházat, a budai Kisfaludy Szín-
házat és a pécsi színházat is igazgatta. Könny ű, tréfás hangú zínműveket írt. 
Fordított j5 főként opera4szövegket. Az Úvid&en vendégszereplő  együttesben 
néhány ismert név is volt. Köztük Üjházi Ede (1844-1915), a budapesti Nem-
zeti SzÍnház állandó tagja, a Sz ĺnművészeti Akadémia tanára és memoáríró; 
aztán Somió Margit, SzikIai Szeréna és Latabár Árpád. A vendégszereplés vé-
gén Kövessi társuladihoz esatiaikozott B'laiha Lujza (1850-1926) ős Pálmai 
Ma Is (1859-1945). Blaiha Lujza a budapesti Népszínház oszlopa, ős a Nem-
zeti Színház örökös tagja, a népies darabok legkiválóbb aliakiítója volt. Jelleg-
zetes játékstílusa külön iskolát teremtett hosszú színikarrierje alatt. Blaha Lujza 
mint emlékiratíró is ismert( ,Életem naplója, 1905). Pálmai lika külföldön is 
vendégszerepelt, azonkívül az állandó vendégszereplések mellett lkö1tészettel is 
foglalkozott. Vierseskütete, a Fájó szívvel, 1 884-ben jelent meg, ős a közönség 
sz4en fogadta. A Kövessi-társulat vendégjátéka június 7-éig tartott. Ekkor 
jelent meg az Újvidéki  Színházi  Újság 67. száma. A lap utolsó - hármas - 
száma, Márkus Emília vendégszereplése alkalmával jelent meg július 15-4-',n. 
Márkus Ernília (1862-1949) a budapesti Nemzeti Színház élm űvésznője volt, 
Shakespeare alakjainak közismert megszemélyesít ője, aki egy kis szegedi szí-
nészcsoporttal három el őadást tartott Űjvidéken. 

Az Újvidéki Színházi Újság négy óldalon jelent meg. Az elsőn közöliték 
a napi műsort, az utolsó odall pedig hirdetéseket hozott. A belső  oldalak szö-
vegei igen tarkák voltak, ahogy az a dilettáns szerkesztőtől elvárható. A szö-
viegek ikõz6vt sok a színházi anekdota, a ldi'lönféle színházi pletyka, interjúk 
a vendégszínészekkel; ez kívül Ikinyomsáik a m űsoron lévő  opera szövegét vagy 
részleteket közöltek - legtöbbször verset - a m űsoron lévő  darabból. Akad 
néhány eredeti költemény vagy „noveiett" is, de ezeknek nem sok a m űvészi 
értékük. Külön figyelmet érdemelnek azok a portrék, melyek egyes tekintélyes 
újvidéki polgárokról szóltak, Péter Pálról, valamint dr. Nemes Sándor ügy-
védről, az Újvidéki Hírlap alapítójáról. Időnként a lap - legtöbbször színészi 
jubilieumdk alkalmával - különszámokat is kiadott. Ezeket eltérő  színű  pa-
pirosra nyomtatták. Különösen érdekes e különszámok közül a Nemzeti Sza-
lonban rendezett kiép1kiá'llítás aikahnátvd május 10-ién kiadott szám. Ez alka-
lmmał  az újság külön cikkekben ünnepli az eseményt, a színház pedig Ünnepi 
előadást tartott, ahol a darab megkezdése el ő tt verses prológussal ünnepelték 
a nagy eseményt, éti a verset a lapban is kinyomtatták. 

A folyóirat 1902-vel nem sz űnt meg. 1905.4g nincsenek megőrzött példá-
nyok, a illap a közbeeső  két 6v alatt valószín űleg nem is jelent meg. 1905-b ől 
fennimaradt az első  hárotin szám, melyeken már az ötödik évfolyatmot jegyez-
ték. Szerkeszt ője Naussbaurn Marcell volt, aki vértelen és pretenciózus prózával 
írta tele a lapot. Az újság ekkor egy o1peretttársulat vendégszereplése alkalmá- 
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bói  lent meg, mely hét elŐadást tartott a városban, de lhet, hogy még itübbet. 
Habár a folyóirat ekkor több irodajiimi szöveget közölt, ez nem jelentett egyben 
minŐségi javulást is. 

1907-b51 58 szám maradt fenn; ebben az évben a lap április 8-t61 június 
16-áig jelent meg. Ezt az évfolyamot megint Mayer József szerkesztette, de 
ekkor már munkatársa is volt, Gábor Zsigmond személyében. A régi zikesz 
t&v'eLi visszatért a régi szerkesztén koncepcii5 is, így nem csoda, hogy iaz 1907-i 
és az 1902-i évfodyra'm& fizion ćvmiája alig küljönjbözik. Az újság ez alkaomimal 
a Szegedi Színház vendégszereplését követte. A színházat Makó Lajos, az 
eléggé ismert színirendezé és műfordító vezette (1854-1908). A fószerepekben 
FefhŐ  Rózsi, Bardos Jcán', B&efi Lajos és Klenovios György lépett fel. 

A nyolcadik &folyanb6l csak egy szám, i!levve röpirat maradt fönn, me-
lyet 1908. március 28-án nyomtak Fráter Lorá'nd (1872-1930), az ismert 
nótaszerző  hangversenye aIkalmab61. Fráter Loránd szerzeményeihez maga írta 
a szöveget, és maga is adta elő  Őket; nótái közöl meg ma is sokat énekelnek. 
A nyomtatvány anyaga csipán a budapesti ajt6b6l vett kivonatokat és idé-
zeteket közl, eredeti írás nincs benne. 

Teljesen degenerált formában a lap 1913-iban is megjelent; elb ćll az év-
folyamból a 10. és 11. számot ismerjük (március 8. és 9.). Kiadója a hajai 
születésű  ?iukovidi Sándor (szül. 1879) gimnáziuni latin, és görögtanár. A 
szerkesztőség teljesen kommerciá&is jelleg ű  'volt, a lap iegnagyohib részében hir-
detéseket 'közölt, imás szöveg akig jelent meg.  

Nylvánival6,  hogy az Újvidéki Színházi Újság a magyar lkultúrtõrténet 
szempontjából jelentéktelen epizód, de csekély általános értéke mellett mégis 
sokat jelentett az ťvjvicL&ki magyiarság számára. A lapnak niindenikép ęen döntő  
szerepe  volt a közönség és a színház s általában a m űvészet közti lcapcso'ł'at 
megteremtésében. A történész számára forrásérték ű  lehet, ha másért nem, hát 
azért, hogy rekonstruáiin.i tuda Íbolóle a színházi m űsort, továbbá adatokhoz 
juthat az újvidéki színjátszás történetéhez. 

Azt, hogy az Újvidéki Színházi Újság nem jelent meg minden évben, 
mindamellett, hogy az évfolyamokat folyamatosan jelzik, egy másik, (hasonló 
lap 1904-4 megjelenése is bizonyíthatja. Ez a lap, a  Thália  nevű  művészeti 
újság, melynek 56 száma ismeretes. Félhavi 'folyóiratnak indult, 'mely a szín-
házi vendégszereplések alkalmával naponta jelenik meg. Programjának csak ez 
a második része ‚valósult meg. Els ő  száma április 3-án jelent meg a Kövessi-
csoport  úkóli vendégszereplése aI'katlmával, az utolsó szám pedig május 28-án. 
A  Tháliának  sokkal komlybba'k a törekvései, mint az előbbinek. Programja 
kets. Elsősorban közelebb 'akarta hozni a 'lakossághoz a színm űvészetet, má-
sodsorban pedig színvonalas irodalmi-m űvészeti olvasmányt akart nyújtani az 
értelmiségnek. Az első  szám tekintélyes írók közrem űködését ígéri, így a lap 
szerint Jókai és Mikszáth is megígérték támogatásukat. Sajnos az ígéretek nem 
va1ósül'tak meg, ‚mert a lap csak a vendégszereplés alatt jelent meg, s kizárólag 
a színháznak szentelte oldalait. Kés őbb félhavi megjelenésére már nem került 
sor, viszont ezekben a számokban jelentek ‚volna meg az enilített szerz ők írásai. 
A  Thália  azonban, mint színházi új-ág, komolyabb és színvonalasabb el ődjénél. 
Kevésbé kötötték a kizárólag helyi színházi események, s a jéliértesöltség és a 
smatiitai gazdagság jellemezte. A helyi előadásokat méltató kritikai szövegek 
mellett a lap színházi híreket közöl egész Magyarország területér ől, sőt kül-
földről is. Érdekes a Múlt című  rovata, aihod emlékezéseket közölt a színházi 
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és művészevi mdtb61. Mellékletében átveszi 'más újságok jobb r6ina'k érdeke-
sbb színázi yonatkozás6 cikkeit. Természeteseii an'ekdoták Is vdltak a lap-
ban, és egy kui,iózus rovata: sakkfeiadvá.nyokat is közöl, mintegy a szerkesz ő  
érdeklődési körének jeleként. A 'szerkeszt ő  łkrger Tihamér volt (szül. 1875), 
aki apja könyebo4tjaak kiadói tevékenységét vezette; kiadványai túlnyomó-
részt i'd&szaki újságok rvlvak. Az újságot ilapozgatva niéhny érdekes adatot is 
valun'k a város szísiházi snú'kjára vonatkozóan, azonkívül a szerb és magyar 
irodalom akkori ka1pcsoąatára vonatkozó adatok is lMovduln'ak. Úgy t űnk, a 
Kövessi-társu'lat ii 'kissé számolt a szerb közönséggel is - mivel az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház akkor éppen Szaibadikán, Zentán és B'ecsén vendégsze-
repelt. Majdnem pontosan az Obrenoi ć  'dinasztia megbuktatásának hifordulé-
ján, 1904. május 23-án viszik színre az  Obrenović  Sa'ndor, Szerbia királya 
című  „történelmi színiművet hat kében". Szerz ője az elfelejtett 'Kerekes Mi-
háily. A szí'n1apb6l ítélve Älek'sandar 'kirdlyon és Draga Ikiráiyn őn kívül a da-
rabnk más történiehni szemi is rv'antnak, így a Lunijevi ć  tetvérek, Vladan 
Petrović, 'vialamlina az összeerkiivő  'tisztek: Mašin, Anđebković, Diinitiiij,ević  és 
mások. A merénylet végrehajtóiról jól értesült a szerz ő, hogy azonban a tör-
ténelmi esemény lényegéről hogy értesüt, ezt nem tudihastijuk, mivel a mã 
szövege nem maradt ránk. Az utolsó dlótti fennmaradt Ilhália-szám bejelenti, 
hogy a társulat a „jövő  héten"  el'őadja. Nuhć  Sík tengeren  (Pučina) című  drá-
máját Teodor k ťbić  ford&tásában. Teodor Škzibi ć  abban az időben a Pécsi 
Napló újságírója volt, és mar régdben foglalkozott Nui ć  műveinek fordításá-
val. 1902-6en Budapesten kiadták az Egy káplár emlékeib& <Pripovetke jed-
nog ka$ara) című  Nuić-művet az ő  fordításában. Hogy a Pu ěina című  Nušié-
darab tényleg színre kerii Ťt, 'arról a korabeli szerb sajtó is tudósít. A  Branik 
című  ójvi'd&i 'lap 1904. június elseji száma (113. szám) ibejieienti, hogy aznap 
este a magyar társulat ibemutaúja Nnši ć  Puéina című  művét, s iaz előadáson' a 
szerző  is meg fog jelenni, aki akkor a Szerb Nemzeti Színház igazgatója volt. 
A  Pozoriste  című  újság 1904. évi 5. száma (május 31 -jénius 12) jegyzetben 
számol be az előadásról ia Thália  'kritikája ala4pján. Ez annak a jele, hogy 
habár a számok nem maradtak fenn, 'a  Tha'lia  továbbra is megjelent. 

Az Újvidéki Színház című  folyćira ťból is ifennmaradt hét szám. Ez a 
heti'lap 1917-ben jelent meg szeptenber 17-e és október 29-de között. Ez „Iro-
dtámi-&özgazasági-színibúzi- és társadadimi tiportújság" volt. Minden szám nyolc 
oldalból és fedőlapból állt. Szerkesztője Bors Lászió (1895-1919) író és új-
ságíró, igen iküilõnõs és érdekes személy. Mindeddig nem volt biztos adatunk 
arról', hogy Új'vidéken is élt. 16 éves korában írja e1is ő  versét, szociális témáról, 
a rakodómtsnk&sokról. Politikai meggy ććzŁćd'ésének kifejtésére nem talált teret 
sem a  Hé tben,  sem a Világban, melyekben a háború előtt dolgozott. A háború 
alatt vidéki lapokat szerkesztett, így többek között ezt az újvidékit is. Jó vi-
szonyban volt a Nyugat íróival, szoros barátság f űzte Kosztolányihoz és Ka-
rinthyhoz. Irodalmi termésének 'legjava a Kolozsvári Szemlében jelent meg; 
Szív és száj címen verseskötete, Ridhly Rezs ővel pedig közös novcíláskötete 
elenilk  meg Pózok és szerelmek címmel. 1918 elején Űjvidékről Soproniba tá-
vozott, kiüljöniféle lapokat szerkesztett, részt vett a háború végi forrongó ese-
ményekiben. A Tanácsköztársaság hatalomra iju'tásában cselekv ő  részt vállal, 
tagja a direktóriumnak, propaganda- és s'ajti&biztos. A forradalom bukása 
után a fehérterror áldozatául esett. Újvidéki folyóiratában, a háborús cenzúra 
miatt, természetesen nem juthattak kifejezésre forradalmi nézetei. A lap 'mcI- 
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Iózte  a  politikai témákat - inkább irodalmi irányzatú. Borson kívül versekkel 
jeientkezett még Cziff ra Géza és Kende Mária. A szépprózai (ba'sábokat Bors 
László rövid novllái és riportjai töltik ki. A lap élénken követi a város ku ł t&r-
eseményeit, foglalkozik a szánházi előadásokkaji, ihangversenydkkel és wns el ő-
adásokka, valamint beszámol a tárlatokról is. (Beszámdl többék között Mi-
lenko Durić  [1894-1945] 1917. évi tárlavárói is, ez pedig értékes adat, mivel 
a mívészettörténészok úgy tudják, lhogy a Ľfestő  wlsó kiá'lh'tása Zágrábban volt 
1921-ben.) A szerlkesztő  ren6zeresen cikkezett a város els ő  mo$ában vetvett 
filmekről is, egyike volt az elsó magyarfilmikritikusoknek. 

Habár a lap eme a szádházra ős a filmre utal, az Újvidéki  Szi'nh4z  ál-
taQâban •a művészetekkel foglalkozik, jellemzően az irodalmi lyóiratokra. 
Osszehasonítva az előző  tlapokka'l, ez jelentős lhailadás volt, s egyúttal a város 
magyar kultúréletének fejlódésér61 is tanúskodott. 

A Porond  c.  folyóirat 1918. május ii-én ‚indult, s utolsó megőrzött száma 
ji1ius 28-án jeient meg. Heteniként jelent meg itchárt, .a július ekejei szám ki-
vételével, mely a városban lezajlott sztrájk miatt cern hagyhatta el a sajtót. 
Ez a lap iosak indulásakor s célkit űzéseiben fordult a szĹnházi problernatika 
félő, később •a város művészeti életének és mindennapjainak panorámája lett. 
Helyi kérdések foglalikoztattâk, sok cikk konkrét eseményeket érint, írt a szó-
rakozásról, a labdarúgásról, közölte a belyi fürd ő  ihs'reit, de a háborús kor 
kQmolyaibb 'kérdései &s gta'lâlhatók benne. Cikksorozatban foglalkozott a 
háborús gazdagokkal, élesen e'l Ĺvélve a parazitaságot s beoste1enéget, mellyel 
ezek az élősködők a vagyonukhoz utttak. Ez ia oikksorozat valóságos r Ładail-
mat okozott, s a város gazdag rétegének éles Lpeagáilását váltotta ki; az egyik 
ilyen támadás az 1r6 ellen fizikai Leszámolással végz ődött. Ezek a mozzanatok 
világosan, mutatják a folyóirat körének társadaJinii ál'lá4olalását, a szociális 
kritika ébrediését, dAii&iösen Tornán Sándor cilkkeiben. A folyóirat arculatából 
az is ikitúnik, hogy munkatársai mind fiatal emberek vdltak, akiknek elképze-
lései -sd& esetben még érelenk  ős  cern végiggondhalk. Ezt a csoportot a 
rúéllenesség ts a modern művészeti irânyzavdk szellernőnik követése jollenizi, 
de észrevehet ő  munkájukban az is, hogy iaz élet valódi probl ősîiá'itél még távol 
voltak. Persze a ip munkatársi gárdája közl sem volt kompakt, programja 
sem egységes. Megrfért egymás mellett a Miüller Béla-féle nacionalizmus ős a 
Tornán Sándor-féle szociális imeggyózód6 is. A szerkeszt őség egyébként elég 
nagy számú, a főszerkesztők Cjfalussy Gyula ős Tomán Sándor voltak. Új-
failussy abban az időben jogot hallgatott, 1918--han az Újvidéki  Hhlap  szer-
kesztője lett, majd 1919-1>en Budapestre távozott, ahol újsámg ćrássa'l foglalkozott 
haláláig. Debrecenben halt meg 1924-ben vagy 1925-ben. Tornán Sándor a 
Porond megjelenésének idején az orvostudományi egyetem hallgatója volt, és 
ugyanakkor szolgálta katonai idejét is, de hosszabb betegszabadságon Újvidélken 
tartózkodott. A két háború között szintén újságírással foglalkozott, a Dél-
bác-ska,  a későbbi Reggeli Újság főszerkesztője v<lt. A harmincas években é5 

a háború alatt: ugyanannak a lapnak a belyi rovatát vezette,  ma Üjvidé(ken 
él, siyugdájams." A  Liap  további szerkesztői és munkatársai voltak még Profuma 
József jogász jogihal!lgat6, Mülier Béla budapesti rajztanár és újságíró, ős Kosta 

*  Itt mondok köszönetet Tornán Sándornak, akitől sok fontos adatot tudtam meg a  Porond  szer-
kesztőire és munkatársaira vonatkozóan. Az Ő  szóbeli közlése szerint a lap tovább is  megjelent,  tehát 
nemcsak annyi száma volt, ahány fönnmaradt. A Porond ezek szerint még 1918 szeptemberében ti meg-
jelent. B. K. 
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I-Ladži,  akkor  .egyetemista, lké~ smert jridéki igyvéd. A szerkeszeőség 
összetétele azt  ás  mutatja,  ihogy  a  ifolyóirat  nem  zákózott  el a nem magyar  
kulturális  eseményekr ől sem. A lap munkatársi  gárdájában számos szexib  ifjú 
is  található, igy Kotsta Jorgovi ć , Alksandar Adamovi ć  és ami  legfontosabb, 
Žarko Vasi'ljevJ Ć,  a  ljiiltő , ku'ltúiimunks,  a  Szesb  Nemzeti Színház  rendezje  
és  igazgatója.  (Szül. 1892-ben  Bela Crkvá'n, mehalt  1946-ban  újvidéken.)  Már 
a  fd ly6,irat  első  szána beszámol  a szerb ifjúság György-~i önnepségiről,  
amelyen  cil&icitik  Kosta  Jorgović  festő  A csók  számíízöttje (Lišen poljpca)  c.  
darbját.  A 'lap  1ismer&n  irt a  daralbr61  és az egész ünnepségről. A Porond 
azonban mint a  fiatalok  folyóirata természetesen az irodalomnak adott legtöbb 
helyet. Sok  ibienne ia 'sz.épiroda1m  szöveg, különösen  a vers. A szerzők közül  
megenĂíthetjük  Gál Gizit,  Krau's Oszikázit,  Vas Sándort,  Proďuma  Józsefet és 
másokat. Nem nagy irodalom ez, de bizonyítéka az  ćijvkiéki imagyar iifjús.ág  
irodalmi  anibíiójmnak;  egyesek közülük igenl őleg közeledtek az  avaaitgarde  
művészet  'flé.  A Porond a  háború  vége  cIótt  'megszűnt,  volószínáleg csak  ez a 
11 megőrzött száma jelent meg.  Ugya5n}ezzel  a  dmml  az első  világháború után 
is megjelent egy 'lap, de ennek a lapnak egész más  célkitűzése  volt  -  nagy-
részt  humorisztikus szövegidket liozott -‚  és munkatársi gárdája is más volt.  

És  végül meg  kll ettiliteni  még egy folyóiratot, amely  -  attól tartok  -  
végérvényesen &veszett. Erről a  folyóiratró'l ia Letopis Matice srpske  egyik 
száma ad (hírt (1902., 215.  könv,  V. füzet, 123. oldal):  ,,újvidéken  egy idő-
ben  Művészvilág címmel  magyar irodalmi folyóirat jelent meg, mely többek 
között azt is  fdladatáu'i  tűzte  ki, &Iogy snegisniertesse  a magyar  olvasóközön-
séget  a szerb irodalommal. A gyenge érdekl ődés 'miatt azonban a lap megszűnt. 
Irodalmi vonatkozású  cikkei ikõzül figelimet érdeml Jovan Gréi ć  „Vitkovioh  
Mihály mint szerb író" c. tanulmánya,  dr. Milan Savié  írása:  ,Vázlatok  a 
szerb irodalom köréből, mélyben  meginlíti  Kosta  Trif&ovićot, litija Ognjeno-
v'ićot,  a  Matica srpkát, Jovan JovanoiiĆot, Vuk Karadžiićot,  és a mai szerb  
szpiroda'lomról is szól. A Kritika c.  rovasban janiko Perié mékatja Veselin 
Disa(lović  professzor  Njego§ Hegyek koszorúja c. művének fordítását. Hogy 
hány száma  j&nt  meg ennek a szemmel  'láthatóan  komoly  ifoly6ramA,  azt 
mindmáig nem tudjuk, csupán még egy 'forrást  említhetek  meg, mely szintén 
tud róla. Dr.  P6tk  István budapesti  koniparativista  a Magyar színművek a 
szerb színpadokon  (Madarske drame  na  srptkim pozornicama, Spomenia Srp-
skog narodnog pozorišta  u  Nov~ Sadu  1861-1961. 249. oldal) c. munkájá-
ban, a 86. számú  jegyzeuben  megemlíti  Jovan Grěić  A magyar színi irodalom 
a  szerbeknél  c. tanulmányát, mely a Művészvilág tizedik számában jelent meg. 
Ez a folyóirat nem található meg a jugoszláviai könyvtár akban, sem a buda-
pesti Széchenyi Könyvtárban, de úgy látszik, egyes magyar könyvtárakban 
mégis megvannak a példányai. Dr.  P6th jegyzetéhť9l  kitűnik, hogy a  Műve'sz -
világ nemcsak néhány számot ért meg,  habár  s.  Lotopis  ezt engedi sejtetni. 

Az itt említett öt folyóirat,  ncba  feltehetően  nem soroltuk  fol  az Össze-
sidket, anidlyk  az I.  viláliáború l&t Gvidékcn  megjelentek,  növid  életük el-
lenére is impozáns számot jelentenek. Sajnos,  sz vxialkrói  nem a legjobb a 
véleményünk. Ettől  &telçintw  az  6jvidéki  magyar lakosság kulturális fejlődé-
séről  tan6skodn.a(k.  S bár vidéknek számít,  tagadhatatlan  a város kulturális  
vita'litása,  aminek  különlegességét  az adja meg, (hogy  dlyiwn  talajon született,  
abol  több nép nyelve és kulturális sajátosságai fonódnak össze.  

(Fordította: Jung Kro1y)  
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Dávid András: 

A MÁTYÁS KIRÁLY ALAKJÁT 
IDÉZŐ  DÉLSZLÁV EPIKUS  
ÉNEKHAGYOMÁNYRÓL  

„Néhai való jó Mátyás  kira'l  
sok országokat te  birál,  
nagy dicséretet  akaron valla'l,. .  

(Mátyás-epitfium,  XVI.  sz .  eleje) 

A régi magyar  irodalom  gyér és mindenképpen szerény  'klt6i  emlékei sej-
tetik csupán a „Néhai Való jó  Md*yás 'királ" költészeti portrójár.  A nevéhez 
fűződő  korabeli és a valamivel későbbi  Urad  ér epikus darabok együttesen is 
csekély  any'agáróil  nem mondható  el ugyanis, hogy  abbĆ I legalább  rémben ki-
bontakoznának  Mátyás lenyűgöző,  monumentális reneszkisz  egyéniségének és  
enilékezetes .tetteiniek  vagy akár népszerűségének  kirvonaLai. 

Valarniv1  más a  holyzet  a magyar prózai  iéphagyom&y  esetében. A me-
sék,  snond&  s a  tnsfákat (a'mlyekről  a XVI. századi Székely István  króni-
kálban  az  áJI,  hogy  „Ti'Utfád  sokak  vadnak  Mátyás  királynak!") helyettesítő  
anekdotáik  egybehangzó tarkaságából már a  furfangosan  igazságos, a népies  
l'képzelésnek  és észjárásnak  megf&l&en  formált uralkodó  figura  'bontakozik  

ki. 1  Mindamellett  lesz6gez)hető,  hogy ez a  népkőléri  anyag, a gyér szárad iro-
dalmi igényű  Mátyás-enilék,  valamint a  d&ögve  gördülő, akadozó  str6fá.kat  
költői tudatossággal rovó  krónikaíró  literátorok  néhány  ránk maradt alkotása 
sem  lárórolibat bennket  annak a Mátyás  udryarájban,  az Ő  asztala ér színe 
előtt elhangzott, magyar  nylvű  vitézi  Msepiikáért,  amely immár fél évezrede 
eltűnt. 

A 'régi magyar irodalomnak (de részben a  nèpkõltésnek  Is) ezt a hatalmas 
veszteségét csak némileg  en.yMti  az a tudat, hogy a szomszédos népek (lengye-
lek,  cshek  ér szlovákok, ukránok és délszlávok) epikus  kéltői  hagyománya a 
saját nemzeti hőseivel egy sorban  szerepelteti Mátyás királyt. E különböző  nyel-
véken  létrejött gazdag  Mátyás-hagyomány  olyan  adalékok  kielemzésével és le -
szű réséviel  kecsegtet, amelyek  többek között az imént érintett, „elt űnt" magyar 
nyelvű  poézis kérdését  ‚gazclaghhatnák egyisiét dlyari  szemponttal, amelyekről 
jelenleg csak feltevéseink lehetnek. Nyilvánvaló tehát, hogy a fáradságos hu-
tatás ér e  ISOkD»SdJVŰ,  de  ciedetében  azonos célt  sacégáló  ér  étiiziis  tőről  faikaidt 
kö%&szeti  kincs feltárása,  kiidreékelése  és adódó  tanóságainak fö]mu'tatása  hu-
sásaai  kamatozó és hálás feladat. Jelen dolgozaturuk keretében mindemellett 
csak arra  válialikozunk,  hegy ennek a délkelet-európai 'rokonságra utaló és a 
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magyar nyelvterüŤeten kívül eső  Mátyás-tradíciónak szesb, horvát és szdovén 
nyelven fennmaradt részét - a jelenilegi körülmén.yek ťhez és saját lehet&égeink-
hez imérten - vázlatosan istnertessiik. 

A MÁTYÁS KIRÁLY NEVÉHEZ FŰZŐDŐ  DÉLSZLÁV EPIKUS 
ÉNEKHAGYOMÄNY ÁLTALÁNOS SAJÁTSÁGAI 

A Mátyás királyhoz ifűz6h3 délszláv vitézi éniekJhagyomány tematikai kü-
iöneműsége arra késztet bennünket, hogy a rendeikezésünikre álló énekeket a 
könnyebb áttekinthetőség kedvéért nyolc, tárgyi vonatkozásait illet ően zártabb, 
egységesebb csoportba tagoljuk. Ľ  kategorizálás alapján ugyanakkor kézenifek-
vő&bnek é1ük a vizsgálódásunk tárgyát k4ze ő  énekcsoport általános körvo-
nalainak és sajátosságainak felvázolását. Ha mármost ezt a hagyományanya-
got a benne szereplő  fćlh<3sre rvalć  tekintette!, többé kevésbé egységes j.ellegü 
énekeiklusnaik tekintjük, abból bevezetéskpp a következ ő  általános sajátságo-
kat emelhetjük ki: 

A mintegy 'negyvenöt epikus darabból álló délszláv Mátyás-ciklus els ő  
általános vonása, hogy felüloli Mátyás egész ąpiikus élettörténetét, ill. annak 
legl'on'tosabb állomásatt (kezdve a születéstól a vitézi és családi történeteken 
keresztül) egészen a iliallál körüd'rnényeinek sneg6nekijéséig. 2  

Az énekcsoport rnasodik jeliegzetessége a roman,cot idéz ő  lírai elem 
eturalkociasa. A Filppo Scolariról, I-iunyadiról és Székely Jánosról szóló dél-
szláv éneinagyomány Woltűnő  ialapsajátsága a vitézi szemlélet igényeinek meg-
tieieLő  hösepi'ai ibeálütottság. A Jvlátyás-tradkióban ezzel szemben a vitézi vo-
nások eilagyu'lnaik, keloldódnak; nem tartoznak tehát hősünk erőteljes és ki-
rejezett vonasai közé. Az Ő  vitézi ügyei már inkább  egyénick, az esetek több-
segelen nem azonosak az előbb említett hősöknél tapasztalt általános érvény ű  
- leggyalcrahban. törökellenes - rválialkozásokkal. 

lii. reiltűnő  sajátságnak tekintjük továbbá azt a délszláv epikus énekek 
magyar icsei körében nemigen tapasztalható jelenséget, hogy a név ŕonma hasz-
nálata nem hozott létre nagyszámé változatot. Mátyás esetében ti. lényegében 
csak két névformatipusr6l beszélhetünk, amelyek közös vonása a királyi rang 
következetes feltüntetése; az els ő  típusban a szeinéiynév előtt vagy után, a má-
sodikban meg a topográfiai rögzítés céljából használt Buda helynév (esetleg 
országnév) mellett. 

a.) Az él&ordulÁs gyakoriságát tartva 'szem el őtt, :a  Kraij Matijaš3 ,  illetve 
(a magyar szórendnek megfelel ő !)  Matija Kralj4  és a dobri-Kraij Matijaš  név-
alakok fordulak  elő  legtöbbször. Ezekkel pásihuzamosan a. szlovén nyelvterü-
letről származó 'darabokban a  Kraij Matija 6  változattal találkozunk. 

Itt említjük meg a determináns híján használt, pszta személynévi alakot, 
amely  Matijas ' Matijaă8  változatban fordul élő , valamint az egyeťlen eset-
ben található  siuga Matijas9  variánsalakot. 

A magyar névformához leginkább a  Matija KraljiO,  ill. Mat'ja Kralj 
alakváltozatok állnak közel, míg a /horvát nylivterüdetr ől származó  Kraij Ma-
tija12  variáns esik ilegtávolalbb a magyar megéelel& ől. Ugyancsak erről a nyelv-
területről származik ra királyi rangot hercegeivel lhelyettesit5 Knez MatijaI 3  
forma is. 
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b.) A második,  áényegesen  kisebb csoportot  'alkotó névtípus  változatai már 
az  eiszemélytelenedés  tüneteire  figyelm.eztevnak,  és  ihanyagD ,Iiva h6sünk  személy-
nevét, csupán budai  kir4lkht: kraij budimski 14  '.' od Budima Kralju' 

od Budima svjetli kraljubo -  formában tartják számon, hogy végül is ne-
véről teljesen  megfeiedkezve,  az ország urának:  zemije (moga) gospodar 17 nak  
és  deveti kraljl 8_nak  mondják. 

IV. A  d&ziláv  Mátyás-hagyomány általános sajátságai közé soroljuk végül 
azt a vonást  is,  mely szerint a  szeibhorvát  énekállomány lényegesen elüt a  
szlovéntól  mind tartalmi vonatkozásai, mind  ipedig  formai jegyei  aapján.  Még 
a fölületes szemlélőnek  is  Şeltúnbet,  hogy a szerbhorvát  nyelvterü'letről  száz-
mazć  énekekben  a hiteles eseményekre való emlékezés és ennek  imegfelel.60n  a  
rnhi'kus komponensek  hiánya dominál. A szlovén anyagban ugyanakkor nyoma 
sincs a hiteles  refletióknaik; köverkeziésképpen  Mátyás itt  leginká łbb  fantasz-
tikus, egészében véve költött események hőse. 

Szerkezeti szempontból a szerbhorvát darabok zöme rövidsoros (2  +  2  II 
2 +4  kiképzésű  tízeseik).  Ekv&ve  azonban 'akad közöttük  hosszoros  is 
(a 15-16  szétagú  sorok esetében a metszet a hetedik, illetve nyolcadik szóta-
got követi). A szlovén énekek  dlta'liban  ugyancsak rövidsorosak, de kiképzésük  
márliényegpsen  eltér a szerbhorvát  megfelelőkétőd.  (A heves ek  ugyanis 2±2/I 
1  +  2, a  nyokasek  pedig 2  +  2  //  2  +  2  &lépátésű k.)  

A  MÄYÁSRÓL  SZÓLÓ  DSZLÁV EP]KUS ÉNE~GYOMÁNY 
ATIlRKINTĚSE  

I. Születése és ifjúkori tettei 

E csoportba összesen három éneket  sorkunk  be. Az elsőben'° Mátyás  
szüevéséről értesülünk:  

Svilojeviić  (Szilágyi Mihály) szépségér& messze földön híres 
húga,  Margarisa  könnyezve mond le elsó kérőjéről, és  szimbolikusan  
Jankó vajda harci  szaiblyáját ikleti  csókkal, tehát neki  nyújtja  kezét. 
A rövid  ünnpség  után a leány Jankó vajda kíséretében  Szeben  vá-
rosába megy, majd Id ő  múltín  két  fiút szül-  neki:  Lault  és  Matijašt.  

A következő , ugyancsak hosszúsoros  éneikben2°  már a  gyermekiifjú  Má-
tyást látjuk, aki  túszként  tartózkodik György despota  szendr&  börtönében: 

A sikertelen rigómezei Ütközet után a despota elfogatja Jan-
kót, s csak  sú1yos  és  megalázó feilsételek teljetkése  árán hajlandó sza-
badon  bocsájtanii.  A vajda minderről értesíti nejét, aki bátyja, Szilágyi  
Mihááy ro=aJ1j14Ga  ellenére  ás  átadja  Brankoviosnak  „(két  sályniocská -
ját":  Laut  és  Mati(jat.  A  ciákna'k  'a börtönben  Lazar despota&i  lesz 
játszótársuk. 

„S  ja'tszadozni  kezdett velük, a  kockával  játszadoznak, 
Elnyerte t őle a kis Mátyás, nyert háromszáz jó  dukátot,  
Kérte t őle Mátyás szépen,  Lazar  ifjú csak nem adta, 
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De csak kezdte ütögetni, s szégyenszemre nyakoncsapta! 
Ekkor az ifjú Mátyást meglepte a szomorúság, 
Elővette jó handzsárját, szívenvágta vele Lazárt," 

(Kiss Károly  ford.)  

Jankó sereggel  jelenik  meg  Szendrővár fa łaná1. Brankovios  kény-
telen  kiadnii  a túszokat,  akik szélebesen  távoznak, s a  despotafi  meg-
gyitlkołása  miatt utánuk  iküldõtt  lovasok már nem tudják őket  utolérni.  

3.) A csoportzáró, harmadik vitézi  énekben" Matijai  gyermek  
Marko iirá1yái  egyetlen fiként szerepel. Az  udbinai  aga  párviadalra  
szólítja  Markót,  illetve vitézi fegyverei és  paripá1 elraMásáwal fenye-
getxzik,  ha a  kirá'lyifi  nem jelenik meg a párviadalon.  Marko  súlyos 
betegsége miatt nem tud eleget tenni az aga  'követei6dzésének, Jie-
•lyiette  azonban fia, Mátyás gyermek jelenik meg ‚a küzd őtéren, s har-
cokban  nevëlődött  paripája segítségével  Je  is győzi dölyfös agát. 

A bemutatott három ének perg ő  ütemű  eseménysorával  idul tuJiadonkép-
peti  a  itpikusan  vitézi  hangvételő  délszláv Mátyás -legenda.  Az első  ének, amint 
láttuk, csak mellékesen érinti Mátyás  születését,  a második  zár6  részének már 
ő  az igazi hőse, hogy aztán 'a harmadikban példátlan  vitézji  erényei teljes mi -
volvuk'ban mutatkozzanak.  A második ének a Hunyadi János  'szendrői fogsá-
gávall Ikapcsolatos  események  ikrónikás  pontosságú rögzítése  imellett  olyan szem-
pontból is  niegkülönhözteeő  figyelmet érdemel,  imivel  Mátyás hirtelen haragú,  
lobbanékony  természetét, egyébként közismert  jel'lemvonását vilantja  föl. Erre 
a sikerrel rögzített sajátságra az  alább  következő  Mátyás-hagyományban nem 
is akad több példa. A harmadik  darab  művészi  szempontból alaposan  megfon-
tölt szerkesztési  elgondöiásáról  tanúskodik az a körülmény, hogy Mátyás  Marko  
királyfival  (+  1395) kerül párhuzamba (jóllehet ez térb en  és időben merő  kép-
telen ség). Közismert tény ugyanis, hogy a  Marko  királyfi nevéhez f űződő , 
rendkívül gazdag vitézi  énekköltészetben Marko  csaknem  ki'vétel  nélkül, min-
dig  iés mindenütt ünnepel-t, npszerű  és diadalmas; győzelmet győzelemre  haJ-
niozó  hős. Az iménti   énék  viszont azokhoz a ritka kivételekhez tartozik, ami-
kor  Matho  mindenképpen súlyos, objektív vagy  szubjektív  okokból tétlenségre 
van  káihoztatva; követhezésképpen  az 6  kvaiitástára  méretezett  ihőstettet  más-
valakinek kell átengednie.  Marko  kényszerű  passzivitása Jesz  tehát a  terinsze-
tes indiíték,  amely szükségszerű  megoldásként  Mátyást  avatja a legendás királyfi 
egyetlen fiává. Az énekmondó vagy énekszerz ő  elgondolása ilyen alapon egé-
szen  világos. Eszerint ugyanis  Marko kirádyifit  kizárólag a tulajdon véréből 
származó, tehát  rnindenkppen  hozzá mérhető , vele  komparálliató  vitéz követ-
heti,  ill.  helyettesítheti tetteiben. Ehhez tegyük még hozzá, hogy  Marko  fia 
szerepével az  iénckszerz6  csak egy  kiválónaik  számító, 'közkedvelt epikai h őst  
tisztelhetett  meg. 

Az ilyen jellegű  szerepátevés  szükségszerű  előfeltétele az volt, hogy az 
ének létrejötte idején Mátyás a délszláv énekmondók körében már  közismret  
és közkedvelt  hősként  szerepeljen. 1-La tehát figyelembe vesszük  Marko  királyfi 
példátlannak mondható epikai népszer űségét, tisztában 'leszünk azzal is, hogy 
ennél a  Marko—Mátyás  pásihuzamnál  'méltóbb alap el sem képzelhető  ahhoz,  
hogy  hősiink  vitézi erényei a lehető  legszuggesztévebb  formában jussanak ki-
fejezésre. 
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II. A budai urak királyukká választják Mátyást 

„Mátyást mostan választotta mind az ország  királságra,  
Mert ezt adta isten  nekönk menyországból  oltalomra," 

(Pesti gyermekek utcai éneke,  XVI. sz .  

Az ide tartozó hat ének, egy kivételével, Mátyás  Ikirádilyá választását  túl-
világi erők bevonásával oldja meg. A magasba  röpitett  korona (titkos, felsőbb 
erők  sugalilatára  és ‚akarata szerint) ugyanis minden elébe  gördá.ilő  lakadály  el-
leniére valahányszor Mátyás fejére  ihdlilik.  E  Msepikai királyváila'sztást  az erre 
vonatkozó  énekállomány22  legsajátiosa(bb  motívumai alapján fogjuk áttekinteni: 

1.) A  buda  'bánok derű s  iidót  kérnek istentől vasárnapra, mert ezen a 
napon a 'korona  Feldobás'va  szeretnék  eidö'ten'i,  kit  iillet  :a királyság. (A, B) 

2.) A magyar uraságok tanácsa  Miić  Istvánt választja királynak. 

a.)  Értesülve  erről, Jankó vada nyomban  fefltészül,  s magával 
viszi Budára kisfiát, Mátyást  tis.  (C) 

h.) Az urak tanácsa szólítja Budára Jankó vajdát, miközben 
szigorúan  rápacsolnak,  hogy fiait  hagyja  otthon Mátyás édesapja 
után  fut,  s a vajda maga  mel'lé  ülteti paripájára. (D) 

c.) A  budawári  királyné rendeli Budára Jankót mindkét fiával 
együtt, s a vajdát  ćvagy  fiát, Mátyást ajánlja  nwgvâlasztandó  király-

nak. (E) 
<1.) Jankó  ineje  csodás álmot lát  Mátyásról,  s  eztéit  arra kér 

urát, hogy a  fiúvajl  együtt menjen a 'budai tanácsba. (A) 

3.) A  bánok imája  meghallgatásra talál  istennél.  Szép idő  'van, 'hozzákez-

denek  thát  a  koronzáshoz.  Az első  dobás után a 'korona Mátyás felére hullik. 
Az urak  «őlieg  Bánfi Miklós) éktelen haragra  gertjednk,  s Jankót feddik, 

amiért gyermekét a  tanácba  'hozta. (A, B, D) 
4.) Hogy a korona  feldobása  zavartalanul  f(ylhasson,  Mátyást eltávolít-

a  színhelyről. 

•  a.) Maguk az urak zárják a  toronytömlöcbe.  <A) 
b) Jankó vezeti  cA  onnan fiát, s egy  ifeny,6  tövébe ülteti. (B) 

C.)  A  Unok  haragja miatt Jankó akkorát csap a fiára, hogy tes-
tén vér  seriken, majd  pedig 'a  bástyatoronyiba  zárja. (B) 

5.) A koronáit  imásodszor  is a  felegiekbe rpsik,  de az  isméteilten megtaldája  
Mátyást. (A, B, C, D, E) 

A  bástyatoronyra  hullik, mire a kapuik kitárulnak, s onnan 
Mátyás fejére száll. (A) 

A fenyőfára, onnan meg Mátyás fejére esik. (B) 
A torony fölött kering, de csakhamar rátalál Mátyásra. (1)) 

6.) A korona másodszori feldobása után 
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a bánok ismét megtagadják  Mátyst6l  a  kirilyi dmet.  Azt 
állítják, a korona  osak aztért  eshetett a fejére, mert az asztalnál ül.  
Jtik6 tebát dtávolliÍtja (tE),  sőt:  tönitöcbe  veti iát. (B) 

Az urak kész ek 'királtyuknaik  tekinteni Mátyást, de Jankó  sa-
ávkezrleg  veszi  le  a koroná t gyermeke  fejérŐl.  (C) 

7.) A korona harmadszor is Mátyás fejére száll. 

Tömkkajtajára hul łi(k,  s az urak már nem ellenzik megvá-
lasztását. (B) 

A korona a Mátyás  töimlöoéül  szolgáló vár  flett  lebeg. A  je-
Len®ég  láttán az urakkal együtt  Jankó  is  megh2ujo1  a  fi6  előtt, csupán 
Bánfi Miklós nem hajlandó eli'smern'i az  Újonnan megviliasztott  ki-
rályt. (E) 

A 'fentebb ismertetett kereten  kfvü'l  esik az a  darab23,  amely Mátyást szol -
gasoeb&l  emeli királyi 'trónra: 

A budai király sereggel készül a szultán ellen, de a török Őt is 
meg katonaságát  lis  csakhamar levágja. A gyászos csatában  csupán 
M'atijaš  szolga marad  életben.  Budára siet tehát, és  elmonda  a király-
nénak, hogy  tollhokrétáj.a  azért csonka, mert magát a királyt védel-
mezte. A királyné  ;felajánla  neki a 'királyságot, s a  ,szolga"(!)  ezt 
elfogadja. 

A királyválasztást tárgyaló énekcsoport  kölvészeti interpretációját  számos 
tényező  teszi érdekessé  iés  'figyelemre méltóvá. Ez a megállapítás els ősorban az  
enlkai  történések z'öm'ének arra a  sajátságára  vonatkozik, hogy gyökereik a  
megfele'IŐ  hiteles  eseménvekig si'y(ilnak rvissza.  Az énekek következetesen hang -
sů'lvozzák. lhoQY  „a budai uraságok" sehogyan sem tudtak megegyezni a   vá-
la,sztan,dó  király személyét illetően, s e téren  ás összihanban  vannak a magyar -
orszáel kr6ni ,ká;k24  idevágó vallomásával. 

A délszláv énekhagyomány sajátosan operál azzal a ténnyel is, hogy Má-
tyás  à ratbságot  váltja fel a  királi haaił'om  elnyerésével. A hitel es t6yanyagat  
az  ének'mondók  alaposan  átform.áIl'j'ák,  s 'Mátyás Így 'a  kiráyvá'lasztás  folyamán, 
az  ingeri.il't  kedélyű  urak igényének megfelelően jut a tömlöcbe, ahová édesapja, 
Jankó vajda zárja be. 

A királyi cím és  fiatalom  után  áhítozók  sorában a krónikák  Garai  László  
ná'dor  mellett minden esetben  Úilaki MikI6  vajdát is következetesen számon 
tartják.  Ennek  megfel el ően a délszláv énekek a Mátyás ellenes ‚'budai urak" 
névtelen tömegéből csak Újlaki Miklóst  '(Mikleuš Banovi ć )  ragadják ki. A vé-
gig  nyaka's  és 'tervei  romiyadőlésekor  sértett , nagyúri  dölyffel távozó  „bánfi" 
epizódik'us  szereplő  ugyan, jóllehet ennek ellenére is a Mátyás  k'irá'lyvála'sztá-
sáv'a'l  kapcsolatos hagyomány egyik leghatásosabban ecsetelt 'jelleme. Az aláb-
biakban idézni fogjuk az erre vonatkozó 'verssorokat, amely ek  ritka 'tömörség-
gel vázolják sajátos magatartását attól a pillanattól, 'amikor Jankó fiai a  ta-
nácba  érkeznek, a 'már  lebonydlított kirátlyváitasztásnak  az ő  szempontjából  
tűChetetlen epi16.gusáig:  
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„Jankó vajda fiai megfogadták  szavát sze'pen,  

S elindultak sebesen  szép  Budavár kapujához. 

S valamennyi uraság sorra meghajolt  előttäk.  
Nem hajolt meg, nem köszönt nevezetes Bánfi Miklós. 

Magyar Jankó így szólott,  z'gyen  kezdte a  beszédét: 
-  Haj, kinek is adjuk oda fényes Buda királyságát? 
Fölfelelték szavára,  szólottak  az uraságok:  
-  Bánfi Miklós uraságnak, vagy fiadnak, kis Mátyásnak!  

Földobták  a koronát a fényes  ég  magosába: 
Lehullott a korona Ţankovics Mátyás fejére. 
Haragosan  nézdeltek  ama urak a tanácsban, 
De leginkább haragudott nevezetes Bánfi Miklós. 

S íme, már a tiéd lett, kis Mátyásé a királyság! 
Kedves fiam, kardomat neked adom, kösd övedre,  

Amikoron  Jankó vajdát meglátták az uraságok  

Hailadozott  mindegyik, Mátyás királyt köszöntötte, 
Hajladoztak ő  előtte, királyságát köszöntötték, 
De nem akart meghajolni nevezetes Bánfi Miklós, 
S nagy gőgösen kisétált budavári  tanácshelyroi.»25  

(Kiss Károly  fordft ć a) 

Újlali Mkl6s ml!lett  a  'butikolt  formáiban  cselekvő, de annál  következe-
tesebben oélra  törő  tr6nigén16  maga Jankó vajda. Akár György despota kör-
nyezete terjesztette a  hírt, aldr  a  Gil1'eíek rgaIlimaz6, Hunvadi-4e1'lielles politi-
kávaiI összihangban  vagy  kormányz6i tisztségén'éI  fogva kelt szárnyra a  snn-
deképpen zgaimas  fáma; tény, hogy a  déłszlá'v  hagyomány szerb része  olyn 
kflfogást  rögzített,  'am&ynek  értelmében Hunyadi  Ţános  vágyakozással te -
kntett  a trón  fedé. („Vised,  fiam, szívesen királyságát  Bu.da-vrnak,  Mert 
ma még azt gondoltam, hogy enyém lesz a királyság.”  aiJhiizás -  D. A.) 

Hunyadi  koronaigbyérő l  eredetileg  ibizonyá ra  több ének szólhatott. Erre  
uta'I  például az  idevonatkozó  darabokban következetesen  isniédődő  főszerepe. 
Feltehető  egyúttal iaz  is,  hogy  az e  témakörböz  tartozó  délsziláv  énekeik vagy 
egy  poitikai paeniflett  szerepét  betöltő ,  többé-kevébé irodaámii  igényű  kreá-
cióra támaszkodnak,  tamely  a  Hunya icllenpárt  udvaraiban csírázott ki; vagy 
már erede tileg is ilyen, esetleg  ennek  megfelelő  szerepet töltöttek be.  Bran.ko-
vics  György despota (aki  Ci.lilei Ulridh ialpósa  és 'legtöbbször a Hunyadival 
szemben álló  koałiíoić  aktív  páruhíve)  támogathatta a Hunyadi  edien  irányuló 
propaganda ilyen megnyilatkozását, noha a délre jutott téma a szerbhorvát  
énekmoń'd6k fedolgozásában  eredetileg vagy később átalakuláson mehetett  ke-
resztül. Elt&dleges polldkai célnatáin enhátettek,  s& (Hunyadi  János trónigé-
nyének tézise a Mátyás megválasztásával  kpcsoatos  körülmények néhány  ern- 
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lékével  (a tanáckoz6 urak ingadozása, Mátyás fogsága, Úl'aiki fellépése) is 
kottami'nái6dott. 

A Mátyás koronázását idéző  énekhagyomány 	iájániak 'költészeti magja 
Soerensen Asmus  véleménye szeilint MagywrországrM származik. Onnan rfJjk-
tklódthatoet délre, kiiiIl&iös tekii'itettel a kirá'lyvá'lasztás'lokális jHegére. 20  IIyen  
alapsajátságánál fogva, mint dokááis .poditikai momentum, iem is kelthetett na-
gyobb visszhangot a 'határokon túl; ezzel szemben Mátyás király é5 a szerb 
főurak élénk kaipcso1atai idején mint költői séma k'hetett vonzó. E tézis sze-
rint a je'lenleg ismert darabok eMzménot ikpező  ‚$iistóniás  énekek" a Xv. 
század foayamán jöhettek létre,míg a délszláv tfogalLniaz'ványok els ődleges vál-
tozatni •a XVI. századra thet&k. 

III. Mátyás  király  vitézei körében 

A délszláv hősepikai ének'hagyomány közel húsz daraibja őrzi azoknak a 
kiváló vitézeknek az emlékét, akik Mátyás mellett hadakoztak a török és 
keresztény el'lensgg,el. A dklus énekanyaga hiteles alapokra vezehet ő  vissza; 
az egyes énekekből pedig még jelenlegi válitozatukban Is aránylag könnyen 
kielemezihető  a való alap, noha az éndhmond& ízlésének, célkit űzéseinek és 
nem utolsósorban tehetségének megfelelően az eredeti események rendkívül be-
ható változvatásoknak voltak kitéve. 

Mátyás vitézi környezetében. leginkább  Zmaj Ognjani Vuk  (?1440-1485) 
emelkedik ki. A történeti forrásuk tanúsága szerint v'k despota Braukovics 
György unokája. Ëlevének és vitézkedésének jelent ős része Mátyás király kö-
zelében, sőt közvetlen 'környezetében játszódik le. Mátyástól nyeri érdemei ju-
talmául a despotai címet, valamint szerémségi és ihorvátországi birtokait. 

A délszláv vitézi énelćlhagyomány jól' megőrizte Vuk despota Mátyás mel-
letti ténykedésének emlékét, s ennek megfelel ően köti cikai 'élettörténetét is a 
kirá'lyhoz és 'környezetéhez. Lássuk tehát az erre vonatkozó énekeket: 

1.) Jerina asszony, Brankoviiics György neje, megva'kíttatja mind-
két fiát, s 'koldusbotot adva a kezükbe, el űzi őket othonohb6l. A 'vak 
ifjak így jutnak el Crnojević  IvolhQz, aki azonban Grgumnak, az idő-
sebb despotafinak adja húgát. jerina magához parancsolja fiát és me-
nyét, csodajelekkel született gyermeküket pedig Bajazid 'szultánhoz 
akarja szá'llíttatni. Grgur a fenyeget ő  veszélyről érteuki nagybáty-
iát(!), Matija királyt. Mátyás könnyezve Olvassa a 'levelet. Neki 
nincs gyermeke, ezért a veszélyben 'lev ő  csecsemőt Budára hozatja, s 
a testén látható jelek alapján  Zmaj Ognjani (= tüzes sárkány) Vak-
nak keresztelteti, és felneveli. Grgur ezután született fiait Jerina 
Szta'm'bdba szállíttaa. Mátyás az id őköziben  fülserdüilt Vukot test-
véröccsei megmentésére küldi. Az ifjú hosszát áll Jerinán,  majd  Bu-
daivárha kíséri szüleit. Mátyás ez alkalommal Vutknak adományozza 
Kupinovót, ‚hozzátartozóinak meg Berkasovót és Krukdodt 17  
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A  szendr&  Bali bég olyan  hést  kerestet elszánt katonái  kö-
z&t,  aki Mátyás király  táborában, Zmaj  despota  Vukhoz  merész-
'kedve, kincset juttat fogságban Lev ő  fiának. A kockázatos  feladatot 
Kajiica  Radonja  váLlalja,  s amikor a Mátyás  táborásban  sétálgató  bég1i 
eliismeri Kiaijiea  alatt édesapja lovát,  Vuk  despota azt tanácsolja 

neki, hogy a paripát  k'özeldbről  is tekintse 'meg.  Kaijiica  ekkor maga  
mdlé  kapja a  fiút,  s vele együtt  elvágtat  a  tá,borbó1.28  

Djerzelez A'li  arról panaszkodik harminc  agának,  hogy Má-
tyás király levágja az összes  szarajevói  vitézeket, ti. hű  szolgát szer-
zett magának  Smederevôbôl: unokaöccsét, Despotovi ć  Vukot,  akihez 
fogható hős a  gyaurok  közt nincs.  Bosszús  'bánatában  Ali páilbajra 
szâlhja  Mátyás királyt  leányávat  együtt, s maga is hasonlóképpen 
szándékozik megjelenni a  párviiada'l  helyén, hogy 'utána a győztes t  
illesse  mind a két leány. A  kirá'ly  helyett azonban annak  viitézével, 
Vukikal  kell párbajoznia, aki  húsz  esztendős ugyan,  &  Mátyás  ne-
vében már ezer  viada'liban'(!)  győzött. Alit is könny űszerrel levágja, 
's a két leánnyal  Budavárba  tér,  ãhol ia  török vitéz paripáját Mátyás-
nak ajándékozza, a  ika,pun  őrt álló törökök  Ileosxpott koponyáit meg 
Budavár  fallaira tűZL29  

Mátyás király borát  Vuk  kenéz, a tüzes  sátikány szolgáilja  
fel. A király serénykedésre biztatja, hegy jutalomképpen neki adhassa 
egyetlen Leányát. Mátyás a  Duna  'mentén elfoglalta az összes várakat, 
csupán  ŠaJbaic (SzaJbáos!) ma-radt  még hátra.  Vtsktól tttidaikelja  tehát,  
váll'a'l'koziik-e a 'vár  "telére.  A despota 500 katonát,  Zeta  tarto-
má'nyá't,  Novi  Pazar városát és puskaport  lkér,  és  nindent  hiányta-
lanul meg is kap a  császiártól  (sic  !).°  

A Mátyás  vitézeiről szóló  énekcsoportban kü'liön  figyelmet 'érdemel az a 
két  6nek31 ,  amely az 1485-4ben 'lezajlott bécsi ostrommal és hosszabb 'id ő  utáni 
elfoglalásával kapcsolatos események  mnéhány nionumentumát  őrzi. Az elsó ilyen  
vonatkozású  ének (A) meg is nevezi  Bécs városát, míg a'második B) eh elyett 
az Adna partján  Ilevó Splli'thez  köti a történetet, de az előbbihez egészen ha-
sonló vonalvezetéssel. Tek intsük át most a két vitézi ének párhuzamos esemény-
sorát: 

-  Budavár királya (Mátyás király) arról értesíti  Vuk  despo-
tát, hogy immár 'kilenc esztendeje '(három hónapja) ostromolja siker -
'teien'iil  Bécs  (Sp4it)  kemény ‚várát, s nem tudja el (foglalni, sem éhezte-
tés  ásjin  megadásra kényszeríteni. (A, B) 

-  A várból ugyanis  Protopopić  ‚N,ilkol!a (Zlotcpop  esperes) szo-
kott kijárni, s ez ideig 'a 'király hetven m'agya'rjának  «'fijó vajdáj'á'na'k)  
oltotta ki életét. (A, B)  

-  Könnyű  &erein már annyira fölbátorodott, hogy magát a 
királyt szólította  párviadalra.  'Mátyás mindezért haladéktalan segít-
séget vár  Vuktó'l.  (A)  

-  A királyi levél vétele után  Vu'k depova  fogadott  testviétéhez, 
Jakić  Mitarśhoz  megy (levélben inti óvatosságra  Varadáinac - Dóczy 
-  Pétert  iés JJkiĆ  Mitairit  a  sziendirői BaLi  bégtől), s ‚vele együtt ér-
kezik Bécs falaihoz. (A, B) 
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— A párv iada l során Vuk és M i t a r közös erővél foglyul ejtik 
(a „ B " variáns szerint Vuk egyedül) és a k i r á l y n a k a jándékozzák 
Protopopićot . (A, B) 

— A k i rá ly nyomban kivégezteti a v a k m e r ő dal iá t , mi re a bécsi 
u rak átadják a v á r kulcsait . (A) 

6.) A boszniai tón figyelmezteti Mátyás királyt, hogy ígéretéhez 
híven vegye nőül húgát . (Mátyást az u rak haragjukban ugyanis bör
tönbe vetették, s ot t éhen veszhetett volna , h a a b á n húga , Barbara 
leány nem gondoskodik róla. A k i rá ly viszonzásul házasságot ígér 
neki.) Mátyás időköziben Barbaráva l fennálló komaságáró l értesül, s 
emiat t nem veheti nőül . Mindemellet t s zavá t adja, hogy védszentje 
ünnepén(!) önmagáná l sokkal különb vitézhez fogja adni . A z ünne
pélyen Mátyás b iz ta tására a leány Vuk despota egészségére emeli ser
legét. A z ifjú el akarja há r í t an i a megtiszteltetést szegénysége mia t t , 
ti. a k i r á ly elvet te tőle házá t és b i r tokai t . Má tyás hal lgatásra inti a 
panaszkodó Vukot , maijid megígéri a despota a tya i örökségének visz-
szajuttatását , sőt a magáéból való megtoldását i s . 3 2 

7.) A z utolsó ké t é n e k 3 3 Vuk despota ha lá lá ró l szól: 
— Vuk sebesülten tér h a z a és kamrá jába zárkózik . Neje , Barbara 

asszony, l opva bepi l lant hozzá , mire a 'sebesültet ápolga tó tündér és 
sárkány nyomta lanul el tűnik. Vuk fogadot t testvérét, Jakšić Mi t a r t 
h íva t ja ; érzi ugyanis végórája közeledtét . (A) 

— Kupjenovóban nagy a zaj, t i . Vuk despota a ha lá lán van , s 
éppen b i r toka i és kincsei ügyében rendelkezik. i(B) 

— Pénzét a papok , szerzetesek és szegények, majd pedig édes
anyja és kedvese közö t t osztja fel. (A, B) 

— Bir tokai t és vá ra i t Mátyás királyra, hagyja , hisz tőle nyerte 
va lahánya t . (B) 

— Par ipá i t fogadot t testve révéi, Jakšić Mi t a r r a l egy szakadékba 
terelteti , hogy o t t étlen-szomjan tengődve, megérezzék gazdájuk tá
vozását az élők sorából. — „ B " va r i áns : legjobb hátaslovat vonja 
be éjszínű posztóval , s így vezettesse M á t y á s k i rá ly elé —. (A, B) 

— A z ország u r á t (Matijaš királyt) köszöntse helyette, és mondja 
él nevében: 

„Hűséggel szolgáltalak kicsiny gyermekkorom óta, 
Kicsiny gyermekkorom óta, míg vitézzé növekedtem; 
S hitszegéssel ellened bizony sohasem vétettem." 

(Dávid András ford.) 

— Most azonban árulást követ el, ti. mindket tő jüknél h a t a l m a 
sabb uraságnál , a mennybél i istennél fog szolgálni. (A, B) 

B 

Mátyás k i r á ly vitézi t áborának következő hőse Pavao Strijemljanin (a. tn. 
Szeremi Pál) vagyis Kinizsi Pál3i (?—1494). A róla szóló egyetlen hosszúsoros 
énekben 3 5 Má tyás , Vuk despota és Jakšić Mi ta r (Jaksios Demeter) társaságában 
fordul elő. A z ének rövid t a r t a lma a köve tkező : 
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A budai király Rig6mez05re készülő  seregét  Pavie Strijemljaninra 
bízza, Vuk despota viszont a hadsereg végén halaid. A török haderő  
szétzüilesztése után PávIje Budára, Vi*k meg szerémi 'birtokÁra, Kup-
jeriovaicra megy. Strijemlanin pompús ifogadtatásban részesül, s a ki-
rálynak úgy számol be a csatáról, hogy a gy őzIem neki köszön ĺhevő , 
míg  Vuk  a hegyek ikBzé menekült, s az ütközet végén merészkedett 
csak ii3; ekkor is a töiiök hulláka.t vagdalta. A király éktelen harag-
jban halá!IIla'l akarja sútani Vkot. JakÁi ć  Mi!tar ezért a despotához 
siet,  Is  értesíti a király szán.dékúr Ć l. A Buda várÁba érkező  vitézt a 
'lehető  'ieghű vösebben &ogadjá'k, végül a király felel ősségre vonja. Vuk 
tanúként a foglyul ejtett Predojevi ć  Hasa'n pasát kéreti, s ekkor ki-
derül. hogy Pavle a saját gyáva magatartását fogta Vukra. A despota 
most 'l'epiezden dühvel sújt Strijemiijaniinra, de a királyn ő  - húgára 
való 'tkintettel - megkegyelmez neki. Vuk Kttpjenovac irányában 
távozik, s onnan csakihamar egy Sereg török fogollyal tér vissza, 
hogy még 'nyomatékosabban bizonyíta királya iránti 'h űségét. 

Minden eddigi kutatásunit ellenére Kinizsiről a délszláv 'énekhagyotnány-
ban nem sikerült több éneket 'találnunk. 'noha a jelek szerint Vuk desnota 
m•elíiett számot daraiblan sz'ereoel'hetett. Ezt ieazolia oéTdáui a Vuk halálával 
kaocsoliwtos mindkét ének (Vö. -a 33. számú lábiezvzetet ľ  iís, amelyekben a 
haldokló az Őt  rágalmazó és vitézi mivoltát •a király el őtt hamis 'szfnekben 
feltüntető  személyekre céloz. 

A magyar nyelvű  Kinizsi-hagyomány is hasonló sorsra lutott. A rene-
szánsz hős mítoszáról Bonfini még csodálattal Ír Mátyásról szóló könzvéhense. 
1-IleItai tőle veszi át az erre vonatkozó alanot, hogy a sz'á'rmazássa'l és .„had-
tánocal" kapcsolatos részeket méginkább kidolgozva és kikerekítve adja el ő . 
A német 'Meesiheinib 'K'inizsir&l' szóló művében néoéndkiekre, illetve azok ponv-
vakiadványaipa hivatkozik, jóllehet a Bonifiniből ismert liegendás életrajzot 
szedi versbe olyian betoldásokkai, amelyekben már Mátyás Is szerel)dl. 37  

Ilyen előzmények ismeretében méltán tehet ő  fel a kérdés: im4ért jutott a 
Kiinizsi-iniÁtosz, jelenlegi álilaipotát tekintve, ilyen mostoha sorsra mind a ma-
gyar, mind a délszláv hagyományban. Nem tarthatunik igényt e !rendkivl 
összetett probléma maradéktalan megváilaszolására, ezzel szemben csak néhány 
adalékka'l, néhány szeinpontta'l szeretnénk ezt megközelíteni. 

Tudnunk ikelil mindenekelőtt, hogy katonai nálvájának sikeres és szédü-
letes magasba helétét (a ‚fekete sereg" közkatonájából lesz legendás hír ű  vezér, 
teljhata'lmú parancsnok, „artis mi'litaris magisrer", és végül, II. Uilászl6 idején, 
országbíró), valamint birtokai java részét - még családi fészkét, Nagyvázsonyt 
Is - Mátyásnak köszönheti. Nevén-dk írásos rögzítése ugyancsak a Mátyás 
alvezéreit tartalmazó listán &ordul el ő  'első  ízben 1468-ha-n. Érthető  tehát a 
készség, amit a kiirály nyugati, déli és egyéb akciói folyamán 'tanúsított. Ennek 
megfelelően rövid idő  Iléforgása alatt már 'teljes önállósággal irányítja a déli 
részek védelmi ügyeit. 1480-tó! haláláig Szerbia területén a törökellenes ütkö-
zetek egész sorát bonyolítja le sikerrel: ifõleg Smederevo (1481-82-6en Isken-
der bég ellen és ugyancsak ezen a helyen 1494-iben), imajd Golubac, Belgrád 
és Šaibac (1492) 'táján, de eljut egészen Kruleviacig is, •s egy ilyen szerbiai akció 
folyamán éri utl' a halál' ia Száva bal partján Lev ő  Szt. Klemenben  (más 
véleményk szerint Belgrádban) 1494-ben. 



A következetesen királyb ű  lhadvezér Mátyás haJla után nintegy varázs-
ütésre cserbenhagyja addigi elveit és meggy őződéseit, sőt a Hunyadi-ház leg-
ádázabb ellenségei 1k6zõtt t űnik ifel. Mindannak ellenére, hogy a budai Nagy-
boldogasszony templomban s6lyos esküvel ígéri, hogy Mátyás egyietieii fiának, 
Corvin Jánosnak a rorónii~ a legmesszchbmen,5 támogatásban fogja része-

sítenji; éppen ő  'esz az, aki 1490-ben, a csontniezei ütközet ďdlyamán, sorsdöntő  
csapást mér  orvin herceg seregére. Mátyás zsold nélkül maradt é5 ennek 'kö-
vekeznében zülilésnek induló ,bús hadi"-nák (Kölcsey szavai) is Ő  lesz a hó-
héra. Több ízben ugyanis hajmeresztő  módon bünteti a keze ügyébe kerül őket, 
hogy aztán 1494-ben a Belgrádba helyezett utl's6 maradékot is kiirtsa, mert 
a néhány esztendővel 'előtte híres „fekete vi'téz&" állítólag a törökkel cimbo-
ráltak. Kiinizsi mindenképpen a központosító törkésekkei szembeszegül ő  ne-
messég eszköze lesz, wki aztán nem éri be a csontmezei 'fegyvertény kompro-
mittáló sikeeévîel, hanem annak a trónvillongá'sok szülte, anaedhia felé tendáiló 
kl'ikknek is tagja lesz, amely okkal, ok nélkü'l za'k'latja a rendkívül gyorsan 
egyedül maradt Corvin iherceget. A rva,skez ű  ikirály halála után f'&k'telenül ba-
sáskodó urak példáát követve, eitulajdonívja Mátyás 'értékes családi birtokát, 
VaijdaJhunyad várát, s még halálos ágyán sem hajlandó azt átadni a törvényes 
örökösőknek. 

Mindennek alapján érthet ő, hogy hirtelen politikai pálfordulását imár a 
korabeli közvélemény Is szégyenletesnek min ősíti, és ki is mondja ezzel kap-
csolatos ítéletét, amelynek értelmében „... az a vád ellene, hogy a politikába 
keveredő  jeles ikatona hitszeg ő  lett". Tegyük hozzá az el őbbiekhez, hogy Ki-
nizsi még a jobbágyok kegyetlen nyomorgatásától sem riadt vissza. 1488-bam 
például az országos átlagnál jóval nagyobb adóterihek beszolgáltatására kész-
teti iniagyvázsonyá jobbágyait, sőt a 'szomszédos uradalm'akon él őket is a saját 
birtokaira kényszeríti. Így nem nagyon lephet meg bennünket a parasztok el-
keseredését jelző  djárás, amikor zsarnok uruk nagyváz-sonyi síremliékét kegyet-
lenül megcsonk,ítjálk. 38  

Mindennek alapján Ileszögezihetjük, lhogy Kinizsiit, illetve vitézi erényeit 
már a korabeli közvélemény nemesi és népi rétegei behatóan ismeiihették, de 
ugyanakkor ismerték, sőt nyomatékosan tapasztalták zsarnoki tetteit is. Az 
innen származó ellenszenvnek mindemellett nem lehetett dönt ő  szerepe a ma-
gyar nyelvű  Kinizsi-ihagyomány korai elapadásáiban, bi'sze.n a jelenség általános 
indiítéká't elsősorban a Mohácsot 'követő, lényegesen megváltozott társadalmi 
körül'ményekben, valamint az ennek 'megfelel ő  'kultúrviszonyoknak a költé-
szettel szemben támasztott új igényeiben kell 'keresnünk. ‚A vitézi énekköltés 
terén egy átmeneti jelleg ű, látszólagos halódás á'l'l be, hogy aztán a korszer ű  
k&vetelményknmek megfdlel&n (együbek között a könyvnyomtatás fel łliendülé- 

az én'ekmondói hagyomány el őzményeire jépüllve, éppen a XVI. század-
ban 'érje el ivirá ,gkorát  é5 teljes kibontakozását. 

A szóbeliség fdkán maradt éndkhagyo,m'ámnyozás ‚pumszsufásra volt kásihoz-
taeva, résziben a megváltozott közöntégviszonyok miatt, 'részben meg abból 
ered&n, hogy az énekmondók megbízható emlékezetét féltéteiez ő, 'majd pedig 
aktualitásúkat vesztett vitézi történetek terntészetszier űen gyérültek, Illetve a 
feledés homályába süllyedtek. A szájhagyomány útján vegetáló vitézi énekek 
álkalános sorsa évihet ően a Kinizsi-lhagyomány külön, egyedi sorsa is; noha 
bizonyíthatóan még Balassi Bálint is ismerhetett néhány Kin'izsir&l szóló éneket, 
sőt dallamukat is fölhasználta. Mindemellett úgy véljük, hogy Kinizsi Mátyás 

108  



király  hal'lát  'követő ,  hjirt7elen,  politikai  ká:liása,  valamint a  zsarnokságából  
eredő  népszerűtlenség,  sajátos  attri'búc,iôként,  nyomósan  hathatott  arra, hogy 
a róla szóló hagyomány lényegében nem  ib6vü,lt,  és nemigen  liétezhetett  olyan 
közönség  &em, iaimely konnolyaibban fdlkarolaa  és  ájxka voa.  

Nézzük most, m a helyzet a délszláv Kinizsi-hagyomány esetében. Az 
egyetlen róla szóló ének a korabeli magyar közvéleménynek megfelel ően hit-
szegőnek, ezen  tť l  pedig  gyáivánatk  és  áłlnoknak  tartja. Az ilyen  cpikai  beállítás  
indítékát,  amely szerint  Paivao Vuk  despotával is  dllenuétbe  kerül,  Szegedy  
Rezső  abban a  kenyérmezei  diadalt megelőző  viszályiban  kere9i,  amely  Ki-nini  
és  Báthory  István között feszült.  Ezzel  a  keviébé  meggyőző  'inidokk'al  szemben 
viszont  fogadihatónak  bizonyul a  Kiniz-si ikatonai  vezérszerepéből adódó  elile,n-
szeniv  a despota környezetében.  K'iniz&i  ugyanis  Vuk  despotával és  Jaksics 
Demeterrel  harcol a  kenyérmezei  csatában (1479), majd az 1481-i  szendrői  és  
galambóci üek'özeték  idején, valamint a délen folytatott egyéb vállalkozások-
ban. A  paranesnki  szerepre egyébként rátermett  Vuk  despota nyilvánvalóan 
igényt tarthatott e funkcióra, s ezt mégis minden esetben Kinizsi tölti be. Az 
ilyen bázisról 'induló ellenszenvet  fokozLhatta még  Kinizsi 148 1-ben lezajlott 
pusztító kegyetlenkedése a  szerbl'akta  területeken. Végül  nindez.t  betetőzte a 
Corvin János herceg elleni  dicistien djárása;  végső  fokon és valójában Mátyás  
királlyatl  szemben  tanúsított  hitszegése,  asnit  az  énék  félreérthetetlenül  anna(k  
is mond. 

Ha most  tekintethe vesszük egyrészt Mátyás, másrészt  Vuk  despota nép-
szerűségét a  délsz14v  vitézi énekhagyományban,  érthetőbbnk  tűnik, miért  for-
máája  a  délszil&v rvtiftéz ţi énklköLtiés  a budai királlyal szemben hitszegő  és a  Vuk 
depotát  is ugyancsak  áhiokul cseiibenihagyó  és eláruló  Pavao Strijemijanint  
negatív figurává. Ez a központi jelentőségű  mozzanat köv'etkez'ményszer űen 
lényegesen  hozzááruLl(hatott  az eredetileg bizonyára gazdagabb hagyomány el -
mosódásá(hoz  is, esetleg siettet te felszívódását  más  epi-kai  (hősök énekanyagába. 

C 

Mátyás király következő  vitéze Dojčin Petar (Dóczy  Péter),  Jiajca  és  Pé-
tervárad egykorú főparancsnoka.  Dóczy  mellett Mátyás egészen sajátos, az 
eddigiekhez viszonyítva szokatlan é5  valtih'á'nyszor  tejesen azonos szerepben 
jelentkezik. A  „vár.adi  bánról" ugyanis messze földön az a bír járja, hogy nap-
hosszat  borozik,  és a szép csaplárnék után jár.  Egye ťlen  napon 300 arany du-
kátot képes elkölteni, s ezt (holló szín ű  paripája és  aranyibuzogánya  árával 
toldja 'meg. Mátyás korholja és pirongatja emiatt,  noha  az  elköitiött  pénzt nem-
igen bánja, csupán a  vitézi  felszerelés  eltékozlása, miatt  seheztel  rá.° 

Az „A" jelzésű  csoport 4. számú  darabjábati Dóczy belyett  Mátyást lát-
hattuk a  borozássul  kapcsolatos  szerephdlyzetben.  Az ének önmagában Is azt 
a feltevést igazolja, amit a  n&ai  király  vitézeir&l  'szóló énekcsoport egészében 
véve  &ll'usztrál';  ti. 'Mátyás (hősepikai  ãlakjánàk  összekötő  szerepe  van a  Vtik  
despota, Illetve a  Dóczy  Péter neve köré alakult hagyományrészek 'között.  
Ennk  'alapján  rviszon,t  nem túl merész az a feltevésünk, mely szerint a  VUK-
MÁTYÁS—DÓCZY  reláció kere tében a  Mátyássa)l  kapcsolatos hagyomány-
töredék e redeti 'formájában a tér, Idő  és cselekvés  szemponajából  egy egységesen 
megkörvonalazott vitézi  énekcsoportként létez(hetett. 40  feltételezhetjük továbbá, 
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hogy a Vuk diepotár6l ifennmaraidt énekekhez hasonlóan Dóczy is l&ordul-
hatott olyan vitézi k nyezetben, am1yben emcs.ak szerelmes doibézolásá; 
hanem daliás tetteit is számon tartotta az énkmond6. A törvénlmj 'tények 
nyomán salijadt énekes reniniiszoenci& lassan ifeladésl>e merültek; a  meg&zött 
elemek pedig Vuk Wsepik'ai em16kiét 'kizárólag vitézi, Dóczyét meg csaknem 
kizárólag a gálánsan mulatozó, borkedveiő  környezethez 'kötötték. E foJya-
maitban az eredeti éiiekanyag fokoz2jtos feledésén itá1 a típusalkotás igényeinek 
negfiolő, sajátos jegyek (történések, szerp łhelyzetek) 'kidonihorítási itendenciáj,a 
is Idlt6denW küzrQjáuzott. 

Mátyás vitézi környezetében t űnik föl még a Jakić  család egyik sarja, 
esetleg mind a két Jakši Ć  testvér ("tar és Bogdan) is. Hősepikad szerepük 
semmben sem ikõzélíti meg a velük egyidőben Mátyás szolgálatában levő  Vnk 
despotáét. A róksk szóló 'délszláv darabok a magyar vesz edeleméndkkel 4l szem-
ben elfeledt& a Mátyás király szolgálatában véghezvitt hiteles tetteiket, s 
csupán fiktív családi ügyeikkel foglalkoznak. (M'egállapításainkat a Mátyás 
királlyal kapcsolatos Jakši ć-énekekre alapozzuk, míg az ettől távolabb eső  
Jakić-tradícióban esetleg megbúvó 6 ilyen szempontból kiéleniezihet ő  vonat-
kozásokat jelen doigozatunikban nem ölelhettük id.) 

Következz& tehát a Mátyás—Jaikši ć  reléció énekanyagának vázlatos át-
tekin'tése: 

A budai királyt sétáján egyetlen vitéz,  Jaksić  Todor  kíséri. 
A királyné ezért leánya kezét ajánlja neki. Todor örötnmjei fogadja 
az ajánlatot, násznépet megy gy űjteni, & utána négy esztendeig hírét 
som hallani. 

A királyt most egy másik vitéz, Zvijezdić  ivan követi, s a ki-
râlynié az újabb viitéznek ígéri leányát. Az ifjú örömest kap az a'l-
ka'lmon, és nászsereget gy űjtendő, elsiet Zvijezda városába. A király 
értesíti Jekić  Todort Irvain szándékáról, miközjberi a királyné sem 
marad veszteg Ivansürgevés&vel, noha Todornaik adja leányát, mert 
abbann reménykedik, hogy Ivan úgyis dlrabolja t őle. A két vitéz Ici-
r<bbanó összeütközésében jakhé locsapja Ivan fejét, és a leánnyal 
Biogra&a megy.42  

Amióta a Jakić-testvérek '(Mitar és Bogidan) megházasodtak, 
minden ismerősök és barátjuk epártolt t őlök, ezért dlhatározzák, 
hogy próbára teszik nejüket. Bogdan tehát azzal állít felesége elé, 
hogy a budai király  házasí.tja fiát, s ez alkalomból testvéröccsét, Mi-
tart is meghívta. Bogdan neje készséggel segíti a imesszi útra indulót. 
A másik asszony ezzei szemben mindent megtagad sógorától. Igy nyil-
vániva'ló Jlesz, Ici a torzsalkodás szerzője.4  

A Jakudć-énekanyag lkeretein kívül áll az az ének, amely Mátyás török 
ellen vívott csartájáról szól a &a'lali mez őn. Mátyás vitézei ez esetben No,vark 
és Stan& 1ve 44. A törökök ugyanis a szép Jelent ieányzóérc jöttek, és jelen- 
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tL4sebb  akadályok nélkül  ê1  is  hurcolják.  Mátyás  vicézei  'azonban  'megi'gérik,  
hogy a  hajadont  még  napnyugta dótt vsszaszerzdk. ĺgéretüket  be is váltják.  

***  

A Mátyás  vitézi táboráról  szóló énekcsoport végére érve megállapíthatjuk, 
hogy az  önrnagu'kban  álló darabok mozaik  'részeok& imódjára aak'íLák  ki azt 
a  sznes  körképet, amely a délszláv hagyományban Mátyás vitézi alakjához 
és mozgalmas élet ű  táborához  iffizÓdik.  Nem  nhéz félisrnerni  a darabok su-
gallta epikai egységet, amelynek szélesen hömpölyg ő  árjábôl  a középkori vitézi 
élet- ős  'szemljéletmód,  a számunkra 'ma már idegen és megfoghatatlan  szenwe-
délyek,  szokásrendszerek ős jogigények tovatűnt, de megragadó  légköre  fog 
megcsapni  ibeninünket.  A történetek minden. esetben Mátyás hírnevét hivatottak 
öregbíteni, akár ezt külön  i's a'lâhńzza  a hagyományanyag (mint például abban 
az esetben, amikor  Vuik despota  húsz éves ifjú létére ezer  csazát  vívott a király 
dicsőségére), akár nem;  ia  sorok között ez minden esetben Ott érzik. 

A vitézi tettek hordozói legtöbbször  &d-áról iudulnajk  a párviadalok szín -
hlyére,  ős oda vérnek vissza győztesen, hogy Budavár falait  őkesifitsék  vitézi  
helytállásuk trófeutnialval.  Vétenénk az igazság ellen, ha egyetlen  imásodpercig  
is azt  ádliítanánik,  hogy  (a darabokban külön-külön vagy a csoport egészét te -
ki'ntve)  Mátyás  Lenne a  legárnyaltabban  megalkotott szereplő . Ezzel szemben 
éppen az a  megkapó  é5 lebilincselő, hogy  icsijknem  kivétel nélkül Mátyás  vi-
vézein  van a hangsúly,  11,6nyegében  övék a főszerep; Ők válnak ki az énekek 
adta képalapból a  legplasztiküsabban,  noha a király é5  vitézei mindemdlett 
harmovzikusan megfiérnek egymássá.  Végeredményben Mátyás királyi tábora 
adja meg a keretet, az ő  c élkitűziéseivel összihangban  jut  lőlegzetállítóan  pompás 
szerep egyes hőseinek.  

Leszögezihető  tehát,  hogy valójában nem Mátyás  kimagasl6, emáékezetes  
cselekedetei ős jelentős szerepe  (ihisz  nem is főszereplő), hanem  áLlandó  jelen-
léte ős  vörékivéseinek  folyamatos  megvalósu'liása  fűzi nagyszerű  egységbe  az Ő  
alakját  is ifâviliantó  délszláv  énekhagyománynak  ezt a részét. 

IV. Mátyás király házasodik 

E csoportba három ének tartozik, amelyek  ikõzül kettőt45  varánsdarabnak  
tekinthetünk, s amelyek cselekménye, az apró  eltéréseken  túl, nagyjából azonos, 
amiért  f&b:b  közös  imotívumaikat  fogjuk ismertetni: 

1., 2.)  - Mar&o  királyfi három levelet kap. Az egyiket a  szeam-
bali szultánitôl (ill.  a. budai királytól), a másikat  Mátyás királytól (ill. 
Stjpan  hercegtől), a harmadikat meg  Mina Džiidovinátôl (ill. Svi:la-
jinSzilágyi Mikáiy-bánt&l).  (A, B)  

-  A szultán  i'evéében  'táborba  sz&b'tja  (a budai király nász-
nagynak kéri fia  menyegz4j6e),  Mátyás a saját esküvőjére invitálja,  
M-ina Džtidovina  pedig azzal Fenyegetőzik,  hogha ia sziikáin tábo-
rába  megy,  kiraibulja  és fölégeti várát  (Svilajin  bán meg párviadalra 
hívja).  -  (A, B)  

- Mailko  legelőbb  Budára  megy, s  inásznagyi  teendőinek vesz 
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&get  Mátyás menyegzőjén (ill. 
dal során ,fejiét veszi). - (A, B) 

-  Miután levágta SviFajint 
menyasszonyért mennek. - (B) 

Svilajin  hívására reagál, s a párvia- 

Budára siet, ahonnan Mátyása1 

A 'harmadik ének 40  az élõbbi 'kettőtől eltérően mutava be Mátyás hízas-
ságát: 

3.) Milutin király eljegyzése után mebetegszk, s kilenc eszten-
deig ágyhoz van bi1injcelve. Aráj'nak fekete szín ű  posztót és selymet 
küld, (hogy bekövetkez ő  végórája után egy évig eniliékezzék rá. A 
leány iegy esztendő  helyett háronig gyászola, ekkor pedig Mátyás 
király kéri meg a ikezét. 

V.  Mátyás  kiszabadítja nejét a török fogságból 

A Mátyás nejének fogságáról és szabadulásáról szóló (h ősepikai téma teljes 
egészében (beleértve minden változatát) szlovén nyieiverületr ől származik; a 
szerbhorvát énik(hagyományan tudniillik egészében ismeretlen. A történettel 
összesen 10 ének fogla(lkozik 47 ,  's a közös motírvumaikból kiibontakozó egységes 
meseváz a következőképpen mutatható ki: 

-  Mátyás az esküvó után csak három napot tölthet hitvesével 
(Meiičiioa, Jielen&oa, Lenka), ia negyediken iug~ijs haladéktalanul a 
dunai tartomány határához kell sietnie katonaságával. (A, B, D) 

- Oeraéslése dl&t  szívére köti nejénk, hogy táivodáéte idején 
a jkerti sétákat is  kerii1e,  mert a örök könnyűszerrel lraholhatja. 
(A, B) 

-  a) Madár rebben a király sátorára, és h śriĂ  hozza, hogy a 
törökök feldúlták otszágít, és elrabdhák nejét. (A, B, D) 
h) A aörök akkor ragadja  el Mátyás nejét, amikor ő  a szul-
tán seregével thadakozik. (C) 

-  A batijós (hír (hallatára Mátyás (hazasiet, török •gúnyá-t ölt, és 
hófehér paripáján Töröklhonba  megy. (A, B, C, D) 

-  Törökországban három hárfát 'lát. Az egyilkhez hozzáköti 
lovát, miközben megtpiáiantja, hogy a második alatt gy űjtik a tánc-
díjat, a harmadik alatt meg körtáncot járnak. Lelvassa tehát a tánc-
pénzt, de „Mátyás király cniltlogó aranyai" szemet szórnak a tör ő-
köknk. Csakhamar azonban megnyugszanak, amikor az ii6,merctlen 
jövevény azt állítja, sajátkez űleg ölte meg a magyar királyt. (A, B, 
C, D) 

-  A lefizetett id4j fejében, valamint vitézsége jutalmául Aslen-
Čicával táncolhat. Ekkor lo Ępva megmutatja neki gy űrűjét, 5 az asz-
szony erről flismeri. (A, B, D) 

-  Egy alkalmas pillanatban lovára kapja feleségét, lekaszabolja 
az Útjában állókat, a többit meg faképnél thagyja. (A, E, C, D; a 
variáns a többihez cviszonyítrva egészen szűkszavúan tartalmazza eze-

ket a részleteket.) 
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-  a) Egy  törk kovácsmeteiihez  hajt,  megpatkoltata  lovát, 
majd hal kezével a díjat  nyjtja,  a  jobbail neg  lecsapja a 
mester fejét. Innen aztán  aikadálysalanâ]1 folytatják útjukat 
Magyarfölid ď lé.  (A, B) 
h) Kocsmába  ionagl, & Len&a rieni tu4a & nernji, amíg  
maga Mátyás nem  dÍöZJId  vele, hogy közös  jegygyűrűjükkel  
adta a titkos jelt. (C) 

A férj  tá ťvoflétiében elrabolt feleség  mondájával a délszláv epikus  énekha-
gyomány szveson fogłalłkozik,  mégpedig az egymástól néniileg   eltérô  szerb-
horvát, illetve szlovén változatban. A téma kettős  alternációja  közül a Mátyás 
nev'hez ĺ(iz6dő  10 ének a  sz'lovén  megfogalmazást  követi.  A differenciálódás 
megértéséhez és a további  vonatkozások  követéséhez fel kell vázolnunk  
modaaLaihulás  leegyszerűsített történetét.  

Łegkorábbd vozata,  Illetve  ansiatk  minden  jeiilegzeaesebb snotávunia  a  xégk  
görög  iro&a-lown X. századi,  Digenisz Ákrita'sz  c. eposzában mutatható ki. 
Innen juthatott el, lényegében a  lkereszteseik  közvetítésével, Nyugat-Európa 
egyes  orszÁgaiba,  s ezek közül Franciaország biztosítja majd a monda  'kibon-
taikozásának llegkedve~  feltételeit. A  szaracénok  él-franciaorszáj hódításai  
utáni a mondat  ‚törtiénet  Igen  akwáhsnak  és az  újonnan  lezajlott eseményekb ől 
fakadó  maadaniivaló  formába  önvééhez  fölötte  kézenďekív&ek bIzonyult, éis 
egyttal  ösztönző  szerepe lett a nyugat-európai változatok  kibonitajkozásában.  
Ilyen  aaponi  a francia  ŁözNetítésű  variánsok csakhamar Spanyolország és 
Itália  W~5 vd&ein  Is  zkkaninalk,  és nem  &v]en,  hogy a német  Wolj-
dietricb eposz 48  Is ezt a tárgyat  vizhngozza. Nylvánwaló thát,  hogy az 
itáliai;  provenici, gatcognei, hretagnei; cata,lon;  portugál és egyéb  kli&kekr6l  
ismert  II Moro Saracino 4nek4us  változatai  ugyancsaik  a bizánci  DigenLisz 
alaptöriséb6l sarjadtaik. 49  A  közvesítés oros1áinrészét,  amint jeleztük Is,  Bizánic-
hó!  Fran,ciaorszába  (és  egyáltalán Nyugat -Európába)  a keresztesek  bonyolí-
tották le . 

A  szerbhorvát, ill.  szlovén variánsok közötti eltéréseket az magyarázza, 
hogy  egymástól független,  külön-külön átvétel  útján  jöttek  Ilétre. Néhániy  sa-
játos jel pedig azt a föltevést indokolja,  miszerint  a  szezhthorváit  anyagban ki-
fejezettebbek a bizánci eposznak  niiegśellő  vonjásök, mfg  a szlovén inkább a 
nyugat-európai  mnegcLdak jegyeire utaá.  A monda elterjedését délszláv terü-
leten több tényez ő  együttes  köznejátszása mozdíthatta  elő. A történet minden 
bizonnyal  Bizánoból 5zvetlenül  Is átszivároghatott, és már ebb ől a  &orrábói  
is  teredbetett.  Továbbá a  &raniciaországithoz  hasonló, IX. századi szaracén rabló 
és  puszdtó kal-andozások  az  Adria partiJ&6n  ugyancsak hozzájárulnak, el ő-
mozditják  a mondai szüzsé iránti fokozottabb érdeklődést, esetleg  eiőkésziítik  
csupán a talajt egy időben „másodlagos" itáliai (tehát nyugat-eur ópai) közve-
títésű  anyag befogadására. Az eddigi kuta tások szerint egyébként a téma már 
jóval a  Hivanyaidi-csoportot  14ez6  magyar epikus 'hősök  feitůniiése  előtt Is köz-
ismert és populáris a  d&ziláv  népek körében.  Maiiko  királyfi és a megfelelő  
magyar vitézek  enné'fogva  'kész,  nnegfevő  epikai keretbe jutottak, s abból ki-
szorították a ma már teljesen  iameretllen  hősöket;  belyettesítve  őket a szaracén  
rabiókast  idéző  és egyéb  rminiszcenciáikb6l létrhozott  Fekete Arabbal (később  
egy'szerűen:  „sörök vitéz" -zél).  Mindez  vonaVkozik  persze a szlovén hagyo-
mányra is, ahol Mátyás az  elmondottak  értelmében egy  ~százados  mes ét 
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frissít fel néhány új elemmel, hogy abban egyúttal vezet ő  figurává  n5jön.  
E helyen most az a kérdés  merül  föl,  fvajon  Mátyás az asszonyrablással kap-
csolatos eme históriába a  „bhelyettesívés"  csaknem véletlen játéka folytán kerül 
be, vagy kimutatható némi hit eles  alapokwt  sejtető  és  indvékul  szolgáló más 
előzmény is. 

A szlovén nyelvű  Mátyás-hagyomány  kibontakozásaikor ia  behelyettesítés -
nek nagy szerepe  iihetevt,  és egészen valószín ű, hogy Mátyás ebbe a szerep-
körbe ténylegesen így juthatott be. Hiteles  élieesörtén'etéből  csupán egyetlen 
esemény  ösztönözihet.te  a szóban forgó monda  indokoItan  is az ő  nevéhez tör-
ténő  asszociálását.  Közásmei,t  tény ugyanis, hogy Aragóniai Beatrix utazása 
Nápolyból Budára cseppet sem volt biztonságos, ti. a török portyázó csapatok  
feladatud  kapták a királyi ara és  lklsérete  kirablását és fogságba  &surcolá'sá't.°  
Az úton mindemellett semmilyen váratlan esemény sem történt,  jólilehet  éppen 
a nagyfokú biztonsághiány hozhatta létre az esetleges támadás é5 rablás lehe-
tőségének és a  anár elterjedt  hagyományból jól ismert  iasszonyrablási  história  
enl&ének koincidenciáját,  amelynek alapján  feltételezjhető ,  hogy a Mátyás-
hagyományban a téma  bevonásának  ösztönz ő  ndítójaiként  a szokványos be-
helyestesítés mellett a hiteles esemény szabadabban,  kötetlenebbül  értelmezett 
tényének is  ]hevett  némi szerepe. 

VI. Mátyás török fogsága 

Mátyás török fogságát hét ének" variálja. Közös  motírvumaikból  állt össze 
az alább következő  egységes szüzsé: 

Mátyás, a szépséges magyar király három ízben harcolt si-
kerrel a török  elilen,  negyedszer azonb an  elfogták  6 täml&be  vetet-
ték. (A, B, D) 

a) Egy dunai hajón három pasa Mátyás megöletéséról  tanács 
kozik. Tehát vagy elégetik,  tõmIõebe  vetik, vagy  szablyák
kal aprí ţjá'k  össze. Mátyás az első  két  hadálnemet  elveti, és 
vitézi életéhez  ihíven,, rvtéz  módjára óhajt meghalni (B): 

„Inkább lekaszáljuk a here füvecskét, 
Amikor  kiontjk  szép piros/ó vérünk, 
Mer' szablyára szültek, most szablya veszejtsen." 

(Dávid A.  ford.)  

b)  Raboskodása  tizedik esztendejében a  tömllöc  parancsnokai 
döntést hoznak kivégzéséről. (C) 
Értesülve az ítéletről, a  sznitán  legifjabb lánya,  Margetica 

(Dorotija)  a tömlöcbe megy, é5  imegkérdi Mátyástól,  milyen  uta]mat  
remélhet tőle, ha kiszabadítja. Mátyás ezüstöt, aranyat ígér, de Mar -
getica  ezt elhárítja. (A, C) 

A leány Mátyást szeretné kedvesének, ám a  mibnak  felesége 
és gyermekei vannak, ezért  testvéiiöcosét  vagy egyik fiát ígéri maga 
helyett. (A, C) 
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S.) M'argetica '1etwtja  a török őrséget, f&árja a 'börtönt, pari$-
ka't szerez. (A, C) 

A szökevény& a kováosśhoz hajtanak, s Ott a törökök meg-
tévesztése oéjâb6l fordítva rakatják föl lovaik patk&it. A m űvelet 
elvégzése után Mátyás hal kezével siyjtja a díjat, a jobbal meg fejét 
veszi a kovácsnak. Ugyanez a sors vár a borbélyra lis, alki megszaba-
di'tia a böi,tön'ben szerzett szakálltól. (A) 

A Duna partján Mátyás az átkelés miatt agg6dk, de a szul-
tánlán.y gyűrűjével 1asía ketté a vizet. A tikoldali pásztorokra rá-
paranicsolinaik, mondák a törököknek, a szökevények csak súlyos kó-
kolonicokkal a nyakakban tudtak árkeni a folyón. (A) 

Mátyást fel ęsége és gyermekei szívesen fogadják, Margeticára 
azonban ügyet sem vetnek. (A) 

A 'leány u bűvÖs fogadtatás miatt dszomorodik, mert haza 
már nem mehet. Mátys elmondja fiának, hogy a szultánlány men-
tette meg életét, mire a legény n őül veszi édesapja szabadítáját. 

A fogolynak a ralbtartó leánya segítségével véghezvitt szökését tárgyaló 
hagyomány Európa-szerte ismert. AingHában, Franciaországban és Németor-
szágban éppoly ikedvdlt ténia,  akár a délszláv népek kjörében. Alapváltozatát 
a keresztesek hintették szét. A mese 'legrégibb változatának Serieca: Contro-
vensie  (I., 6.) c. prózai feljegyzése ttkiiiihető . A XII. századi délszláv  Diocleiai  
Névtelen ( pop Du!kljanin) ugyanezt a mesét mondja el  Vladiimirról, a diocleiai 
fejedeleűnról, valamint Sasnuel sna*edón cár Kosara nev ű  leányáréd. A 'bizánci 
Digenisz Akritász  c. népi eposz (X. sz.) egyik epizódjában is felt űnik, s az 
Aquitániai  Vilmosról szóló (XI—XII.  sz.)  legendában ugyancsak niegtallál śható. 
A téma egyik sajátos vá'ltozata a régi magyar irodallom  Szilágyi  e's Hagyma'si  
c. széphistóriájában  (RMKT VII./169-174. 1.), valamint a népUltés  Szilágyi  
e's  Hajmási  olmen  ismert Wila~ban mutaható ki. 

E téma a délszláv Msepikában min&nkiéppen a népszer űek közé sorol-
ható, hisz csaknem minden populárisabb hős hagyományában előfordul. (Pél-
dául a Mariko kiirálytfiról, Zrínyi Miklósról, Mátyá'sról és más eipiikai h ősökről 
feljegyzett énekekben.) 

Ezek után érddkesnek véljük annak a ikérdésnek a f&vetését, mi módon 
tűnhetett fel  a.  szóban forgó eéma a Mátyás-hagyományban. A kérdés annál 
izgalmasabb, mivel ez a hagyom&nyiiész alalmlása folyamán 'lényegében meg-
kerülte Mátyás hiteles, konkrét fogságát, amely viszont kézenfekv ő  közvetlen  
indíték  lehetett volna. Hogy mégsem történt így, els ősorban azzal magyaráz-
ható, hogy a szlovén Mátyás-hagyomány mindenekel&t a már meglevő , jel-
lemaőhb  és közismert epikai szüzsékből boiiaalkoz& lki. Ezek között található 
„a fogságról ás a rabtartó leánya segítségével itürtéri,5 szabadu'lásról" szóló is, 
amely a többivel együtt - f őként nyugat-eur<pai forrásokból - már jóval 
Mátyás hősepikai feltűnése előtt széltében4hosszâban elterjedt a szlovén nyelv-
területen; s ennek a keretnek a felhasználása inhetett a legegyszer űbb, leg-
könnydb megoldás Mátyás király esetében is. Er őteljes epi'kai figuráról lévén 
szó, Mátyás legendája további alakulása folyamán az é1m'6nyszer ű  frisseségé-
niek erejével ráépül,  rárakódik  egy előzőleg szinte belánhatalan ideig alakult 
hagyomány rétegeire, s azt kontamnálva, módosítva - esetleg minden jelen-
tősebb korrekció nélkül - vonja és  oivasztia be a nevéhez fűződő  hagyo- 
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mányba.  Mátyás igurájának •a szóban iforgó ltémaàõrben való megjelenése tehát 
egy már meglevő  mesei sablonba eszközölt névbehe łyietteshés úvján történhetett. 
A űoyaniat döntő  indítéka, véleményünk szerint, mindemellett a hiteles fogság 
(ködös és fe1het6en bizonytalan)  emlékének általános ténye lehetett, minden 
sajátosabb s a  hitelest  közelebbről idéző  attrib&i6 nélkiül. Az énekmondókat 
ti. mát nem a való esemény hiteles elemei, hanem a hiteles fogság általánosí-
tott ténye ihlette meg, ami egyrészt nagyszerű  llehet&séget, másrészt meg szabad 
kezet biztosított a it&na kötetlen ifor,niába öntéshez. 52  

VII. Mátyás  pokoljárása  

A témát Mátyás szerepehevéséviel esaik a szlovén  n&phagyomány  ismeri 
verses és prózai formában egyaránt. Szerbhorvát ny1vtexületr őł , akár a Má-
tyás hitvesének fogságával kapcsô1'atos énekcsoport esetében, mindeddig egyet-
len változatot sem jegyeztek föl. Az alábbi tartalmi kivonat emtéii łogva a 
Szlovénia különböző  területeiről gyűjtött én&&51  összegező  áttekintése lesz: 

1.) 
A bútlakodó  Mátyás király egy mezei ösvénykén talá-lkozik 

Istennel, aki szomorúsága okát tudakelja t őle. (A) 
A tenger habjain három csónak ring. Az egyikben Jézus, a 

másikban az Atyaisten, a hajiniadikban meg a Kilencedik király ül 
búnak eresztett fejjel. Az Úristen szomorúsága felől érdeklődik. (B) 

2.) 
A királyt halott édesanyja (hitvese) miatt gyötri a bú, mert 

lelke a pokolban szenved. (A, B) 
Kedélyét azért uralja bánat, mert minden serény kutatása 

ellenére sem tud eltűnt sziilei nyomára akadni. 
3.) Az Úristen tanáccsal látja el, amelynek értelmében Mátyás 

hegedűt tzeriez, s a pokol ibejárata előtt muzsikál. (A, B, C) 
4.) A zeneszó díját a sátán meg szeretné téríteni, Mátyás azon-

ban - a tanácshoz híven - ezt egyedül szabja meg, ti. arra kéri 
az alvilág urát, hogy sötét birodalmából tetszés szerint választhasson 
valamit. (A, B, C) 

5.) Miután •a sátán itéljesíti óhaját, Mátyás megleli édesanyját 
(nejét), és kézen fogva vezeti a pko1 kijárata felé. (Felszólítja a 
lelkeket, hogy kapaszkodjanak hosszú ipallástjába, s így induIlnak ki-
felé.) - KA, B, C) 

6.) A kijáratnál az anya (a hitves) átkozza a pokol világát, 
mire (osaló és ztémbes lévén; amiért megtiltotta más 'lelkeknek, hogy 
fia pa]ástjába fogóddz'anak) újból visszahultiik a mélybe. (A, B, C) 

Az énekcscport, amint a kivonatból is látható, az O r iheusz 4legenda  
visszhangja, amelynek külön érdekessége, hogy a Mátyás-hagyomány legké-
sőbbi, viszonyllag tehát legújabb hajtásai közé tartozik, s egyóttall a h ősünk 
énekköltői tvadkiójában reinkarnálódott legrégibb id őkbe ćvisszanyúló mitikus 
költői bázist jelenti. Az iénckesoportot azért mondjuk „újabb" adakulárnaik, 
mert ennek a Mátyás egyéb epikai ténykedésével ütköz ő, egészében valószer ű t- 
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len, mitikus eredetű  szüzsének az  wszimililód69a kizr6iag akkor induIhatott  
meg, amikor a  hagyományozók cspán  a hiteles  dlőzmbyektől eFvoinatkozta-
tott,  puszta  Máityát-iftigurár61  tudtak;  araiikor  arról leváltak az  énekmondást, 
L1etsve &ekm<>ndôkat  feszélyez, képzeletük hatásugarát megszabó hiteles  e(be-

mek.  Minderre,  öiimagt61  értetődően, a  W,  tys-ihagyomdny legkés&bbi,  hoz-
zá.nik  legközelebb eső  fázisban  kerülhetett sor. 

A  M&yás poklárásárva1 kapcsc Ălatos  énekek és az Orpheusz -legenda  kö-
zötti rokonságot  lgy fogl atndsik  össze: 

Mátyás  -  Orpheuszihoz  hannilóan -  a  túlvillágra  (az  ai'vi-
dba)  is elmegy  azzú  a  célfajli,  hogy  visszanyserje,letve  megmentse 
hallott nejét (édesanyját). 

Csodálatos  muzsikájáival  sikerül kieszközölnie neje (édes-
anyja)  szaba&M'sát.  

A  szigorúan  megszabott feltételek miatt a  szabadullás  az  
utolsó  pillanatban  meghi6si.54  

Az Orpheusz-egenda 4notvumai fetteliet ően  a legenda  b51osóiéMI  köz-
vetten  átvétel útján kerülhettek délszláv területre. Ezt igazolják  Gundulic', Ivan  
(1589-1638), a neves  raguzai köLtő  sorais5  is, melyek  tanfásága  szerint a 
Marica folyó  rvid6k6n  az  Orjheuss4a1  kapcsolatos antik  hagyomány  még a 
XVI—XVII. században Is megtalálható er őteljes formában. Ugyanennyi esély-
lyel  szerepelhet azonban, az  dióbbivel  párhuzamosan, az a feltevés Is, hogy a  
szilovén  nép öltés a  mlirodalombói'  kölcsönözhette ezt a témát. 

VIII. Mátyás halála 

„de most már nincsen igazság, 
hogy meghalt jó Mátyás király."  

(Ziatna jabuka,  95.  sz.  ének 

Mátyás király halálának  költészeti  változatát ugyancsak 'kizárólag a  szlo-
vén  népköltés ismeri. A csekély  számú  é5 leginkább a  baUadával  rokonítható  
darajbban$6  Mátyás  csaipodár kiiengései  miatt lakol hol a  cillei (celjski)  Bob -
n", hcĂ  pedig a  panyol  királytól és hercegtől. Az énekcsoport élesen elha-
tárolható,  kett& tagoz6dát rmstat.  (Római I., 11  sz kkal  'történt  jelzésiink  
erre utal.) Az  e196  részben Mátyás  póruljárásáról  és  végperceir&l  értesülünk, 
míg a másod ik  az  elcsáibhott,  helyesebben a szerelmes asszonyra lesújtó vég-
zetes  ibünitetést  és  végrehat6jánaik szökjését  tárgyalja. 

I. 

A  celjei  hárs (csak zöld hárs) alatt elhelyezett nyoszolyán 
fekszik nagybeteg en  Mátyás király. (A, B) 

'Mátyás a szép  BobnÁrné asszonyhoz  jár. Amint ez a férj 
tudomására kerüli iszonyú sebet ejt 'féltékeny haragjában a királyon, 
s az már nem képes fölgyógyulni. (A) 
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A beteget ifjabb  húga i(A1en&a) áátogatja,  s arról érdeklő-
dák, nely  sebek gy&riik  inkább: a  szérástál  vagy a  vágást61 eiied&ek.  
Mátyás válasza szerint a spanyol királytól eredő  vágások maró fáj-
dalimat okoznak,  míg  az ifjú herceg etette szúrás nyomai halálra  kÁ-
nozzdt.  (B) 

A király sebei  megtekintésére  kéri húgát. I-la pirosak  lensié- 
orvost hívasson; ha azonban fekete szíok, már csak az utolsó 

kenetre ilesz sziiksége. M.egvekintve  bátyja érült testét, a  lleánynak  
szomorúan kell meggyőződnie arról, hogy a sebek immár fekete szí -
níek.  (A) 

AFenăica áecldi&n  szemére veti bátyjának tiltott asszonyügyeit, 
amelyektől oly sokszor óvta; hiszen mindenn ek  az árát most nem 
pénzzel, hanem királyi fejével téríti meg. (B) 

Mátyás utolsó órájába n  sem csügged, végső  lelhelletévol  is azt 
ismételge ti , hogy a  ifelgyógyiuilás  után első  útja ismét a szép asszonyok-
hoz vezet majd. E szavaik után  llelkc eliköltözik  sebekkel borított tes-
téből. (A) 

II. 

A  celjeben  és  Šempeterben  felbúgó harangszó hallatára Bob -
narné  a hajlott kilétét tudakolja. A férj szerint Mátyás  ki5dit8z6tt  el 
az élők sorából. A  hirtelien megliepetés, ia  zavar és ijedtség nem 

  ke-
rúli  el a férj  figyieámét,  mire az asszony azzal védekezik, hogy több évig 
járt együtt  Mátyássl  iskolába és  itemiloimba.  (A) 

A férj már nem  ügyel  a szavakra,  snegöli  a „becstelen" asz -
szonyt.  Ezt követ ően  réparantcsol  inasára, hogy tüstént  nyergelje  a 
lovakat, mert a történtek után  szökniük  kelii. (A) 

Az elképedt inas  sehogyan  sem tudja  felfogni,  miért kell el -
hagyniuk  otthonukat egy „vétkes"  iasszony  miatt! (A) 

A szóban  iforgó énekesoportot  és e Mátyás délszláv epikaii alakjáról szóló 
írásunk  szövegisrnertevését azzja1  a románccal zárjuk, amely két utolsó  so-
ráv'ail  utal  Mlátyás  halálára. A szöveg csattanóra szerkesztett befejezése adja 
meg a darabból finoman  kiérződő ,  líraian intonált sóvárgást, szorongó  medi-
tációt  Mátyás néhai igazságos világa felett: 

Három anya azon  tipreng,  milyen nevet adjon gyermekének. 
Az első  a holdról óhajtja elnevezni  fiaokáját,  mert a hold az utasok 
oltalma. A  imásodik ia  szegény ember támasza, a nap mellett dönt. 
A harmadik az esztendőre gondol,  imert  az  imegérleli  a búzát. A búza  
lcalácsnů ,  a kalács meg a jó vitéznek való. A vitéz az urakat illeti, 
az uraik pedig  iarra  valók, hogy igazságot szolgáltassanak, 

„de most már nincsen igazság, 
hogy meghalt jó Mátyás király." 
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A z énékhagyománynak , a m i n t l á tha t tuk , semmi iköze a Mátyás ha lá l áva l 
kapcsolatos . ténykörülményekhez. A z énekesek, a iversszerzők sokkal izga lma
sabbnak ta lá l ták ez t a (megoldást, mely .szerint Má tyásnak a férjes asszonyok, 
•tehát a „más asszonyá"-nak elcsábítása miat t kéli lakolnia . I lyen szempontból 
wem lehet érdektelen a z o k n a k a korabél i féljegyjéseknék a számbavétele , ame
lyek félreérthetetlenül hangozta t ják , hogy a k i r á ly nem zá rkózo t t el iá szép 
nem elől sem a Beatr ixszal kö tö t t házassága előtt, sem annak t a r t a m a ala t t . 
U g y a n a k k o r ar ró l sem feledkeznek ímeg, h o g y Mátyás következetesen távo l 
t a r to t t a (magát a férjes asszony óiktól. 5 8 Ny i lvánva ló tehát , hogy a k i rá ly int im 
élete a lap ján n e m vonha tó le o lyan következtetés, me ly szerint a korabel i — 
hallgatólagosan elfogadot t — mér téke t 'és keretet megha ladva , emlékezetes, gá
láns ügyéi let tek vo lna . ((Kivételt képez .talián- a boroszlói po lgár lány esete, aki 
Corv in János herceg édesanyja lesz.) A hagyománya lko tás ennélfogva nem 
t ámaszkodha to t t egy ilyen vona tkozású , hitéles életrajzi momentumra , mer t az 
legkevésbé jellemezte a k i rá ly t , s i lyen h í r t u d t u n k k a l sohasem öregbítet te és 
színezte különösebben Mátyás emlékét sem a szóbéli hagyományban , sem a 
róla szóló í rásokban. A bemuta to t t énekek magját , kezdeményei t másu t t kéli 
keresnünk. I lyen értelemben meggyőzően h a t Rutar, Simon feltevése™, ami t 
legújabban a neves szlávién Mátyás -ku ta tó , Grafenauer, Ivan"0 is teljes egé
szében á tve t t . E ifekevés szerint a M á t y á s haláláról szóló énekhagyomány két 
egymástól él térő epikai száll egyibefonódásából a lakul t k i . A z egyik annak a 
régi ba l l adahagyamánynak a tematikájába nyúl ik vissza, amely „a megbün
tetet t háziasságtörő vesz té t" t á rgya l ta ; a második meg a h i rhed t Ciliéi család 
viselt dolgairól szóló hagyománybó l kerül t á t a Mátyás-epikába . E r r e vi lá
gosan u ta l a tör ténet következetes lokációja Célje 'városához, a Cilleiek ősi 
családi fészkéhez. A Cilleiek ilyen dicstelen emlékeze te ' 1 kétséget k izá róan 
hozzájárul t az egyébként is m á r széltében-hosszában elterjedt „házasságtörő 
megbüntetéséről. ' a lakul t h a g y o m á n y felfrissítéséhez, megerősödéséhez és t o -
vábbhagyományozádásához . (Az énekekben m a m á r indokola t lanul szereplő 
Spanyol k i rá ly és herceg ennek a házasságtörők t ragédiá jával rpéldálódzó epi
k á n a k egy régebbi .rétegéről tanúskodik , amelynek ezek a rudimentuimai vé
letlenszerűen m a r a d t a k fenn.) 

A vázol t ímesének Mátyás .epikai alakjához való kapcsolása o ly módon 
következhetet t be , hogy a nevéhez fűződő szlovén, nye lvű próza i h a g y o m á n y b a 
felszívódott a RŐtszakállú Frigyes legend áljából származó, „ szunnyadó császár" 
mondája . Ehhez t u d n u n k kel l a m o n d a császári és ú n . pápai vá l toza tá ró l . A 
császári var iáns szer int I I . Frigyes ugyanis a vi lág végén a császárság és vallás 
megmenitője- ós védelmezőjeként fog viszatérni . A pápa i v á l t o z a t b a n é p p el
lenkezőleg: Ant ikr isz tus elődjeként érkezik . M á t y á s névbéhélyettesítés útján 
mind a két t ípusvál tozatban feltűnik. Tekintet te l a másod ik vá l toza t egyház
ellenes vol tára , é r the tő , hogy a z Ant ikr isz tus t képviselő f igurának (a mi ese
tünkben Mátyásnak) el kel l nyernie (méltó büntetését. E r r e nagyszerű lehetőség 
k íná lkozo t t a házasságtörőkkel kapcsolatos ball 'adakörben. A „sz.unny.ado ki
r á l y " pápa i változataiban megjelenő és Antikr isztust képviselő M á t y á s ilyen 
szerepénél fogva súlyosan .büntetendő figuráját a hagyomány e lvona tkoz ta t t a 
eredeti (a világ végét va lamely ba r l ang mélyén, szunnyadozva váró) környeze
téből, .és behelyettesítette a ház&sság.töréssel kapcsolatosba, aho l az elkerülhe
tetlen büntetés elnyerése a vázol t e lőzmények és okoza t i összefüggések u tán 
egészen indokolt . A z Antiikrisztussal kapcsolatos, egyházellenes tónus idővel 
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eveszĹtette  eredeti élét, s a  Mtys-ihagyomány  prózai  ziészébé1  is csaknem  
nyomtallaniA dtúm, viszont a  3dbnarni6vai kapsoliatlos, „rn&n ť '  büntetett 
történet  alaposan  eliterjedt, és teljesen  kialakult forimban maradt fönn  a ha-
gyornánban.  

A  renddlkez6ünkre  bocsájtott tér kereteit  akposan kimentettük, j6l1ehet 
délszirv Mátyás-hagyománnnak csu$n  n&iy  kérdés&  éri11thettük.  Nem szól -
tunk p6161  a  csa1di  körévei  &ogla(Ikozó énkekr&1,  s  az  énekekkel  $r&inza-
mosan iaJkult  és  velük  szerves  egységet  1répez  prózai hagyomány kérdés-
rendszere ez  alkaIIomnnal ugyanesa& kmara4t.  És nem  to1sésorban  az ide 
tartozó  ziáiv-magyar 'vonatjkozá.sok  tüzetes összeverése is vállat  magára.  
S ha  most  nem soróljuk tovább  a  megvá'aszol®ra  váró, csupán érintett vagy  
éppenséggei érinteten  kérdéseket és  ladatokait; ~r is  egészen  'viIlágos,  hogy 
az  e1mélyüi ţt  kutatás jó része  még el&tünlk  áll. 
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sz8vee alanján foglalkozik Mátyás délszláv IsIsenilsai alakjával. A Vuk TI. kltetében lev ő  62. is 86. 
sz. v,té7 énekben szercoll tipizált „budai királyt" azonban tévesen azonosítja Mrvással. 

$ Erlinnenski rukopis starih sroskohrvatskih narodnih pesama. Izdao dr Gerhard Gezeman. Sr. 
Karlovci.  1925 59. Is M. sz. ének; Naodne pjesns, íz qtarijih, navile orimnrskih zas,ka. Sabrao 
i na sviee izdan  V. Bnniujé. K'sj. I sa rasoravom o b,,narliics,na j rjelnilsom. Bi,, ,rad 187%: 32. sz. 
ének; Ss,slse n.-ndne 'sesme. Sknnio Hi na sviet i'lan  Vak Stejanovi ć  Karađžić .  TV dr1vnn iz-
dane. kni. T-TX. Bed.. 1929-1936: Ţ .1613. V./573., V1./59. s. I.; Hrvatske nar. pjesme. Slsussila i 
iedaja Matia 1,evatslsa. 2gb., 1896-1940: X.112. sz. é. Pevaniia crnogorska i hercezovalka. Sabrana 
čuhr.,.,, č »l' ąsvr'em Crnogoreem ... Leinzig, 1837 37.  sz.  I.: Srns1'e 'sseod'se nies'sle iz Bnsne i T-T.r 
eezw,ne. Ski—;n h 1 na sviiet i,dao jeromonah Rogollub Petranovié. Kni. T (Sarajevo, 1867). TI (Bio-
pead. 1867).  ŢTŢ  (B'd.. 1870); 11399. sz. é.; Srnske narodne pesrne. Skupio ih i na svet izdao Blagoje 
‚Çtoadinovié. Kni. Ţ_T1  Be- 1869: 1.114.  sz. I. Ta čke ill narsrine 'sesme Drostora i sseprnstnga unka. 
!srvatskona  p0  lupah Soprunskoj, Molonskoj i Železnoj na Ugrih. Skupio Fran Kurelac. 2gb., 1871; 
496. sz. I. 

B. Stoks&novié.  T. ss.. T.114.  Armin Pavié: Dvije stare hrvatske nar. pjesme. Rad Jugosl. akad. 
anan. I ',miete. Kni. XLVII. 7gb., 1879. 

Iran Kurelar:  T. m., 498. se I. 
Slovenske narodne pesmi. Uredil a'r  K. Štrekelj.  T-TV snopić . Ljubljana, 1895-1898., 1./l., 4., 

11., 12.. ... sz. I. 
V.  Rogiuić :  T. m., 23.. 30.. ... sz. I. 
K. štrekel 	1. os., 1/5.. 9.....sz. I. 

11  K. Štrekeli:  T. os.. 64. sz. I. 
11  R . Stojadi,sovié:  T. os., T/l. sz. I. 
11  Matica hrvatsk€v  T. os.. X.124. sz. 4. 
‚ FŞrva,ske  'sas. isiesme Ito Se ',ievaju ‚o Tstri i Kvarnerskih otocih. Trst, 1879; 62. sz. I. 

14  Vak Se. Kara đli/  T. os., 11.199. sz. I. 
os  TTo.. 11193. Is VI/IS. sz. I. 
‚  V. Aopilié:  T. os. 15. sz. I. 
‚ Uo..  16. sz. é. 

os K. Strekeij:  I. os., 23. sz. I. 
° Uo.,  10. sz. I. 
‚ Matica hrvatska:  T. m., 11.167. sz. I. 
‚5 G. Gezeman:  II m., 75. sz. I. =  A; Matica brvatska:  T. m., X.112. sz.  I. = B; V. Sogsss ć : 

T. os., 31. sz.  I. 	C; Matica hrvatska:  T. os., 1167.  sz. I. =  D; V. Bogisié.-  T. os., 30. sz. I. =  E. 
23  G.  Gezeman:  T. os., 73. sz. I.  
' Vö.:7'buróczy  János: Magyar Krónika, Bp., 1957, 172-73. 1.;  Bonjin:, Antonso:  Mátyás király. 

Bp., 1959, 72-74. I.;  Héltai Gáspár: Magyar Krónika. Ardói Könyvkiadó. Bp., é. n., 252-53. 1. 
11  A délszláv ének hangulata Is vonalvezetése tömör költ ő iségével is szembeotl ő  módon asszociálja 

a krónikák utalását Űjlaki Miklós vajda nyílt trónigényével kapcsolatosan. ľme, mit mond errő l 
Donjini:  „Az ellenpárti főurak viszont Budán gyülekeztek. F őembereik, mint mondják, ezek voltak: 
Garai László, Nádor István, újlaki Miklós a nagy nemzetségével hatalmas vajda, a Corvinusok vetély-
társa, továbbá Lindvai Bánfi Pál királyi f őajtónálló mester, meg számos más nemesek rendjei, kivált 
azok, akik a Corvinus-ház ellenségei voltak.' I. m., 69. 1. 
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„Úgy látszott, Újlaki Miklós nehezen viselte cl, hogy reményei szertefoszlottak, mert el őkelő  nem-
zetsége h6siessége és nagy tetteinek dics ősége miatt méltónak tartotta magát a királyságra." Uo. 73. 1. 
Vö. mg  řIeIťu Gáspár: I. m., 271. 1. 

' Serenzers Asmus: Prilog sstori;i razvijanja srpskih ;una čkih pesama. Prosvetni g!asnsk. Bgd.,  
1894/7-8.; 513-515. 1. 

In B.  Stojadinovic':  I. m., 11.114. sz. é. 
28  G. Gezeman:  I. m., 83. sz. é. 
‚  Vak St. Karadži ć :  I. os., VI.159. sz. é. 

38  Uo.,  V.1537.  sz. é. E kötet 538. sz. éneke az el őbbi közvetlen változata. Eltérés abban Van, hogy 
a borivással kapcsolatos bevezető  részből hiányzik Vuk despota. E bevezet ő  rész egyébként minden nyo-
mon követhető  jel szerint a  Dóczy Péterrő l (Dojlin Petar) szóló énekmotívumok közvetlen bevonásával 
jöhetett létre, majd egyesült a várvívást idéz ő  vitézi vonatkozásokkal, amelyek a darab második sza-
kaszát képezik. Ime az ének rövid tartalma: Mátyás király azzal dicsekszik, hogy egyetlen napon 300 
dukátot költött cl, sőt aranyos buzogánya és holló lova árát is elitta. (Mindez pontosan úgy történik, 
mint a Dóczyról szóló románcokban!) 

A Duna mentén maradt még egy vár, amit Isten segítségével és saját erejével cl kell foglalnia. 
Az ostromot Vukra szeretné bízni, aki három gályát, ólmot és ágyút kér; az ágyúk kezeléséhez pedig 
Péter mestert. Miután mindent megkap, háromszori kísérlet után eltalálja a várat. 

5 V. Bogis'i Ć : I. m., 15. sz. é. = A; G. Gezeman:  I. m., 59. sz. é. = B. A zárójeles részek a 
„B" változat eltéréseit jelzik az „A" variánstól. 

55 V. Bogisié:  I. m., 12. sz. é. Változata  Vuk Sr. Karadz's Ć  idézett kötetében: VI.135. sz. é. a 
következő  vázlatos ismertetésnek megfelel ően: Vak  Ogssjani bosszút forral Budavár királya ellen, mert 
elragadta tőle nagyatyai jussát. A király tanácsot kér vitézeit ől, mi módon béküljösi ki Vukkal. Azok 
legcélszerőbbnek találják, hogy a béküléssel kapcsolatosan rendezend ő  ünnepségen s király egyetlen 
leánya nyújtsa át Ognjaninak a borral telt aranyserleget és aranyalmát. Vuk el őbb vonakodik az aján-
dékoktól és a leánytól, hisz minden vagyona a királynál, ám a jelenlev ő  urak biztatására elgy űrűzi 
a leányt. 

38  v  BogiJiĆ:  I. m., 16. sz. é. -  A; Armin Pavi ć :  I. os. =  B. 
81  A hiteles történeti személy és a h ősepikai megfelelő  identifikálásának részletesebb fejtegetését Ici. 

Szegedy Rezs ő : Régi szerb vitézi ének Kinizsi Pálról. (Ethnogrsphis, Bp., 1919; 1-9. 1.) c. cikkében, 
amelyben megtalálható az ének magyar nyelv ű  fordítása is. 

V. Bogisié:  I. os., 14. sz. é. 
54  Bon/ini, Antonio:  I. os., 155. 1. és 270. 1. 
5'  Rscbarđ  von Meerhesmb: Paul Kinischi der ungarische Volks-Held. (Die Geschichte vom Müller-

burschen, der sich bss zum Generalissimus emporschwang.) Pest, Wien, Leipzig; 1865. 
‚5  Rácz Béla: Kinizsi Pál. Jutas, 1940; 4-31,1. 
8 Vak Sr. Karadzsc: I. m., 1.1414., 472., 633. sz. é. W. még un. az 538. sz. éneket! Južno-

slovjenske narodne popievke ve ćim ih delom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio, 
te izvorni im tekst prsdodao Fy. S. K, ąhaČ . Knj. IV, Zgb., 1881; 1472-74. sz. é. 

' Stefanoos Ć, Svet.: Dvs dogsőaja ugarske istorije  u naloj narodnoj poeziji. Prilozi prou čavanja 
nar. poezije. Bgd., 1939; VI/42.1. 

"  Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelmér ől. RMKT I., 28-29.1.;  Gerézdi Raba'n:  A magyar 
világi líra kezdetei. Bp., 1962; 39. és 42.1. 

‚5  Vu ře  Se.  Karadăié:  I. m., Ir.193. sz. é. 
‚5  Uo., 99. sz. é. 
" Fran Kurelac:  1. os., 496. sz. é. Hitelességüket illet ően ismeretlen, h ősepikai szempontból pedig 

jelentéktelen figurák. 
' 5  Ćubro ČojkoviĆ: I. m., 32. sz. é. 	A;  Matica hrvatska: I. m., 11.144. sz. é. = B. 
46  G. Gezeman:  I. os., 53. sz. é. 
47 K. .Strekel;: I. os. 1.11 (és az a, b, c jelzés ű  variánsok), 2. és 3. sz. é. = A. F. Kurelac: 

I. os., IV.11505. sz. é. =  8; K. Šerekelj:  I. m., 1.14.  sz. é. = C; 130., 5., 6. sz. é. =  D. 
11  Tartalma: Wolfdietrich lovag távollétében nejét egy Drssisn nev ű  vitéz rabolia cl. A féri szer-

zetesi ruhát ölt, pálmalevelek közé rejti kardját, s Igy indul felesége felkutatására. Találkozásukkor az 
asszony nem ismeri fel, ő  oedig próbaképpen Wolfdietrich újabb házasságáról mesél neki. Amikor mer-
győződik felesége őszinte fájdalmáról (tehát arról, hogy nem felejtette cl), megöli Drasiant, feleségét 
pedig immár szabadon haza vezeti. 

‚5 Ló. minderrő l bővebben  Grafenauer, Ivan: Slovenske ljudske pesmi o kralju Mstjsžu. Slovenski 
etnograf, Ljubljana, III-IV11951; 184-240.1. 136.: Slovenske pripovedke o Kralju Matja*u. Slovensks 
sksdemija znanosti in umetnosti. Ljubljana, 1951. 

1 „Mahomet császár, hogy Mátyást elvonja Szendr ő  kezdődő  ostromától, meg azért is, hogy s 
házasságot akadályozza, meghagyta seregének, hogy a tél elején s ű rűn csapjanak be Dalmáciába. Talán 
nem ok nélkül remélte, hallva a királyné érkezésér ől, hogy nagy zsákmányt szerez 

A királyné még nem haladt át s Velencei öblön, mikor Mahomet parancsára a Horvátország kö-
zelében táborozó törökök Dalmáciába törtek. Nagy gyorsasággal száguldozták be a tartományt. Falvakat, 
palánkkal kerített és védtelenül álló városkákat gyújtottak fel, mindent elnusztítottak, mindenütt bar-
mokat, embereket hurcoltak cl; zsákmányolnak, az ellenállókat leölik. Mindenütt felgyújtják a templo-
mokat, a szentképeket és szobrokat falhoz vágják, összetörik. Oltár el őtt ölik le s papokat: s e szent 
helyeket szüzek megbecstelenftésével és asszonyok elrabla'sa'val gvalázzák meg. Még a vadállatokat is 
felülmúlják a kegyetlenségben, mellyel s férfiakat és n őket mészárolják.... 

A királyné éppen akkor tudta meg s törökök betörését és a tartomány pusztulását, amikor s 
Karni hegyeken akartak átkelni. Ővstossbbsn folytatta útját. Többnyire városban állapodtak meg és egy 
nap sem indultak útnak, amíg az el őző  napon kiküldött portyák nem telentették. hogy nyugodtan ,  me-
hetnek. Sőt sereget küldtek el őre, hogy a török veszedelmet elhárítsák. Nemsokára ‚azután leszall,sk 
Dalmácia mind lapályosabb tájaira, ahol csak nemrég jártak a törökök; látták a gyujtogatás, pusztitás 
sűrű  nyomait. Gyakran éjszakáztak Olyan helyeken, ahol el őbb a török táborozott, s ő t látták minden-
felé s megöltek még oszlásnak nem indult tetemest. Nagy szánalom fogta cl rnindnyáukat, s váltiv 
sajnálták a török rablásnak kitett tartományt. Rettegtek is nagyon, míg csak utjuk a Drávához nem 
ért. Csak a Dráván átkelve kezdett fokról fokra szánni remegésük." (Aláhúzások tőlem: D. A.) Bon-
fini, Antonio: I. m., 209-210.1. 

5 1  K. štrekelj:  I. os., 1.19. sz. é. és 10. sz. é. az a/I, hill, c/III változatokkal =  A; F. Kurelac: 
I. os., 498. sz. é. = 8;  Hrvatske narodne pjesme 1w se pjevaju po Istri j Kvarnerskih otocih. Trst, 
1879; 62. sz. é. =  C. 
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Kruzelja Zenon (Uhorskij  koroly Matvij Korvin v szlavjanszkij usztnij szlovesztnoszti. Lyvov, 
1906; 102-105.1.) szerint a felhasználásra kínálkozó, kész sablon feltílnését a Mátyás-hagyományban 
Hunyadi szendrői fogságának közismert egykorú ténye idézhette el ő. E fogság tényét Ugyanis a hagyo-
mány rögzítette, s feltehet ően analógia útján kerülhetett át a közkedvelt apáról a híres fiúra. 

' K. Strekeij:  I. m., 1.164. és 64612. sz. é. 	A;  Uo., 65. sz. é. =  B;  Uo., 66. (prózai vál- 
tozat) 	C. 

" Ld.: Pa'vel  Ágoston: Az Orpheus-monda rokonai a délszláv népköltészetben. Ethnographia. Bp., 
1903; 328.1. 

A Mátyás-hagyomány Orpheusz-elemeivel foglalkozik Prém József (Mátyás király a krajnai nép-
költésben. Mátyás király Emlékkönyv. Bp., 1902; 236-241.1.). •A szlovén nép ajkán létrejött Mátyás-
tradlciót a magyar népköltés Garibaldi hagyományához hasonlítja. Irását három énekre (Mátyás király 
és Alencsica, Mátyás király fogsága, Mátyás király halála) alapozza. Prém kizárólag a szlovén vagy az 
Ő  szavával: a „krajnai' Mátyás-hagyományról értekezik, elhatárolva azt a szerbhorvát anyagtól, noha 
fejtegetései során lépten-nyomon ezzel a kirekesztett anyaggal cseréli össze. Ilyen eljárásának megfelel ően 
téves részmegállapításokhoz jut. 

' Osman. Zagreb,  1955; III. é., 57-64. verssor. 
ss K. Štrekelj:  I. m., 1.112. sz. é. és  Fr. S. KubaI:  I. m., IV.11506. sz. é. = A; K. štrekelj: 

I. os., 1.111. sz. é. =  B. 
‚ Zlatna jabuka. Hrvatske narodne balade  i romance. Knj. II. Zagreb, 1956; 93. sz. é. 

11  „Az emberi élvezeteket nem tagadja meg magától. Olykor szerelmeskedett, de a férjes asszo-
nyoktól tartózkodott."  Bonfini, Antonio:  I. os., 340. I. „ Rutar,  Simon: Kraij Matjaž v slovenskih narodnih pesmih in pripovedkah. Zvon. Ljubljana, 
1879; 138-219. I. 

° Slovenske ljudske pesmi  o Kralju Matjažu. Slovenski etnograf. Ljubljana, 1951/3-4; 1.16.: Slo-
venske pripovedke o Kralju Matjalu. Ljublj., 1951. 

t „Ta vogrska, krovalka, slovenska inu druzih delel gospol Čina, koker ti celsks knezi, so bili, 
ki, so s temi bozimi vso silo, krivico obhajali, tu nih  p0  sili jemali, nih lČere snu Žene silovali, snu 
najsi  50  po odpusrke v Rim hodili, bogate kloštre inu veliku kaplanij ltiftali, so vsih z nh amenom 
inu stanum zatreni inu hud konec vzels." Rupel: Slovenski protestantski pisci. 134.1.  (Grafenauer, I. 
alapján: I. os., 10. sz. jegyzet.) 

REZIME  

LIK KRALJA MATEJE KORVINA U EPSKOJ TRADICIJI 
JUGOSLOVENSKIH NARODA 

U staroj mađarskoj književnosti, a do izvesne mere i u narodnoj poeziji sa čuvana 
je akromna mterija koja evocira poetski ].ik kralja Matije Korvina. Ova materija, da-
kako, ne može da nadoknadi gubitak poezije kazivane na n1aternjem jeziku, sa tema-
tikom o raznim viteškim vojevanjima i podvizima, pred samim kraljem. Gubitak ove 
poezije, utonule u zaborav veé Čitavih pet stoleća, može da ublaži samo donekle Činje-
nica da epska tradicija susednih naroda (Poljaka, Čeha, Siovaka, Ukrajinaca i Južnih 
Słovena) govori, u okvirima bogate i raskošne epske tradicijé, o delima kralja Matije 
naporedo sa sopstvenim nacionakiim junacima. Prou čavanje ove dragocene materije, na-
stale i sačuvane na raznim jezicima, obe ćava i takve rezultate pomo ću kojih se mogu 
dokuČiti, odnosno indicirati bar izvesni simptomi i pokazatelji te nekada toiiko bogate, 
„potonule" stare mađarske poezije. Ciij prezentovanog rada ograni čava Se, međutim, na 
sunarni prikaz jednog dela epske narodne tradicije o Matiji Korvinu, sa Čuvane na srp-
skohrvatskom i slovena čkom jezikom području. 

Raznorodni  opus pesama obuhvaĆenih ovim radom svrstali smo, isklju čivo radi 
bolje i lakše preglednosti, u osam tematski koherentnijih grupa koje će, po našem 
mišljenju, ujedno sugestivnije istaći opšta osnovna obeležja ovog kruga pesama. S ob-
zirom na pomenute momente neophodno je, na san1om po četku, skrenuti pažnju na 
sledeće istaknute atribute jugoslovenske epske tradicije o Matiji Korvinu: 

I Pedesetak epskih pesama jugoslovenske narodne tradicije, sa činjavajući manji 
ciklus, obuhvata čitavu epsku biograiju kralja Matije Korvina. 

II Suprotno izrazito junačkoj intonaciji epskih pesan1a o Filipu Madžarinu, Sibi-
njanin Janku i Sekuli Drakuloviću -‚ ove o kralju Matiji protkane su lirskim tono-
vima i sasvim gu bliske romancania. Akcije pomenutih junaka imaju, obi Čno, širi, op-
štiji znaČaj, dok su poduhvati kralja Matije mahom individua łni. 

III Pesme o ostalini „UgriČićima" obiluju varijantama njihovih imena. U slu Čaju 
kralja Matije to Se, ug łavnom, svodi na dve solucije: iii na isticanje kraljevskog ranga 
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(kraij Matijaš, dobrikralj Matijaš, kraij Matijaž,... )‚ iii  na lociranje istog uz Budim 
(kraij budimski, od Budirna svjetli kralju, ... ). 

IV Srpskohrvatske epske pesme o kralju Matiji bitno odstupaju od slovena čkih 
kako u pogledu sadržaja, tako i u odnosu na oznake forme. U pesmama se srpsko-
hrvatskog jeziČkog podruČja dominira momenat sećanja na autentiČne dogadaje, u slo-
venačkim, medutim, preovlađuje fantastika sa ČitavJm spletom fiktivniii dogadaja. Srp-
skohrvatske pesme u metri Čkom pogledu većinom su kratkog stiha (2+2//2+4),    a 
rede bugaritice. SlovenaČke su, takode, obično kratke, ali sa posve druk čijom struktu-
rom (2+2//1+2; 2+21/2+2). 

U pregledu samih pesama u prvu grupu smo svrstali one (ukupno tri, upor. fus 
notu br. 19, 20 i 21!) koje govore o rodenju i mladi ćkim podvizima Matiję. U svetlu 
ovih stihova Matijaš je sin Sibinjanin Janka i Margmite, sestre Mihajla Svilojevi Ća, što 
u potpunosti i odgovara autenti čnom poreklu. No, u istoj grupi Matija je predstavljen 
i kao jedinac Kraljevića Marka, koji svog iznemoglog i bolesnog oca zamenjuje u duelu 
sa agom od Udbine, sačuvavši mu tako dotada neokaljanu Čast. Potrebno je ista ći da 
su se pevači, odnosno sastavljači ovib stihova mogli odĺučiti da ulogu sina Marka Kra-
ljevića dadu Matijašu u jednom takvom trenutku širenja epake tradicije o ugarskom 
kralju, kada je ovaj bio veé izrazito popularan, te je moglo da dode do ovako formu-
lisane - a za isticanje posebnih kvaliteta epakog junaka - izvanredne rodbinske 
fikcije. 

U drugoj grupi našle su se pesme (upor. fus riotu 22 i 23!) o izboru, odnosno 
krunisanju Matije ra kralja. Bugarštice i deseterci ispevani na ovu temu sa čuvali su, sve 
do trenutka njihovog beleženja, nekoliko bitnih momenata vezanih ra autenti čni tok 
dogadaja oko izbora i proglašavanja Matije Hunjadija za ugarskog kralja, i u tom po-
gledu opominju na paralelnost sa suvtemenim zapisima mađarskih hronika o istim do-
gadajima. Takvi momenti su, na primer, neslaganje ugarskih velikaša u odnosu na kra-
ljevu ličnost. Tu Se, anaĺogno suvremenim madarskim hronikama, posebno isti če Mik-
leuš Banović  (Miklós Tjlaki), a više-manie skriveno provejava i Činjenica da je preten-
dent ra kraljevaki presto i sam Janoš Hunjadi (Sibinjanin janko). Ovaj skoro ezote-
riČan momenat ukazuje na postojanje jedne, u suštini negativno intonirane, ranije pro-
pagandne materije o Hunjadijevim ainbicijama ra krunom. Famu je uirila, u prvom 
redu, koalicija grofa Ulriha Celjskog (ina Če zeta Đurđa Brankovića), ali je dovolino 
argumentovana pretpostavka da su le prihvatili, podržavali i lirili i u krugovima bli-
skim despotu Đurđu Brankoviću. Tema je, inače, u prvi mah mogla biti uobličavana 
rokoni XV i XVI stoleća. 

U trećoj skupini pesama (obuhvaćeno ih je dvadesetak) kraij Matijaš se pojav-
łjuje u krugu svojih najpoznatijih vojskovođa i vitezova, kao što sn unuk Burda Sme-
derevca: Zmaj Ognjani Vuk, Pavao Strijemljanin (Pál Kinizsi), Petar Doj čin (Péter 
Dóczy), braća JakuiĆi, itd. Ove su pesme, takode, sa čiivale usoomnu na mnoga auten-
tična suvremena zbivanja. Opeva Se, na primer, vazalski odnos despota Vuka Drema 
Matiji Korvinu, dobivanje brojnih poseda (u pesmama: Berkaovo i Krušedol) od 
kralja, opsada Šapca (1476. g.), opsada i zauzimanje Be Ča  (1485 g), itd. 

Naredne dve grupe baziraju  na pesmama koje govore o Matilaševoj ženidbi (unor. 
fus notu 45 i 46!), odnosno o tome kako je kraij oslobodio svoju suprugu iz turskog 
zatoČeništva. (Ukupno deset pesama, videti fus notu br. 47!). Pesme o ropstvu kralieve 
žene (AlenČice, Jelenčice. Lenke) potiČu isključivo sa slovenačkog jezičkog podruČja ) 
razlikuiu se od varijanata iste teme sa srpskohrvatskog regiona. 

Ukupno sedam pesania izdvojili smo  na temu robovanja kralja Matijaša kod Tu 
raka. Ova tema je u odnosu na Matiju obradena po širom Evrope poznatom šablonu 
kada, naime, kćj tamničara oslobada sužnja, želeĆi da se nakon bekstva uda za njega. 
Asociranje ove teme uz kralja Matiju bazira, svakako, na Činjenici njegovog stvarnog 
robovanja, uto, kao osnova, ipak nije ometalo peva če (sastavljače stihova) da uspomenu 
na konkretni, stvarni dogadaj uobliČe presna već  postojećim, ustaljenim uablonima, ko. 
rišćenim za interpretiranje sasvini uopštene vizije taninovanja. 
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Pod naslovom „Matijal  u  paklu" obuhva.tm  smo one peslne, sakupljene isklju Čivo  
na  slovenačkom jeAČkom području, koje po uzoru  na  drevnu Orfejevu legendu govore  o  
upornoj želji  kralja  Matijaža da oslobodi svoju ženu (po drughn verzijama - majku 
iz pakla. Ove pesme su  u  cildusu  o  kralju Matiji „najnovijeg" postanja,  jer  su  se  mogle 
javiti, vezujući  se  uz njegovo ime,  u  vreme kada je sećanje  na  njegova autenti Čna dela 
sasvim izbledelo (ostala je zapravo samo popularna kraljeva  figura),  pa su  i  najopštiji 
epaki šab łoni  i  mitski elementi mogli da prodru  u  ovaj  ciklus. 

I na  kraju,  u  zadnjoj, osmoj grupi pesarna prikazana je smrt našeg junaka. Tema 
je obrađena, takode, samo  u  slovenačkoj epskoj tradiciji, prema kojoj Matijaž umire 
zbog svojih nedozvoljenih galantnih veza sa tu đim ženama. Ovakav pristup temi,  u  od 
nosu  na  stvarne okolnosti smrti  kralja  Matije, predstavlja,  s  jedne strane, fikciju,  a s  
druge, prenošenje jednog veé postoje ćeg šablona  i u  ovaj krug pesama. Taj postojećk 
šablon objedinjuje, opet, balade  o  „kažnjavanju brakolomnika" (upor. sačuvane rudi. 
mentarne elemente: „španski kralj"  i  „španski knez"), kao  i  koincidentne elemente  o  
delima zloglasnih Celjskih grofova.  U  slovenačku epsku prozu  o  kralju Matiji prodria 
je  i  odomaćila  se i legenda  Fridriha Barbarose, tj.  legenda o  „usnulom caru" koji  u  
šumskom, odnosno planinskom skrovištu oČekuje trenutak svog ponovnog nastupa.  O  
ovom nastupu postoje dve varijante: carska  i  papska. Prema potonjoj „usnuli car" će 
nastupiti kao Antihristov prete Ča.  U  epskoj prozi  o  Matijašu razvile SU  se  obe varijante. 
Pošto je, dakle, zastupijena  i  varijanta  u  kojoj je Matija oličenje Antihrista, to treba 
da iskusi  i  primernu kaznu. Tema „kažnjavanja brakolomnika" bila je veé uobli Čena, 
nadaleko rasprostranjena  i  dobro poznata, pa je  na  ovakvoj osnovi neposredno prene-
sena  i u ciklus  pesasna  o  kralju Matiji. 

Prostor koji nam je stavijen  na  raspolaganje iskoristili smo maksimalno, premda 
smo  o  epakoj tradkiji vezanoj za  lik  Matije  Korvina u  krugu jugoslovenskih naroda 
dotaldj samo neka  pitarija.  Nije bilo reči,  na primer, o  pesmama koje ga prikazuju  u  
„porodičnom krugu", niti  o  bogatoj prozi koja  ide  naporedo sa poezijorn, čineći  55  njom 
organsku celinu. Solidna  i  detaljna komparacija jugoslovenske  i  mađarske građe  na  ovu 
temu oČekuje, takode, svoje pregaoce. 

Cini nam  Se,  medutim, da bi dalje navođenje nerešenih zadataka bilo suvišrio,  jer  
je  i ovim  posredstvom sasviin očigledno da odani  i  studiozni istraživački rad stoji za-
pravo pred nama.  
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Csuka  Zoltán:  

EXPRESSZIONIZMUS A 
JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAR IRODALOMBAN 

Amidőn az első  iághJború végén megaluát a délszláv népek eés ő  ál-
lama, a Vajiságtbarn élő  magyarok körében már az elis ő  években kétféle iro-
dalmi mozgalom ndúlt: az egyik, és tegyük mindjárt hozzá, keviebb élet -
erővel rendelkező, - az idősebb nemzedékek körében, a sn&sodiik pedig, a 
leabb törekvéseket vli1ó és vállad, - a fiaitaloknâ1. Ez pedig az enpresz- 

1izn)us  jegyében iagyekezert er őre kaţpni  s megverni a lábát, szemben az 
öregekkdl, akik még a niék igézetiében éltek. A magyar expeesszionizarnis, az 
aIktirvizmus szeiilemi vezetője, már az eltső  világháború előtt és 'idején Is első-
soirban  Kassák Lajos, a MA  (Dansas) c. folyóirat szerkeszt ője v<Ýit; az Ő  
aantgardizanusa pedig a mwkás&ság szoaialiea, s őt konmwbista törekvéseivel 
áktt szoros kaposodiaban és a nemze ťköziiség jegyében haladt, szembeszeiive 
a TmÁcskõztársuíg bukása után következ ő  elIlenďorracLalunmal és izmus-
sal. A kialakuló jugosziláviiiai  magyar  iroda4om élcsapata jórészt azokból a ba-
ranyai mendkidtckb81 JNa, akik a pécsbararyoi niuokásmozgalorn, majd rö-
vidéletű  pécibarainyai án. ,szerb-imagya ŕ  köztársaság" összeomlása 6 Baranya 
kiürítése után csaknem tel űes egészében a Vadaságban kaptak menedéket. Migha 
véletllen, hogy ennek a tiLszavi'rágéiIet ű  köztársaságnak az ekiüke, Petar Dobro-
vić, az expresszionista śzerb festő  volt. Ott jelent meg, 1922-6en Novi Sadon 
az ÜT c. folyóirat, aftnely azonban niemosak a Vadaságban él ő  fiartal magyar 
írókat gyűjtötte maga köré, ha~ meg&ds&wal egyidej űleg kapcsodatot vett 
fel elsősorban a belgridi 65 vajdasági szerb exipre ionistákkall, távolnbbról 
pedig Ljubomir Micić  Zenit-jével. Ugyanakkor iazoniban a Bécsiben élő  Kassák 
Lajossa&, az ott negjelenő  MA szerkesztőjével is, valiaminit a 'Pozsonyban és 
BÄ&osben éLŐ  SmltÓjrvinneL, a ehszilovákiai magyar 'aktivistákkal, Földes 
Sándorral, az aradi Periszkop cím ű  folyóirat szerkeszt&jéve&, Szántó Györgyl, 
a vak íróval és festőrnűvésszel, vakajinin  a  Temesvárott élő  Frany6 Zoltánnal, 
aki (később a román Irodalom legbuzgóbb tzilmácsolój.a' Lett, de délszláv köl-
tőktől is Sokat for&otjt 

A horvát vantgarcleról, a zenitistá(krói, bármilyen különösen Is hangzik, 
Inkább a Bécsben élő  Kassák Lajost ől 'hallottunk, aki közelebbi kpcso điauban 
volt velük, mint mi, Novi Sad-jak. Az ÜT számai tan&4kodaiiak róla, 'hogy 
a Zeniitet, a Pueevit és a bécsi Mát együttesen prpagáLtuk tfolyóiiiarumikban, 
de példáni Miroslajv Krleža -akkori mlveit jobban ismertük, mint a par excel-
Leace horvát expresszionistákat, a Golgotáról', err ől a Pisaasor Bühne szÁnpa-
dára mékó műr&1 csak újságokban olvastunk, arra azonban goindokii sem mer- 
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tük,  hogy az  Obzniana koiziaikában  a  Vadaságban le iis fordesuk. Krežána ĺk  
ezt a vét csak az  utĆbbi  évtizedben  'fordtoťtam  le,  egyel&e csak  az asz -
t21Ifókoen számára,  de végre az idei  &ben  a  budapesti EurĆ pa Könyv&iad6 
kadja Kállrváiiia cmen, mert  a  Ggoita  cím  náunk AIkszej Tsztoj  nevéhez  
fűz6d& FLLeg eográRai ckok  miatt a  húszas ",ben sdkkwl k6zvetlenebb 
kapco4atiban ádIłtu&  a  ibelgrá&  s  temnészet~  a  vadasgi przonistáik-
kal, mint  a  horráitokikaI'. Miian Dediniac, Boko Tdkin, Todor Manolovi ć  (Ihogy  
csak egy-két nevet  .emlĺtsk),  a vajdaságiiak  közi1'  pedig  Zariko Vaią ev ć ,  nem-
csak az ÚT-niajk adtak írásokat, lainm  a  fdly6iiiattial párhuzamosan Novi 
Sadon, Beokereken, S' Ł boticán  többször is  renideztünik  együtt szerb ás magyar  
nyeFvű  maitinékat, ame łyk  persze nem egyszer botrányba  fulltladtaik,  mert jel -
szaçvun&  az  épater  le  bourgois  volt ás ezt a  célt èl  is ártök. Viszont  beszéltek 
rólunk,  ás 1922-25 között ismertté  vlt  a  Vajdasában ifdlyóiratunk.  

A vajdasági magyar burzsoá osztály  iiegniagybb  része, természetesen,  vi-
szolyogva  ás  e1enszenjvrv1  nézte ezt az együttm űködést a  sze6e1tikt  ás a  Ma-
gyar Fansköztáiisaeág  bukása után Bécsbe  emirt &iassák  Lajossal. Ez az  
osztáły  nem tudott  belenyugodni a  v&ozbatanliuna  ás erősen revizionista  volt.  
Viszont  amn!l  nagyobb  érdek6diést kolsettünk  az j magyar  érteikniség  ás a  
gonddlikod6 Émuivikáissig,  a  ikáskiezi  dolgozók ás a  ikiáparoeok  körében. Ezek  
sotaibl1 regnini16dott oliviasóközönrégünk  ás az  irodia1kni niatiinék  vagy ették 
magyar ás  szerb n.yv balgatósága  is.  Dotációról  ekkoriban,  termetesen,  
szó sem  lidhetetit.  

Az Üt első  száimkban  1922 tavaszán megjelent  anifesztációnkban  ezt  
írtuk: „Poliigfilott  területén  éRinik:  itt kétszeresen  iszükség  van  nemzetfölöttisé-
giink demonstráildeária.  Nem  aagyar kuilbírát iadunk, de kulnirát  magyar nyel-
ven! S  műśvészct  ás  kuiltúi,a sna  már  nemzetfölöttiek  ás az egyetemesség  irányá-
ban hailadintaik. . .- 

A  II. 	lyurniba  lépő  foly6rat  vezető  helyén pedig ezt  fiituk:  „Az ÚT  
az SZHSZ KirJłyiságiban  élő  új  írók ás művészek  orgiáinnma.  Nemzetfölötti és 
az új  kuiuitűráért flyiatotit durchan  egy  itáiboiba tötnöríti raz  új írókat és mű-
vészeket" 

Ha most, ennyi  évtuized tulltán  az ÚT  .niantifeszjtációit olMassuik,  azt som 
szabad  elfeliednünik,  hogy azokban az években a szerb  oenzŁnia  éberen ügyelt 
minden  sorunkra  ás a  sorok  mögött  sz.ociia)llizimust,  sőt kommunizmust  szima-
tolt.  Igy  háţ  ha  pdlhikáról  volt szó,  hangfogót hasznáilitunik  s  &vatosabbain 
foga1itmaztunic, nhogy  a lapot, mint az  ekkorában  szokásos vak,  eilkbozzá1k. 
„Mv'ászetet  adunk, az élet  kristilokbia szÁiikkeniéseit. Magunkat  adjuk : az  
enibert!  Nem  értünk  egyet  ia  dogmákat habzsolókkal, az embert  valilásokba  ás  
$iitoikba brincso'l&kial.  Új hitet adunk, Új  világszeni41&lenet,  de nem  sz4ahádyo-
kat.  Nem  áil'lhgasuník színes sorlotnp&at ia  ni utunk  molilté;  minden igazán 
emberre' nőtt  a~mek  nyitott a  kapu  a mi utunkon. Nem  ájliunk  meg,  KE-
REiSUNK! ËLTJNK!,  a  Várt pour u1 artos  művészetktől  ás az epigonoktól az  
élletthez  tartozó, mert abból nőtt, véresen komoly  & ÉLõ  ás  éppen  ezért  
aRMDÚs snűvészetk  felé  akarjuk  vezetni az embereket"... 

Ez a program közel állt Kassák ás társai  prograimjáihoz,  mégis sokban  
k{iiönbönik  tőlük. Mert mi  gy2ikoi4latban  is együtt dolgoztunk a  vliink  egy 
területen él ő  szeiib ank6zelUê.  Az ÚT  mutJtta ibe élkőniek  magyarul  Mihail  
S.  Petirov alllkotásaiit  ás többek között Sava  uimanoviónak  egész külön számot  
szensdlvünk.  S ugyanakkor szoros  kiapesallauban  álltunk  ia weimari Bauihaus  
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mbereűrvie1,  •a  sziinén  pécsi  számiazású Mołhir  Fa  aŁ9sa1, Breuer Maro ł 'eł , 
va1aímt MohÝ}y Niaiggya ł ',  a  konstruk 	tád".  A  vemani Baubus  1925 
évi  i Ĺv 	Igy  iszerepèlt  a  Novi Sad-i  1GT pliajkżja.  

Kas&  Iiaos mndsze ţies 'kap~ban iht vei łiinik, segitett mtnJáakban  
és  tovbb vite hírünket  a  nagyvilá,9bia.  Ennek az  együvtm ĺ ködé9nek kezideD6n 
kü1&e üzenetét Bécb&  „Az ÚT embereinek",  ibizatá'su1  és egyben  ł ismevés- 

„A  mpok,  minit  lhaszdlt oé$k  poros,  fckete ker~kben úsz-
i'al dl ďö1öttük  s három-mégy  esziţen.d  óta 'a  niaguk bampja  volt az  
elis6 tűzoszlop, amely ellévt kiv,2üg ćitovt  tükörben  d4itśhiatjúk  tagunkat 
és  líthatjuk azzi1,  hogy  ~ aktaszottak magunkat  szögre, jót  cse- 

azaz erőt  clemom9trá%unk  ott, ahol  Jtórságos twiyiaság ki -
sért. Mi ott  iutottunk és örgettün  a futás és zörgetés  ki6nyzer6ve1  
a  mag.inyosságbaa4  néha  szLn4e kétsébeeései,  s ina a  szétárd  ezer  
lhet&sé& érezzük  és  ilátjuJ,  hogy  jelentkezett meénk iu&ániy  fia-
tailem'ber, akik ugyazt  a  lüzldimet vi¥gküzd~  ö  aguű ban $ 
amikr  ma  ménśk  áll iak,  a= hasonlégna ny'esegetett fácskákat, 
& sZ1alhadosl ďeIlett, öiimgulhat  reprezentáló  ó'rsakat kaptun1k  ben-
niiik.  Ez az ajándék  váratlanul jt  hozzánk és  hisszük,  hogy mégis  
megérdemelten  és a  atlaau1...  az éj  nap, oÉrit  az égre  
Jviá1tottuak,  éj gyökereket  éMlit  és írna itt  nyújt6zniaik mlvtüah  az 
éj  •törzGdk, nem  a mi  árnyékunkban,  hanem a  ni regg1i fényessé-
g~. 

Néháhy  fiatal ember néhány fiatal ember  nildetţ .  
Új erővel a  mv6zeťben  mint az élet  egye1en  reális, mert  

önima6,ndtb6l kitenmvht  formáiban.  
Vl!lási,  nemzeti és pokdkai litigázottság nélkül.  
Az  esmétika frázisai nélkül.  
És  mégis  bittel  és  ~ tudatosan  és  ilázadó 	güsikel  a  

krjzlJçba  és jégvermekbe esett  vilé'ban.  

(Wien. 1922. IV. 19.)  

EzerkIiwszázhuszonötre  a  vajdasági  magyar  exnpressúonázmuis &Ăly6hata  
megszűnt,  & mĽivészi  és  stgúscredm6ny6 aiacltak, sziävődte&  a hu-
szas éekben íkiialalkuh jugszlviai  magyar  irodallom k1y6iravaJiibu ésalko-
tásába.  De legnagyobb és  legmessz4b  ható eredményének égis azt  a1'torn,  
hogy ez a  mozgtaiiam  indította  ê1  azt, hogy írók és  köz&iég jdbbamni fdifigyelt  
a jugoszláv  néąpek iroda'iimi alkotásaira és megindik  a  szerb,  a  ihorvát é's  szlo-
vén  ni(v& eleinte  szórványos, majd később egyre  ruudszerasdb  fordítása. Eti-
nek  ekő  eredménye a  Bazsailikom vdlit, ae1y  1  928ban  jelent meg  Subotioán,  
'majd 1937-ben az  cM irodaijmi  est  Budpesvani, nihI  én 1934  óta  a  Látű*tár 
fdlyóiiiamot  szerkesztettem. Ennek  ta munikdmak  eredménye  vodt,  hogy  Budapes-
teri  az  Egyetienii  Nyomda 'kiadásában  Slko Klar, Ivan Qasikar  és  Miš 
Crnanski  egy-egy  mlve  jelent meg. A világháború  eit  a kibontakozó  rnuntkt  
évekre  iegszakitotva  ugyan, de az  eltvetett  mag  annáil iakáJbb ná6a szkent  
a  felszjajbadulájs  éveiben. 
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Fe'derer  Mária:  

JAKOV IGNJATOVIČ  ÉS 
AZ 1865-OS  ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉP VISELŐ  VÁLASZTÁS 

Az  1861-es  magyar  onszÁggys, atn1yen  mint  szeiib laépviseZ  jelen  volt  
az akkor  beráiis eszntket vialiIó Jkov Ign.jatovi ć  is,  a  uiemzetisgi  kérdés t 
nem  dlido=  meg. A dél  agyarországi szieribek  akkor már  lemondtak területi 

nyeikr&l, s alko=ányos jogaikétt, nem=~ fennttrt&rt 1arcdltak•.  
1865  y1arin és  &széni, egy  újabb  magyar  oiiszággyés küszäbén, i®rn&  kemény  
k{ideknekk nézn&  elébe,  wniikor  majd  tjbél  az 1848  L&mi all&otmáaiyoá-
gént  LnLk  ki, és  demon<iva  a Szerb  Vdasáréđ, nyelW~Maú  jogaikat és  
prvégiL1uaiikat &ietelhik. 

Mn&zt iázas kiészdés e őzi,  meg,  ameiynk köpontja Üjvidék,  ahol  
~, 'é, pdhekai, dkk&ói  és  6zei1heszitői te~ykedlése međllctt  a már  
ÜjviicLéken 6~ hkuvica srka kaklturális közett ő  snerepét  is ki-
baszini)bvia, iiberá1 demokrata $rtjának mmél söbb jhkvct igy!kLszk  toborozni. 
A  magyiarormági  szerb  pdhsikai  élet  vezesét déhmagyaroxiszági  vagy északról 
oda költözött  szeiib pdktikai-  és  kukúrmunkáisdk  vették  kezühe,  akik  leb -
ben  j6módi pogá'ro& ntak -  s akiknek egy rétege a  prawwz14rv papsággal  
llent6ťben, temt&zevesen  elsősorban saját  szltá)lyérdeká 'sarti  szem előtt,  

tbbé-kevésbé iaiad6  nézeteket  na&ta -  nemzetük  rást  s  ksségUknjek  
vélték  116zelh1em,i  és  erkdillcsi erejüket  a  nép  érdekében latba vetni." (Kö r levél  
Nikola VQjnoviôhoz dr. Set»ziar Milietić, dr. Stevan 1wvktvi ć  és  Antosiije  
1-Ladžić  a  rásá,vial,  kelt  tJjvkl&en  1861.  aug.  1-én; az  ijvidéld Matica srpka  
kéz  ribaia).  1865  nywrán,  amikor,  mint  azt  MiIetićék köiieve)le álih'tja:  
„nem csak a magyarok, hanem a szlovákok  e's  románok is, akik mögött nem 
kellene lemaradnunk, javában k  iii6dsk"  (húzva a  kézIratban  is), a 
szerb  ţxiktikuisdk is ojáotoGniak ]iátjik I~6geikhez  mérten  elkésiülinżi  a 
nagy  killdetéstie. „ . . .  a  köiiŁllniény& siieliogy szÁii łeťLenül  érjenek  benrün-
két.  . .",  írják  köileve1tIkben dierűlt6 binaikodusaII. Mieti6&  a liberális de -
rno&rata  párt elveiben,  irányzatában, eiárási  módjában  vló egy&égesísésén 
dd]gozinak,  s  àgy&eniek  minél  iiagyobb  t  ntélyt szerezni  számára. „Már 
azért is  e'sségÜink e'l&észüleünlk - olathatjok  a körlevélben  -‚  mert 
először történik, hogy  allkotmásiyos, platentáris  módon próbálják  megoddani 
nemzetiségünk  ügyét, s ott, ahol  cÈvL4iatjuk,  hogy. a Magyar Országgyű lés  a  
aemzetitégI kérdésbezi iJtaiJban  és  külön  a szerb nemzet  irst  j6 indulattal  
v&selţeaték,  amely az  álMnot  s  geyezésnek  és  azz,al  együtt az  ailkoitmányos 
álil)almi  jogok  biztodtá~ đde6tele" Miste  körlevélből is  kitťmnik, Miletićék 
Üjvid&en,  1865.  aug.  10-ére  mebeszéli&sre hvulik  Össze a  szcdb polgárság kép- 
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vs ć it,  hogy összeá łih'tá1k a horvát és ia magyar orszggyés szerb iépvse-
őí'nek progizmjáLt, iaimelynek apján iazok nemzetük a&oamnyos és nemzeti- 

1 segi jogat hivnitottiak védeni. Ugyanosak iehatározák azo łkait  a bánáti és 
bájckaj ivárosokat és járásakaa is, ahol a j.ei łikek ‚,akár öniáNóan, ajkár az egy-
nénetű  más nem égű kkt iegyieeéreve" munkíj4u megikezdLherték w1na. 

Minden  magyarországi szerb intézmény, lgy az akkor a KisaJiudy Társa-
sággai é1énk kapcsokban tevő  Marica srpska is je1eat&s snervez&je a pokeikai 
éktnk. Aug. 10-én Mi1eti6k 6Niegá'hs iaá1Ikozáján kívül még egy legáLis Össze-
j&ieeiLt itiartuvtak Úv&dékea: a Mattica erpsika éi ikÖzgy űűénét. (Letcpis Matice 
siipiske, 1865., 273. okLd.) Mi!Lettić , iaki akkor a Maaia sr.paka irodalmi oszitá-
1yának iajlelnüke, Anroniije Radžiétaá és Sveian 1avi}ovi6tyal a következ őt 
â1k'tjia: ‚Az  öasz4vet1  napját azért is ivállaisztovtáJk így, mert a gyülekezet 
nem kelt majd feLtlnést, ugyanis iarra a napra tűzték ki a Maiíca svpska köz-
gyű]Jését; s a Matiioa gy űáésének is haszna esz a talá'lIkozb6d, legalábbis abból 
a szempontibó4 hogy a sz4eiibisiég r6zv6tek e szerb iroc ŁaLini inrtézimény évdké-
ben abban iaz idLben örséniik, amikor sokat jelent, hogy a nép kõzélet6nick 
jeiei mu'tatkoz.siiak.' KörJiev,éJl) 

1865. okt. 4-án, „imiivel a âelJsőbb hatóságoktól, engedély érkezett, hogy az 
újviidki szerbek umícsokzásokon ibes~ék meg, kit s milyen programmal 
küldjenek a magyar országgy&Lésre", (Srb őbtain, 1865. okt. 6. - „Srbs'ki 
sredotočni odbor u Novoim Sadju" -) ŰjFvĺidéken megallakuí a Központi Bi-
zottság, a kpvirei& mukajénsak  irányítója. Mapítótagjai közt ott tLá1juk 
Miletióet, A. Hadži&yt, áni f1it űnő, hogy Jakov Ignjatov ťić, aki nemcsak mint 
a múlt század legniagyobb szerb reailiista írója ismert, hanem 1865-ig az egyik 
Legjelesebb magyarországi szerb politikus iis, a Kiöz1ponvi Bizottság els ő  illésén 
nem volt jelen de a Marica évi közgy űiiásére ás Milietićék aug. 10-11-ii meg-
besnélésére sem ment e{. (Ezt igazoJja a Siilxbrain 1865. aug. 28-1 szán ában 
megjelent „Radnja giavne aikupnuinie M. Srpske" cím ű  oikk ás ugyanezen Lap 
okt. 6.4 számának „Srpaki sredoto&ii odbor u N. Sadu" cîm ű  cikke.) 

Igajatoviić  ekkor már a szdaivóniiai Dályon élt, onnan figyelve leijkesedés-
seI a politikai eseményeket, sőt mint ta délbácakai Bácstóváros kpviise1 őjeLÖlitje 
maga  is részt vett iazckhan, de - mint majd az ailbiialkbót is kiderül - po-
litikájávaí nem sok sikert ért L, s mint MiLeti ć  eszméinek terjesztője egészen 
vanítójia árnyékába kierült. De 1 Ł&ssuk, miként kapcsokidott be az országgy ůilési 
előltiésziuietkibe a nemzetféltő  hazafi, aki ellentétben a szerbség zömévei, már 
a szabaddhairc idiejián Ausztriát tartotta népe Legveszedelmesebb ellenségének, 
ás a forradalom kezdetén a magyarokkal való együturn űlködést szorgailimaztia. 
1 865-ben ismét úgy érezte, eléekezett az az id ő, amikor a két nemzet vállvetvie 
harcolhat ás anegtöheti Ausztria erejét. Ekkor minden bizonnyal kapcsodiaban 
vdlt a hasonló eszméket hirdet ő, Úvidéken tevékenykedő  „szerb Kossuth"-ital, 
Metiátyiel. Nncsalk a képvis&vá'lasztási lcarnpány ideje alatt megjelenit cik-
káb6l következtethetünk erre (Srbobran, 1865. XI. 10., Niapredialk, 1865. XI. 
7.), bizonyítja ezt következ ő  Levdlie is, amelyet 1865. okt. 30-de írt Dályról. 
Miután a bizottságnak benyújtotta kápvîiisel&programját s az - mint a levél-
bL1 is kitűnik - kedvező  véleményt mondott róla, sz űkszavú, de szenvedélyes 
hangú lDoveléhen Ignţjaitović  áct niagyarázaot f űzni alhhoz a két ponthoz, amely 
it  nemzetiségi kérdés megoldási lehet&ségeit tartmailmazza. (Igiiaaovi ć  Leviele az 
újvidéki Mailca srprka kénirataárâban taláLható, a címzett inmeretiben.) 

J. Jgnjatović  levele: 
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Dty,  1865.  okt. 30.  nov.  11. 

Igen ênoek Utiani! 

Uriülölk,  hogy a T. Biziovtág dIveinm1 egyetért, ahhoz a két 
pontihoz pedig Ime ia magyrát: 

A munádpálllks reiidzei't ďe1jitá9sa'1 iszükség szerint úgy át-
akićivainil, hogy a szerb vrmegyék inegsokszorozóda ĺnLaIk, mégha a 
rv4rrnegyk n&nzeáségck iszerinti két fállre való szakkáávai is, iairni 
sem az aJi&otmányt, sem taz ország integátá&à neim sérti. 

Konkrét  vagy specihs ďoi,niiJban a szerib nép riemzeségét azáltal 
bz.mtoasiii, hogy a szerb népet áojáiLis ei1kö1osi szeimélynek ftekintsék, s 
er&l ďwdaniJiiis 't&vényt ozeannk, akár privi1égusnok aiinpján, 
,vagy pedig a niagyarotrszá'gi zeiib nép ei1k31csi és helyzeti jelent ősége 

apján. 
Minden  nyelvet, niég a nagyar nyelv d$omoitai nyiehvé 

nyinst is el&nieniii, amely fcliploimácia a Magyar Ovszággyé-
sen és a központi koemánynáll jutnia Ikiiejezésre. 

Üdviöiliet nindennek. 
On irsit 

Tiszt&tvel 
Jiakov IgnjaivoviĆ  

Daj,  30. okt. 11. nov.  1865.  

Vtorţ aii Gospadiine! 

Miio  mi je ko se P. Odbor sa mojimia niaMna itaže, a na te 
dve to&e evo vulm zjajenja: 

Obniovm nunidbu siistemu po mn'užinosti taiko preobeazti,  
Ja se Siibi Dišttaktni wiinože, pa makar bilo w  sa oepanjem var-
neda na dve piie inia osnovu Narodinosei, to niti ustav, nisi integ-
iiiceśt zcme ne viieJa. 

U konđtreemiem, lii şpediadnn fionmania na'rodnot Sdkog Na-
rodia tAo gananmtiiiatii, dlaisme Srbaikii Narod 1ao  adna moiiabia perisona 
mati1a, i u tom fundajmientia1imn zialkon pollbži, bilio to ina  osnnvu Pri-

vilbegiia, iii paik na osnovu morolhie I situacione viano4sti Sbśkog  Na-
rodia u Ugassikam. 

Sviak!i jezsiik,  no i diplomaci1ju MIadarskog jezii śka prizniaei, koja 
1maiciia svoj iziuJaj IniaU ĺa bi ina Ugazisikam Saiboru i kod cent-

raiimnie rvilasti. 
Pozdv svima. 
Va§ poštujući 

Jialkov Ignjatović  

Az 6jvidéki Stbobmnban  1865. XI. 10-én és az  ug~  Újvidéken 
njelenő  NapiiecIiaik nevű  újságban XI. 7-6 klnyorntastmoitt orszáiggy űlén prog-
ramja rnałjdnem iszérś54 szóra sa'rsaknaz.za az idézett levélben ismeritetoüt „két 
pontot". („Prognaimi sri~ kaindidiatia zia ugarki saio ť ', elkikisoroziat.) Ha 
összevietj{ilk MiiletliĆ  Sz anison és  Ćbes&n  1865.  nov. 4-én okiondovt pa-
Nitiilka& beszéd&viełlą  (uegjdllenit a  Sd3iobrun  1865. évi 94.  számában, ; 'lásd még: 
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Izia1branji Čł nci Svetozni,a M1eti6a, Üjvd&), imeggy&zZdünk  róla,  hogy Igna-
tović  1865 őszén  Mi'1etić  esziélaeik 'hatáa a1lat vdt, vek  ekkor  iiagyrészn  
egyeztek.  

M1ietić  a  niagyar orsziággyű16 egifő1b fladauaikjénc azoknak  az 1 865-ben 
m  é g m i  nd i g  fennMM6 prckll4ni&aak nsegldsit tkiini, alyck anJna  
idején a  „ma4gyar  korona  nemzetiiégci" közti szaikiadishoz vezetv&. Flvef ťi  a  
m@niarchla illamihaiva!lai érdek ű  egységesít&ére irny.M itõr&v6t és azzal  
együtt a  kiizponiosvát is,  és  annak tudasvan,  hogy a  nem2etégk  egyen-
jogťlaágáatak elsmenése tvdl iI'i  a  hiî.iataos miagyar po1iitikt61,  s attól  arţván,  
a nemzetiség&  na.gyobb iiészénk mzeti öntucata nem  ért  imeg imég  annyira, 
hogy teljes  jaiJkat nún.dunnyárân kív~vnà sz&d&ozzálk,  előtérbe  belyez  a ina -
gyia'rországi  nemzetiségek  érdidkeit,  s a nagybeteg  monjarhiijniaik &Lgy6gyihását  
a  Jdr łyság  és az  onsz&grészek  történelmi jogokon  aapÚl6 önáh1óságát6l  teszi 
Függővé.  Miinidezst ia  szerb  &  a magyar nép  kenértöziése  (1848)  eI&ti törvé-
nyk izvosítottád  volna,  teliń t megoldást Mi'evi Ć  szerint csakis  a „polgári-
phvikai voaatkozáné szaIkaszaihain Európa egyilt Legbżrabb" ad&otmáinyáiniaik 
rev&áilt formiáija igéiiheteut. (Poilíti& ia ispovest  S.  Mił1jetIia, Izabiiani Iianoi). 
TövénymódostáisoJat  az  alaotim&iy  azon  pontjúban ldhi eszközLai, á1tja 
MietiĆ ,  amelyek a  magyar  korona  országrészeinek 'egymásközti Vi ony'ra  és  
Magyaroriszg é.s Auszitria kapcsolatáiia voniat(kiozntak, vi alianiánt aine'ly&  a ma-
gyarországi  népek  helyzetével  fogla1'koznia1k. 

Jakov I.ginjaeoviíć  às  a  munileipáibis rendiszer fekijítáia,  módosítása mellett 
ált ki,  nyiJlivá val6iaLk taxtja,  hogy csak  ia saját  tõrv6nyciv4 önlkormányziartal 
rendolkező  városdkbain, biztosítihatôk  a  nemz ségelk  jogai. Alaptörvény meg-
hozataiát követek  és  hivaîtailúsan diijsmerte,tni,  hogy a szerb nép Immár  iojális 
alavialója  kor nak és  csáiszánna&  egyaránt;  igykszllk  meggyőzni Feljebb -
vafIólt,  hogy  nemaetét&i niíjxsd'en elszakadási  szándék  tárvdl  áll. A  „pliieskai  át-
menet idején, amikor  nrbéz progziaunet öszeáiiFítanti  és  szi(lárdaii  hinni azt, hogy 
az  iember mindenkor  minden adott  ígéretét végreihajejia", (ProgramviLkke, Siibob-
rtaln,  1865. XI. 10.,  (apredafk,  1865. XI. 7.)  Ignjaivović  a szerb nép  privilégiu -
mait  emilegeti,  s az agonizáJló imonarchüban afiet  megemlíteni a magyarországi  
szerbeiknek - ajkllceit  ott  so&áig alig  vettek  einibersz4mIba -  e r k ö í c s I és 
s z I t u á c i 6 s  jelena&gét.  De nem éri be  eonyivl. Minden  nyebv  hivata-
los  dhomerését  kívánja, és annak  elleiiére,  hogy  ia  magyart az ország  diplomá-
olai jnyeilrvévé  választják, azt követeli, hogy az  uraflkodś  osztálynak  „niindien 
olmagyairosító lcözposstoeítását komdlan  el kelii vetni".  (Prograttnciikllce,  idézett 
levele). Régi álom v  vááisák  véli a Magyarország és  A•usrtria  ország-
részei közti  &á liános  nemzetközi érdekek  tendezését,  így a  szŤáw  területek  
önállóságának ‚miinden  adott  heiyzeben." via'1Ć  eiuićlsegítését. Id&szer ű ne& fvamja  
a  szááiv nép e)b&dését  a  néniiet  hegemónia, központosító törekvések  eláensÚlyo-
záisára biztosí'tani  s aztán éber  ďigyieilensm,el  őrködni a  kiivívott  jogok  téritihe-
eetiiieneége ifölrôttt. (P'rogramolkke) 

Bigy&unre  méltó  ugyianiafkkor  a népe nevében lojalitást ígérő  szerb hazafi  
víswnyuiláisa  a  ś ejedleniségű  szesibeik űelszabadító hiaricáJhoz:  Magyarország  Tö-
räkországgiaii rokonszenivező  po]iitlkáijánialk  Idején  b&iia.n  követeli, hogy az „Új 
osztrák—magyar  pólűtiikiai orgianizsnm" kiiápqkdlajáibain küzdjön  „az olyan  
eliveik éstörekvések eken, aitneilyek  a török  uiiaiioni Eurépába aó restaurá-
lániiia irányulnaik; imert  ez  amllcvt,  hogy  emJber'tLen  volna, egyben az  lttenii  
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szesib nép emékbk, 1ecetéik, érz&qeiiniek és  érdkdinek nw~dásárt is  
cŰestenié." (Progratme1dke) 

Halladó törekvî d ł &ve ja&oiv Ignjatovi6ot négisem v ű aszitoąiták  meg  
képvidi Ć nk. Mint  a  Sibóhrr&n dec.  2-ii szkia idlelvti, „Iaz, igtnjiatovi ć  ćir 
szLnén iismerteve prog1aimt, aimeiyiiez taiiasi ń  magát, lazoDibn sehd  'sem  
vaLsz1tották  meg,  uhk r6a it nmn tszási4ékozm beszé1in4."  December  10-61 
B:áicst6város polgárai  is  egyöntetűen irnik je]1tjiikre, Svetozar MiIutiroviiéiia 
sziavazinak (Srbobriani, dec.  12.),  aiit k~ ott ťaiłiáĺljutik 1ozsonbam  a  
sl&  közit.  Nép&ie& niincs ibi7jaflkna alhhoz a vit 	i1höz,  ki a  61-es or- 
szág.gyű itésen nm sod  eredményt ért  d,  a  szerb imziet  ügyében.  Akinek  még  
miindig ~ tudták eiű lejwni  1848 -as 11ł t4agos ‚rngyar6nsá'gát",  anink  eset-
iege.s hĹveit öninyű  vóit megvesztegetnii.  Igy  i"téiiihetevt,  hogy még a  konzer- 
avaibhak  is  iitikább Miiletti&yen bi'zak  meg,  aikir&  pedig  tudták,  hogy Szerb  

Vajdaság belyett perszonáléniidtdvii agyronszággaI. 
Ignatcxviić  1865  wUn  egy  iidi&re 	sziaivortuŤ  a  pdhiieiżkaii éltetv&1. Dáyo&on 

ügyvédekedk.  A  niúl't száziwd egylik k&hd&zeBamübb szerb  pdhitikua  'a ki -
egyezésti&1 élete végiéig  többször  YMvozrdat pohiikaii  nézetem,  elillentmondásciM>a  
keveredik.  Ě ete uoS évízed&esi  már  „iniagar6nniak" mxlitja  mag&, s a  ma-
gyar reakció Jive  mariad  1iáig. Nézieteiink niegv&ozis3it ia pdhiiltlkaii életben 
vaiió lsiker~ge mellett  k  &bbi agávaihagy ornisága, kiábrdíttsága ii's  el& 
segiitete.  
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Lőrincz  Péter: 

BÁNÁTI 
MAGÁNKÖNYVTÁRAK 

I. 

A hiĂłl6-born16, szászóródú magánk6nyvtárak a háinti r&ián egyúttal a 
magyar és szeiib) pdigi ikiuk6ra sz iisái,a, onlisára is rámutatnak, mert 
Ł j kul.tćn,a éts ennek irnegfdlidi ő  éj (magán és n vános) könyitá6á16zat 'véta 
ma uizjr M ket. Éippon ezért az  el&ő  injemű  kí&érlet e tájon - negá1áa-
pi tlani egy tk ő, iFôt ietű iát kor kúlrtúráj.ániak jegyit mag  könyvttá& tiki,é-
ben - cgyúvtü .mkkevt kúséxet is. Eb kovt vinu felté~emi e könyv-
tárak áIlapováţ  1919-6en  kebent rveka hozzfogni chhez a niuekádioz, dkkor, 
an1&or még éltk e ikõaiyvtáriak tulajdonoai, küzcLve az elmiai,adkatatilan, s 
eb-méÄb bdkweťkezé enyészet dlilen as, még ok ejtv, lhogy idejük t ůsi-
ben von, aildkor, irnikor  még senki  sem tbavta meg a fdrn atatLan bon-
is cidT4k. 

E iet&t  és mér csak mmjaii ialhpján. rekontt ťuat6 pdĺgki imagyar kul-
túra jegyeit, taán d &soian. a kor elIs ő  szekaiszában, e njek sz mbdlizáil(hat-
jáik bánái tája: Pláz Fer. Pál' és Lattla Gusztáv. A msodik sza ű aszria 
ta'lán 1,1,egidkább ia követJkezLk munkássága nyomja rá bélyegiét: dr. Cziiibusz 
Géza, dr. Faikais Gena, Jieszeniszki Ignúc, Sornifai Jáncis. Eze1 ć dk mei között 
is tfieg taán Sordiai kút fŔ mű ve (és nem csupán cme) tükrözi ia kor jellieg-
zetességét ás iszeLeniét:  Forradalom é5 Két világ. 

Akkor, 1919-1hen, még számos gazdag pd łgéri magyar magánk&nyrvitártá-
rulkozott vo!na é6nk (a második szAwz rangadó, bongadó iehiberci még éltek 
is), szikite felĺknJhia kincseiket, hogy aîitgál1iap lilatsiik beW9kik a básáti polgári 
kultůiiia jegyeit, és Ott fogadtak volna, hnnönket 'könyvtáruk küszöbén még 
tonosaik is. I'tr-ot, nagy râkán ugyan, még ma s uaJliálkozudk velük, s 
szélyesen és örömml álilinsik s rendelkezésünkre, de akkor, ötvien évvel fia-
talaibban, nagyobb befogiadókészségge4, sót alkotiképesen siett& wdlina, isegítsé-
günkre a anéilleg eŰ&észése során. 

Meg kll imagyariánom (a szerionmévlien id oit-pró11J&na Mvetése után) 
azt is: a szondrozás Mének negvál1asztása során miért kötöttem ki éppen 
Becskereknél (mert e korszakban Zilenjanin neve persze még iBco4kerdk vio ĺit). 
Talán azjétit is, mert itt ásták meg, még a XVIII. század elején, az első  viaj-
daságii, talán imagyoirormági és egyúittai jugoszláviai csatornát is, és most a 
oimiha, kanyargó  Bega fidlyót dám újra át rfog.ja vágini -  a legrégibb csatorna 

után - a liegjalb, liegimodennebb (Duna—Tisza—Duna) csatorna is, hogy a 

135 



vśziiendszeit,  de a várost magáit is újra taljesen áitren&zze, ásaba. Ez a város 
ma &s  cknamiikus, s  ugymAyen mozgó-lő, dinamikus v* a m&tban is. J1'Iieg-
zevee4n kultárvárois Zrenjantn és Beciker& is, aIhoI egykor számos lap j1ent 
meg, sck hó akadt, mindig telt ihiíz dlótt játszottak a s ć szek az ő&iiégi szín-
padon, már  vagy  150 esztendeje, aihoi clenikor meg}t a ih~ersenymereffn 
és ai sz4 szmbae akadtak komoly, eupai Mrl itudósok Is, különösen a 
tá'iisadailom-itudornányok terén. Ezdkzk munkãkod&át küIön tamánan, 
könyvben keléene iomierwmi, Úgy amieit ezt rviahaaiilkor irégdbben egy rövid 
tamiknányhan próbáilaani már ámnemtlu. A heekeiiki ywitá.rak ta
nulmányozása niegadiná a fIdIetet iarra ia kérdésre is: akadt-e közönrégUk az 
r&nJa& és tudknak, pulieistáknak és költ Ć knek. Lettik-e,  v&take prMé-

táik Lgajá Jaz4itkbain? 1  Dragjub Colié haitszdzi,a becsü)li 'azk száiniájt, akik 
alkotó életet éltek e vobam 2 , iagy innen eiszáeniazva, e városon kívül (Bu-
dapesten, Belgrádban, esetleg másutt a nagyrvilgon). Ez& 'között 6zámos ma-
gyar pogár Is akadt, iaki szintén kiérdenite a kutatók figylsnét. „Szúrópró-
bának" tehát megMe e város talaja: küiöniösen akkor, ha a &önség łkutatás 
után a bánáti tuid&sak, írók, alkot& fidlkutxtását Is tervbe vette valaki, mert 
a Hungarológiai Intézet 6nidd16a nagyobbsz,abású kutatómunka l~g& Is 
megadja nin már. 

Nem véletlein, hegy a bánáini magyar polgári kukiira  kora  egybeesik  a 
magyar polgárság uxialmának korárval, hiszen a kettő  erős k Icsönös hatást gya-
korólit egyni ra. Ha voltak is (1848 l&t) esirã, nyomai e tájon egy kezdeti 
pogáni kultúrának, ez csupán okkor loffibosodott ki, amIkor, noha feemás 
módon, de győzött a pdlgiárrág. A (magyar polgári 1kultuúra Idejét 'ezért az 1848-
tôi 191 8-ig 'terjedő  Jiietv'en esztendő  jelzi e tájon, amelynek két hasáeköve egy-
felől Pleiitz Fer. Pál nyondja és Bárány  Ágoston könyvei (1845, 1847, 1848), 
más&eiői pedig az 1918-iar novemberi Magyar Nemzeti Tanács jegyzőkönyvei, 
am'olydkben ez a polgárság egyként har<xi már mind ia polgári Szerb Nemzeti 
Tanács, mind pedig a prolietaTi&tus ős forradalom elMen - amit előzőleg már 
Somfai is imegseeut ős ibejelensett. 4  Éppen ez a két határkő  tette volna szüksé-
gessé ia bánáti polgári niagáakönyvtáuiak felvételezését már közvevlenill 1918-
1919 után, amikor azok még tdas épségükben, teljességiikbei poinpáztaik, mg 
ma már agy  lj, iszodaSsua,  nemzedék iindult meg könywgyűjtő, könyvtár- ős 
kułltúra-teremit ő  ikján. S míg ezek nőnek ős gyarapodnak, azok  sz6tliuLlsiak, 
bomlania&, szrétisz6rĆdna&. Mert a kétfajtájú könyvtátia łknak akg-ialig akad itt-
ott folytonossága, konaimtitâsa. I-Lahar nem vagyok biztos a „kivételek er ősítik 
a szabályt" axióma iérrvényasségébon lés igazságában, mégis felemítem a zre-
njanini (talán egyetlen) kënyvtárat, antelyibeii a folytonosság érvényre jutha-
tott, a kivételesen kedvező, objekdv ős szubjektív körütlmények folytán: ez dr. 
Várady Imre—dr. Vá.rady József vagy 5000-6000 kötetes  kett&s  könyvtára, 
amely talán 200 év kuls6.ráját fogja ijelkzni hamarosan, ha befut hozzá a har-
madik nemzedék gyűjtése is... Mert Vá'iiady ]mre gy űjtéalben a XIX. század 
első  felének számos írója Is szerepek 

Beckerdk  ős Bánát magyar politikusai és puíbiaisvái, szociológusai ős szo-
ciográfurai, vagy politikai gazdaságtani teoretikusai 'többen Is az 1867-191 8-as 
időkben, különösen 1897-1918 között, nem csupán sz űkebb pátriájúkban, de 
országos viszonyl)atban Is szép hárnévine& örvendtek, s vezet ő  Szerepet játszot-
tak (dr. Papp Géza, Jankó Ágo.ton, Talilián Béla, Marton ős Poro.sakay, De 
Portere Bruno  ős  Szentiványi Ferenc, Szabó Ferenc ős Szensldliáray Jenő, vagy 
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a  ha1adbb  és  ijab csopoit agi között Steuer  György s  Jszns7ky  Inc,  
Vady Idnhle  és  Kardos  Samu,  Czbusz  Géza h  Eiiniáczy Ern, G,ri1yer L4s716, 
Aba! Jnos, Farkas Geza  meg  SoniFai János, vagy As2)lán.yi Dezső  & k&&b 
érvényesidő, Resten & fia,  Asz1inyi Károy ttb.).  Ez  természet~ nem nem-
zed  S  tossáig vot, ihiszen  a  ăitśl szeibk közÖtt  is  tzárnoan &mditak (imiind  
a  régbi, konzemtív, niid  pedig  laz újabb  és  h6d&b pd1[gá'rsg kÖtében  is)  
dtaindk, akik  itt vagy innen  aa&va snutt (Pupin, Gaivni4a, Žiupaniski,  a  
Ţiaĺkićdk: Đui,a, M1eva, Miutin, l/asa, Vaa Staj ć  6 tmádk), ortszágos,  sőt  vii-
ágviszonabajn  (Pesten,  Bédoen, Mgrkd1an, Amerikában) is nyesiiJeek.  

Hogy  - sz km'tM hér6en - jlieneg  nem  kupod6m6rténetet nytek,  ha-
nem  ~ ia ráagyar pclgáii ki1túr&v1,  a  niagyar pgári gn1könyvtárak-
kaĺ  Fo1iaiIđ ozom, iaz  egyszerűen  annak lkõvetkeményc,  hegy egy  rövid  d&-
ben nem  &êhet iiindIkét  nemzetet 11Jinň  (sőt  esedeg  még a  román Bredieeanut, 
Nova.cu't, Gdldiist, viagy italán  a  n,jetket: Sdhwidker&, KmushaaxA, M1I1ker, 
B&m, Kren1iing,  S  ‚oker,  a Neue  Werisdbetzer Zaitung haad6 gonddkodáá 
pgir dAlkjá'ĺ s  emberei,  iés  a  sov&dkait  is!).  K Łi1önben  itt is  sz&n6g=ek 
átom rániuraitni iarm,  hogy  Szen'dkLáriay,  a  miagyar töstén6sz,  a  szeiibek bnti 

vöreiénem&veIl  is  fog1ialkozott, viaiszn űleg  nem  csu$n  azért,  nierit  eredeti neve  
Nedić ,  hiszen ugyanazt  cg&~  a  tIesen maigyar sziimazásii Ditdás is.  
A maga  &x,rjniaiç negdIe4lően  a  ibácsk.ai M'arťinovics Ignác, noha latinl Ł l Ĺrt, 
via(b1omsa tzietint egykénit beszéiit szeribül  és  nagyartzl  már  gyeitnekkoiia  óta, 
és  vialszn&lieg  éppen minit  iyen kétnydivê,  illetve  sdknvdívű  enber dolgozta  
ki  eđőször  egy szövetségi  öztársatág  rendszerét a XVIII.  század  végén. Bá -
nhan lIiöiiben  a  kéiyeLv&ség (poneobban  a 3, 4, 5, sőt 7-nylivűség)  a 
régi  pdlgÁri kuM.ria részét tette ki, és nem  csupán a proletár  szaciaist sz6-
nokokak  több  nljvien ia népgy6116seken,  hanem ezt  c~c&& az  1918  dlőtti 
polgárc4k  Is.  Várndy Imre magyar és  in6~t nyevű  Jupokait  adott ki,  Vas'a 
Ja!kiĆ  vagy  Kr'sva Ikruev  magyarul és  tsze6ül,, Abai  János is  k&-három 
nyeIven rit 6 beszéLt, Gdldks  pedig egyik  &őrnűvét - amdliy szinte  marxista 
módon  ér'tdiinezi  a nemzeti kérdést  -  román 'létére  mugya'r nyeven  írta,  
asninirbogy Mhsn ás lrénnyeilvű  (német,  magyar) vidlit,  a  némiet Frainz Herzog  
pedig magyarul  mint  I-ľeiioeg  Ferenc írta műveit.  Terniészetes  tehát, hogy a  
báiniáti p1gáiság niagánikönyvtá'raiban  (191 8-ig) 'mindig  esős'tiiLł  talá1unl  más-
nyelvű  könyveket,  franidia,  angol',  dliasz  műveket és  'foly6iiiaitdkiait  ugyanúgy, 
mint magyar, szerb és német, sokkal  ritkábbain  pedig román  lés  szilvák  nyelvű  
könyvdket  és  Lapdkat  Is.  ppen Zrenjainin'hain,  egy 1918  ëi&tti  régi vágású 
szerb polgár könyvtárában a  jugo,s7jlálv iirodaloim,  és  itürténetírás  művei mellett, 
a  bániáiti irodailom terims&kiei  között*  mind német, mind magyar nyelv ű  írásokait  
is  iáttasn;  így az  eghori 1h6esi Zora  vagy  ia biáicisikai Javor  stb.  közvetlen kö-
zliében péLdául  Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben magyar 
köteteit, vagy  vl)ililidker  német,  magyar, eseleg  szerb  nydlven lkiaidott  Összes  niű-
vleit.  Sőt  iegy szeib—román  szótár és  oigány nyielvkiönyv  és szótár  me']llett  né-
hány román és  ágány livű  írt Is  taliáltasn. Terimészeteten  azonnal az egy-
kori  barÁti po'lgári  és  pruletiár  udvariassági  szabá(lyra  gondoltam (például  
Panőev6n—Pansoiván), anielyndk értelirniében, ha 'többnyelv ű  társiasiág vtr&diik 
bárihođ  is  bssze, ágy  a  imiagylar  a szerbhez  szexib  nyelven szót, a szerb v iszont  

*  A Banaticát mindig mindkét értelemben használom: Úgy is, mint Bánátról szóló irodalmat. de 
Úgy is, mint bánátiak Írásait, noha esetleg másutt jelentek meg. Ide sorolom a nem bánátiak ott meg-
jelent munkáit is. 
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tnagaruli váiaiszol n&i,  hogy a  nmetbez azonnal  német  nydwen, forduljon,  de  
aivtôl szerb n~on Ipjia  meg  a vLaiszt. Kii18nIben SzibdIkń rb  s  mészeees-
nek  ta1totarn,  hogy  s7ji1hhorv& ndven forduak  a  szezibh'ez, horîvátlhoz,  
tudva, hogy  paIit1nerm  viszont  niagyiaruli  fog  váaLszd1ni. 

liaáán  kevésbé  tai'Ľható itennl&z~ fo1yamatnk (enndk fiáÍsmer6c niá ď  
töiivéndltm'i tamiűtminydkat g6nye1)  a nemesség  lassú be'eovadása va;gy talán 
nkbb osak bdIcágyiazócIásia, beeiiIIlesztkedésie  a  poIgársába.  1848  stáin pI. (sót 

táebam niáir  a XVIII.  száziajd 6ta)  a  Cs&onosk, Bss7ingendk, Ti1kánk, 
Ja:godi ćdk, Damaikinok, Ná&, R6nayaik isvb. viasutaka,t épkettk, cukorgyá-
iiaJtat aapírtovtia1k  stb., a  poFgárc1k  viszont  ugyaniakkor  'tőkés  váIiLaiatokha, ban
kokba  be nem fektethet ő  $niIk5ii birtokot  és  ibárósáigot váisárdbak  (Dr.—br. 
P;app  Géza, a  pokikus, birtokos,  bankár).  Gr6ď  Gsekonos,  43 000  háld hinto-
kosa,  p6n2én1&  jő  részét  részvényekbe,  s nem csupán  torontáli  vasutakba vagy 
a  hecsk'eneki cukorgyárba kktotte  és  lgy csełlekedt& máisok  is. Ezért nem  

11 t&nő  és nem csodálatos az a  jieniség, lhogy kõnyNntáriaiinkbian tis  keverednek, az  
egymásmd1esviség vliszony.áha keriilk  a régebbi  ncnesség  ás  úbb poigárság 
kuiturális  termékei. Egy,  elpolgárosodott,  egyenes testtartásé és egyenes maga -
taritáisú,  mostani egyszobás  aikásában  is  dzsenitriis  környezetben élő, XVIII.  
százdbe1  nemesi  csaááid  fia, aki  kúriiájáJban  egykor tizennégy szobát  lkott,  
akinek ősei  fr;nigiámadi ifesven&  le  irnagukalt,  akinek  egyszobáis Iakiáisában  ott 
van a  maihagóni  fából egy darabból  ifailiagott biísorznta,  aki benne  volt  a cu-
korgyár  gazgatóságâhan  is  - szóval enniek  a  poigári neniesndk  vagy  daisienţt-
ris p1Igáriiak  a nagy  e1kal6dás  után is még  imegmaraidrt  néhány  iszáz ikünyve  
között  kevesobb  a  szépimdóm,  több a régi,  polgári, viiágpoliitikát  tárgyaló 
mű) ott  talláilhazé Lendvai ismert két  kötrte  is  Temes  vármegye nemesi  család-
jairól  ás  ebben  egy régi okmány,  ame'iyet  Arad vármegye közgy űlése adott ki 
1844-6en a  cailád fdkrôi-,fokra kf4rő  ás  okmerő  XVIII.  száza łdji nuniessé-
gérőL  

Viszont a  pogárság  politikai  ikapesdlajtarinwk  a  proletáriáitussal al:ig-aiLig  
van nyoma a régi  migánkõnyNttáralkban.  Az osztályharc  icróisdbbneIk bizionyult  
az egyöttműködésniél.  Ezért  ia kapcsoliaxtok  erősebbek voltak az  ut6ista szo-
áiaiizmtts  idején, amikor még nem vált élesen  külön  a  ikét  osztály, vagy  ese'táeg  
újra a  f1aalniuis  korában, amikor az  antiifiasisuia  harc a  kommonitsták  mellé so-
dorta  -  vonzotta a  becsületes havaifia śkat,  becsületes polgári demokratákat. 
A közbeeső  időkben  a imarxisita prolieár-mozgaáom  oly irányban hatott a  pci-
gáriságna -  a tőkére ás  birtdk'iia -  hogy 1)  poiitikaii'lag  ugyan  néha együtt  
hailiadnak, péMáal  az 1910-191 3-ias Választójogi Liga keretei között, s 2) tár -
stdialrnillag  arra  sördkeditk,  hogy  imozgalmukat  terrorra l,  poliitiikai engedmé-
nyek1ki  ás a párhuzamos együtt- (inkább: egymás mellett) 'haladással  ieszerl -
ék,  demiobilizáliják, megnyerjék. 

Mirtltbből  a könyvtárak annyit tudnak ás közölnek, hogy értekezéseket,  
tanz&nányokat tartaknaziosaik:  De  Pottere Brunót61, Farkas Geizát6l  ás mások-
tál; olyan könyveket, amelyek  egyrészt egy jóhiszem ű , jóakaratú  kiegyen;lltésre 
áhÍtoznaik,  másrészt viszont  szubjktÍvie  tudatosan is az  osztálbéke eiérés'e,  a 
proletariá tus harcának ileszferdésc  a célijuk. A  háoslkai—bániási (Versec, Ű vi-
délk) jaăa TOtnĹIĆ  meljlevt,  ily tudatos  leszierelő  könyveket irt, a könyvtárak 
szerint is,  például,  De Portere, s részben  Jeszeniszki  Ignác, a  kiikindai evanigé-
likus  pap is, aki  gyaikorlliati akcióiban  egy  kiljönös  (evangélikus) faj táj rendőri-
ás  keresz'tényszociabzmus tanÍtását iküv ,euve  ás hirdette már az orosz  Gappon  
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megd1ien6e dőtt  is,  tzbjkthe jszem űen  és  egyúttal  nagy  szoaiokgiai  u-
dsa piioítva  ezt  a tõxkmést. Szubjkve oekewn a  dcdgoz& mLliett 1i ł , 
sz4iv!eL MkUê,  a földbirtokos  Fa&ias Gáza -  A Huszadik Század és  Tártsa 
damtudoim ăiyi Tártaiság  embere.  Ugyaeza mondhaitiuk iel Somfai Jaosr61  
is,  aikii kormánypárti  Lapszerkesztő  és a  DMKE  titkára ugyan, de  nem  tartja  
rosszbbniak  a  szocLaIdzmvst  a  apiamusnl.  Sehol sem  ia1áűek  meg a  
knyvtkiban viszont  e  leszerelő  poktkásiiak taán  Legfőbb  dokrnentism&,  a  

ar&nyii-sféLe gyz&ön Ăyet.°  
A  iniliny  nap  fdyaimán, ianút  kutatásra  &ordithaivuarn  e  ikónyvtáriakban, 

niem  akadtam  olyan önyvkre  sem,  amy& ia szeiib—smgyar  (és más bánáti  
ni$k) ik&&~ mutattak volna,, viszonit  a  ilapok enaiiak  a  közeled&sniek  
számos bizonyítékát  tai,tailiinazzák.  Itt  cupán  (az  érntett szeniélydk taiLan  l-
niézi&,  hogy  tév  szerint is  megemtLćitem  Őket)  Staooje Župaaki  szavait szeret-
rém röviden  ekunétlini. 7  1914-ben mind  Saivkn Žuipaiiiski,  mind  Nedelijković  
is börtönbe  kerWk, nt nemzeti iorrdJ1márdk. Nedëlkovi ćot holáira  ítélte 

a  br6ság.  V iszont a  imagyar rfüggelenségi dr. Várady  Imre, élete  kudkáztaitása  
árán is,  djárt  érdekében és  stkeriilt  is  megmentenie, úgyszólván  a  bioSfia alól  
hozna  & çvissza  az éleibe.  Rasotáó esetket iinon&atwl&  el, egyebek között, a  
painosavai Gáber zr6  is, aki  valamikor  a  főitpán  barátja  voLt,  de már 
a  VáLasztójogi Iiigâbain együvnm űlködötit,  mint  függetLenségi rnezer&,  minid a  szo-
4ał istáik1kall,  mind pedig a  szerb radilká okkad'  és  demdkratákJkail (Bogdanov, 
Bokiorvié)  és ebben az  idŐben  már a bánáti,  Jászi-féLe,  Magyar Polgári  Racli-
káLLs  Pártot szervezte. A  Váirady Isnďe köny tá.râbam  persze csupán  a  becake-
rcki  független sajtó  (magyar és német) termékei  'kptak ihdyet,  a  pamcsovai 
Giiáber Délvidéki Lapokja  csipán  Panosován 1 ta'láđiható.8  

A  polgári  és  prodetár  irányzat  együ műlködésérői'  az utópista  6zociâizmus  
időszakában is itt  haildottiaim  egy új  mozzajnatot, Sl'aviko Županski  bájos mat-
róna  özvegyév&l és fiát6L  

Az  dbjektáv  és  szilvtiv 'köriiLményk  egybefonódása,  õsszcitaltálkozáisa  az  
áj lkorszak bajnia'Lán -  a  tforiiadallm gyŐzelinle  után  -  eredményezte a polgári 
(a magyar, szerb stb.)  rnagánkönyvtárak  második, de nagyobb méret ű  fLbomhását, 
sténszódását.  Az első  ily  szténsz6ródás ( 1918 őszén)  sokik.aa jelenitékeeLenhb 
vLt  ennél a  másodjknáĘ  mint ahogy  ia társaidalmi ivMmoz6  maga is kisebb  
f<kj6  volt. Ehhez  járuLt  azután még  ia  harmadik  imozzanait  is  - f&leg  a hat-
vanas  évdkban -‚  amely  az urhaniisz'tikaii tervkkei,  a város rendezésével, 
szinte  6jjápítésével  járt és  jár együtt, így például  iannak  a  tervnk megvialó-
sítátá'vl,  amely szerint a Duna-1]i'sza—Duna csatorna  a város  terüiet&n fogja  
ánmietszeni  a  Begát.  Az ősi könyvtárak  -  vándorútra indultak, amennyiben 
nem tudtak  mnegćmjuilni, kiegészülini  az új nemzedék, új osztály modern  köny-
vsivi, könyrvgyű itemnényelvdl'.  Mert  iez rltkán siikeriil,  s  tlegfieljdbb  két  eredmé-
nyes  módon: az új  ikönyvtártuilajdonosok  vásárlásai útján, ami által nemcsak 
az új  könyvtásialk igazdugodnak,  de át is mentik, magukba is  Ąvasztják  az ősi  
pilgári  kultúra  könyMeit  és megteremtenek egy íj, sajnos  foh1jas,  fotonossá-
got is. A mánk út,  teljesen  vagy részben, a nyilvános  könyvitárakba  vezet.  
Egyesk  ugyanis vagy  magáneniiberdknek  vagy pedig könyvtáraknak,  egyesü-
let~ adj&  át vagy adják e1 könyveiket. Igy  gazdagodotit Űjvid&en  a Ma-
vita  köyvtára, Zrewjaminban  a  Petmőfi  Sándor  MűvOlődési Egyesüilet, ai  mű -

zeum,  a 'Levéltár, a. pedagógiai  ď6iskoLa  könyvtára meg a Városi  Kčuiy'vitár.  Ez 

mindenképpen a  jdbbllk  eset.  Auniinitihogy  a közösség, a  ktútmćwa foltonossága  
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szenjb61 ffilbbé4emé5W  az s  i1iégtő  megodáis, iha  e  kõn~ az új 
magán  önyvgyitemiényk ~íra kerÜiInk. Sjnos, sk  értékes  ikünyvnek  t1- 
jesen  és  PótdIlhaivadaínuil nyoma  veszett a  „ 	nipiacckon"  vagy  -  külföldön. 

Ugyanígy 'nem  vesztek  el a közösség és  ktát&ra iszlm&iia azok  a  p6tolha-
tan művészi  st1ibótiorok vaigy  'képeik,  szobrok  sem,  aimelyeik  a  nagylakáscŰ , 
k'úiiM& sz&hul1 ł sakor  ‚a  zzenniniî magy mk múzeumokban tia)MiIiva& új tanyára 
- ia vJLtá!s 'i,dŐszkáajn, ia  harcok viharban  -‚ imíg  ott,  aihdl em akadt nű-
értő  sziniié1y  a közelben, sok  m&árgy,  könyv,  sdk magin4ev61tári  anyag vég-
eg elpuszituilt.  A nyugodtabb  uiibanisztikai vilvozások  időszaka ebben a (kér-

désben  inkáb ialáát megnyugieait6 niegokl&  
Úgy érzem,  ezjeik :az új  gyűjteniényie(k  is elkövettek  azért  egy-két, na  már 

h'ezebben,  de talán még  hdyrhozha't6  hibát. A  Városi  Könyvtár, a múzeum, 
a  levél,vá'r,  de  maga,  a  Maiaa  könyvtára is  sz6tsz6iita  a  befutott  könyveket,  
oda[vetve  őket  k{ilön-(kölön, ahová ia tizedes osztáilyozi  rendszer 'szerint  ke-
rüln'i{ik IkdIliciin.  A Dunáiban, a nagy  folyamba dlvadvia, megsz ű ték  a  Sz&va,  
a  Temes,  a Tisza  egétásége, ajmi:nJt  hogy  eWlbb- ąutćbb  magába oldja a Duna 
szőkeségét is a Fekete-tenger. A  beleh'ulIot  egyes könyvek a  Marticában  vagy  
másutt  észre sem  'veih'ee&k  és ezzel  imegsAntteIk  véglegesen  niinid  a  zrenjanini,  
mind a  Novi Sad-i s egyéb  niagnJköiiyvtáraśk.  Ki tudja 'ezután  megáillokani, 
áigyelenimeil kíérni  az  egykoiii neimeseik  és polgárok  érddkll'őd'ési  körét? Könyv-
anyagát, festészeti  míliusérzékét,  'társadalmi  eiiheilyezJkedését, lvtltúrâjáit?  A nagy  
leltáirak, ka'tall6gusc Ăk  Is  csak  a  legri't(kiább  esetben  tailtják számon  a könyvek 
eredetét, a jelzett  roviatba  esetlegesen csak  iatn.ny,k  jegyezve  F91:  „vétel útján"  
(„(kopljeno")  vagy „ajándék útján"  („pokilonjeno").  S  iha  a  közvetkő  könyvíke-
rekiedő  nevét  fd1  is  jegyzik eset(lieg,  az eseteik 1-5  százalékáibain,  ki tudja ma 
már  megál(lapvan'i,  új  ki,adáisú, nyomdábl érkezett  könyv volt-e  ia  keresett mű , 
vagy  ma:gánost9l,  és vajon kiről vásárolt kötet? 

Sajnos, nem  vagy'k  modern Krúdy  Gytáa,  nem  ifogoim 'sdha  megírni a  
bomilé pligári  ma könyvtárak és a még élő  vagy már  elvávoztt  egykori  
könyvgyűjrőłk  regényét. Pedig  regénybe kívtbkozlk  mindaz,  iamit  láttam-bal -
lottam -  a könyvek  h'aiiáilár6Il, sz&szór6dásár&.  Hogy sikerült-e 'némileg és 
mennyire sikerült mégis ez az  els&eik  is  młegkésevt  tapogatózásom  -  a  továb-
biaIldbéi  fog kitűnni. 

TI. 

Ha,  mint már .említetteim, az 1848-t1 19 1 8-ig terjedő  (kort (egyet  utózen
géseit  is  igyekiezve (kiliaillanl  a már megkezdődött újabb  id&zakb6l) kívánom  
itt 'könyvészetileg, legalább  niaradékaihan, felvázokii,  úgy  féltétlleniil  az 1847-
ben útjára  in,doló,  akkor 'még  heosk'eteki nyonidiáná&  és  kindőnál  kell kezdenem, 
amelyet a város és  Bánát irnindimáig  derűs mosollyal ágy ejt, ahogy azt vala-
mikor  frátlban  is jelezzék:  Pleitz Fer. PáJl -t mondva  irdindien  esetben. A  Plieitz-
nyomda nem  asvpán ia Toronta'l  által vált  'híreé, babár a  Torontál  szerkesztői 
között ilyen  neveiket  iis  tud  mutttrsi: dr. Brájjer  Lajos,  JLurkovicih  Madár,  
Lau,ka  Gusztáv, Somfai János, hogy ne  śbesziéljönk  a későbbi kor  Mara-járél,  
Kelemen Jánosról. A  Torontál  persze kormánypárti, vármegyei  lhivamdos  kap 
volt, még ha ott állt is az  ià6n  itt-ott egy-egy  Latka  vagy Somfai. Ma már 
a  Pleitz cisaiUd  tagjai  iés  utódai közül  csupân  az  'elragadó  matróna,  Bráijjer  
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Lajos özvegye, a 96 éves  „Stief njéni"  él,  'és bój szeietetremélt6sdg!ávaJ nyújtja 
f1ém  a régi  oI&,ajtot, amlyrői  még  z'sinóiion  lóg Le a régi pecsét, a  bU1da,  hogy  
kiijegyezzern be őLe  a  legszükLqégi~bh a4Jatedwt  az utókor  sZámára. 10  Az  okirat 
Lefonitosaib  mondatai a  'kiövetlkez&ben indtkj.ik  útjára az  ehső  Pdeitz  Pálit. 

„Mi,  hső  Feiidiin&xl i&tein kegyelméből  ausztriai császár...  
Ptleisz (ric!) Páil MvÜnkndk...  mint j6 erkölcséről, s ügyességéről  ajá!niott 

éis eLegendő  vagyormail  is  eflátott  egyén...  Toronsál várimegyében  fekvő  Nagy-
beciskerek mezővároban känyvnyomta4tó  intézetet  áiIt1hasson. . ."  A  néhány od-
dailas  szöveghez szorosan  riniiuliv;a baénLdiaik  ott a  „Ferdůiájnd" aááírás,  míg jóval 
Lejjebb, jobbra a  miniszteri elnegyzéként  szereplő  „Gráď  Appcmyi  György" 
majd  „Jsz4ai P1L" 2lLáÁrs.  

Hogy mennyire  jeliene&s  volt ez az  indulás,  egyelőre csak ennyivel jelez-
ném: 1845 4ben  jdlent  meg  Pesten  Bárány Ágoston  itUt6neti rnLvie: Torontál  
vármegye hajdana. 1847 végén  indáttva  el útjára  „könyvnyomuató intézetét" 
„P!Jâsz" (Pleitz)  Páll és 1848-bari  jdem  meg  Biecrkeiirkjen  (már a  Pđeiitz  nyom-
dúbĚari)  Bárány Ágoston öveező  kötete:  Temes 'vármegye  emléke". Peie,  
a  1~ mei)ient (Torontál, Wochenblatt  stb.)  Plieiiţz Fer.  Pl  nyomdája  és 
könyv- és  àúda~ váillaánta szá~ l künyviot -  29 kötetes tör-
cénieitii mv&et  is  -  bocsátott azután útjára az 1918-ig terjed ő  korszakban.  
Meg kell  próbáilikozwii&  a  ~~ azzaa,  hogy  rnegsegyük  az első,  fé-
L&ik iJpést  a  Pđeitz-nyomda  tudornániyos kilscLváryai „seljes" t4jának eijké-
szséhez - az  egykori  magánkonywtátiak nyomán.' 2  Legga~h  a Szabó 
Ferenc (eleméri  plésbines,  majd  bec1kieiikti prelitus) ~k u&sében  megjelent  
Törţéneti-,  nép- és földrajzi  könyvtár  sorozat, amelynek  kÖ ibeLÜi  70, de le-
het,  hogy  jóivail  több  viasduxs, negyedrét &ovmáwnú  kötetét adta ki ez a  
nyomtató ineéziet", auneđyie&  között számos  -  mind  odoznányos,  mind  köny-
vturáilis  szempontból értékes  -  könyv  is  akad.  Teiimi&szietesen  e so-
rozaton  kivöl is  gazdag  vot  az intézet  kadványolbari;  ezek között  szépdro-
daiotn  is akad jócskán a  Lapekon, airnaniadiszeruí kiadványdkon  és  bivaos 
('aks$ni  stb.) jelentéseken  kívüL,  amelyek ma már persze szintén történelmi  
forrźsmívek  maguk is. A  nyiLvános kónyvtápakon  kívül  if&eg  a  dr. Vásudy  
Imre-féle  gyű jrensénben taiat&  ezek a  mLvek,  annál is inkább, mert ma 
már ez az egyedüli teljes  régi magyar  poLgári  magánkönyvtára a városnak. 
Az egykor igen értékes Farkas  Geiza  könyvtár szegényes maradványait ma a 
Petőfii  EgyesüLet  őrzi.  Darabjad  között  szinaétn tajiálható  néhány  Pileitz  kiad-
vány,  akárcsak az újvidéki Marica vagy a magyar tanszék  LeLtári  könyvei 
lapjain és  köny  r-peđiaain,  de a  zirertjanini  Levéltár, a múzeum, a Városi 
Könyvtár ér a  Pedagógiiaî Főlkoda könyrwtáiiaiaan  s. 

Ezek a  „' hieiiytk" rániutannaik  még egy jelentős  mozzainjatra:  a helyi 
könyvkiadók  (főleg  Pleiitz, &  itt-ott  Sclmeiier  és  Gösdhl  ér  másdk  nyomdai is)  
kontody  kiadói  iteív&ntyLqéggdl fogkiikoztiaik,  de  Bánát (Torontál  ér  Tenies)  szép-
irodaLmi  és  tudományos a&ot& komoLy  ér sokszor igen  rté*kies  tevékenységük-
ben ezzel még nem  dége&ettek  meg:  sz4insoLs beekereki (panosovai  stb.) szerző  
könyve jelent  imeg  ugyanis, a jugoszláv Bánát városain  k,vüL, Teniesvárott  
vagy pedig, főleg,  &sdiapesten. TeljetségüWben  ezeket 'sem  6t1hetjük figye-
lienurnel  a helyi  ma~ywtámkban  vagy már a  helyi  ér újvidéki  közikönyiv-
sárakbari,  habár  enek  polcai is  sokattnondóak.  A hiányzó  Ikiadványck  jó részét,  
de  nem mind,  kięĆ txibhaajsk  a  budaperti C)nszágos Sz6ch6nyi Könyvt4r karton-
ja*  forgatva. Nem mind, mondom, mert akadnak  bánáti &ók, akiknek  mívei  

141  



nem juottk d ia Sédhényi Könyr köny 	rányaira, raiktáxiaiba. Myms- 
sdk tehát a hánáti niagy:aď  szerz,6k kizdványatink fksorlásât. 14  

Mindezk ia 1iadiványdk geme  nem m'erÍvk iki a zreniainii nagkönyv-
táeak (és a be1 ć9ł i az egyes siy1fvános y"árakba átmientett önyvek) áIiIo-
mányát. A banjatuia"-tn kílvül itt sok egyéb érdeikoggégpe, f1eg jie łegzeeességre 
1yuklanűiajtuii!k. 15  Drago1ub Čchć  inbb 'a régi sajtót és íiexikoaokiat rvagy a 
Borovsziki Torontá1-ât büng6me ia, 600 beckerki-ziienjanhi hdyi nagyember 
bio 1Íográfa adataihoz; a könyket magkat csak ridUbb esetben látta. 
Egy-két (kézÍráisos jegyzteiben eniiliített) íróra, könyvre, f&ivoan  a közönség 
iigy1mét. 16  Az egyes  snétszór6diott m könyvtáral1vban, tt-et, ha nem is 
gazdag önyvgyűjteniényre, & értékes 1tézÍratokea alkadtarn, arn1yekr Ć1 szin-
tén be kdU számolnom. Brájjicm6ná1 a már eniített és idézett &rao kívül 
két iön'yvrl és három kézinascsomórói keilll megenéékezsiem. A kézirajtok, 
nlin't már tudj&: 1. Goethe e's a jugoszlávok című  már meg nem Írt könyvéhez 
nyájsottaik volna anyagot; 2. az egyes Nekrológok s a hozzájuk gyűijsövt anyag 
va,j,dwsá,gi iszemdlyek és idté=6nyck mű ödéséhez nyújtaftak éiisékes iadaookait, 
míg a 3. köteg a „&gapdlÍri" „Sdiiinraiflf"-ok ö eövt łein ololvasovt hu-
moros írásokat, verseket és jegyz&önyvket tartaillinazza. Tekintve, hogy Bor-
s" Lajos és itabh más becskereki író, mins maga Brájjar is, tagja volt a Schilja-
raff-ok egylietének, a kutató e k&teben is lllliet érdekes iadaltokwt  és,  f6Ileg 
iiémietnydlivű, irodáni anyagot is. A kézÍratkon kívül meinneiked1hetiink itt 
Brájjerrel, a foiidÍitóvail ijs:  Moderne ungarische Dichter (Pleitz, 1914) az egyik; 
Ungarische Lyrik  (1914-1936, Budapest) a máś k itt ti1âllbiat6 veruRizet. E 
fordítâso łk ekő  kötetét  Ungarische Dichtungen  címen még 1906-bati nckia ki 
Leipzhen. Ez ia kötet  itmeren eJi&treim. A második, 1914-es kiadásban Ered. 
H. Wien ol&zavia uitán Áibrányi Emíl (2), Ady (6), Alba Neviis (2), Babits (2), 
Balla (1), Bárd (2), Benjáiniiin (1), Dutka (4), Erdõs Jenée (2), Fiaikat I. (1), 
Füst MilLán  (1), Gárdonyi (1), FLeltai (2), Ignátus (3) versét  nyújtja a fordító 
a. német kÖZörhséginik. Nem kívánom iüsszehasonilítmi e for sokat Ady többi 
német fordítójának munkájával i(imonduk Fianyó Zc Ăliván fordátásaiivail). Az 
ekső  olvasáskor az rĆluŁk :a henyom&scm, hogy Brájjer hasznos munkát végzett, 
de még nem éskezett el a XX. század irodalmi, köLtói hiangv6teWwz, erköl-
cséhez, iangul1atáű oz (sem Adyhoz, sem la némietben, talán Riiihkiéhez), hanem 
Icörülibolüll ctt rekedt meg az általa iannylira szeretett, Oly nagy szeretettel sa-
nullmányozott Goethe hangudaüúnM ,, hamngvétdlénél. Nem itud dutmni az Ady 
bensőséges tömönségéhez sem. Ha a fordátota iszerzk fdsordlása - az egye-
sekeől fordított versek számámval - antológiai viálogatáisának kritériumát 
ny&jsja, a fordított vagy mellőzött Ady versek Ír  rávlilágítamnmalk arra, meny-
nyire ismerte Adyt és mily szemszögb&l nézte kőlitészietét. A versdmmeik a kö-
vetlkezők: Idh bmn der Sohn des Nordens  (Északi ember vagyok), Wiul dinh 
nur sehen  (Csak látni akarlak),  Bílut und Gođid  (Vér e's arany),  Diie versumnkienen 
Wege (Az elsüllyedt utak),  Allpemn  und  MAem  (Havasok e's Riviéra),  Das 
FiLend träumt  (Álmodik a nyomor). A Csak látni akarlak-lbart a fordító néha 
talán bántán egésziki ki Adyt, példáu{ „Mein Auge brenát namclh dem Genu&s", 
az Ady-ivers ('Csak látni...) a „Geniuss" dinleke46t álIlíta. A „Vér csurran 
vagy arany csörög"-höz Brájer Ismeretlen oknál fogva hozzáteszi a „vörös "  
szółt: „C)b rotes GdLd vertflíesst, rinint rotes Biult", ami által nyugodetá, ki-
egyenmsé'lyozomrtá, goedhe-sen haern&iiku'ssá válik a tömör, zmsáfoílit, nyugtalan, 
de egyszerű  Ady. Az Álmodik a nyomorban , a „Duhaj kiedviek"et „der lodkeiin 
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Sünden Lüsee"-niek fordítja,  ami  megv&ozatj ła, prücldié  teszti Ady  ei1kiöLctsit...  
Mégis igen hasznos  volt foed&ása, hiszen  Wien  e1ősziaa majdnem tdije9en  he-
lyen  érthezi -  e  foiidídrokJbćł  ismerw -  Ady  kö1itészetét.  

Az 1936-os füzet Adorján, Ady,  Bzbivs,  Bárd,  BaIUa, Bán, Duuka, Em&1, 
ErdiéLyi sb. rnelllett  az  ut6dáI1đ amok k61t ćkt  is  ismertieti, ifordíltja,  így a  vą da-
sáigak  közül: Ambrus  i atlázs  (1),  Borsódi  Ferenc (1), Csuka  Zobtán  (2),  Deib-
reezelni J6zsef  (1),  Dudás Kálimán  (1), Fekete Lajos (2),  Galambos  Margit (2!), 
Gergely Borika (1), Huszár  Sánidjor  (1),  Koósz Lksz1Ł  (2!), Kristály István (1),  
Laiták  István (1),  Szen'tdky Korn1  (1)  íversét nyjtva  a  siémit közönségink.  

Bárány B&  özvegyéniél  és  lányánáiI,  Györgyinél &s értékes  anyag kerük  
szemem  olé.  A  liegagydbb  értéket két  kézI1a1t képvisii  ebben a szintén szét -
hui}lovt łoönyvtáiiban.  Az egyik, Bárány kézirata, Laka  Guszt6vr6 széd,  míg 
a többi kézirat  ennek  egy-két  kićstforráisát szo łgá1tahavta  a  készü ő , saInoţs  már 
soha be nem Fejezett,  féliheszakadt disszertááó áUszú6ére. B'rány  korán el-
hunyt,  &sszjcrtációjáit nem fjezihetee  be. Ez így is  - hŐ  fogainiazásáiban  is, 
ha  mai szemirnel  nézve kissé talián pongyola  Irásnuk  Játszik - koimoiyan b&víjti  
tudásunkait mind  Lauka  életének és  kökszetén&,  mind kor  poktiikai  és  iro-
diallomn&rséneténok adaszivai.  Mert Bárány szinte  b6vebben  ismerteti a kort, a  
tdles  XIX.  századot,  mint  Lauka  Gusztáv életét, habár ugyanez nem állt  a  kor  
iodmának  és  Lauđça kłilvészeténdk páshuziamára  is. Ezen a  hdyen,  sajnos, 
nem  mondltaitok  r& többet.  

Ansiáli rejtéiyeselib ia  La  kai-versk kézirava;  ez az  elöregedett  kötőnek és 
a  verseiit tiartailimazza, amiiely&  talián  egyenként  sem kerültek 

még sajté alá. Ezt  ugyan  még meg kellene  âJliapíuani,  de  elhihez komoly  kutia-
tmunkáiia voklã szükség,  meilt  e kéziratok  - küziamert,  hogy  Lauka keze 
öregisógése módfelett  reszketőssé vált  -  szinte teljesen tatilandk. Kü - 

a mintegy  Jletven  évvel  ezAétt oeruzáivaá  papírra vetett sorok már  
tünedeznek,  s  feltétlienüti  m  vánjálk tagyírett &ot&ópiák készíti ćsét,  amelyek  
emélhetőleg,  még  ásheeségeselk,  és  olívahatóvá iteszák  majd a  verseket.'  

Az értelkezéshez  csatoltan lvashaajuk  Szász Károly, Gyulai Pál,  Szana  
Tamás,  Álbrányi Koiinél  és Vadnai Károly egy-egy eredeti 'Levelét.  Ezefk1et az 
Ĺr&  1898-1901  küzötit  intézték  Lauka Guszitávhoz. MeliLékelve  vasi  Gatláztai 
Fekete  Béla „A tekintetes Úr" című  rportja  is 1925-b&l Lauka  Gusztá v  éLe-
tiér11, niségti.  

A harmadik  kézártat  a  beokerelkji  kommunista  Eilbenedhütz Ilusnak,  az 
akkor még  gimnazista  lánynak,  taJlán  Bárány Béla  tanítváinyánaik,  egy  slkerült 
viersét nyljltja.  

A  Lauka—iBi4jer—Somfai  szerkeszttte Toronta'l  ma már csupán a Tör -
énielinili  Levéltár  Joönyvtáiiábain  Lelhető  fel  ta Wochenblatt  és más lapok  társaisá-

gáiban.  A már  innert írók  és költők is főleg  iebben pulhiidtáltán írásajikajt,  de 
itt  jelentottiék  meg  rŁividebb  Lélegzetű, mégis  elvi jelentőségű  dstkeiket TorontáJi  
és  Becekerdk—Zrenjanin politliikusai, szock Ăl6gusai, tört'éniészei  is. A  Torontál 
éviyamai  szintén  ezetknetk  az  írákiniadç, szerticesztőknelk sz6ťsz6r6d6  magán- 

nyvtáiiaibétl kierül śtdk  a  lev&áelha.  Ez a Lap irodalmi és  mvdésvöru6neti 
szempontb6l tdkintve  is  mlegérdJeniel iteUt  egy  ráapos böngt&sz6st.  Ez  alkalijolin-
mali csupán  áslłaipozauk évďdltyarnait,  s megállapítottuk, hogy szinte  hiányta-
Ilanuli közJlti  az egyes (magyar, német,  sziertb nyé1vű) eajt orgánwndk indul]áát, 
tnegszůnését,  s  'niás  egyéb  adiatait (eltibzás, betikás, itb.)  Igy  p~  azt is, 
kik  szăerkesztették  az egyes  ltaipdkat  az  lid& fólamán:  1882-ben veszi át a 
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szeiikesztét La1ćia Gusztáv, ihogy  a he~  azután 1892-ben  áaçéhppá aba-
kj'o. Vszont  tíz  h6sap msSJ1a  egy  „kiis c łienis6giie" hívja  f1 a  figyeLmet  
a  lap, imia,  hogy  megndu'Lt Słtastílk lapja,  a Torontáli Ellenzék.  

Azit  is  nw~attjuk  bel&, hogy 1911  júniusában Sc in~fuí vezet66v4e1 el -
látoajttalk  a magyar újságír& Bê ligrádba, alhidt  az ottani  írók, híilLapír& - 
Nuić  vezetásével -  szépen,  bar&iślaig  fogadták  őket. 18  

Számos c4ly mui vidIódiésitõrvéneti adlaittail 'szodgál  ez a Lap,  iiÁmdyek a me-
gycii mézjau,mkm, kõiwydilaikra, egyesü'letkiie  ás a :bennük fdlIyó kukráletre  
vetnek fényt, de  am&ydkniek egytai poamadialleii vonkozai  is van-
nak és azt a kérdést is  megiviiLáigś tják, kk la poLgáiii iffiagyax kiutŁaiia ~- ,tói, 
ápclői  e tájon, ki a dözöxis'ége, mieaánjáa e mvie1Mésnek ás  - iiagán  a  pod-
gírli m4vidlôdésen kívül -  v  nlk-e egyéb  c&jai  is e  ktakoi&nalk,  s  hu 
igen: lyek azok?! 

A múzeum  mIegailakí!ta áveitíg, s& éveizedikig húzódii śk  4 habár  enrtdk 
szorgailmiazái maguk  a  rnegyei hiajtailorn hordozói,  úgyis mint  az egyes  fŁ Ldibi.r-
adkok  ás  poLgári vagyonok  iletéteménycsei  ás  gyaeapítói. A  ucLniai  bár&  - 
Nilkolias  Fedor ás Mihály  - mr  1894-ben  áieng'edlk pâldiáu{ saját, śanMdi 
nmizmamkąai gyűjtomiényükct  a  iétestendő  múzeum  szÁimára. A múzslaii oL-
vkör elnkávé Reuter  Oszkár becis&eMki rendiórikaOltânpt váLaszţják meg 
(vagy uevk  ki);  jovédjiik a nagbiiitokos rienles ás cukorgyár- łaiLapkó dr. 
Denkć  P.á[  lesz.  U.gyainekkor  a  közégeket a főispán maga  hívja  fel ingyen 
n6pkõny,vitának allapkására, r> ezekhez  nliagia  'a  'bekgyniiaisztárium szoLgá}tata,  
kellő  páLdysz&iiban  ás ingyen,  a  köny Jilomáinyt. Termiészettesen  e parancs -
nak  eleget Is  iteszndk, azonnalI vgy  az idők  fd1yaimán,  mind a  rãagyar,  mind 
a  n6net  ás  szeib közágek  hatóságai is  - poLgári könyvetket juvtaeva  a népnek , 
magyar nyelven. A  beciskereki magylair oL ţ asĆ&ör  vezetője maga a megyei ás  
áLlami hataLmasság - grM BehILen vok. 19  

Mégis: még 1903 - hasi ik  cisa&  a múzeum ás könyvtár  aáaipításá'ród  vasi szó,  
hoLott  ezt most Is maga a megyei  huivaűom,  például  dr. DelLinsasi.ios Ilajos szor-
gaLmazza  ás  ihartározi~  Is hoznak a megyei közgyű ésen Ibizonyom  megyei  
szubvenciórái  ás a  magánosok id~r451 arra hogy künyividiik  egy részét en-
gedj& át a  közkönyvtáiva&. A Torositáili KME  még 1905-ben Is hoz ól y 
batározajtot, hogy Jankó Ágoston allispánra  bízza a  ikönyvmk  ás múzeum  ter-
vezetándk kidoLgoását, ia megďelelő  kultúrotthon iet1i6$tásét - anieihez a 
vrmegye adná iaz  anyagiakat. A megylei főjegyző, a iszocádégw dr. Stassidc 
Ferenc Is harcát  a megyei  kuiltúráéi,t ás imecén&súl  megnyeri Benyovsztkit, 
Butallexit - sz&valt  a  uiagbiiitokosdkat  ás a  vagyonos pdlgár0kat.20  1907-ben 
Somfai, Visiczdhńdy, Jeszienszkii szorgaiknazz& ezt az ügyet, rábírják  például  
gróf Karácsonyát a menénásságra. A múzewn  ás  köinyvtár ügyi6t iazmban még-
sem tudjáik aiyáLheiitni. Hiába ajándékozza c4a Iiaukia  özvegye a Leendő  mú
zeumnak Petőfi ás Arany leveleit az e]lhizt k&~Z.21  Még 19094 en is Csu-
pán keresik a meglfetlietlő  épililetiec ás 'e célra  Viniczhićdy,  a megyei  f&jegyző ,  
jogász ás  szociodógius, vezettá  a gyűjtési  aikd6t. 22  Közeledik niár  az első  háború 
Ideje, amikor  Bogoájub Meksdé (iMiexklh),  a  megyéi ifo&liervAltáros  és történész  ar-
rĆ l  tudósít benoiiniket, hogy  miúzeumi  anyag már van, de épület még mindig 

nines a múzeum ás könyvtár számára. Négy  köllön  épületben  vatn  a sok ado-
mány, így  p'áldáel Talliási  Emil  fltdbirtdkoes ajániidékgyűjteménye, fedraiktá-
rozvia, öz3Jdlłva 23  

A  népegyetiem, Liceum, nusá 	názium  s egyéb  dĺy initiézimények  léte- 
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- asiie1k csupán  egyes 	do  vagy 	adorozatok szervez&ém 
szorítkozniak, $ nem kívniiaJk imeg siagyóbb $niisszeg1wt, biefkiuevései1çieit, vi- 
szont  a  si4 iiiegnyerését és ImereL4g6t o1oztk,  vagy a 	•)voáraIk 	pf- 
ta  is  - so&íia1 rövidbb id& igényk.  Sajnos, itt nincs  terünk  e  tga Ć  
evenség bvb ismeiitietiésére, llgy csuni  az előadók  ievét, egyies eli&adiá -

sok címét  jegyezzÁi1k s]eg  az  initiéz1m6nyt  megjelölve, amely az   dlóadá-
soroz~ka,t szemezte. Szmieaainnzor taUlkoztunk a Toronta'lbśani niutin eiś3-
adćvatt Brjjer Lajo®sa)1, Marton Andioriiail, Stassiílgai, Várady Iiniréve ű , Soimda'i 
Jinsal, S'verni Láadrval24, dr. Cziťbusz Gi&4jval, Jk6 Ágotonna1 (alispáin, 
szociieli6gut), ViiinczdhLdyv&  (megyei főjegyző, jogi író),  Borsódivol, Farkas 
Gzal,  Bárány  Bé1v01  stb., míg az  dóa~ szervez&je leginUbb  maga  
Soaiia&  János  V*.25  A  h&ború alant fyuat6dk  ez a  wviákenyç%6g. Ekkor kap-
eq~ a  mw*ába Szenitivyi Fernc.  A  munk~ov~ űeabbak 
Cninibusz Qézia,  Somai  & Fark" vdnaik. Czibusz  mór  Coxnte, Speinser  muri-
ksáigl  és  -IVUrx-xóI is  tantott éJadt; pensze egyãii.k eanat  sem fogadja 
dl a  ~ ~égében,  mégis  ismierteti őkt 26  

Maga  a  SzoairLdemdkirata  Part is ,rendezett  a  szakzervezctielk mjnikámí 
szimár,a  ilyen  tainś amokiat,  is a  nnukisoka!l sziinpatizáűió, xlgi  gondol-
kodkú, hailjadóbb ért~iekhez fordijva, &keit ikérte ď i  az  &aod  meg-
ttsára. Igy iitt ibó1 Somtfai (péid&d:  Szindikalizmus és politika),  Far&ias 
Geiza (Vgtt6nielem), Szenieis i(szooiJlis  demagógia),  Czirbusz  (A  nnoderui 

	

nészevtudonániyck), Swrri ]Ăzár  (az  angiol  m 	mozgadom),  Jankó  Âgc- 
teri  (a  nidot), nievetvct aozunid. Küdöna feiljegyzeun  még Somfai  egydk  
ełĎőadznalk  a  om'ét:  A szindikalizmus káros hatásáról a szociáldemokrácia 
forradalmi, gazdasági fejlődésére. De  leutaznak Becakerekre eL&ad4sia ůik megtar-
tssám  Fényes Samu  -  az  útöi&! -  és Ágoston Péter, a  vradii uzooiaLista 
jogakad6miai omír ér  1)5nvénse*6  is, aki  (.hab-ár vuJgrisan)  az  disők  között  
ailkakuazza Magyoxo~ ą  történelmi  maaer diizmiis módzerét  a  untlmra.28  
1915-bein .mr Asilányii Deziső  iis bakapodott  e  munba.  Míg  Stern  a  há-
Łxri' tiáxsadadmÄ övietkezményienőĘ  Ő  a  vidÁgb&éről  tatit több dadást  m4•r  
1915-ben.'  „Ku'iitťira fűiézmán,coa,l?" -  nem, több  aindiáil inmncLen eeitre. 30  

Úgy érzem,  teleseri föJiöseges iküváaszeaol  e gazdagon buzgó  kultúr-
nunitkhan  a  poziitívumot  a  riegiatśvuuntól.  Bizonyos, hogy itt polgári  asl!kotĆ4k  
ér  kudit6rverjesza&k munkámá~  van szó, akik néha  b6kezk,  máskor fo-
gukhoz verik a  ariaiut,  s ha a  prdktavikmm poilgálli óton-im6dori  kívántak is 
hatni, ezzel  - akár Jásziiék, Sziaibó Ervinék, Biiaunék, Ágortoinék -  koruk és  
tajuk &hetó maximumát a&ák, hiszien  azt a  uikdtsg  is  diogiadta,  mert 
maga sem tudott még többet  nyútanii.  

Ha a nemzetiségek ér a proletariátus  ilmzer~  a  tnagyuz pgti kuitťwa  
terjesztése útján  - valószíleg  nem volt ér nem  lè»ewtt té!ságosan jóbiszem ű  
kuiis6mîiva  (a  megyei &zanaknaaságok  és a  belügymímszter részénőJ),  a  haJd6  
polgári  érWlmilségick (Sonifai&, Fartkjajs&, Sternék, Czbu&zék)  'bizony j6-
hiszentűen ciekeditek,  a  &iadasdás ékvonaláiban  tudva, érezve  magukat.  Ugyan-
ezt  itemnéswte6en  nem  nxniJihatj&  el a  rnec&násokróĘ  a birtok,  sőke  és ha-
tiajom uziairMi, a&űik sśĂkiszor 4îhtiniák&  az  érteinniségiek j6hzeiinű&ségét, $ tu-
dsatoisain fdliytartak ieiszereílć,, demobiilizáló polieikÁt.  
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A nemzeti kérdés körébe tartozik az is, hogy a magyar nagnlkönyvrtáraik 
rikábhain tarealimazitak (a német, francia, angol könyMe łk sszédiságban) 
szerb vagy ~,án köiiyvdket, míg a szerb könytáeakhan garzimadvai1 volt 
magyar ikünyv - hiszen itdlajdonosaák öhbnyine magyar egyetiemdten végezték 
tlsnnyaikat, míg a magyarok - Braun& kivásd1jévl - csak ri&n tainrul-
vak: tudtak szeribil. E1'leníkez6]ieg a ningywr iténetír& - Swi&1ray, Dudás, 
Borovszlki - persze MUsan, persze tlijesein „magyar" sz.empon66 ł, - de 
gyakran tainulm'iozták a vajdws,ági serbk nútjt, míg a szeiib történészek 
vlesen ed vd!taík i!og!ai1iva saját múltjuk ku%atásávz, hiszen a göreénje4em az 
&t  uainít6mirttere, s & az réleben a nemzeti f&szabadulst kés7Átesvék 

Mdez  te észicjtesein - egyliőre még csupán hipvézis. A kutaitánt min-
den irányban foyrtasni kelii, s ez fogja a hipotézist vagy dbu atnii - vagy 
tézssé és sziintézissé emelni. Az eddigi munka még csupán arra alkallimass, hogy 
a tovbbiaIkbasn egy ‚;haditerv" kidol!gozájsánalk aánpját képezhesse. Mégis út-
rnu'tíatóul rszdlgáiihat egész Bánk ás Boaka m ű lődésv51iv6nti kuwtiisához. 

JEGYZETEK 

Lőrinc Péter: A bánáti róna társadalma.  Tudósok és politikusok.  Magyad Szó I. 1963. VII. 21.; 
II. 1963.  VII,  28.; III. 1963. VIII. 4.; IV. 1963. VIII. 11.  

Dragoljub Colié zrenjanini  kutató, levéltáros, munkatársa a városi monográfiának  (Zrenjanin,  
1966), amely 1968-ban jelent  nieg.  Jelenleg a Zrenjanin  című  lapban közli a 600  Becskereken  és  Zre-
ninban  élt, Ott született író, politikus, tudós rövidre fogott életrajzát. 

3 E jegyzőkönyvet lásd közlésemben a  Godilnjak Filozoy'skog fakulteta, Novi Sad,  1967-es  kote-
tében;  feldolgozva ős egybevetve a  pancsovai  Szerb Nemzeti Tanács  jegyzőkonyvével  pedig, kivona-
tosan, a HID-ban,  1968., 10. szám.  

V.ö.  Somfai János két regényét: Forradalom és Két világ. 
Az egykori Becskereket a cukorgyár és  Csekonics  uralta; a bánátiak közöl  Csekonicsnak  volt 

uralkodó szerepe a gyárban is. Viszont a gyár valóságos ura a  Leszámitolóbank  meg a  Llnderbank  volt 
mindaddig,  mig  Hitlerék meg nem szállták Magyarországot 1944.  márscusában.  Attól fogva  báró  Ma-
darassy-Beckék  szerepét átvették a „3.  Resch"  gazdasági urai:  Eduard  von  Nicolai,  A. von Fink stb. 
A birtok ős tőke együttműködését a  becskereki  cukorgyárban ezek a nevek  jelzik:  1890-1910 (alapító 
tárgyalások ideje) és 1910-1918 (a már m űködő  gyár ideje) között gróf  Csekovscs  Endre,  Rónay  Jenő  
ős Ernő, báró  Tallián  Béla,  Bottka  Béla, gróf Karácsonyi Andor,  Pármai  Róbert herceg, báró Orczy,  
dr. Demko  Pál,  hg. Thurn -Taxis stb. mint nemesek,  dr.  majd báró  Papp  Géza,  Telbis,  Marton Andor,  
Poroszkay  Béla,  Babics  József,  Perisics  Zoltán,  Ellbogen, Léderer, br. Madarassy-Beck  Marcell, Jankó 
Ágoston, Elek Pál, Ullmann  Pál, stb. mint polgárok voltak a gyár igazgatósági tagjai. 1918-1941 
között a megmaradt egyes régi nevekhez újabb, szerb nevek csatlakoztak:  Jovan Bogdanov, Slavko 
Županski, Žarko Jak ă ić ,  Elek Viktor és mások, ahol a szerb ismert és elismert politikusok nevére volt 
csupán szüksége a gyárnak, a banknak, a nemzetközi finánct őkének. Az 1941-es  „arizálás"  sokak ki-
bukását követelte meg. Helyüket egyes magyarok  (Tóthváradi-Asbóth,  Marton,  Demkó, Várady),  de 
főleg németek (Fink,  Nicolai)  foglalták cl, míg a szerbek és zsidók kiszorultak. A magyar és német 
csoport azután egymás ellen fogott fegyvert; így kerülhetett sor a bels ő  intrikákra, sőt szabotázs- és 
amerikázási  akciókra, magyar részr ől, amelyeknek célja és következménye a termelés csökkentése volt. 
(Lásd A. Lebi: Banatska industrija íe ćera, Istorijski G/amik,  Beograd,  1957. 3.  sz.  A bővített változat 
még kéziratban )  A telepités . . .  a földművelésügyi miniszter, Darányi Ignác  ...  alatt 1900-ban  . . .  konferencia 
jegyz őkönyve.  Bp.,  1900. E hatalmas, kéziratként kinyomott kötetben a földmunkái-mozgalmat leszerelni 
kívánd különböző  telepítési tervek között szerepelnek  Jeszenszki  Ignác,  Rónay  Jenő ,  Tallián  Béla, stb. 
szóbeli vagy Írásban beterjesztett javaslatai is, míg a „polgári utópista  '  teljesen jóhiszem ű  Farkas 
vagy Somfai nem kaptak meghívót és Bácska sem volt képviselve. A  bántiak  hasonló nyilatkozatait, 
iratait 1897 -bŐ l  lásd  Arpad Lebi: Elemir i Taras 1897,  Zrenjanin,  1954,  dmű  oknsánygyfsjteményben. 

Stanoje Zupaniki  és édesanyja elnézését kérem.  Stanoje Županski  kommunista, az  Omladinsks 
pokret  idején (1936-1939), ső t már 1933-bari  is tartott el őadást a történelmi  materializmusról.  Később 
bukaresti nagykövetünk volt. Ő  hívta fel figyelmemet arra a mozzanatra, hogy apja,  Slavko Županski 
egykori főispán, majd tartományi népfrontos funkcionárius, könyvtárában egyként vannak szerb ős 
magyar könyvek, hiszen mind Ő, mind élő  anyja  -  aki Vajdaságban  az  elsó  történelemtanárn ő  volt  -  
Budapesten hallgatták az egyetemi el őadásokat. Mint Lola  Ribar,  Ő  is hatott azután apjára Oly irány-
ban, hogy béküljön meg ős működjék  együtt  a  kommunistákkal.  Hatott  Slavko Żupanskira  természetesen 
és főleg az is, hogy a polgári nacionalista pártok nem harcoltak Hitler ellen a függetlenségért, a hogy 
a népfelszabadító harcot éppen a kommunisták szervezték és irányították. Mindez nem egyedülálló eset, 
de éppen ezért jellemz ő  és ide kívánkozik.  

Várady  lapjairól: Nagybecskereki Hírlap, Délvidéki Újság és Unser Blatt, lásd  Banatska gra-
đanska levira  című  tanulmányomat a  Zbornik Inst. savr. ist.  10. szám,  Arpad Lebi  név alatt. 

i  Slavko żupanski  özvegye  verseci Brašovan -lány, így Ismeri az egykori utópista  „verseti  szocia-
listákat" (akik közül szakadt ki  Jala Tomié  ős Laza  NanČiĆ ,  de akik közé tartoztak a  Bralovan -ok is), 
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most arról tájékoztat, hogy Pelagi Ć , újvidéki száműzetésében tovább üldöztetve, egy id őben Versecen 
is bújdosott, a várromok környékén, ahol Brašovanék rejtegették. Ide kívánkozna néhány szó a két 
huszadik századbeli nemzedék kapcsolatairól és egymásra tett hatásáról is. Amint lájtuk a Zupanski, 
a Lola Ribar  s más esetekből: a kommunistává vált fiúk visszahatottak a polgári apákra, akikt ő l ne-
velésüket, becsületes, egyenes magatartásukat nyerték. Egyel őre inkább szerb vonatkozásban tapasztaltam 
- bizonyíthatóan - az ţ  a folyamatot, hogy azok a polgári demokrata apák, akik meggy őződésből és 
becsületesen harcoltak egy jobb korért - koruk maximumát adva ezzel -‚ gyermekeikre oly irányban 
hatottak, hogy azok is becsületesen meggy őződésesen harcoljanak saját koruk maximumát adva ezzel 
soronlevő  jobb, „örömösebb" (Kassk szava) életért. Igy vált kommunistává, hogy Bánátban maradjunk, 
egy Bogdanov (Pancsova), Jakli ć  (Kikinda), Staji ć  (Mokrin-Kikinda-Pancsova stb.) vagy a Ribarok, 
Smodlakák, Pribiěevićek. Csupán egy példát a két egymástól osztályhelyzetben is távol alló két nem-
zedékről Zrenjaninban 1936-38-ban, az Omladinski pokret (Ifjúsági Mozgalom) idejéb ől. Zrenjanin talán 
az egyedüli olyan városa Vajdaságnak, ahol, a Županskiak segítségével, a fiatalok a Szinte hivatalos 
jellegű  szerb nőmozgalom székházában tanyázhattak, gyülekezhettek, rendezhették összejöveteleiket. Žu-
panskiné volt tudniillik az elnök, ő  rendelkezett a helyiségek fölött, átengedve azt a kommunista-anti-
fasiszta ifjúságnak. Egyesek tiltakoztak a kommunisták támogatása ellen, a többség azonban letorkolta 
ezeket: „Csak nem tételezed fel a radikális Źupanskiról, hogy kommunistákat rejteget." Zrenjaninban 
az „Ompok" keretei között a nemzeti viszonyokat is rendezték: a tagság nagyobb része ugyanis magyar 
volt, sőt Schulman Rózsi és Bojin (Bozsin)- Burkus Valéria nem csak a  Tühörbe  stb., de a  NA Život-ba  
is irogattak, míg Árvai, a költő , a szervezet pénztárosa lett. 

Az eredeti okmány Brájjer Stefániánál, Zrenjaninban; fényképmásolata a zrenjanini Istorijski 
arhiv-ban (Történelmi Levéltár). Az okmány jelzete P 11451/571-1847 decemberéb ől. Ferdinánd itt el-
sőnek van jelezve; a magyar történelemben ötödikként ismert. „Isten kedvez ő  kegyelme" rövid ideig 
tartott. Egy év múlva az ifjú - s a forradalmat üldöz ő  - Ferenc József váltotta le. Az okirat 
szerint Ferdinánd csupán osztrák császár. Az irat mégis magyar nyelv ő . Apponyi György az akkori 
,,konzervatív -  reakció vezére. 

II Bárány könyveit lásd Várady Imre Is a Városi  Múzeum (Gradski Muzej) vagy Városi  Konyvtár  
könyvei között. 

‚'  A nyomdában sem a könyvek maguk, sem pedig ily jegyzékek nem találhatók. Dr. Brá;íer 
Lajos, az alapító unokája, szép könyvtárral rendelkezett, s ebben bizonyára megvolt a Pleitz könyv-
kiadó-vállalat összes kiadványa. Ez a könyvtár ma már nincs meg. Számos kötete bizonyára fellelhet ő  
még Brájjer lányánál, Amerikában. Egyes Pleitz-kiadványokra dr. Várady Imre könyvtárában (Dr. Vá-
rady Józsefnél, Zrenjanin), az Istorijiki arhiv könyvállványasn, a Gradska Biblioteka (Városi Könyv-
tár), és & Gradski muzej polcain bukkantam. Ezekb ől csak nagyon hiányosan lehet összeállítans a 
Pleitz-kiadváayokjegyzékét. 

IS Tekintve, hogy teljes jegyzéket nem nyújthatok, s hogy témám, célom az egyes (egykor magán-) 
könyvtárak állományának s e könyvtárak jellegzetességének megállapítása, csupán itt a jegyzetek kö 
zött - éspedig könyvtárak szerint - adom & sorozatból fellelt s egyéb hasonló tudományos könyvek 
jegyzékét. A Levéltárban  & következő  köteteket találtam meg: 

Risztics  János: Szerbia külügyi viszonyai az ójabb id őben, 1848-68, 1.-II. 1892. 
Barta  Gyula: A szerb nép történetének els ő  öt százada, 1915. 
Jókly L.: Torontál vármegye állapota, 1887, 1890. 
Evi  jelentés Toroncál vármegye állapotáról, Pleitz-Jókly: Becskerek-Kikinda, 1881, 1882. 
Tallián  Béla: Alispán évi jelentése, 1884-1885, Kikinda-Becskerek, 1885, 1886. 
Rudolfgnads . . . Monographie,  1891. 
Anyakönyvi lexikon tárgymutatója, I. 1896. 
K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, 1891. 
Tallián . . . Jelentése, 1883, 1884. 
Torontál vm.  állapota 1874, 1875. 
Főispáni székfoglaló beszéd 1917, 1917. 
Király Pál: Dácia X., 1893. 
Grossbecskercker Wochenb!att -  évfolyamai. 
Torontál -  évfolyamai. 
Torontál  vármegye hivatalos lapja, 1904-1918. 
Torontál  vármegye MKE Évkönyvei: Somfai, 1914, stb. 
Csuday J.: A legújabb kor története 1818-1885, 1.-III., 1889. 
Európa története 1789-1815. 
Hőhe Lajos: Magyarország ójabbkori története 1815-1892, 1893. 
Smets M.: Az osztrák birodalom története II. 1891. 
Távolsági mutató Torontál várme,gyében, 1914. 
Balbs-Czirbusz:  Egyetemes földra)z I., 1893. 
Nagyküküllőból  menekültek listája 1916-ban, 1916. 
Becskereki  iskolák értesítő i 1884-1918. 
Steinbach  jubileum rmlékkötete 1896, 97. 
Torontál  Vármegye MKE, Somfai, 1885-1910, 1910. 
Bányai: Seţinbach élete, 1896. 
Büchler  Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története, 1914. 

A Városi könyvtárban  & következő  Pleitz Fer. Pál. kiadványok találhatók: 

Dr. Lajos Brájjer: Moderne ungarische Dichter, 1914. 
Somfai János: Forradalom 1906. 
Balbi-Czirbusz:  Egyetemes földrajz, IV.-V. 1897, 1899. 
Szigethy Sz.  Vilmos: A trubadur. Királykisasszonyok. 1900. 
Leuka-kötet, 1900. 
Bodó Mátyás: Ambrus Kati, 1914. 
Scossa Dezső : Elbeszélések, 1890. 
Somfai János: Két világ, 1913. 
Somfai János: Kutyavár, 1903. 
Somfai János: Forradalom, 1906. 
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Paganel Camille: Szkanderbég  története (ford. Hager), 1890. 
Nagy K. Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, 1891. 
Dr. Várady Imre könyvtárában ezek a Pleitz-könyvek találhatók: 
Paganel-Hager: Szkanderbég  története, 1890. 
Wertner  Mór: Az Árpádok családi története, 1892. 
Wámbéry-Szamota:  Régi magyar utazók Európában, 1532-1170; 1892. 
Dr. Lázár Gyula: Az orosz birodalom története, IV. 1725-jelenkor 1891. 
Jirecsek  L J. (ford. Mayer Rezs ő): A bolgárok története 1186-mig, Pesty Fr. el őszavával, 1889. 
Dr. Thim József: A szerbek története, 1892. 
Vigouroux  F. (ford. Schmitd): A biblia és az újabb fölfödözések Palesztinában, 1894. 
Ebers (Schmidt): Cicerone . . . Egyptamon át, I. 1893. 
1-lolzwarth: Világtörténet (ford. Szabó F.), 1.-IV., 1892. 
Kaulen  (Szabó Árpád): Assyria és Babylonia, 1891. 
Szabó Ferenc: Európa története 1789-1815., 1.-II., 
Schneidler (Hommer):  A görög királyság története, 1890. 
Lázár Gyula: A török birodalom története, 1890. 
Werther:  A középkori délszláv uralkodók  .... 1891. 
A Múzeum környvta'rában  található: 

Boróczy  Dezső : Távolsági útmutató Torontál vármegyében, 1914. 
A, Klar: Daljinar vojvo đanske oblasti, 1927. 
Dr. Stassik Ferenc: A volt határ őrvidéki házközösségek, 1900. 
Farkas Geiza: Mi tetszik és miért? 1927. 
Bárány Ágoston: Temes vármegye emléke, 1848. 
Risztics  János: Szerbia külügyi viszonyai, 1.-II., 1892. 
• Pedagógiai  Fő iskola könyvtárában akadtam rá: Stassik könyvére: Magyar kisajátítási jog. 
• Petőţi  Sándor Múvelődési Egyesületben, a Farkas Geiza-féle hagyatékban, a szerz ő  ex libris-

eivel ellátott könyvei között Pleitz-kiadványok is találhatók, Így például: Weiss már ismert huszonkét 
kötetes Világtörténelme, Marton Andor füzete: Madách Is költészete, 1923. Kernné Végh Vilma: Nap-
nyugta (1920-as évek); Szabó Ferenc: Európa története 1.-II. Majd a már ismert: A török birodalom 
története, 1890., Holzwarth könyve stb. 

Újvidékre is elkerült egynéhány a Pleita kiadványokból; a Marica könyvtárában bukkantam rá 
például: 

Poroszkay  Ignác könyvére: Melyik csatorna volna hasznosabb  ...?  1868. 
Szabó Ferenc: Európa története . . . 1789-1815., 1.-II. 
Szabó Ferenc: A legújabb kor története 1815-1885, 1.-II. 
Sombai  János: Torontál vármegyei MKE Évkönyvei, 3, 4, 6; 1911. 
Zsíross Mihály: Torontál vármegye költségvetése, 1897; 1896. 
Zsíross Mihály: Torontál vármegye költségvetése, 1903; 1902. 
Torontál vármegye népszámlálása, 1870; 1871. 
Torontál  vármegye szabályrendeletei, 1899. és 1909. 
Farkas Geiza: A társadalmi lélektan köréb ő l, 1925. 
Farkas Geiza: Veszélyben a haza, 1908. 
Lauka  Gusztáv: Becskerek az alig múltban és a jelenben, Becskerek, Jokly, 1886. 

Míg a Novi Sad-i Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének könyvtárában a következ ő  köny-
vekre akadtam: 

Borsódi  Lajos: Házibál, 1923. 
Szabó Ferenc: Európa története, 1.-II. 
Rousseau János J.: A társadalmi szerz ődés, 1895. 
Aszlányi Dezső ; Megszólal a történelem, 1923. 
Czirbusz  Géza: Bálbi egyetemes földrajza 2.-IV. Pleitz, 1893-1897. 
Torontál  vármegye szabályrendeleteinek gy ű jteménye, 1909. 
Tallián  B.: Évi jelentése 1881, 1882, 1883; Pleitz Is Jóklynál. 
Vékony Náci: Ákom-bákom, irka-firka, 1931. 
'  A Városi Könyvtárban: Vizeki Tallián Béla: Évi jelentése Torontál vármegye 1884. évi állapo-

táról, Kikinda, 1885. (Több ily jelentés.) 

Sombfai  János: A DMKE emlékkönyve, 1885-1910. 
Becskereki  polgári kaszinó alapszabályai, Pest, 1837. 
Aszlányi  Dezső : Világszerelem. Az ember, Becskerek, 1925. 
A 	Dezső : Szerelem, Bp., 1924. 
Aszlányi  Dezső : Új evolúciók, Bp.,, 1910. 
Wollák  Gyula: Műveltség Is álműveltség (Előszava Farkas Geizától), Subotica, 1929. 
Borsódi Ferenc: 

 
Három  üstökös, Petrovgrád, 1939. 

Szigethy Sz.  Vilmos: A trubadur. Királykisasszonyok, Pleitz, 1900. 
Szigethy Sz. Vilmos: A vármegyeház kapujából, Subotica, 1933. 
Borsódi Lajos, Zrenjanin. 
Brájjer  Lajos: A vidéken (Lauka elószavával), Bp., 1898. 
Lauka Gusztáv: A múltból a jelennck, Bp. 
Damaszksn  Arzén: A mászai fennsíkon, Bp., 1900. 
Szentkláray  Jenő : Útiképek, Bp., 1890. 
Lauka  Gusztáv: A bölcső  titkai, Bp. 

Várady  Imre könyvtárában: 

Dr. Kardos Samu: Wesselényi . . . 2.-II. (1796-1850), Bp., 1905. 
Dr. Czirbusz Géza: Magyarország a XX. század elején, Temesvár, 1902. 
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A múzeum könyvtárában: 

Milleker:  Dél-Magyarország régiségi leletei, 1.-II., 1897. 'Valamint Milleker számos könyve, több-
nyire német nyelven, amelyekre itt ezért nem térek ki.) 

Böhm Lénárt:  A bánság külön története, Bp., 1867. (Ugyanez németül is, de itt csak magyar 
nyelvű  kiadványokról van szó, ezért nem közlöm Schwicker, Kraushaar stb. könyveinek adatait sem.) 

Bárány Ágoston: Torontál vármegye hajdana, Pest, 1845. 
Dr. Szentkláray Jenő : Temes vármegye története, Bp. 
Dr. Szentkláray Jenő : Száz év Dél-Magyarország történetéb ől, Temesvár, 1882. 
Borovszky  Samu: Torontál vármegye, Bp., 1911. 
Szentkláray  Jenő : A Csanád-megyei plébániák története, Tv., 1898. 
Milleker  Félix: Dél-Magyarország az őskorban; 
Milleker  Félix: Dél-Magyarország a rómaiak alatt, Tv. 1893, 1894. 
Szentkláray  Jenő : A szerb monostor-egyházak történeti emlékei Dél-Magyarországon, Bp. 
Milleker: Dél-Magyarország középkori földrajza. 
Milleker: Versec . . .  története, Bp., 1886. 
Szentiványi  Ferenc: Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX. században, Bp., 

1912. 
Jeszenszki  Ignác: Torontál vármegye gazdasági monográfiája, Bp., 1904, (A Kiáltó Szó itt nincs 

meg ugyane szerz ő tő l, 1897-bő l.) 
Büchler  Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története, Becskerek, 1924. 
Bodor A.: Dél-Magyarországi telepítések története, Bp., 1914. 
Jókly  Lipót: Torontál vármegyei irányt ű , Kikinda, 1880. 
Szentiványi  Ferenc: Nagybecskerek város fejl ődése és jelentősége, Bp. 1911. 
Szentkláray  Jenő : Történeti adattár: Csanádegyházmegye hajdana, Tv., 1871. 
Bodor A.: Temesvár és Dél-Magyarország, Tv. 
Czirbusz  Géza: A Temes- és Torontál-vármegyei bolgárok, Krasovánok, 1.-II., Bp., 1913. 
Juga Velimir: A szent korona országaiban él ő  szerbek, Bp., 1913. 

A Petőfi körben: 

Marton Andor: Gr. Vay Sándor: Elpusztult urak. 

A  Matica  könyvtárban: 

Marton Andor: Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület monográfiája, Bp. 1896. 
Torontál  vármegye gazdasági viszonyai és gazdasági rendszere, Bp. 1907. 
Szabó Ferenc: A legújabb kor története, 1815-1871, 1.-III., Bp. 1880. 
Szentiványi  F.: Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége, Bp. 1911. 
Szentiványi F.: Torontál várniegye közigazgatási és szociális állapota, Bp. 1912. 
Szentkláray Jenő : A becskereki vár. Bp. 1886. 
Szentkláray  Jenő : Bethlenfalvi Balassi . . . Bp. 1904. 
Szentkláray  Jenő : Debreceni Bárány Ágoston élete . . . Bp. 1914. 
Szentkláray Jenő : Dunai hajóhadak története, Bp. 1885. 
Szentkláray Jen6:  Oláhok költöztetése Dél-Magyarországon, Bp. 1891. 
Szentkláray Jen ő : Száz év Dél-Magyarország történetéb ől, Bp. 1882. 
Szentkláray Jenő : A szerb monostoregyházak. . .‚ Bp. 1908. 
Szentkláray  Jenő : A társadalom nemzeti feladatai Dél-Magyarországon, Tv. 1897. 
Szentkláray  Jenő : Újabb részletek a dél-magyarországi török hódoltság  .... Bp.  1917. 
Farkas Geiza: Démonok közt,  Bp.  1923. 
Farkas Geiza: A fejnélküli ember, Subotica, 1933. 
Fináczy  Ernő : A Francia középiskolák múltja és jelene,  Bp.  1890. 
Fináczy Ern ő : A középkori nevelés története,  Bp.  1914. 
Fináczy  Ernő : A magyarországi középiskolák múltja és jelene, Bp. 1896. 
Fináczy  Ernő : A magyarországi közoktatás története, Bp. 1899. 
Fináczy  Ernő : A magyarországi közoktatás Mária Terézia korában, 1.-II., Bp. 1899. 
Fináczy  Ernő : A nevelés története, 1.-II., Bp. 1904, 1905. 
Fináczy Ernő : Az ókori nevelés története, Bp. 1906. 
Jeszenszki  Ignác: Torontál vármegyei gazdasági egyesület monográfiája, Budapest, 1904. 
Czirbusz  Géza: Albánia és az albán kérdés, Bp. 1915. 
Czirbusz Géza: A dél-magyarországi bolgárok, Tv. 1882. 
Czirbusz Géza: A dél-magyarországi németek, Bp. 1913. 
Czirbusz Géza: Magyarország a XX. század elején, Tv. 1902. 
Czirbusz  Géza: A nemzeti művelődés geográfiája és a geográfiai fatalisták, Bp. 1912. 
Lauka  Gusztáv: A szentvilág titkai, Bp. 1888. 
Lauka  Gusztáv: Szellemes szikrák, Pest, 1862. 
Lauka  Gusztáv: Költemények, Pest, 1864. 
Lauka  Gusztáv: A gondtalanok, Bp. 1882. 
Lauka  Gusztáv: A bölcső  titkai, Bp. 

A Novi Sad-i magyar tanszék könyvtárában: 

Farkas Geiza: A fejnélküli ember, Subotica, 1933. 
Szigethy  Vilmos: A vármegyeház kapujából, Subotica, 1933. 
Deák Ferencné: Az elt űnt falu, Fehértemplom, 1915. 
Hajniki B.: Költemények, Kikinda, 1915. 
Borsódi  Lajos: Kirakat, Novi Sad. 
Börcsök  Erzsébet: Vándor a Nisavánál, Petrovgrád, 1936. 
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Fináczy  Ernő : Az ókor neveléstörténete,  Bp. 1922.  
Fináczy  Ernő : Magyarországi középiskolák múltja,  . . . Bp.  1896.  
Czirbusz  Géza: Albánia és az albánok,  Bp.  1915.  
Szentkláray  Jenő :  Mercy  kormányzata a  temesi  bánságban,  Bp.  1909. 
Kardos Samu:  Br.  Wesselényi Miklós élete é5 munkája, 2.—II.,  Bp.  1905.  
Milleker:  A török els ő  betörése, Tv. 1914.  
Juga Velimir:  A magyar szent korona országaiban él ő  szerbek,  Bp.,  1913. 

A magyar Országos Széchenyi-Könyvtár állományának ismertetése nem tartozik feladataim közé, 
hiszen oda nem a helyi magánkönyvtárakból, hanem mint kötelez ő  könyvpéldányok kerültek a bánáti 
szerzők művei. Mégis a bánáti írók egyes műveire szeretném itt is felhívni a figyelmet, f őleg abból 
a szempontból indulva ki: mit nem tartalmaznak helyi könyvtáraink (esetleg a Széchenyi polcai), hi-
szen teljes  bibliográf át  csak számos könyvtár kikutatása eredményezhet. Szeretnék itt, legalább a jegy-
cetben, rámutatni Braun Róbert  jelentőségére  is, aki nálunk, könyvtárainkban nem lelhet ő  fel, holott 
a leghaladóbb bánáti polgár 1900-1918 között, haladóbb vezérénél,  jászi  Oszkárnál, Igy például a 
nemzeti kérdésben, f őleg pedig a macedón kérdésben elfoglalt álláspontja szerint. Minket azért is ér-
dekelhet, mert mint Szerbia ellen harcoló katona tökéletesítette magát 1914-1915-ben a szerb nyelvben, 
és megtanult szlovénul is, hogy e népek „múltát és jelenét" is tanulmányozhassa, mint a nemzeti 
kérdés radikális  expertje. Lippán,  a román Bánátban született. A Huszadik Században jelentős munkás-
sagot  fejtett ki; a Széchenyi Könyvtárban huszonkét kartonja található. Ezek f őleg budapesti Vagy  
lippai  kiadványok.  

Czirbusz  Gézának 43 kartonja van a Széchenyi  Környvtárban.  Ezeken egy-két  becskereki  kiadvány  
is szerepel, a pesti, aradi, temesvári és szegedi kiadványokon kívül. Farkas  Geizának  a folyóiratokban 
és különlenyomatokban megjelent  cikkein kívül 24 kartonja szerepel a Pesti könyvtárban. Ezek között  
becskereki  kiadványok is,mint például a német nyelv ű :  Das Jahrhundertbuch cines  Engels (1927), A 
társadalmi lélektan köréb ől, 1925; Mi tetszik és miért, 1927. stb. Csak itt Pesten található  Jeszenszki  
Ignác  Kikindán  megjelent A kiáltó szó cím ű  értékes és aktuális műve 1897-ben.  Szentiványinak  a már 
ismert két könyvén kívül itt hét kartonja szerepel, közöttük például A házasságon kívüli szülöttek c. 
műve  Becskereken  jelent meg 1913-ban, s A statisztika elmélete is, 1912-ben.  Poroszkay  Bélának i $ 
elent  meg néhány, pátriájában ma teljesesen ismeretlen, kötete. Ezek, mint pl a Gazdasági érdekkép-
viselet; a Miért van szükség vidéki központi hitelszövetkezetekre; A szövetkezeti intézmények  kiépí-
tése;  A szövetkezeti magtárak  ...  fontossága; majd az  Ober die Wichtigkeit . . . Getreide-Kaufgenossen-
thaften - Becskereken  jelentek meg, a Pesti kartonok szerint, 1902, 1903, 1906, 1911 és 1918-ban.  ‚  Elsősorban a még egyedül fennálló magánkönyvtár állományát ismertetném. Természetesen a 
Dr.  Várady Imre-gysitjeményre  gondolok. Tekintve azonban, hogy főleg az 1918-ig terjed ő  időszak ér-
dekel, eltekintek itt a Dr.  Várady  József jó pár ezer kötetes külön gy ű jteményétől. Egyedülálló e vá-
rosban, a nyilvános könyvtárakban is, itt a magyar XIX. század politikai  irodalmának  állománya, 
mert ebben a könyvtárban  Toldytól,  Fényes Elektől, Széchenyitől, a  Taglalattól  stb. kezdve egész 
Fényes Samuig, s őt egyes Cserépfalvi-kiadványokig, sok értékes könyv található. Néhányat fogok csak 
közülük név szerint is feljegyezni, egyel őre még nem korszakok szerint, hanem úgy, ahogy a mg 
rendezetlen könyvtárban kezem ügyébe akadtak. (A könyvtárat az idén fogják rendezni, s akkor bi-
zonyára visszatérek még helyiségeibe.) Igy például: 

Dr.  Weber:  A világtörténelem tankönyve, 1.—XI., Pest, 1866. 
Jancsó: A román nemzeti törekvések története,  Bp.  1896.  
Toldy  Irodalmi beszédei.  
Szentimrei:  Ferenc tekintetes úr .  
Fényes Samu: Válogatott munkái. 
Budapesti Szemle, egyes évfolyamai. 
Kossuth: Irataim,  Bp.  1894. 
Deák: Gondolatok,  Bp.  1889. 
Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméi  ...  Bécs, 1851.  
Atheneum  egyes évfolyamai. 
Frankenburg: Életképek,  többek között 1845-hű l. 
Diogenes  (Fényes Samu lapja). 
Magyarország vármegyéi és városai.  
Csvour,  Bismarck,  Rathenau, Masaryk  írásai. 
Huszadik Század évfolyamai. 
Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben.  
Várady  lapjai:  Nagybecskereki  Hírlap, Délvidéki Hírlap,  Unser  Blatt. 

A  nsybecskereki  Magyar Nemzeti Tanács jegyz őkönyveinek eredeti kézirata (melyet már közöl-
tem a Godssnjak Filozoj'skog fakulteta, Novi Sad,  1967. lapjain). 

Számos német, francia és magyar szépirodalmi m ű , valamint Kant,  Plutarchos  stb. művei. 
Jogi és más szakfolyóiratok és szakirodalom. 
Ady első  kiadásai stb. 

1869. Pap Dénes: Okmánytár a magyarországi függetlenségi harc történetéhez, 1848-49, 1.—II.,  Bp., 

Apponyi  beszédei, Széchenyi m űveinek első  kiadásai. 
Szemere B.: Utazás a külföldön, Pest, 1845. 
Dr. Kardos Samu: Wesselényi -jének  két kötete,  Bp.  1905.  
Andrássy  Gyula művei. 
Barabás Béla: Emlékirataim (benne B-nak  Váradyhoz  intézett levelei és képei), Arad, 1929. 
Keleti K.: Hazánk és népe,  Bp.  1873. 
Bajza: Új  Plstarch,  1846. 
Szalay  László: Publicisztikai dolgok, 2.—IV., 1839-1844, stb.  Bp.  1847.  
Pulszky  Ferenc: Életem és korom, 2.—III. 

Ha ezt a gy űjteményt kiegészítjük  dr. Várady  József gyűjtésének eredményével, úgy egy nagyon érdekes folytonosságot kapunk, amely 1830-tól  1969-ig terjed egyelőre, s vagy 5000-6000 kötetet tesz 
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ki. Ezt a könyvtárat érdemes rendezni és bibliográfiailag feldolgozni. A Levéltár könyvtárában a 
Zrenjaninban kiadott könyveken kívül a következökre bukkanunk: Szentkláray m űvei, Lendvai Miklós: 
Temesvármegye nemes családjai; Milleker m űvei; Euler: Monographie der Gemeinde Lázárföldje (s több 
ily falusi monográfia), majd Torontál vármegyei irányt ű  1879-80, Kikinda. Tisza-völgyi társulat je-
lentései Is jegyzőkönyvei 1885-1906-b61. Pacséry: Torontál várniegye földrajza, Tv. 1910. A Délvidéki 
Tanügy évfolyamai, Tükör évfolyamai, 1933-41. Egyes községek monográfiái. Aszlányi Dezs ő  következő  
művei: Megszólal a történelem; A test; A történelmi materializmus kritikája. Majd Selyemtenyésztés 
Torontál vármegyében, 1893, 1894 stb., Szekszárd. - Temesvári kereskedelmi kamara bánáti jelentése 
1903-bál, Tv., 1904. stb. 

A Városi Könyvtárban: Varga Jenő : A magyar faj védelme, I. Sötét pontok, Makó 1901. Arany 
János társulat Emlékirata, Tv. 1907 - Szentkláraytól. A Brájjer hagyatékból: B. L.: Moderne unga-
rische Dichter 1914. Jovanovi ć  J. Dalai: Rózsák, Zombor, 1875, (Pavlovics ford.). A DMKE Emlék-
könyve 1885-1910, (Somfaitól), A magyar Compass évfolyamai. Aszlányi: Világszerelem. Az ember. 
1925. - Szerelem, 1924. - Új evolúciók, Bp. 1910. Fényes Samu: Az egyelv ű  világszemlélet, Bp. 1913. 
Loósz J.: Ady Endre lírája tükrében. Szabadka, 1914. 

A Múzeum könyvtárában számos régi pesti kiadványú könyv és folyóirat található, közöttük pél-
dául Cholnoki Jenő  folyóiratai, könyvei is. Ugyanúgy bánáti és egyéb írók régészeti, földrajzi, törté-
nelmi kiadványai, folyóiratai mind magyar, mind szerb és egyéb nyelveken is. Egynéhány urára külön 
is rámutatunk, mert a levéltár és a múzeum mentette át a legtöbb könyvet, esetleg sorozatosan Is, 

a helyi magánkönyvtárakból: }-lunfa ĺvy, Böhm, Schwicker, Juhász Kálmán, Milleker, Szentkláray, Bo-
rovszky, Oltványi, Herman Ottó, Lyka, Csánky, Stassik, Orendi stb. könyvei mellett ott láthatjuk 
Kubinyi és Vahot, Dositej Obradovi ć , Stajić , Virág Benedek, Andra Gavrilovi ć  Stanojlovs ć , Ruvarac, 
Thirring műveit, sőt Velimir Rajié könyvét is: Dela J. Risti ća-Bečkerečanina, 1935-1910, Karlovci 
1911; Bárány Agoston könyvei, Vékony Náci: Aktuális színfoltjai stb. stb. Bánát tanulmányozásához 
nem lehet hozzáfogni, de a magyar és szerb magánkönyvtárak tanulmányozásához sem, e könyvtárban 
való búvárkodás nélkül. 

A Pedagógiai  Fóiskola  30 000 kötete között, amely b ővelkedik szerb, német, francia Is angol 
könyvekben, csak itt-ott akadunk összesen is vagy 4-5 magyar könyvre, s Ugyanannyi magyar könyv 
szerb fordítására. A kivételes magyar könyvek: Lukács György (2), Szerb Antal, Babits Bihály és 
Gábor Andor egy-egy m űve, míg néhány Zilahy Is Lukács könyvet szerb fordításban vásárolt meg ez 
a könyvtár. 

‚  Ez alkalommal is megköszönöm szívességét, hogy figyelmemet felhívta Lázár Vilmosra, akit 
1849-ben halálra ítéltek; könyvének címe: Emlékeim a katonaéletból. Zsíross Lajos jogi muveket írt, 
Rónai Jenő  politikai Is gazdasági munkálatokat; Fíerzfeld Jen ő  vegyész és fiziolóus volt. Ezek ne-
vével a könyvtárakban nem találkoztam. Ó hívta fel figyelmemet jurkovics Aladárra, aki regény ĺró 
volt, valamint Schwarzra, aki Becskerek történetét írta meg, valamint Vinczehidy Ern ő  jogi  ‚múveire 
és Marok Ernő  helyi monográfiáira. Egyeseket közülük megtalálhatunk  Borovszky: Torontal  varmegyé-
jében. 

1 7 Már szóvátettem, hogy egyes 9olgári demokrata apák kommunistává vált fiaik hatása alatt is 
közeledtek a szocializmushoz és csatlakoztak az antifasiszta népfronthoz. A jókaiak és Laukák, ellen-
kezőleg, - végleges íítéletet persze nem mondhatunk fölöttük, hiszen nem érték meg a fasiszta kor-
szakot - a maguk korában megtagadták múltjukat - anélkül, hogy akár ők maguk, akár koruk is 
tudatára ébredt volna ennek -‚ a Petófiek, Vasváriak, Táncsicsok útjáról letérve a kormányok politi-
káját támogatva a kiegyezés utáni id őkben. Ezért érdekes Lauka e füzetben próbálgatott bélyegz ő inek 
szövege. „Lauka Gusztáv, Ferenc József-rend lovagja, Beregh és Torontál megye t[iszteletbeli] f ő jegy-
zője". Egyúttal persze a  Toronta'l  című  hivatalos megyei napilap tiszteletbeli szerkeszt ője is volt. De 
ez, valamint az sem fért már ráa bélyegz őre, hogy - egykor Pet őfi barátja volt . . . Bárány szerint 
viszont Tisza Kálmán volt ezidei jóbarátja és pártfogója. 

18  Torontál,  1822. V. 4.; 1892. I. 30.; 1892. XI. 12.; 1911. VI. 6. stb. A Matica könyvtárában is 
található néhány évfolyam, teljességében csak a zrenjanini városi Történelmi Levéltárban.  

it Torontál,  1894. XI. 16.; 1898. I. 12.; 1898. XII. 20.; 1891. I. 10. stb. 
‚ Torontál,  1903. V. 27.; 1905. V. 17.; 1905. X. 19. 

11  Un., 1907. III. 2.; 1907. VI. 13. 
11  Un., 1909. VIII. 11. stb. 
‚  Un., 1913. I. 18. 

24  U.n.  1903. II. S. Stern Lázár, Jászi híve és a Huszadik Század szociológiai munkatársa a 
munkásegyetemen tartotta egyes el őadásait, például a pénzr ő l és a pénz történetér ől; Sombai ugyanott 
a sajtóról, stb. 

23 Un., 1901. XI. 18., 12. IV.; 1902. I. 10.; 1902. IV. 11.; 1903. II. 5.; 1903. II. 24.; 1904. I. 8; 
1908. XI. 16.; 1909. X. 29.; 1910. I. 22.; 1910. XI. 12.; 1913. X. 21. stb. 

„  Un., 1909. I. 14.; 1909. I. 20., I. 21., I. 23., II. 11.; 1909. II. 23., II. 25. 
‚  Un., 1910. II. 28., II. 21., III. 14., III. 29., IV. 5., IV. 11., II. 22., II. 25. stb. 

11  Un., 1913. I. 20. 
‚  Un., 1915. X. 27., XI. 20., XII. 20. stb. 

30 Ambrus Zoltán regénye: Kultúra f űzértánccal, az 1910-es becskereki kultúrát mosolyogja le 
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Király  Ernő  

VAJDASÁGI MAGYAR 
MUNKÁSMOZGALMI DALOK 
NYOMÁBAN 

A szabadságért és •az igazságért való harc hosszú, véres útja a történelem-
nek. Ebben a küzdelenihen je]ent& szerep jut a harci, forradalmi és a munkás-
mogailm4 daloknaJk. Ezek a dalok szomorúak, ha szenvedésről, vagy vesztett 
csatâkr6l énokelnek, de vgaik, ha a gy őzelmet éneklik meg. De bármji:lyen is a 
hangulatuk, a dalok mindig reménytelijesek, további küzdelemre, végs ő  győze-
lemre ibztatnak. 

A magyaroknál a harci dallok nyomait már Tinódi Sebestyén „Cronica"-
jában megtaláljuk, amely 1554-ben jelent meg nyomtatásban. A legjelent ősebb 
kurucdal-gyíjzem6ny, Pálóczi Horvávh Ádám „tödfélszáz én&ek" c Ĺmí mun-
kája 1813-bĆ1, 357 dalt tartalmaz. Kizükik egyet be is mutatok. (1. sz.) Ismer-
tebb kuruc dalok továbbá: Kecskemét is kiiállltja nya!lka verbunkját, Csinom 
Pailkó, Ósai harmat után, Hej, Rákóczy, Bercsényi, A Rákóczy indulló stb. 

1 

Pálóczi Horvám  Ádám gyjeeménye (1813). 

I Na-z  gyL°r- łek  te  - gé-nyek, mîz-jimk  Ä-  Ło - 	-  nak,  
ĚĽ-jük. 	- rn  nap•;  - lÉ .  e  hżĆ.uen uŁ  lag  nak  / 

Szep  6.  leł, gqĺ4g  6-  1e4 e'z -n1  szeb6  nem te  - heĆ,  

Az•erĺ  jó/ -jan ka - to -  na •nak, a  - kć  mm-kel  sz- 
Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve, Zenem űkiadó Vállalat. Buda-

pest, 1955. 
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-ngí1n-F7k, Jegg -  bő  -  Č .  mńQł-kegm-ni9k.  

A harci dalok csoportjába tartoznak a szegénylegények  énkeii,  a  bť jdos6 
éiiekk, Tabnóták  és  ibört&n-dalok is. A két  utóbbiból  egyet-egyet bemutatok. 
(2/A, 21B és 171B szám) 

A kuruc dalokkal  simtat  kapcsolatot a 2/A, B  rabéniek  két  çvá'ltozata.  Az 
„A" változat  dallama  sematikus lejegyzésben, szövege pedig köznyelven  jlent  
meg. A5  B A 3 formájával és  eol  hangsorával eléggé kül  hözik  a B  daiilmt61,  
a két szöveg viszont kevésbé, csak az A utolsó  versszaka,  amely határozottan a 
török idők  raboakodására  utal,  mIg  ez a versszak a B-Jből  hiányzik. A B dalt  
Szilav6niâban  mg  rita  is  én&hk tbItféle változaban.  Az itt közölt B  da1'iani  
régi  stílusú,  szerkezete A5 35  A B, ereszkedő  dallamvonala fríg  hagsovú,  ami 
egyébként ritkán fordul elő  a magyar *zenében. A harmadik ütem ben a  du-
nánt&li daillamra jellemző  semleges  terc, ma jd semleges szeptim is jelentkez ik . 
Régi stílusra utal a szöveg  izonietrikus  szerkezete is. 

2  

- '- - 	 - - -  

I I 	 - ---- --- 
L 	 -- - - 	 -- - - 

7 w7IwgJ  
1•' 	 - - 

 

7 bãn lo - ?kz-ka - dŁk,  4'g  re - • 	hol  - lń. 

4-Un toiisz -liv - ďt4 	Sír-g  Zń  bú hal -ha. 
A  . 	' 	. k f  . 	 -b  '.  

8  

íj-mig hol-éJ j-  rn4, #ad ä - ze- igoÄ' /3- lJd, 

A 

$ 

3. #I kér  dił  haW • ve- ggok. Min .gd hogqicb trâ -ggoł .  
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A 2. Várj meg, holló, várj meg, 	4. Gyémánt az ablakja, 
Hadd  izenjek  tőled  
Apámnak, anyámnak,  
Jegybeli mátkámnak. 

3. Könnyen  megösmerhetd  
Ennek háza táját, 
Piros rózsák lepik 
Arany  alma-fáját. 

Uveg  az ajtaja, 
Magának kék szeme,  
Aranyszmní ś  haja! 

5. Ha kérdik, hol vagyok? 
Mondd meg, hogy. rab  vágyok,  
A török udvarban 
Talpig vasban vagyok. 

Kun László: „A  Magýar  dal". V. kötet, 55. szám, 57. old. Könyves Kálmán 
Műkiadó R. T. kiadása, Budapest. 

Énekelte Gyöke  Illésné,  68 éves, Szent László, 1956-ban. 

A kuruc szabadságharcok idején  lkeletkezet.t katonadalok,  vagyis a kuruc-
dalok közvetlen folytatásai a magyar barokk  daIl'łam'viiágának,  és olyan  ieme-
ket  tartalmaznak,  .am'lyek  a magyar  népzenében  addig  nem  voltak ismeretesek. 
Ezek a dalok a nyugati  6'a  keleti elemek  ikereszteződéséből  jöttek létre. Már  
elMozdul  az európai  dúr iés  moll hangsor,  va'laim'in.t  a  kelet  eredetű  bővített  
másodlipés,  amely a románoknál és a Balkán félszigeten már gyakori jelenség. 
A bővített  másodlpés vailószÁnűiieg  a török  megszá'ł lássa ł  került Európába. (A  
szövegben  nincs semmiféle tájnyelvi sajátság.) Ennek a  stílusnak  a  kia'lakdá-
sáthoz  bizonyára hozzájárult az is, 'hogy a  Ikuruc felszabadÍtó  harcokban  szlo.. 
v.âkok,  ru'szi'nok és románok  i's  részt vettek. Így találhatunk szlovák és ruszin 
dalokat  Káldy  Gyula „Kuruc dalok" c. .gy űjteményben. (,‚A  surányi  Tót 
vitéz", 22. old., 9.  sz.,  és a  „Ruthén  Rákóczi nóta", 35. old.,, 16.  sz.)  

A kuruc dalok hatottak mind a műzene, mind a népzene fejlődésére, ala-
kulására. Így 'keletkezett a Repülj,  feckém, aMakára,  Szól a kakas már, Csere-
bogár, sárga cserebogár  stb.  dalok. Ezek még ma  is  közszájon forognak. 

A „Cserebogár,  uá'rga  cserebogár" című  datlnak  egy  változiatát  (31A) 1958-
ban Harasztiban  (Szlavónia) gyűjtöttem, azon a vidéken igen  közkedvlt  dal. 
A B dallam az A  da ł'lamhoz  viszonyítva nem tartotta meg  mstlizim'atik'us  dal-
lamvonalát,  sem  szinkópiáit.  Az A  dalilaim  moll  hangsorú.  A B dallam moll 1 
hezakkoed,  a hetedik ütemben  szext a'lteráoióv.al,  ami  tťitónuszt  eredményez. 
Ez ugyancsak ritkán jelentkezik a magyar  népz'enében, mÍg  a  szilovákban  gya-
kori. A D dallam A A 4  B C  forirnájával  és  izometri]k'uis  szerkezetével' a C)  ve-
gy'es  osztályú dallamok csoportjába tartozik. Szlovák nyelv ű  dallamváltozata 
Bartók Béla „Népzenénk és a 'szomszéd népek zenéje" c. munkájában található. 
(41. old., 34.  sz.)  

Ugyanott  megemlíti  Bartók, hogy még  ihat szlovJk  és morva változata van.  

r  

Lasse'z 

1  $ze  re  - tim -  ł  gqńč s in  
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D 2. Szeret őmet az árvíz  elvite, 
Ajraszti t őtésre kivete. 

	

‚)3 	fl  
Arany  gyírő  ragyog az ujjában, 
Megcsókolom  szászor egy/ojtában.  

Méri Béla: „102 legszebb magyar nóta",  Zenemükereskedés,  Budapest, 18. old., 
15.  sz.  

Énekelte  Pozsa'r  Julis, 68 éves, Haraszti, 1956. V. M. M-4 19. 

A szatmári béke (1711)  után .a Ikuruc  harcosok nagyrésze  'bújdosóvá  lesz. 
Tilos a kuruc dalok  énekjég,-,  és akit e  tilalom niegz.eg4sén  rajtakapnak,  bör-
vönibüntetéssel sŁijtj&.  A  tlalbancok  a  sárogatót,  az akkor  ilegközkediveltébb  kuruc  
tboii  hangszert  alh Ą  érik,  összetiürik, elégetk.  Mindennek ellenére a. kuruc 
dalok  tovbb  élnek. A nép ezekhez a  dalilainiokhoz  új szövegeket illeszt és 
Úgy énekli  &ket.  Ez a  stíus  a XIX. században a betyárdalokkal zárul. A leg-
több betyárdal, haldada Rózsa  Sándorról  szól, aki Szeged körül tanyázott és 
1 848-han  „szabad  csapatval"  részt vett a német elnyomók  l'leni  szabadság -
harcokban.  

Az itt közölt, Rózsa  Sáedorról  szóló 4.  szdmó  dali  daJllama  a C) vegyes 
osztályhoz tartozik. Formája A  A4  B C,  haingsor.a col,  több helyen pentaton  
daldarafodutatokka&.  Szövege  &ieteronwtrikus. VJ1tozata megtalálható  Bartók 

157  



Béla  „A magyar  npda'l" ciímí munkájában  is. (Kiadta  R6zsavögyi  és társa, 
Budapest, 1924., 7. old., 227.  pélid.)  Bartók itt is utal ennek a dalnak szlovák 
és  morva váiltozatára. 

4  

Per&nďo,  .1= cce. ŞO. 

"  1  ‚qj kaP Ąś-zsa. ńa ďoi; F'l•i11 	la 	-  ;a: 

	

/1- reng  roj -  (os goős —tga 
- ‚‚ 	1)',  

ů  -zżk 	Ti  - 	 É58. 

9 r. 
2. Csillagok, csillagok, 	 3. Nem úgy jöttem ide, r r. 

Szépen ragyogjatok, 	 Kocsin hoztak ide. n 
Rózsa Sándor bandájának 	Az aradi vármegyébe 
Sej, haj, Utat mutassatok! 	Ej, haj, vasra vagyok verve. 

4.  Lejányok, lejányok,  

Szép magyar  lejányok,  

Rózsa Sándort  és  bandáját, 

Ej, haj, jól meg ţ  sirassátok.
gyászoljátok. 

Énekelte Kovács Juh. 68 éves  Vojlovica,  1955. V. M.  

Valósz Ĺnűleg  a kuruc dallam volt az  előkészkője  a  hangszeres  muzsika  
XVIII. században  kialakuló j  stílusának,  verbunkos stílusnak. A régi népies 
magyar zene  fhagyománya iközeikeleti és  nyugati zenei elemekkel  á'tszve  to-
vább él a  •verbunkoban. Katnai toborzáok alka]márva1  játsszák, ott formá-
lódik,  felődik.  A  v'erbunkos  első  része rendszerint  l'ass6, rn Ĺg  a második része 
szilaj, gyors menetű . Ebből alakul később a lassú hallgató  nóta  és a friss táncra 
való csárdás. Szemléltetésként két részletet közlök  különböző  konl?ozíci&b61.  
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Ńnc'anłe rnodera ło 

ms ‚llaqgj,'  

Bihari János:  Verbunk,  1804. 
Ruzitska  Ignác: Friss Magyar, 1832. 

Megjelentek: Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet  kézikö ńyve,  Zenem űkiadó 
Vállalat, Budapest, 1955.  

Ezzel a zenével sók nagy zeneszerző  is  megismerkedett,  mint Beethoven, 
Haydn,  Berlioz, Brahms  6s  msok.  A  verbunkos hatása  világosan  érezihető  
egyes  műiveitkjben.  

1848 -ban  forradalom rázza meg  EurĆpít.  Magyarországon a nemzeti Ön-
tudat ébredése, a függetlenségi harcok idején a nemzeti romantika zenéje ver-
bunkos elemekre,  vezbunkos stflusra  támaszkod ik. Megteremtői Bihari János 
(1764-1824),  Lavotta  János (1764-1820), Csermák Antal (1774-1882) zene-
szerzők és hegedű  virtu6zok,  akik  félłhasz.náljáik, bdeszöviik  a népi  dalilamokat 
műrveikbe,  amelyek  szfnpadi  zeneként kerülnek el őadásra. Egyes  dailaniokhoz  
szövegeket is  timak.  

A magyar nemzeti zenei romantika f ő  képviselői:  Erkei  Ferenc (1810-
1893), Liszt Ferenc (1811-1886),  Mosonyi  Mihály (1814-1870), a verbunkos 
stílust ők teljesítik ki igazán  műveikben.  (Pl. Erkel: Bánk bán;  Mosonyi:  Szép 
Ilonka, Ünnepi  nytány;  Liszt: Zongora  rapszódiák,  Csárdás  macabre.)  Bartók 
Béla (1881-1945) is ide tartozik, alkotásának els ő  fázisában (Kossuh  szim-
fónia), míg meg nem ismerkedik a paraszti népzenével. A nemzeti szabadság-
harc leverése után a  verbunkos stiub6l )lakul  ki a népies városi dal, az úgy-
nevezett  „magyarnóta".  A legtöbb ilyen  „magyarn6ta"  a.  szaJbadságiharc  elvesz-
tése után  2 várQsokoan keietkezett. Ezek  az éri  osztáiy  dalai, amely cigány-
zenészekikel  húzatott magyar  nótáival, mulatozsal próbál  „felejteni". Ennek az 
osztálynak nem  volt  sók köze a néphez, alig ismerte a nép  dallait,  az  ćtgyneve- 
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zett „sírvavígadő  n6ták"-4ka1  az  iMiúzi6k vil!ágJba akart  menekülni.  Nem énekelt 
népdalokat, csak népies formában írt 'm űdalokat,  „'nótákat".  Mindezek ellenére 
ezeknek  u daloknak  jelentős  surepuk  volt  àhhaz,  hogy ezt az  oszdlyt  részben 
megóvták az elnémetesítéstől és 'a teljes  igába  hajlástól az osztrák uralom és 
a Bach  apszolutizmus idej.én.  

A legközismertebb  magyarnóta  szerzők:  Szentirmay  Elemér (1836-1908),  
Danikó  Pista (1858-1903),  D6czy J6zsef  (1863-1913). 

Az erre a romantikus zenére  reakcióként  jelentkező ij  stílusú  parasztdalok,  
mind a városi  nótát,  mind a régi  &rflusú parasztdalt háttélibe  szorítják. Ezek a 
kuruc dalokhoz hasonlóan nem  ihordoznãk  dialektikus sajátságokat, hanem egy-
ségesek az egész  nyelvterületen F&jelllegnetességik  a zárt  architektonikus  szer-
kezet, A B B A  forma, Temipo giusto  ritmus,  dzometrikus  strófaszerkezet, dór,  
eol, mikszolíd,  dúr, vagy moll hangsor. A  rgi  stílusból átveszik a  temipo giusto  
ritmust, az  izometrikus strófaszerikezeter,  a pentaton dallamfordulatokat, a dór 
vagy  col  hangsort. 

Sok katonadal is keletkezett ilyen  stíliban,  de ezek  .jórésze nem  harcias  
elllegű .  Pl. a „103 magyar népdal" c.  gyűijtemény  12  katonadala  közül 10 az 

anyáról,  szerevőr&l  és a keserves  katoniaéletről  szól, a  niáik  kettő  sem kimon-
dottan harcias tartalmú,  ianigulatú.  Ezt a következő  dalban  láhatjuk,  amely 
egyébként  típilkus  példája az 6j stílusú  parasztdalnak:  hangsora  eol,  formája 
A B B A, •négysoros strófaszerkezete izometriikus.  

7  

Tempo gius ŕo  J 108 	 /łńdmez ůńr*e4'PA  

1 ulinul/am ház é• crŁ's,  i h/- J, 	bT  a - qgok o - 

- 	ha-qgoma  

	

ba; 	A  to -  na  va-ggok  én,  

.  

j-h,• la 	de nem  jo -Á-ad-  um• Ł'ol, szd•qa-/oma csaszari 
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2. Ha felül a huszár, ihajla, piros pejlovára, 
Fölteszi  csákóját,  ihajla, gyászos  hamlokára,  
Fölteszi csákóját, ihajla, gyászos homlokára, 

Hullik  suru  könnye, ihajla, a lova nyakára. 

„103 Magyar népdal", Magyar Kórus, Budapest, 1943., 112. old., 93.  sz.  Lejegyezte  
Péczely  Attila (Második versszak: Sebestyén: Dunántúli gy űjtés). 

A Vajdaság területén felgyűjtött  mafélezer rtépdal  között  körübelü1 SZ!.Z 

katondzl  van, de csak  iéM'nynak  témája harcias. 
A  övekező  példában  érdemes  rnegtfigyelni, iogyan ailkaljmazko&k  a dal-

lam a szöveg  hangulatához.  A második versszak els ő  feléig a  dallam col hang-
sotban  mozog, majd  viligosabb  dúr hangsorban követi a szöveget. Ez a hang -
nemvá4eozás ritkán fordul elő  a magyar  parasztdalokban.  A  dall'lamban az Új  
slusÚ  népdalok tulajdonságai  rntatkoznaik. Formja AMA  B, szövege hete -
ronetrikus. 

8  

Giczsŕa,  J 80 

..' 	1.  Ka.súinq,,A' - szér -  n 	i/emez ien há-  29. 

I., II 	 - 	 . 

De sok sza - Ä'e desok a,tn rn - neł, [6 be  henuede  6a  

& 	-  j. 2. Ŕ  rayó-zsńm,  he,  - oay. NerŁ i'ern  ex e  - 

& 
ngm ueg'. 	 Äle'g az e  -ngem, m/gaz enqmial-?ń€  

A'qí - Ěń 	te -  Ja  - 	- zsa c.'o? - 1,í1.  

Énekelte Kenyeres Mihály, 54 éves, Horgos, 1954. V. M. 
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Az  úi  stílusú  paraszedalinmok euladonságait &elfedezihetjük  még néhány  
k6ső b  keletkezett  forradalmi  és  nunkásmoz.gailmi  dalban is.  

Frianke1  Leó, a párizsi  kommün miniszterinöke 18754en,  ismerteti és ter-
jeszti Marx és  Engãs  tanait. Igy 1  878ban „6zavaz6jognéikü1iek  pártja" létesül. 

Mivel a munkásosztály számban is meger ősödött már,  1890-ben a pesti 
kongresszuson  megalakul  a Magyar Szociáldemokrata Párt, amelybe,  tekintet 
nélkü  nemzetiségére, vallására,, minden dolgozót,  munkást f1vesznk. 

Vajdaság munkámsntálya ekkor á&merkedeu  meg más  népek  forradaűmi 
dailairvud, vailbsz űleg  ekkor  kerül  hozzánk a  Marseililaise  és az  Ineaoionáié,  
de erről konkrét adataim még nincsenek. Viszont találtam néhány  bb64  az 
időből  való dalt,  közülük  hánmat  itt be Is mutatok: „Indulj, munkás tüntetésre" 
(9.  sz.),  „Május, Öreg bíbor  pírja"  (9.a  sz.),  „Piros  zászlét,  vörös zászlót lobog-
tatja a szellő" (12.  sz.). z.enkívül  a munkások és  ifóleg  a piros  tollas  szegény 
parasztok gyakran  éndkelték  a „Kossuth nótát", amelynek több változata  is-
meretes  és  kö]Önif  éle  dakönyvkben  Is  megj1entt.  

9  

Pgr/crnđo,  J =72 
‚q - 	 f  

Ji-dtzj/ maJ7-js ŕüa- Łe -  l/s  -  re,  Alcí-j€zs ol -  nap 

el-Se  - jJ-  re.  Nemzei-közđ  munJ.s ün-nep,  A-d  man-J'as  

I 	5 	I 	•  

ü- 11 eszi meg. 	Éč-n  .  a he  - za /  

Énekelte Kecskés János, 88 éves,  Bajsa,  1959. V. M. M-23147. Borús Sándor 
gyűjtése. 

A 9-es  számú dallam négy  ütenpárból  áll,  hangsora  pentaton. A vé gén 
hozzáadott két ütem a Kossuth nótának töredéke. 

Az alábbi szöveget Kecskés János  emlékezete  szerint  1897iben  május el-
sején a mezőgazdasági munkások  éneknkék Bajsán  és környékén. Dallamára 
sajnos már nem emlékezett. 

Május Öreg bíborpírja vonja körül az eget. 
Fodros  sze'lu  forradalmi vörös zászló integet.  
Mindha mond'ni  volna készen: talpra, sorba  embörök,  
jogotokért, szabadságért egy világgal  küzdjetök.  

Elmondta Kecskés János, 88 éves,  Bajsa,  1959. V. M. M-23147. Borús Sándor 
gyűjtése. 
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Vadaság FejletiLen gyáripara  miatt a  munkáispróletari,6tus iszáma  kicsi. A 
szociáldemokrata pártba  E&leg  a városi  proletariátus  és a mezőgazdasági  mun-
kások tömörültek.  Igy  Nagbecskeréken (Zrenjanin)  a szociáldemokrata párt  
meg'alaku'lása  után  énekkaT  Is létesült,  tajai  szerb, magyar és német nyelven  
énekltek.  A városi proletariátus a  forradalmi  eszmékkel átvette a romantika 
jegyében fogant forradalmi dalokat is.  Ezek  a dallamok  megfeleltek  a orra-
dsánii eszmék  kifejezésének,  mirvel gyakran alterált  és éles  dallamvonalú dúr  és 
moll hangsorukkal nyugtalanságot, mozgást, harciasságot  tuikrözeek.  Ezzel szem-
ben a  parasztdaMamok  nyugodtabb, klasszikus jellegükkel kevésbé  fejezhették  
volna ki a forradalmi és harci  hangulatókat.  

A  forradalmi  dalokat a városi proletariátus elfogadta, mivel z enei ízlése,  
fciűog.sa  már korábban Is  ebben ia sm11m6en  fejlődött.  nnk ia sz}]icmsk 
el&észítLje  és  alapija  ugyanis a kuruc és a  çveribunkos  muzsika. A forradalmi, 
harci é5  munká,simozgalmi dailok  is főleg ebben a romantikus  stílusiban  íródtak. 
A  faluréll  városba  keriiilő  parasztproletár  szintén örömmel tanulja, teszi magáévá  
ezeket  a dalokat, mert  újdonságot  is jelentenek számára.  Kjiilönbeii  is már fel-
keltette érdeklődését a  falba eljutott  népies  műdal-nóta, amely leginkább 
kóborló zenészek, zenés  szmndarai1xk, népszínitn űľvek  útján terjedt. 

A  fallusi parasztproletariátus bekaposol6dik  a városi életbe,  elhelyezkedik  a 
gyáriparban, de magával hozza szociális tárgy dalait is,  amly&ben  a nyomor 
és az igazságtalanság szólal meg, mint az itt  kvetkező  dal is mutatja.  Da4lasna  
régi  paasztstilusui,  ritmusa szabad,  beszédszeríl,  formája A B C D, hangsora dór.  
KüLuinben  ez a stílusú dallam a székely  nyelviárásterüiehez  tartozik, sok vál-
tozatiban éneklik.  

10 

Pär?ando,  4 =88 
A 	 k 	 __L  

Bze.gmnq le.g đnq tol-Ćam, so- kaĆ  qťrn• dd- koz -  

r  

‚łłi -çe - mon, $O, - so - mon 	de  j'Č 	szo - mo  -i  - Ć m.  

A4r-  re  Fo,'ds-csam  a sor  - jo. mei,  nem  

5w-ma- rá ń  - 	-  .m,  szo-mo-nă  iap- pa- ĺo. 

Enekelte  László Sándor, 59 éves,  Szkorenovác,  1955. V. M. M-2114. 
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Vannak dyan dahik, amelyek kmondottan harcias jdlhg űek. Illyen a kö-
vetkező , amelynek  lúi  stílusú paraszt&a'Uama egy kicsit mesterkélt, &ia'ngsora dúr, 
formája A A5  A5  A, a szöveg szerkezete heteroinetriikus. 

&usło  I =108 	
11 

//ej  ke-ńqđ,; ber - 	- ngír! 	i 	- ład ńl 

ůiem  he -)7 	Nap  -ke( -  te-  tăĹ  de  ivp -nqag -  te  -  47,  

ťe . 	- brn, 	- po"- ny ľ.  

4l• 

2. Úri kastély, de fényes, 	 3. Fotytán mar a türelmünk, 
J-J 	j 	J)J.J  
Úri népség, de kényes! 	 •Ökölbe szorul kezünk. 

J 	. 	J 	 J 
De sok csendor vigyáz rájuk, 	Testvér, hogyha üt az ára, 

. J,. 	 J. 	' 
A szuronyuk de éles. 	 Hej, mi is oda ütünk! 

Énekelte  Simovics  Ferenc, 38 éves,  Óbecse,  1959. V. M. 1-3 113. 
(Megjelent a „Föld, kenyér, szabadság dalokban', Szikra kiadás, Budapest, 1945., 

11. oldal. 

A parasztdalok és a iápies m űdalok gyakran kapnak új*  tartalmé szöveget, 
így vltozk a da ł cĂk funkciója is. Ilyen például a 12-es szÁmé, amly új for-
radalmi szöveget ikapott. 

Az A d. Si'moniffy Kálmán közismert népies dala. Fovmja A A B C, 
hangsora d&, szövege heterometrikus. 

- W4 p 1WSt 1 

L—  - 

•  I  -. 	 rr 

-. 	 ľ 	I 

jaj be  m€9-95 ez a  cren dńq- 

ttij zń z-l&  lo.r6og..eł  ..j  



• ______ • 	. ‚- -  

a  li! 	 - Sfl  

rA  
I I S 

Ha nincs ben-ne  ba,tna kbdńnq  ‚l-ói  - do' 

Tps/.aj. ‚-iżnkuag,rnr/n,m ła,/a -n'al c'e- lüř'k? 

V 	W 	 1 

e szel - (a. 	7er - le - Ja, jera -  la -ja tejog- Łe-rn 

A  
q, 	

fa ga - do, 	Van-e bęn-nt van-e ben-ne bna 41is-řJng  

& 	Mí. jtrn 	ez a 	ven  -de Fa- 	Ja'. 

Na mim-  Ä'ńs-uagq,  nem le - hecc le el - le -nänkj 

fl j' i. 	J  
B 2. Nem ismerünk henye rangot, ágas-bogas koronát, 

J J  1> J. 	 j) i.  
Szerszámot a  naplopóknak,  kaszát, kapát, boronát. 

Legyen kérges annak is a tenyere,  
fT  

Aki miatt nincs a népnek kenyere.  

JiJ.J i J). 
3. Amonnan a Város fel ől Jön egy hintó sebesen, 

á  JJJ• 	J)J.II  .1  i i 	J.  
Birkaszemu, fehérkezü  Úr ül benne begyesen. 

J 	 1) 	J.,i). 
Naccságos  úr, ej, de nagy a tokája, 

Lesz még  eccer szuk  világ is magára. 

8 

165 



j,  i. 	.I 	J 
4. Elő, elő, sorban harcba, te jogtalan munkás had, 

	

J J)4. 	. JJ"J. 	j 	J.  
Zsarnokidat,  hóhéridat  sorainkból láthatod. 

•1 	.1 
Mert mi munkás frontkorongot akarunk,  

JJ.  
Egytől egyig a  bolsikra  szavazunk.  

'5. Elő, elő, sorba harcba, te jogtalan munkás had,  

	

J.1Ď  i. 	J  IJJJ. 	. J) .I 	J 
Zsarnokidat,  hóhéridat  táborunkból jól  láthadd. 

i) i. 	 .LJ  
Dörögj velünk: nincs számukra  grácija,  
4,J) 	.LJ'. JJ. i. i)  

Éljen a proletár  demokrácija! 

	

rŢ 	‚ 

OI  2)  
Én  már többet,  én me'r több,.pBilics  béres nem leszek,  

rR)J ‚J. 	J .1 •i 3J 	J') J .1 
Nag,a 	u gos r,  majorjában rosta aljat nem eszek. 

J) 	•1 	J.1fl i .  J.J. 
Na ígos úr,  jegyezze jel magának,  

	

3 cĹJ .; 	J. Ă •  »  
Megfogja meg a  nyelit  a kaszának.  

2)J  
7. Én már többet, én mér többet szolgálólány nem leszek, 

•l  J73J 	. 	4J). J 	Ji  J.  Nagycságos  asszony konyhájában liba  gégát  nem eszek. 
.J 	..  J 	. 	J I. 	•t 

Nagyságos  asszony, jegyozze  jel  magának,  Hogy 

	

.1. 	• 	•. 	J. 
Megfogja még a nyelét a kukának. 

Simon/I y Kálmán szerzeménye megjelent különféle daloskönyvekben, legtöbb-
ször a szerző  neve nélkül. 

Énekelte Gy őri  Jánosné,  38 éves, Szabadka, 1959. V. M. 1-1 113. 
A B dallam ötödik strófáját énekelte Dósa András, 62 éves,  Ada—Utrina,  1959. 

V. M. 1-2 124. 
A B dallam hatodik és hetedik  strófáját  énekelte  Blinka  Ferenc, 60 éves,  Csan-

tavér,  1959. V. M. 1-4 113. 

A szakszervezeti egyeüI1etekben leginkább szocáIjis tartaltmi'i paraszti és 
népies űda1okat énekeltek. Ezeket rendszerint 1ia ł s után tankáa meg, majd 
erjesztetvék. 
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1903-ban  a szociáldemokrata párt f614mővessztrjkot szervez. 19069ban 
vajdaság egész eiiiJletéa sitnájkdk an'nek. A zsrájk&k nvánosan nem 
énekeltek, hogy elkeröájék a hajtóság éber figyelmét, és lelwt őleg feltűnés n6kü 
minél iztosaibban sikerüiljön a tervezett akció. A mtnksszervez,etek hangver-
senyeket, el őadásokat rendeztA, amelyek bevételét a sztrjkol6knak juttatták. 
Igy mondta el Szlveri János Apó, 64 éves, Muzsiyn; Fuksz János, 62 éves, 
Zrenjaniiiiban, Kelemen András, 66 éves, AJán. 

Az előadások műisorán zeneszámok, szaivaáatok, stb. szerepeltek. Err ől szóló 
kéziratokat, nyomtatványokat eddig még nem találtam. Ezek az énekkarok a 
szigorú cenzúra ellenére m űsorra tűztek és előadtak forradalmi dailokat is, ame-
lyek közül már i-iéMnyat közöltem. 

Az első  viiáháború alatt jelennek meg az új forradalmi ős katonadailok, 
amelyek tiészben népies snldaok, részben új stílusú parasztdalok, valamint 
háiboiiúellenes haguiatú kuplék, sanzonok, pamfletek. Ezeket a dalokat mun-
kás körčkben, Giarctéren, fronton, k&vãiázakhan, kabarékban énekelték. A kö-
vetkező  dal is egy àllyen a sok  közü'l. Dafilasna közismert csárdás, amelyre 
krü łönďéłe új szövegeket énekeltek. Hangsora eo'l, formája A B C D. 

13  

&iişło,J  180  

A'LJ ker - łem -6e 	7(•32a Ţ r-iił 	iil-łet. km. 

ii4  Is 	ki-  nôłł 
	

('e  -ze,  la  -  6.,  sza-Ä'ńl -  la, 

Ă ?e-ieŕ  g 	Tisza  Pěs- Ća .ngakń  -  60.  

Enekelte dr. L őbi  Árpád, 61 éves, Üjvidék, 1959. V. M. 1-3117. 

1919-ben megalakult a Jugosziáv Kommunista Párt, amelynek tagjai be-
kapcsolódtak a szakszervezeti Ikultúregyesületek munkájába is. Például Versecen, 
Zrenaniiinbaa, M6zslyái, Adá, Zentán, Becsén, Szabadkán ős más helyeken. 

Hogy a szervezetek kultúrmunkáját szemléltessem, a szabadkai szakszer-
vezet énekkari munkáját röviden isn,ertetem, mivel itt taJlá'ltam eddig a legtöbb 
anyagot. Már 1920 december havában megkezd ődött az aktív munka. A prt-
és színcsoport mellett 1921-1en hivatalosan megaIaJktk a munkásdalárda is. 

167  



A szabadkai rnunkásdalárda alapító levele 1921-bb1. 
(01á13 Sándor festŕ5inuíve'sz rajza) 

A dalárda megalakulasának idején 102 tagot számáá!l:, fejenként 25 korona-
dinárt fizet't.dk az alapítványiba. Az éniekkart Lányi Ern ő  karnagy rés zeneszerző , 
a helybeli zeneiskolla igazgatója vezette, aki itõbb nz Ĺ vet komponált az ánekkar 
részére, ás szerb népda łlrokrart is fridoigozo;tt, mivel a munik ,ásdailárda magyar és 
szerb nyelven rénekelt. A dalárda eleinte c.salk féiifiikavb61 állt, majd kés őbb be-
kapcsolódtak a n ők is, így a nivakásdaiarda vegyeskarrá •aleieu1t. Mivel elem 
volt saját próbaterme, koc iaheiyiségekben és magánháznakban tartotta Össze-
jöveteleit, práibáit. A próbákat hetenként kétszer tartották az esti 6rárkban ős 
a tagok a karéneklés mellett megismerkedtek a zenei alapifogalenakkal is. 

Műsoron a következ ő  forradalmi dalok szerepeltek: R. de L'Isie: Marse-
iiiaiinse, Internacionáilié; H. Stark: Munkások szabadeágdialia; Egressy 13.: Mért 
Oly borés; K. Gromm: fel, ezocinalnisrák; Szeg ő  S.: Tettre fel; Rnéffy G.: To-
borzó; G. Pogatsdhnigg: Szanbadságda łl; Dávorin J.: Žicam; Goranoív: Pesnie o 
radu, Radniéki pozdrav, Zdrajvo cia ste hrabri borci, F el a  barikádra, Vörös 
Csepel, Bécsi munkásinduló, Bunkócska, Madrid határán, Kelet fel&l szól •a 
harang hangja, Repülj, gépmadár stb. 

Vajdaságszerte inegkedivelitebb  kardal .a meuikáshimnusz volt, zenéjét Starik 
Henricih  szerezte,  szövegét Morocz Jen ő  írva. Ez tipikus töimegdal (14. sz.), 
strófikus szerkezettel. Dallama dúr hangsorú, áormája A B C, a szöveg ritmusa 
több helyen nem egyezik a dallam ritnrusárvai, különösen a felötéseknái (5 
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ütem), és a dallam  ambitusa  is nagy. A szöveg  valdszínőleg  éppen ezért 'j,  
ugynicsak műdallamot  vett fel (15. szám), amely  jóval egyszerőbb,  kisebb  
hangterjedelmů ,  és ritmusa Jobban egyezik a szöveg ritmusával.  Hangsora  moll,  
formja  A B CD.  Ěrdekes,  hogy az énekkarok  Vadaságszerte  a 14. számú dalt  
tanuáták  meg, de dallamát elfelejtették, igen lendületes szövege a 15.  számú 
daiiammal  terjedt el, sőt  napaizikig  is ismert Vajdaság számos városában, falu-

jában. 

14  

/.1jrsśĂej/'n  es /1/szel. 

.; JŁł uan ůj-I9mń - 
‚7 -‚---4  

1 11 e-ue'a 

	

del-lel ven te e. 	2tz - e - dez-zük '& ł  mi Is da.lun/ć: 

& 	d-;zgJn ŕest - 	- iěk ua-iwzk! 2n ze.a'zzäkÂst m ć  

	

is de irnik! 	A1ó?ď - ‚zqń  -jan ŕesĆ-ue' - 'ek uaggunkł  

	

2. Proletárok, egyesüljetek! 	 3. Nincsen messze már a diadal, 

Elavult a  régi  rend s beteg. 	 Zsarnok, önkény, szolgaság kihal.  

(:  Szebb jöv őért  áhitoz  szívünk, 	(:  Az igazság napja felragyog, 

Hódít a zászló, mit viszünk!  :) 	Az eszme él  e's  győzni fog.  :)  

4. Szent  jogunkért  föl csatára hát, 
Igy elérjük a jöv ő  honát.  

(: Közeig  már a rég várt pillanat, 
A nép boldog lesz és szabad.  :)  

Zenéjét szerezte S.  Henrich,  szövegét Írta  Morócz  Jenő. V. M. 

169  



15  

6iusło,  J =120 

E' 	

&t4wiiizzj 

- - 	 I  - - - -- -a  • — - 
---m--  . -.- —  i - 	 -i s  -- w_  r T ÍJ 

jan ŕesł  - 	- i'k va - gank! 	Zen  - ge -  

Énekelte Orvos Kiss Jánosné, 64 éves, Feketics, 1957. V. M. M-1312; további 
szövege az Á szöveggel azonos. 

Új szöveggel érske4t népies m űdalok vagy népdalok: Margitkörúti fegyház 
felől, Beográdi gl'avnyaosâbôl, A kiesi proi'inak, Prdletárok síró gyermeke, Piros 
zászlót, vörös zászlót, Föl a harcra, ti munkások, Kint a pusztán szántok, 
vetek, Város, falu dolgozója, mire vársz, Hitler, Fran,co, Mussolinii stb. 

Hangversenyeket a sok nihézs6g éll,enére Szabadkán iklvül más városok-
ban és falvakban is rendeztek, pedig a batósági jóváhagyást nihéz volt meg-
szerezni. Fel'lptek többek között Zon,boiban, Stara Moravioán, Zentán, Be-
osén., Belgrádban, Szkopjéban stb. Az énekkar teljesítménye m űvészi fokon állt, 
különféle ünnepélyeken és bangversenyeken zöbb ízben díjat is nyert. Meg kelii 
említeni, hogy az énekkar és a többi kultúrcsoport munkája szorosan összefüg-
gött a kommunista párt munkájárval. A helybeli és vidéki iangveienyeket, 
körutazásokat felhasználták a párt szervezésére. 

A munkásság leger ősebb manifesztációja a május elseji ünnepély volt. Ezt 
rendszerint Szabadka környékén az erd őben, vagy Palioson tartották, és mivel 
a hatóság emberei nem tartózkodtak a közelben, a városon kívül szabadon 
ésiekelbették a forradaJLmi és niunikásmozgalmi dalokat. 

Az 1929. január 6-4 diktatúra betiltotta a munkásdalárda m űködését is, 
de csak néhány hónapra, mert az a „Munkássegély Egyesület" keretében tovább 
dolgozott. Ennk megsziintetése után a tagság 1941. január 1-éig Legálisan az 
URS-ba tömörült. A börtönökben ebben az id őszakban sok rabnóta, börtöndal 
és sziövegfordítás k&tkezett. Például 1931-ben németb ől magyarra fordították 
a „Ma bánat ül szívünkben" kezdetű  munkás (Lenin) gyászindulót. A mitro-
vicai börtönben Papp Pál is számos olyan dalszöveget 'költött, fordított, amely 
megfeLel a népi és műdaáiamokhoz. Ezk vdlivak az ágyneveneet népfront-szö-
vegek, azniket közismert dallamokra írtak, hogy minél könnyebben lehessen 
megjegyezni őket és minél könnyebben terjedjenek. Ezenkívül még egy komoly 
oka volt annak, hogy a már rne1év ő  dalokra írtak áj szöveget. Ha az össze- 
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jövet1eken, munkásünn ęplyeken  hangosan énekeltek, és közben megjelent a 
„hekus", a rendőr, azonnal a régi szöveget  dalolták.  Így  zava,ta ţanl olha-

tott  tovább az  éneklés. Hasonló sorsuk volt  •a kuruc  dalśYknak  is, amit már  
enllkettelTl.  

Ezekből a mozgalmi dalokból  is bemutatok  néhányat. A 16/A népies  n{í-
dal, hangsora  tnoI,  formája A A5  A5  A. A B  dalilam  azonos az A  daĺllammnl,  
némi eltérés az új szöveg  miatt jełenkezik.  

16  

Len/o  
I -----  ---- -. -- -- 	 - 

I 	 .:l Ăk Ě  

w 	 - 	 - - - - - - - - 

	

- 	 - 

• 	 ____ 

-- - - - - 

-  r  - - 	 --S- 

I  
• W..iir _________ ___ 

E- de .p -jak  ťe -  4'  -hńz.ban,em ťł-,v -c'i-ca  Ł  

A 

I[" 	keJ - cr' - se 	el  - hagq•19,  el 	<7 jze - gefZgŕ.  

8 

Fok- #%ń:-  sn, Ńbz-csen e  -  ki I  - keŕ  ne-u1  - je.  
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. Alesz - sze ‚Ll - dőit,  i  - di? 0,t  - szg  
A 

A  mwz• 	olé uařz szebacs - csń  - ge. 	Vi .ros 

ĺtq -  ja a  szei 	mantas srat'acs- ssag'rnĆ  me-sW  

1 	 . 	 . 

- 	 'sJ-na  
Közismert. 
Énekelte Megyeri  Istvánné,  39 éves, Szabadka, 1959. V. M. 1 130. 

A követke ő  a „Volga-Volga Mazj rodn'jaja" szöveg ű  közkedvelt orosz 
dail, nálunk „Valahol a Volga  ,vizén" kezdetű  szöveggel ismert. Új szövege 
megrázóan írja le a bõrtõnélet borzalmait. Még ma is a •legközismertebbje az 
ilyenfajta daioknak Vajdasában. Különféle börtnnievekkel sk változatban 
éneklik. Példu ł : Beográdi glavnyiacsib61..., Margitkörúti fegyház..., Mitro-
vicai fegyiház feljő!. ..‚ A szegedi &egylńz fel6l és így tovább. Az itt közölt 
dallam hangsora dúr, formája A A" A" A", szövege heterometrikus. 

4nd9rne 	 17 

A 

II 	i 	- la - hal a Vol- ge 	cri -  .2  (gp*  II 2 . Lombos 	fśk - nak saź- Ło - ga - se, 

II  
I Ą .  

8  

fL J  

I.",  



riJZ - go  1O. ĂM - km.  7F-ju  
dog -síg Łnŕłe - 'larnł.Oŕł É  

I 

J  żz Á'e' - sw.s  Jel-  gok-n1  me - ńl. 

A 

r. 
B 2.  Az,jW'ban  fegyver zördül, 4 3 4)  

Megcsikordul  kint a zár, 
4)3 

Odaki  nt  ről jajszó hangzik, 

Vallatnak egy proletárt. 

3. De az ajtó Újra nyíllik, 

Bedobnak egy tetemet, 

A p4eoláb  durván mongya, 
J%34 

Egy vörössel kevesebb.  

fl  
Véres testét véres zsákkal 

Mossa egy-két jó elvtárs, 4)3 4  

S betakarják takaróval,  

Piheny  hát, jó éjszakát. 

.9.  fJ)r  
Nézd csak, nézd csak, kelet fel ől 

Mint jön egy nagy_ förgeteg, 

.9.  
P' 	színnel,  vörös lénnyel, 
4)4 

Fölrázza a kebleket. 

r9 
6. Hej, proletár, hej, proletár, 

r. 
Töröld le a  kõnnyedet 

Nyájtsd_föl  Újból csontos öklöd, 

J9 
S vedd kezedbe fegyvered! 

Közismert. 
Énekelte Megyeri  lstvánné,  39 éves, Szabadka, 1959. V. M. 1-1131. 

A következő  forradaiini daJi műjköltés. .Fehét1ezem, hogy van  eredeti  for-
rnáa its, aimift eddig niég  nem  siikerÜt fdkutamuffk. Ix  u B én a C  fomi 
közlöm. Szövege azonos, de  dal'lamvonaban  és ritmusban  nhoi van egy Jtis 
e1térs.  Hangsora  molL  formája A A B C. A második versszak  dallama alkal
mazkodik a szöveghez, ezzel ritmus- és  daiflamváłtozs is  történik. 
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V. 56 he,t' - /o, 	piv- te -  tar! 

V I Uý .  so 	'c ;a, 	proáe-/ ł  

Énekelte Dósa András, 62 éves, Ada—Utrina, 1959. V. M. I-312. 
Énekelte Blinka Péter, 51 éves, Csantavér, 1959. V. M. I-3129. 

A  1k8veckez,6  19-es  számú  dal  6jstílu'sĹs  parasztdaliam.  Formája A  Av  B A,  
hangsora dúr,  szövege  heterometrikus.  Az új  szöviegel  •(B) 1928 körül isme-
retes volt már.  

19 

Giusło,4  :112 

A 

As '%'-céran nern ŕuggqéía 'ze ue- rnet 	ne ue -meŕde 
Gđusŕo,  4 = 100 

8 
V 	denenz.6ůJ mia.den,rnz.Jńs ue-lünł  ŕ rt, Ůeiünk ťarĆ de  

A 

m 	ne ve- meź . 	 /rfjdmeq ŕzzggggakhoggha en - geAr 
Mer: 

• 	 A1ejdmeg Ługij.qJkhoq ř ha  k -ŕo-ng  
I 	 ‚ • ri 	i 	 - 	 .... - 	 - 

8  

ve lünk 	&t-t 	 Le - ti 	uar-](k a  -  ki 

'4 

Le-  meŕ  nek, 	te  met-  nek, de 	Le  meŁ . 	nek. 

le- szek, 	hoqqhc kd' - ŕo -  n 	le 	szek.  

8 

,ed-&j7 mart, ed . dg rnai ť  de 	ed - dig mart 

8 

C 
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• mon 	Ii - li- jom.  

S, 	ioq- 	 iĎg• ‚ de 	a rag 	e. 

4  

I ‚  Az  éR  ne  -vem pi-ros szek-f€. l€ (1- jom, ĆŁ  - lť  jom, de 

Ã - - r_r 

4  mun- łJ- se lessz.. uě-la' ń.röł -  re, 	J•  rdk-  re, 

‚'I 	 FT  

V 	 ' 	 o  

li- Ii. jam, 	 Ma meg - hg -lak, ki-n'i lik a 

9 
-.  w. 	‚ 	Nem hal? so  .4a  sen ki koîz//• Ť4je 

I 	 - 	 I 

r  - I 
-I 

r. n 
B 2. Legyünk vz 

r. 	r
'gak, nincs messze a dijadal, dijada/, 	dijadal, 

- 	n  P-1 K  • 
Eggyek leszunk, elbánunk  a zurakkal, zurakteal, a zurakkai. 

A munkásé lesz a világ örökre, örökre, rökrc. 

X9 
Nem hull soha senki könnye a rögre, a rögre, de a rögre. 

Énekelte Király Józsefné,  64 éves, Szabadka, 1959. V. M. M-20 161. 
Énekelte Dósa András, 62 éves, Ada—Utrina,  1959. V. M. 1-3 1 1. 

A  kövtkez ő  20/A  szímićt 	 egy közismert  Új* stílusú paraztda1, 
amelynek hgisora col, formája  A A B A. Az  Ł j 6zövege1  (B)  sokait énekelték  
az 1930-as években. Az  új tzöveg  a  dallamiban  nem idézett elő  változásokat.  
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Közismert. 
Énekelte Gy őri Jánosné, 41 éves, Szabadka, 1959. V. M. I-1114. 
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Az A 21.  sz. dail  egy  kõziunert faliss csárdás, még  ma is  kedvelit  műsor  
száma  minden  n.6karnk.  A  munkások &szejövete ł ken, mulatságokon 
cnnt tánonótit  a forradalmi szöveggel (B)  gyakran énekelisék. Dalma dúr 
ha.ngsoiiban  -mozog.  Formija  A A B A. Az új szöveg az Új  dał inmban  kisebb  
ritmlkai vJl'tozást  idézett e16. 
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fogzi,  

179  



•  I 	 a  -  a  - - _•_  

- - - - - - 

je.q/zi sze- 	- ti, 	.sze -re- fi. 

8  

enł  lesz i  vi -  1* 
	

'i.  Ťaz.  

J.  i> i . JJ. i  
B 2. Ne higgyed, amit az urak beszélnek, beszélnek, 

j 
 .  

Füled mellett erezd szavuk a szemek, a szeme 

J  .  .r 
Ha velük mégy, annak sosincs „6 vége,  jó  vége,  

‚ 	‚ 	‚Jv A parasztnak csak a  munkás testvére, testvére.  

Közismert. 
Énekelte Dr.  Stein/eld  Sándor, 54 éves, Szabadka, 1959. V. M. 1-1 137. 

Egy-hegy dali, zeneszám sok esetben azért íródott, hogy kiegészítse,  eI-
ůjśtsa  'a  sza&tzervezeti dailárda  vagy  kultúrcsoport műsorát.  Így például a 22/C  
dalt Szb6  István  á,IU.totta  össze  Zenrán.  Az „Én építem a gátat" kezdet ű  verset  
Szab"  Frank Ignác (1825—?) az A  »Nem kştaim  én életemben" szöveg ű ,  
közimert csárdásánaik daillana olá illeszteve.  E dali  forradaliiiiii hangulatú,  
változatát megtaláltaim  Kórógyon  (Szlavónia) is. B ‚Falu végén á  visvëlW'  
kezdetű  szöveggl,  sok  szõvegvábozattal  még ina  is énkHk.  Nemrégen Kóró -
gyon  a  „dërënk" itáncnak  egyik dallama volt. Mind a három változat hang-
sora dér, formája A A" B C. A B  daillamiban  nincs  alteráció, rirnnulyan  is eltér 
az A és a C  változuttól.  
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C 2. Én állítom a katonát,  

- 	J. 	J 
Eri  fizetem  annak  zsolgyat.  

És hogy az Urat  orizze,  

J. 	)q 
Nálam  kovártéllozzák  be. 

3. Hatalommal jön a bíró, 

H' 
Nem nézi, hogy hány a síró. 

J. 
Kocsira rakja gúnyánkat, 
J. 	.i 

Utolsó véka búzánkat. 

4. Sok csak a lábát  lógattya, 
p.J.  

Mégis zsíros a  f4attya.  

Ha szememb ő l nem  Joj  könnyem, 

Sótlan eszem a kenyerem. 

Szabadi Frank Ignác szerzeménye, megjelent több kiadványban. 
Énekelte  Gajnok  Erzsébet. 17 éves,  Kórógy  (Szlavónia), 1958. V. M. M-1814. 
Énekelte Szabó István, 54 éves,  Zenta.  1959. V. M. 1-3 11 . 

Mivel a szakszervezetek  munkáját  a kommunista párt irányította, a  ku ľltúr-
csoporrok, enekkarok miunk'am6dszere, •kult&rpolitikáa  egységes volt Vajdaság 
egész területén. Ezt  bizonyíá łk  a  zentai,  adai,  mszslyai,  becsei,  zrenaniini,  ver -
seci, szaibadkai  stb. munkásdalárdák tevékenysége is. 

A  m4zslyai  szakszervezeti m űkedvel ő  csoport 1929-ben.  
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A második világháború êlótt a szakszervezetek kéimoly  munkát végeztek. 
Minden rendezvényt felhasználtak, hogy rávi'lághsanak az Európát fenyeget ő  
hábońísveszedelemre. A megszállással megsz&nt a szakszervezeti munka, minden 
erő  a felszabadító mozgalom szervez.ésére irányult. A szakszervezetek vezet ői 
madnem kivétl nélkül illegaiitásba vonultak, de a harci egységek megalakuilá-
sáwal párhuzamosan a kultúrmunka is megindult. Már az els ő  naptól kezdve 
dallal sz6ltottak harba. Minden nagyobb eseményt megénekeltek. 

Vajdaság magyarai már 1941 'első  najiaitól kezdve különféle egysé-
gekben részt vettek a népfelszahadíté 'harcokban, 1944-ben pedig megalakhot-
rák a PetMi-'brigádot. 

A zfiatai harcosok főleg azokat a dalkat énekelték, amiket az id ősebbektől 
tanultak, akik azelőtt szakszervezeti énekkarókban énekeltek. De voltak olyan 
dalok is, amelyeket a fiatalok szerkesztettek úgy, hogy egyes közismert dalla-
mokhoz  úi  szöveget, vagy a nijelévő  szöveghez éj dallamot illesztettek. Ezek 
részjben komponált forradalmi, harci dalok, részben •npies M űdalok vagy éj 
stí'lust's parasztdallamok, forradalmi, harci és mát éj szövegekkel. Igy énekelték 
meg az egyik legnagyobb catát, amely 1945 március közepén volt Bólimánnái. 
Ez a 23-as számú ' C  dallam ari4a utal, hogy az „A csitári hegyek aJlan" szöveg ű  
A  dtálarnnak variánsa,. Több változat taiiáilhwtó Vadaságban is. Például a 
siet után van az id ő" szövegű  sdljelIegű  B dallam. Valószfnű , hogy e két 
igen közmert J1am hatására keletkezett a „Baranyai háromszögben, a Bol-
mán osatajtéren" szöveg ű  dal, amlynek ugyancsak több változata ismeretes Az 
itt közölt három dal fotimája A A B A. Az A éj stfiusé, szépen íveM paraszt 
dallam, col hasigsorú.  A B  dtálem hangsora moll, míg a C dallam harmadik 
tr6fájában sz&agszaporulttal két helyen alternáció következik. Ez a dal kü-

lönben igen kifejező  és ‚a 'legkedveltebb dala volt a Petőfi-brigádnak. 

I- 
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e łi-ed. 

	

-- . 	I. 	- 	 • 	r 	• 
masik îas-lenzĆ  ua-Zasztba-öa - 	-  nek.  

JZ968e'3.  â'- gr, 	 - ges. 	- Qe 

Yer  
2) 	 3) 

k 	•. 	 -. 	I 	-  

&a-b ď-he,'cos & •łor sziu-uel  sok  Âe-lńli sz6r 
Elv -tór-  se-  ink azeng- nge  nak  
Jokja  e -nga  

6)  

żgg t50-lon đos ke -  fa-ne ň -jat 	A  6cl-  m  -ngi  

	

- Ćńk 	a 	Fi - 	na hej 	hA'  z 

C 2. Szahadharcos idősanya, büszke a fijára. 

	

2) 	 J 
Bátor szívvel halad el ő , sok-sok nagy,csatába. 

j  3 J J)y  
Fegyvereivel sok halált szór ellensíg sorában, 

•1 .1 	J'4. 
Bátor szívvel halad elő , sok-sok nagy csatában. 

jj.J.J"  4. 
3. Egy bolondos Szép hajnalon elindult rohamra. 

Egy fasiszta éles gojó ot szíven találta. 

' 	
5) 

Megírták hát a
3ź  anyjának nevárja Ja katona fijái 

	

6) 	 7) 
A  bolmányi csatatéren ásták meg a fija sírját. 
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J J  i i 	JJ.J,JiJ  .L 
4. A  bolmányi kis temet ő  sötét méj árkában, 

4k ś fl  ľ9 
2 Elvtársaink Ott pihennek egy f űzfa árnyékában. 

Szomorúfűz s)  ráhajlik az elvtársak sírjára 

2 Sok jc anya könnyet hullajt a h ős elhalt fijá 

„103 magyar népdal", Magyar Kóruskiadás, Budapest, 1951., 43. old., 33. szám. 
Lejegyezte Kodály Zoltán. 

Énekelte  Király Józse/né, 60 éves, Szabadka, 1955. V. M. M-20179. 
Énekelte  Virág Antal, 33 éves, Csantavér, 1959. V. M. 1-2112. 

A  brigá4ban ugyansak kökedve1it vl't  a 'következő  dal is, amelynek hang-
sora  dúr, formája  A B A.  

‚$iat Ţe,  .J =120 	24 
3 

hu - ŕa e- 50r•  strnk röçös  ů  - Ło,i jńr - 

'3 .,  

	

LmelŁ  tJ' vel ujr - rn 	mś  -  g/s 	./  
5 	1 	 2  

• 	 .‚ 	 - - to jez iu - ters, ha ki jel ex cl  -  re, 

E  - fu»k,h9-lw,k  ér  - 	meg -uńd-jiik  mi  ]&. 

qv 	žiu- ł s 	her- cunk her,ç  a  sza-ecs - 	- gert,  
47v-  Ćers 	her- cunlc' ggaz. rn.  fog, meg  -  le  - 

' 	Ď/ćoaz 	- sń  -  bt  mj,heincr  el  -  ]&r.  

/ł19majduö-rö5 	2úZ-/ó ŕ  lobay Ěat  e Szél. 

Énekelte Virág Antal, 33 éves, Csantavér, 1959. V. M. 1-2114. 
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4 

De 4/  cii.  i -qd  el  - ka-łun2  mi  éh - g'a -mor -,a mez,  Sez  a 

B 

&rnz - bńi-  ‚ ł  rab- bá, -a -se min -keźRemri-asz ł,  ‚Ver mi  

A  Pe6fi-brig.dban ezenkivi1 legníwesebben  énekelték a  kavetkez da 110 
kat: „ egisidiuk  a  menet",  „Fekete  gőzösnek omttog  a kereke",  „ÉgbenylĆ  he-
gyk aln",  „Elvtársak, ma csak még öt perc az élet",  „Mr 6jra zťzgnak  a 
fegyver&",  ,Nézd  a mi  had&eregü'nket,  a  büsz)két", „Hogyiha  majd mi elme -
gyünk  a nagy csatba  rnd",  amelynek az amerikai  polgá6á'bor6b61 sz&niazó  
dallama a  kõvetkcz5 címmel ismert  „Battle himn of vbe Reptb1ic". N1unk  
régebben az  „El&l&k  nem vagyunk"  kendetií  szöveggel  volt  ismeretes.  

Alább  bemutatunk  nhányat  a  fe1soroltakb6l.  

25  

Marciale 	 Amerikai dallam 

A 

E- 1ť '- k  -íJ';*  'm  uaýqank Ł' p.zé)ał  ics  e-l4, 
A mu,z-Äs i/t'  6°-e -Ii  mim -ka łaz-ö0rz e -6°  - feŕ  

Marciale i =120 

8 	jj 	1 I ĽJ -J  
4qg- l.'a  majd mijw mewüna nawcsa  -ÉJ-  ba ‚rnnd, 

A 

sem  Ţak-  ha -ŕun4', řůa  bű, ez 11- Ż  -  
L  mwz łđ iatnem  Ą .  cs8-  i  -  ti  haz  e$ bank-be-  lét. 

JJ1Ijj,  -j;  

Penq 	majd  zći7d  e  -  lat-/unk  a- mer-  iz' me gqüńł.  
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meri  a  nwz -kas  mJ.so?-bł  $  ez a  leq-zebb mes- ŕer- segł  

U'zg- 'qes  min -ďeaha, -cos 9/--  F.9, 

A 

Mń  -gis b ł-,.#in-łiżnk bá -csúŕ  he  ij -  te  1óí  e 	harc.  

8  

A 

A  

e 

bk - 19fl ali - JIZk 	eszć  An ďeoí- qajója - 

ke's 	núl, 	A&n- go S033 a  swz -  ue - de's - 

4m de  me9a  8e  -og-  i-  don  i-  ta  Ja Öt-  Ćt»€s  Ad-  dig 

' 	nń  - kü'zĂ  z,,i - nep 	rnnćs  

Szabadságdalok, második kiadás. A Vajdasági Magyar  Kultúrszövetség  kiadása, 
Szabadka, 1946., 25 old. 

Ënekelte  Virág Antal, 33 éves,  Csantavér,  1959. V. M. 1-2 113. 
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Lep  -  Jel g 	ŕegg- ve • res muri. kícsa 	pal. 
Nem le /eŕ  eČ  - 	?i Ja  -. log - ta 16' - rniĽ. 

26 

Aiarciale,  J =120 

J  rJI 	fltJ -•i 	I  
NđzŮ  e  mc  had  - se.  -  re - 	- kel,, a Vższ- kJĆ . 

2 Vedd el e 	qqa - 	 a las -  te he  -  re  - lcd, 

T,z - zei,  e 	 - - Ni- 	ŕc •  &e 	ł€s.- ŕśŕ  
Tő  ke 	ja - 1W- ma ja sem  - mi be 	sze - dcii,. 

ľJH (r 'r  ii  
b6  - Mn  a 6' 	 - mer 	re ha 	leJ.  

El  le 	ne  hoqg -  he  ja mu'i - ka cia - mci.  

S' 	 Nem  rc-jaszl mqz-  kel az ez  - reą 	5OP -  Ja, 
Se  pe-sżo - manyt,  se  ci-  ra  - o.Ł 	nem  holtf 

r r 	n  
/  Ki - kel a 	iao  - ke Ja sir - ba 1e -. szńl. 

I/a -  nem a 	muri - ka 	ka polł  kö- pe 

	

7 	

9)  

- — — 	 - 

	

•'. 	- -- - -  C  -  M  - - - — — _ 
- 

Ii - szśm' 	neo, 	 4er-col e muri- 
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esz  - ? 	/"e,,c -  be  řeo, higg 

rneguc,je  e  neggcse -4u6 .z el -,,'o'ma(•ŕe- łeŕ 	.  
Énekelte Virág Antal, 33 éves,  Csantavér,  1959. V. M. 1-2 19. 

A  Pet6fi-brigád, mint szerves része a többi egységnek, részt vett az együt-
tes .akciókban és  ku1t6rrendezrvényekben  is. Igy a brigád tagjai másféle dalokkal 
Is megismerkedtek. Ezeket a dalokat  1efordÁtottk, költötték,  a nép  ikõrébon  
Is terjesztették. 

E dalok  dúr  és moll hangsorúak és egy  kilön  vegyes  stćluscsoportot  ké-
peznek. Mivel dalszövegük fordítás,  á,ťkõltés,  ritmusuk és  dal'lasnuik rs&hol  meg-
változott. Ezt a  'követ'kez  példák is  Ibizonyvjáik.  

Egyik legismertebb forradalmi dal  a „Fel vörösök, csak előre", amelyet 
„Királyok, hercegek,  igr6fok" kezdősorral  és sok más  változatban  én&elnek, 
közülük  kettőt mutatunk be.  Szivesi  János  Apó  (64" éves) emlékezése  szernt  
1923-ban már a  mázslyai szakszeiwezetben énekelték.  

A B és C  dalJlam dúr hasg&ori, formája  A A" B C. Az A dallam P. Csaj-
kovszkij 1888-6an komponált ötödik  szin niájának alagondolata.  Ez a zenei 
mondat  sokibasi hasonlHt  a B  dallamhoz.  Az  eIső  kétütemnyi  motívwn  majdnem 
azonos, míg a másik  kétüteniny  motívum,, amely egy nagy tercc el  feljebb van  
tranon'âlva, meEelei  a  szkvenoiaszerű  B  dllaimnadt.  Ez Is egy szembetűnő  
példa arra, mennyire volt hatással a zenei romantika a  forradalmi  és  iharci  
dalok kialakulására. 

27 
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1) 

8  
‚' 	

ZM  ő-xpeü -NeM đ  &op6ĺe 	$ją .czz,k  c&, -bo - gö, go- 
ba  
č 	

-uv i juq; 	Ä'o -ra - ci łuŁ-ąje ci 
cz - je  se 

.4,0 
-  ra  - ka  bot, 	g/as mc - li-  

AL 	7- 	i) 

ů%,p- lo - pc' bur- zs 
	

biz-  ke -se  - tek  mer  MZ  

C  

A 

8  

' 	 ‚ 	4009,1 .'o  4CC -R' 	w  ţe  -4 
na  -  pad, .pred uz diii- ga je o'łaş; 
& -  le: 	do -  le Fa-  - zam  i ‚-ot'  

- 	 rn  
C  

- rełł, 	Az 	ei - ngo.moâ'pro -Le  -  

C 2. Munkátul eltikkatt testünk 	3. Előre munkás hadsereg, 

Fegyvert e'; ágyút csinál, 	 'A gy őzelem napjáe'r! 

Mert aki jellenünk támad, 	Nagy munka vár tirejátok, 

Annak nem. kegyelmezünk. 	Dőlnek már a paloták. 

P. Csajkovszkij: Zenei alapgondolat az V. szim Ąániából. 
„Ruske narodne Ďesme za harmoniku". Priredio  A. Cichon Albini, Zagreb, 

1946., 5. old., 3. sz. 
G) Énekelte Virág Antal, 33 éves, Csantavér, 1959. V. M. 1-2110. 
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D I. Munkások  ‚aJta,  jelőre,  
OF.  

Harcunkra itt  jaz  idő! 
r. 	 . 

Csatára sorba föl állunk, 

Célunk egy boldog Jöv ő . 

2. Munkáitól  eltikkatt  testünk, 

Fegyvert  és  ágyút csinál. 

Előre vén proletárok, 

Gy őzzük le a  burzsu  ját! 

3. Föl, vörösök, csak el őre, 

Irgalmat nem ismerünk! 
z)  J f. 	fl  
Aki  jellenünk  lázad, 

Annak nem  kegyelmezunk.  

D) A C dal szövegváltozata, a B dallamra éneklik.  Énekelte Sziveri  János, 64 
éves,  Múzslya,  1959. V. M. 1-2 120. 

A (Lenin) gysúndu'l6nak szintén vbb szöveg- és daillamváltozata van. 
Ezt a da1t ia iuszas "ben is én&eivék, de ĺforradalkni szöv!eggl. A B dal 
szövegét Dr. Steinfed Sándor &ordhotta németb ől 1931-iben, a pozsareváci 
börtönben. A C dal 1947-ben megjdlent nyomtatban. A dallamok xnodl hang-
sorban vannak, krsijuk A A B A. 'Érdemes a három szöveget tartalmilag is 
eLemezni. Három időszak, vagy talán három kor rajzolódik ki bennük. 

Temetés ajlkalniávail a szakszervezeti tagk a gyászindul&on kvül sok 
forradalmi és harci dalt is énkeltek. Az ilyen munkástemetés, különösen Sza-
badkán, ahol a hatósággal 'sok esetben összet űzáre is sor került, a tüntetés 
egyik formája is volt. 

- -- - -  

•  I  - 	- 	 - - - - 
- - 

-- .- - -  

P, 	-n/ ül 52j-  uänkbe,7  g-n'esa sze-müęk,. 
Umjreno 

Sa?u-gom wspi łi-  ma a hlangiob,  jer 
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8  

łśŕ  b&-  łö- nb 	 -jmn 	gijo,-ueł - ŕa -/z'k 	Vad 
tél  míl-  he  -jek me -jJřz 	jorąielŕ  e- (e  -ŕea, 	iI  

c_ 	t'.ť r 	'ir 
m,ač- noj ŕog  k,  * um- ka ziag,. 

ma  ;vp- stuo,  ti  kr - cia - oci moc,  

A 
V 	

D&ics 

 

	

por- ba  min - denł  a - mi 	bizsa  .! 

A  . 	 4 

w  -  10-  7JjtOS ?Łŕfl7ńS 	(/0(1  he —4;  la  ŕok. 

	

szebb  10- cro al -  ina cia/t 	kĹ  - tad min -de  nec?.  

	

ka - da -  ma 	dîudo ďru -ge svoq.,  Pa  

	

sp]P- smom  i  ci - sna -  ma 	5w  ce -  ma  Ucýfl?  dac.  /  

84 	 ĺ 	• ji 	• 	J 
Te - jen most fej- te - leli 	?qa - go - uń  -; 
Te,.  - jen 	hal halt les-  ted 	nga- go - iro - ,, 	A  

& - cia] -  te  mir-  p0 	a  g;ođ -  fi  - ci loj; 	j ď  
pje - uaŕ 	cc pjes- mci 	fad dra • go- cii sul: 	da -  

8 

C 
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Ä 	se,v?é Jisnamdoz;qe - ua  i  
pje-smaod/ek- ne  če- lik zapje.-  u91-

.108  

•  I.  
twa  a 

bo- go- le,  lel  - 	i'en da - io je čos! 
br,r- sŁ  ma A-o  -  se  z,o  ‚re 

8  

A. 	ŕ 	'% 

Bfńl- Łť  d  ronggosé-le - Ćśŕ .  

Se -ło4vn  leng  csa•łń rzk szen ł?o.b€»goj. 
si - ‚odon lengcsa-Ća ink szen ł  lo-bo•go•ja.  

C  

	

- gom  c,  - 	nim wi će-moz ÔQJ.'  Ked 
kos- ca- smo o - na, i/o za -pű -ce- jŕ  irt!. 

B 2. De pirkad a hajnal  és  feljő  a nap,  

	

• 
	jármát 

J;-9 
Mkor 	megunva  felébred  a rab, 

ľ9  n. 
Ës  ez lesz az  óra,  ha az utolsó  

j ľ9 .b 
rijadora njogat  a  kü

j
rtiink  szaga. 

Énekelte  Huber  Ferenc, 55 éves,  Üjvidék,  1959. 
Énekelte Dr.  Steinfeid  Sándor, 54 éves, Szabadka, 1959. V. M. 1-1 138. 

B) szövegváltozatát énekelte Megyeri  Istuánné,  39 éves, Szabadka, 1959. V. M. 
1-1/32. 

G) „Nova  pjesma" Glavnog odbora Jedinstvenib sindikata za Hrvatsku, Kulturno-
prosvjetno odjeljenje, Zagreb,  1947.  

.ranosno 	29  

OŁS  /1  gj*. 	/./ę  fo  •J( 	/J/V.u/ (/ - 

M'n, zWÄv? ugg mínétegriop,  Al  rre iro-,vs hol.r'ep, 

- 	9ŚD - ŕć ue,  pus ke x0.p 	ríl. 
đ - Ľął o 

 
Ibr- /0 	
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Se- 

 12. Föl 	harc -,ie.  ma  -ąqer po• ĺe łń 	'k, 	Az  
•i•ol.  

A  

	

- ci sad di - iu ./ gias 	 /łek 
A ăL  

8 

" 	zrn da1ó .hĺo  bal  - 	ńŕ! 

" 	pje - sma  se o  - ri od  se  -  la,  de. Sè - 	ne 

#ar-ç ń  -tok J2'éł  heg'ei u.5ľ-g'ä',  kJ  -nis -  körül a  ł l- dó,? 

ME 

če - kaj- Će eri -.še sed je' cas! 	U cs! 
A 	.‚ 	 '  

Gya'rak  es  bányák méjen, kint ezer holdak' szélén, 
F. 

Proletárok puskazaja szól. 
Nem titkol úgy, mint tegnap, kel már a vörös holnap, 
Dalunk a  forradajomro'l.  

Marcel KosoviĆ: „J3rugarska  se pesma ori", Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 
1948. 	 - 

Ěnekeltë Dvoracskó Feťenc,  54 éves, 'Csantavér, 1959 V. M. I-3135. 

A kővetkező  nagyon népszerű  szlovén népdalt (,‚Regiment  po cesti gre") 
Jta'ł ba,n  két vagy  hiro,m szŁiiunban éneklik'. Nálunk új &zõveggel  a  dallam  

B 'C részén a &első  terocit legiinikb  egy  sz6km'oan-  d. 
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 1•,e1 mw?- řés,  

J  
‚ott  - ielc 	ma. 	pa műj  ma. 

meg ne 	ńlj! 	$zeo # - Jij.  

D 2.. Nem messze a gyozelem, 

Fel hát a terror ellen. 

F; 	?.‚ 
Szabaccsag kell nekünk, a nepnek sgassag. 

Csak el őre, munkás, meg ne ajji 
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3. Nem messze a gy őzelem, 
Fel hát a terror ellen! 

Éhező, szenved ő  munkások  erején  

Megtörik majd a fasiszta rém. 

Kiadta:  Nilka Fakin,  Album  za klavirsku barmoniku,  3.  olťJ.,  1. szám. 
Énekelte:  Bakos Erzsébet, 51 éves,  Csantavér,  1959. V. M. 1-3 126.  
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8 

ve' -  gr a .szo • morii mucr -  n, m  - 

AĄinv.j7i,  I  = 19fl  

- 	Ľ  diz 	se. 
dat. 	- 	 dat.  

11. 	 -  

II  

rá 
meg. 	 ąo - he  - mej7- 

B 2. Bár rongyosak  c's éhesek  vagyunk, 

Elindulunk és jelt adunk, 

Holnap milliók dalolják 
Dijadalmas  Új dalunk. 

Marsel Kosović: „Drugarska  se  pesma ori", Nakladni zavod Hrvatske, 1948-  
Ënekelte Biinka  Viktória, 49 éves,  Csantavér,  1959. V. M. 1-3 121. 
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Aloderelo 	 Ženska himna 

piv. ie- zi sto- ŞeĚ-ni  4a,.  .7 	ni e- ,?C iz er  -ne 
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2. Na  okup sve zovemo ăerze,  
nek  čuje nas selo i  grad,  
mi  stvaramo bolja budućnost 
ísz pjesmu,  az borba,  uz rad.  
I  ona .to je živjela ko zadnji rob, 
sa viie snage veraje  a nova dob,  
Sa više snage veruje  u nova dob! 

3. I  svijestno  1w  čovjek  i  űena, 
kroz zapreke pobazi sad  
jer ne  smije  ni  zastat,  ni  kbonut 
ko svijes ťan je, posten  i  mlad. 
Za žena mora prestati njen udes krat, 
kad svijesna nade posten  i  pravi pat, 
Kad svijesna natle poiten  i  pravi  Pat. 

2. Tudja  jól aszt  asszony, ember, 
Sok  még  ma is az  akadáj.  
De meg nem áll s nem hajol meg, 
Ki tudja  jo'l  az igazát. 
Mert ifjú t űz vezérli ma a nap hadát, 
Egyesülten legy őzünk mi minden  akadájt,  
Egyesülten legy őzünk mi minden  akadájt!  

Kézirat,  V. M. 
Énekelte Blinka  Ilona, 22 éves,  Csantavér,  1959. V. M. I-3137. 

Az eddig felsorolt  clssláovrná'k  mind a népi, mind a  konponál-t formákban  
tov ľáibb élniek  és  akijkunak.  

Az 1921-ben létesült és 1959-ben  'u'jjászervezett szabadkai munkásdalárda Vajdaságszerte  
nagy nehézségek, áldozatok árán tolmácsolta ás terjesztette a forradalmi ás  munkásmoz- 

galmi  dalokat, 	- - 	 - 
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MAGYARÁZAT  ÉS R3VIDÍTÉSEK 

=  csekély értékbeli  nyújtás  

csekély értékbeli  rnegrövidüés 

=  kissé magasabban énekelt  han1 

=  kissé mélyebben énekelt hang  

=  csúszás felfelé vagy lefelé 

ë  =  középzárt e 

á  = illabiá'lis  a  

áó =  hosszú á  (diftongus)  

A  daililinmoIkat  és a  iszõvegekot  a  ma:gnetfon'szaiagr Ć l hangzás  szerint je-
gyeztem le,  kiigazítás nélkül. Példul „lhetsz" kiejtés  szerint  „'lehecc"  (12. 
szám), Vagy  pi. ,,folyik" kiejtés  szerint  „fojik"  (23. szám) stb. 

A Vajdaság területén gyűjtött dalokon kívül három dalt a  szlavóniai gyűj-
tésemb&l  is  feLhaszn.ltam  (Haraszti,  Kérógy,  Szent László), mivel itt találtam 
a  legmegfelel&b  dalokat a XVII. és a XVIII. század  il'lusztráoiójához.  

A dalok végén feltüntettem az énekes  nevét,  korát, a gy űjtés helyét, évét, 
valamint a hangszalag jelzését és számát. Pl.: V. M.  = Vojvodanski Muzej  
(Vajdasági Múzeum), I  = Istorijski materijai  (történelmi 'anyag), M  = Mađarski  
materi'  (Magyar  anyag). Az  ekő  szám  ia magnetofonz'a'l'agt  jelzi, a második 
a dal sorszáma. 

Egyes  pédáknÁl  feltüntettem a szerzőt, a kiadvány  ofmét,  a kiadót, a ki-
adás évét, a dal gyűjtőjét stb. 

A V. M. rövidítéssel ellátott feltüntetett anyag a Vajda sági Múzeum  nép-
rajzi  osztályának tulajdona. 

•  dallok elemzését és osztályozását  Bart& -féle módszerrel végeztem. 
•  dalokat összehasonlítás és  könnybb  áttekintés végett mind g 1 záró-

hangra  tŕa'nszponá'ltam.  A végén  féltüntettem  az 'eredeti  záróhangot,  ahogyan 
az  énkes  énekelte. A női hang (hegedű) G  kulcában,  a  iférfi  hang  (basszus)  
F  kuicsbaai  van jelölve. 

A  kiadványokból  felhasznált dalok némelyikét nem  transzponáham  g 1  
záróhangra,  a  anszponáátaktiáii nem 'tüntettem  fel az  leredeti záróhangot.  

BIBLIOGRÁFIA: 

Kodály Zoltán: A magyar népzene, Budapest, Zenem űkiadó Vállalat, 1952 
Bartók Béla: A magyar népdal, Budapest, Rózsavölgyi és társa, 1924. 

Szabolcsi Bence: A melódia története, Budapest, Zeneműkiadó Vállalat, 1957. 

Dr. Sonkoly István: Bővített másodlépés jelentősége a népzenében. 
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Ádám Jenő : A muzsikáról, Budapest, Zeneműkiadó Vállalat, 1954. 

Szabolcsi Bence: A magyar zenetörténet kézikönyve, Budapest, Zenem űkiadó Vál-
lalat, 1955. 

Magyar történet  -  A tizennyolcadik század,  - Szekfű  Gyula, Budapest, Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda.  

* * *  15 y  vojvodanskih brigada, Novi Sad,  1953.  

IZVOD 

TRAGOM REVOLUCIONARNIH PESAMA MADARA  U  VOJVODINI 

Prve tragove borbeni1 pesama  Madara  nalazirno štampane  veé 1554.  godine,  a  íz  
1813.  nalazimo pesme koje  I  danns žive. Zatim siede kurucke pesme koje su imale ve-
likog uticaja iza dalje stvaralaštvo naroda. Ovaj  se  stil završava  u  beĆarskim pesmama  
XIX  veka. Verbunkoš stil izrasta  Fi  kuruckog doba, taj stil uti če  i na  mnoge Čuvene 
kompozitore toga doba, napriiner: Haydna,  Brahmsa,  Liszta  i  dr.  U XIX  veku  se  javlja 
varoška pesma  u  narodnom duhu  „magyar nóta". Na  tu zapadnjaČko-romantičnu muziku 
javija  se  kao realccija seljačka pesma novog stila.  U  tom novom stilu javljaju  se  mnoge 
vojniČke pesme od kojih je sarno  mali  broj borbenog karaktera.  1890.  stvara  se  socijal-
demokratska  partija I  tada verovatno dolaze  u  ove krajeve pesme Marseljeza, Interna-
cionala  i  druge. 

Gradski proletarijat uz revolucionarne  ideje  prima  i  pesme koje su pisane  u  duhu 
romantizma, koje više odgovaraju noviin idejama nego kkssi čni seljački inelos. Ove pesme 
prima  i  gradski  i  seoski proletarijat koji  ima i  svoje pesine koje iznose socijalnu  ne-
pravdu. Često  se  pišu  na  narodne melodije revolucionarni tekstovi. 

Zatim  se  za vreme  I  svetskog rata stvaraju šansoni, kupleti, pamfleti koji su  anti-
ratnički sa revolucionarniin tendencijama. Ove pesme svugde pevaju, kako  u  gradu 
tako  i u  selu,  i na  frontovima.  

U  sindikalnim organizacijama stvaraju  se  kulturno-utnetniČka društva pod rukoVo-
denjem Komunisti&e partije  P0  Čitavoj Vojvodini.  U  Subotici je kulturno-urnetničko 
društvo poČelo  ra  radom  1920.  godine,  a 1921.  je oformljeno  i  radničko pevaČko &ru-
štvo koje je  na  programu imalo umetni ăko-revolucionarne,  u  narodnom duhu pevane 
iii  na  narodne melodije pevane pesme, kao  i  kompozicije Lányia, Bartóka  i  dr. 

Za vreme šestojanuarake diktature  1929.  ta društva prestaju sa radom ali  se  ubrzo 
javljaju pod drugim imenima  i  rad  se  nastavija.  U  tom periodu  se  prevode mnoge pesme 
po zatvorima, stvaraju  se  nove, pa  se i na  poznate melodije pišu novi tekstovi.  

I  za vreme  II  svetskog rata sindikati prestaju sa radom, formir ąju  se  borbene je-
dinice, stvaraju  se  kulturno-umetničke grupe,  a 1944.  godine Madari formiraju svoju  
Petőfi  brigadu. Za vreme NOB-e u Petőfi  brigadi pevane su pesme  na  razne varijante 
narodne  i  umetne - komponovane melodije sa novim revolucionarnim tekstom,  a pre-
vodene su pesme koje su  se  pevale po svim brigadama.  

I u  izgradnji  se  stvaraju nove pesme koje  se  pevaju svugde. Mnogo je  na  propagi-
ranju  i  upoznavanju revolucionarnih pesama kod  Madara  učinjeno putem radniČkih pe-
vačkih društava.  
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SUMMARY 

TRACING THE REVOLUTIONARY AND MILITANľ  SONG 
AMONG HUNGARIANS IN VOJVODINA 

We find first traces of militant songs aheady in 1 95  aixd those from the year 
1813 are still living among the people. Then follow the songs of Kuruczs (name given 
to the soldiers of Rákóczy) which exerted a great inf łuence upon the further literary 
creation of the people. This style ends in the so-called betyár songs of the 19th century. 
Verbunkos style grew out from the kurucz period and it influences many famous com-
posers of that time, as for instance: Haydn, Brahms, Liszt etc. In the 19th century 
appears the urban .song of popular inspiration - „magyar nóta". As a reaction upon 
this western romantic music ąppears the peasant song of a new atyie. Many soldier 
songs, but only a few of them of the militant character, belong to this style. In 1890 
was formed the social-democratic party and probably at that time Marseillaise and In-
ternational reach these regiona. 

The urban proletariate adopts, in addition to revolutionary ideas, also the songs 
composed under the rornantic inapiration, which were more adequate to the new idas 
than the classical peasarit tunes. These songs were adopted both by urban and rural 
proletariates which, in their songs, express the social injustice. The new revolutionary 
texts are often written to the old popular tunes. 

Duriiig the First World War arise the chansons, couplets and pamphlets of  anti-
military charachter and with strong revolutionary tendencies. These songs were sung 
not only in towns and villages but also on the fronts. 

Within the frame of  trade-unions are formed cultural and artistic societes under 
the direction of the Communist Party troughout Vojvodina. The cultural and artistic 
society of Subotica started isa activity in 1920 and already in the foliowing year was 
formed a workers' choir which had on its program the artistic revolutionary songs, 
songs of popular inspiration ot popular tunes with new texts as well as the composi-
tions by Lányi, Bartók and othets. 

During the dictatorial régime of the 6th January these societies suspend their 
activity, but they reappear soon under new names and the work goes on. In the course 
of this period, in prison many new songs arise and new  text are written or transiated 
to the already known tunes. 

During the Second World War the  trade-unions suspend their activity and form 
fighting units with their own cultural and artistic groups. In 1844 the Hungarians form 
their Petőfi-brigade. In the course of the Struggie for National Liberation they sang 
various popular and artistic tunes with new texts and trarislated also songs which 
were sung in other brigades. 

In the course of the recorzstruction of the country they create new songs which  
arc sung everywhere. The workers' choirs had a great share in introducing and propa-
gating ihe revolutionary songs among the Hungarians. 
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KÖNYVEKRŐL  

SZATHMÁRI  ISTVÁN: Régi nyelvtanaink és egységesül ő  irodalmi nyel-
vünk, Akadémiai Kiadó, Budapest 1968.  

Szathm.ri I4vn irodaJ1ini nyvüok 	1inad  XVI.  századi  és az  
aJg kutatott XVII.  századi  töi,u6icv& rnuatja  be  a nyLvű  nrima &trehozsá-
bin  fontos  szellepot jSZÓ  1527-1708 -łig antĆ  p ódban  mcgjclK= nye1v-
tanok  sgáva1 (S4iřvster Jios  Dévaj  &ró Mkyfw, Szenczi vtoáŤ  M-
bert, Geiieji "=a  Jwván, Xonni Gskés  György,  Peresziényi Páí, Kö-

esdJ  Pád,  "GztĆ~ Kas M,  Ténl Je muhkáa Wapján).  
Négy nagy  r6zm bon1k ia künyw.  Az  eW kettô evezeeésnck nkskhe:  

Az irodalmi nyelv általános kérdései.  
'0jj7Jbebett  és &ú~  nyelvészeti  dzdinÁk.  
A  inagyar iodiaIimii  nyelv  Mizogá1~  mai  Wdisa, prob1ién.  

E munka jellege, sajátságai.  

Vizsgilódaim 4toiia:  a  XVI—XVII. szkzad és &orrai: a  yelv. 
ank. 

Munn oĆ a, 	anyaa, fel~zsuaik  módszere. 
Az  iroda"  nyelv  vizsgna  és  ms dlin.  

Tárgyalás: III. A XVI—XVII. századi nyelvtanok és  nyelvtan-
félék  vallomása egységesülő  irodalmi nyelvünkről.  

IrodiaLni a$vüsiik cdráa az e ś1ső  nyelvtandk niegjelen6se e ţ6tt.  
A  XVI—XVII.  századi  azdasági, pcitkai, itírsaddnlá, mv1 ő-

dái viszonykrá4  (z  dzimi ayelvMé való egyo6gerül6  és  nomizii-
zálódáts let&éei).  

A 	wanirodjabni indua,  a vulgáris nyelv&  ehső  nyelvtanaň . 
Nyelvriinlk asnniamidaJi  sajátságaira  vonkozó megjegyz&sek  S$-

ve.ster felŁ pĆ e el&tt. 

Syveiter J.sixs mudká&iiaik  elemzése, 
Dévai  P,jtr6 M&ys munkákuk &mzése, 
Szencii Mý]kár Llbez1t mudkáia&  elemzése,  
Geleji K~a Isváin  m  iű  ak  elemzése, 
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Komáromi Csipkés  György  munká~njak dlemzésc, 
Pers7i1nyi Pál. munUinak dknizése, 

öviesdi  11  munkádmk dlanzésc, 
Miszt6ał1usi  Kis  (~ mudUinak ellcmz6e, 
']1sétt& Jnys 	& ű 	ł mzése.  

IV.  Összegezés.  

A  1uagair nydMtudománynaik egyre &n!Idibb a  g)la&o1l1ac felé fordulMsa 
erdsnényezte A Magyar N1v Értélhwzõ Szótára,  A mai magyar  iylv  rend-
szere és más fcnto ţs kézönywik mt ensk iaz összdog16 irtű k  a meg-
jniés6t is. A magyar  irodai  ny&v rtõrt6iet&iok minolata  Is  - mIy a 
nyudornynaJk önii16 diszeipiiáija - sziInén kpctsoLatbain  van a  gya-
koi4attail. „Fveti  s  ái1dóan napirenden tartja a  nydiviaszinLat ársadai 
vonatkozása&nik kérdését  (la  nyvi tétegk aikuđÁta,  egyimáshoz  viaé viszonya, 
haitásu  az  irodiaihni  és a  kõznydLvre  stb.) s igen  das7inio 6tmutaokat adt  
a  nyehasznat  az  d'odai1tm& ás  a  IiözniyLv,  az egyes  st1uiiétegek  stb .)  tudo-
mányos apckon nyugvó, łys ráinyitásásia." 

Mivél  ez a  dIszoia  még  oiaik most vian kiaaikuI&,an,a vmnogiája  
még  kiforradm, onyítaiIan.  Igy  ia  szerző  is  „egységesůílő  iroda1mi nyelv"  és  
‚sgységest iroda1mi u1yv" temninusokat javasolł , ezI  &s é  &&etve,  hogy 

hasdó fdlyannat eradtuénye  az  rodaiii nyv egységes1se., iotimvá szill&-
diMa  a 'tuiadsa1ikni 1g6~ niegifI&n.  Emik a  fody~miak a megiindu-
Lását muitaitja  be  Szauhmári  a XVI. és XVII.  száadi iytanok  és nybvtan -
félék  pjn. 

Fontos ez a kor, hisz ez a  ny vitainjírás meRind~nak ko ra  (belyesírási, 
nylvvari mkJk 'sza  és  nyviyieségi  megjegyzésekkel,  szór6bál-
kozásdk j&niiwlk  meg,  xögzásik  a  mindenkori nyLvűiasztiń liavot, udUlya&kall 
normat szaibnuik ás  hagyomáinyoznak  az  jiskdlák útján.  

A kutató  éJdawa kêiámzná  az  eLesnzent mivekb6ł  az  ákzdbMyokat és a  
sziaJbáilyoŁ , reguá'k linvást. Miel&t ~z a komoly tel4 zÄiikséget, alaiposságot 
igény4 ő  mwiű ioz iávna  a  szerzé, aitér  a XVI—XVII. századi gazdasági, po-
1iika v&rsadâîi, •mlveldjési v(iszonyak'ra,  a  de&k szeeepére,  majd Össze-
foa  az  eW a~ok  megjelenése  el&ti kséileveket.  

Az  egyes  n rtan'rókat  a  1~ legveljesbb Isodailor felhaszniáiásáva ł  a  
kiöivetkező  dh.émja  szerint  mutatja  be: a szerző  ny&vi  életrajza, az  ilżlető  munka  
jellemzése, a  iszerzó kõzveidm nyi)la&ozaivai,  az  iLető  nyetbvtan  stb. milyen mér-
téškét  mutatja a  nylvi  egy ~ . Keenségk vázs~mü  oldja meg 
ezt a  flaidatot (anguanii, kanii-ihangtani, ailaktani,  kevés mondattani, he-
lye*áisi  J  1kkérdések).  Kitér annak  a  vizsgá'iwtára  is, hogy az egyes szerz ők  
f&hető  nye}vjiráLsukat  hol  hagyják  4  rniślyen ďorim&kaJł  hiyettetIk.  Azt Is 
megnézi, hogy a  nyeljvtan iszerzóje  követi -e  saj& s=bá4yoit ny&vitaniában,  il-
letve más  műveiben, mát  íiéziratakon  vett  javísásaiban.  Végül a vizsgált m ťívet 
egybevetve az előző  ás 'korab& nkáiklkal,  összegezi a magyar irodaJmi  nyelv  
aba&lâsáiban betÖltött  szerepét és  je]iene&ségét.  Az utóbbi a  iegére&ebb, leg-
namktágosabb  része a  ldo zásnáa,k.  A  tegsikerÜkebb Szienezi Modin& Albert 
nmakásságániaik  bemutatása. 

Az  Összegiezásbesi  a szerző  ráimruitat  a  ny vaiiiasoponvokra,  arra, hogy az  
egységetüétben msllyein  utat tett meg a he  resirás, hangátliliomiáiny,  alaktan,  mon- 
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dan. szevti  a  kapont ~  a kort  vizsgá)l6 	műved&J, Wgãl  az egé- 
szet a  kor'swk &nit&iégén& ni&a&ga  zárja &e. Az  ósszegez6ben 	az 
a 	 i, hogy  vabaai vot  egy  ikiegym Utettdbb ibesz&t  nyelv, de az  
egégesü'Lhn  és no 	dába!n  a XVI. és XVII.  században  az írott  
nylv jáxit  az élen. A n  Litaa 	jelent&ége  az  rodailei& nyclv qzempontj6h61  
az, hogy  hozzájruíivak  a  régidbbi nonink agyominyozásához,  az új  normák 
katásához, &erjesiéséhez, egyttai1 eL&mozdították  a  kiln&éle nyeiivtu-
dunyi &zleiáik unonduá ż  és fejlődését. A XVII.  század viégére  ma  
hlyesiráisu* kWut, legfb hanta ioruink megéillapoduak,  az  ak-
tazÁak jótésze is mezrdu11it.  

Ez a gondos  nyelven  megírt,  aiIiapo.s munka nemsak  az  iroda"  nyelv  
tén&éved1a1kozák szma ért&es és  haznos egíég, (hanem niás  nyelv- 

tndođ11oyi & 	IisIák,  sőt az  irod~ru6net  művelői számára  is. Ternié- 
sząvesąen  annak a műben 	étzlek  is.  Tbek  közt  dyen  a  korsza- 
koss viagy  az  rodaám'i nyeíw 	almazása. Ezekre ta7<xnban jelen  inier- 

1ben  helyszűke  miaitt  nem  itéAxúink  k.  
Imemetésüin1ket a.za'i zárjuk,  hogy a  legmelegebben 	nújuk Szamhiniári  

Régi  nyielvanasik  és egységesülő  irodakni nyüaik című  könyvének  
mányozását;  mindenki, még a  laikus eva's6  s sokat  unulht  belőle.  

Penavin  Olga 

ZALA MEGYE FÖLDRAJZI NEVEI  

Kada Zaa  megye  11amácsna& Végiuidhjt6 iwnágia, Zaaegexzeg  1964. 
Végh József  nykásvaJ  és  Ordüg Ferenc vezetésével  gyű tt&  a  Zala mc-
gyieti  pedagógusuk ás más  önil 'tes mikatámak. Szes łkesamettle  Pap  Undó ás 
Végh József. 

A hatvanas  évuk  elején  ortszágois iniozpd<xn  indult  agyarorsz4igon  a föld-
raýzi nievuk ÖsszegyűjuésÉéile ia  Magyar  Tudortsányos  Akadémia  Ny]w'tudoan&iyi  
Intézetének  szervezésében.  Az indok az a  f&enierés  volt, hogy „a  helynevek  
az utóbbi két  évitzed ‚tÖr6nukiii-pokaik2i fejlődése következitében,  továbbá a  
szociaketia negyüzmli gazdkodas  z  jipamoíoás  és a  természetalakító ninnka  

a táj  aacuIaniátvial együtit nagyii&szt  m  ltoza1ak  vagy eltűnnek, s  
vekik  feledésbe  stied  a  méliit 6 a ‚történelem megannyi  eml&e".  A  helytör-
ténett  művelése ma már nem  mť.íked1& szárakozása, hanam onszágos  jellegű  
tudományos  kntatás  szerves ága  -  mondja  Hadrovijos László.  

Az  onszÁgo's moz łom  &ő  eredménye:  Zaia  megye, a  a-égi  hagyományok  
egyik  legvbb őrzőjje  1962-ben  ~rozma  a megye földrajzi  .nieveintk  Össze-
gyűjtését ás kiad  köztégdk, te1epésk, határrészek, d( ű&k, utak, utcák,  
fi4d&, kiertek,  mezők, rétek, legelők, szőlők, erdők,  erdőliészek, majornik, bitá -
sok, hegyek ,  Jonbotk,  völgyek,  ddlyók,  patakok,  ita.vàk,  tócsák,  forrátok,  ku-
tak, mocsarak, gödrök,  keresz'teik,  házak, névivel jelölt fák stb.  neveine&.) Gél-
tudatos s  viezéssei &érdőírviek segikségável két év  alatt  ibefe~t  a 260 
helység ‚teljes  névian$gánatk összegy ťl'tése.  200  &ikéiites  gyűjtő  -  köztük 150 
pedagógus ás  diák, agroaióinusdk,  lelkészek,  tisatvisel&k -  Összesen 22000  
földi,ajzd  pontnak 30000  kcjtéis  szerinti  fonetiikus)  népnyelv adatát gyűjtötte 
Össze ás  ‚tétkéipezstie  (nem a  katzvex'i ilénképről,  hanem a határ, &adu  ixjádsá- 
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aI».  A gyijté&t heàyszíni iien&rzés követte, amit háiiam nyxAm6szeivileg kép-
zett lmur&atárs viégzetit. 

A nvianfya'g thát nyLészeti1ieg dlknórzött, tudomdinyos ht1 ű, míz-
ható. 260 rtkiépetn szeropdl a gyjttt ianyag (minden t&epüliésniek meg vian 
adnria a néilképe). Annyim negiMzihat6 az alag, hogy nlši.ndien aÄktud<tnátny 
Mhwmádhovja. 

Az egyes it p1ék adatait h1etvmitő  soriszámokat ia atazeiii térké-
pekr&ł  lsziteut niásdlãtra iviuék rá. A  szmck lbeírám az  óraîmiitajtó járávtá 
egyező  ir*ibnin tönténit. Az adatá1ibaLn az egyes ac Łatidk záimszei1niti Msoro-
1&sakor a népi hied&net, magyarázatot iiis egyezté łk. Az adattár ł eo€zta 
mintaszerű . A község novênck em1itésekor iã&z& a hivatalos nevet adják, 

a itópi táa&ot ifNnertwkusan, majd a közég neviénk 1, homain hova 
kérdésre &•Le16 ai śakját. Ez az €bső  ibickezdés iainyaga. Itt vian még a község w -

rteve 6 a Lakosság száma. Más-tnrá bekezdésben tkrgytájik a bdLaeröLet  és a  
k(Laei'üdiet n6%ianyragk. A negyedik bdkezdés petit szediésst a gyújtiók  és az 
adaakötá&k nevét és  ort 1zi. SzöLetes zár6j1ben a mai iivtallos iév o-
vasható. A név után szeneç1ő  nagbetűis x8viiidik69 ia föLdeajzi, teuimészeti viszo-
rydkiia voniajkozlik, a kisbetűs pedig ia jdienegi míLvdkési ágait jd!zi. Végüll kö-
vietśkezä az adatiközilőnlelk a névre vcnankozó megjegyziése. 

A horvát aoyonyiávú ikõzs6gdkbein ,  horvát nyëLvet beszél ő  gyűjtők dolgoz-
tak. Ez is hozzáijárul a m ű  meatt&ságához. 

A kiadvány nemosialk nyelvészeti, néprajzi szemponitb ćá használható, ia-
nem teilcpül!iéts-, művl&déstörv&neti, növény- és ál drajzi szempontiból is. A 
kiadvány csak adattár, a gy űjtők nem köziliłk isiajk véleményüket. 

Ez a munka is bizonyítja, hogy szakszerű  iránykással  nem iszakemh~l 
is lehet a tudomány szániáiia használható gy űjtést végezni. Kövietiend ő  példa 
lehet a mi számwikra is! 

Zala  megye kezdeményezése nyomán Somogy, Komárom, Gy őr-Sopron, 
Veszprém, Heves, Vas, Nógrád megyében is m ęgidok a földrajzi nevidk gyűj-
tése. Szaboűos-Szatmár megyében a nyíregyházi Tnnáslk&pz ő  Főkkgila, illetve a 
debneoeni Egyetem Magyar Nyidlmtudeniányi 'Ianszékénidk irányhénâva& folyik 
hasonló gyűjtés. 

Penavin  Olga 

EDITH  VÉRTES:  Die ostjakischen Pronomina,  Akadémiai  Kiadó,  Buda-
pest, 1967. 

Ez az osztják nyelv és  nyeliwjárásainak névmásaival folia1kozó k&yv ki-
mondottan a szakemberek számára k&ziLt. Szerz ője, a matematikus- ąnyLvész 
tudós most sem tagadta meg magát. Nem szép és mutatós hipo z űskke1  e-
lenitikezik, hanem az objektív val!óságbói indiu1 ki, a nylv vttl6ságáta épít. 
PéFd& (nagy bőségben Krjalainen, Pápay, Patikanow, Pajainjen fdjegyzéseib ől, 
szótáráiból, szakrális szövegekből, modern itiodaánii fordkásokbôĘ  tankönyvek-
ből veszi. A mellékelt 48 gondosan éts nagy invenoióval! ,  összeállított táblázat a 
szenili&iitetést, a nyelvi tények rendizenének iniél konkrétabb ábrázolását szol-
gálja. 

A nem szakembert szinte megihäk śkenti ez ia 272 oldalas könyv. Elgondd 
kozik rajta, ugyan hogyan kbetett  ennyit írni egy kevéssé 	ezientâns miyeávi 
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ol~mnrõl,  a  néwn&r&  Az is eszébe jut az  v6iiiak,  j tenne honŁt& ovasni 
a magyar  névákrĆ 1 $s,  a  magyar odiai- ,  köz-  és niépnydrv mhaz-
ntkr&. 

Ha  nem  is  tudunk 6rdeinben hozzz5ihii  a  kön)nbn trgytnakIhoz,  6d-
szeében, ap sgábam,  a a  nyehi tény ek misetben &ev1ien kö-
vetndő  .p1idiáiiiak 14vjuk.  

A kõnyv drgya bm kjebcm:  a  személyes névnúwk mondattani 
biaszni4ilata (ay, á)blkmány, birtokos funkcic5hm  milyen  ai1vozaitkban 

nnikezk,  a n 	jrok rá1záci6ja, hasitnil1ata;  a  v•s7jaihat6 néwnás;  a  
ků1önű 1e t,övikbi isz&mmzó mu=6 viniák, smibáAyos  és  szfbdł1yeaflian hasz - 

a muat6 nóvs hajtározott n6vi1&6na;  a lć.érd& és venadçozónév-
no t  VO7iatai, 1pzée, bsziá1ana,  a kérdé névmás roza łan rv-
ncént, voaai; h2utározmdtm névnik, &atroz6sz Ć&, gdk&k, smiine -
v& n msJjit;  a agid6 n6vlmńs alliatkja, hziLaita),  az  osztják 

nms eredete.  A sorrend  ámt  s:  szernélys návm6s,  a  szenié(lyes névim.si cS 
erkzttetése, szképzi&se,  a  duáU9, a  vZbbe.szm  képzése,  nyomWité 
vűsszsaihai6-; ualt6 &vnás k~e szufixuimui; lkérdõ éms; hutátiozait-
Lan névés, orosz  eredetű  b  roaan iéwnálsdk, tagadó névmások.  A  har-
madik  fejezetet a  némmások és  f&eviek raoza ~ern66ack szt&e  a  
sezjeriő  az  egyes neltjáirácdd. Az Umzevot6 aśllapjáin új  szempontok  merül -
ték 1 az otszitáik n~j~ fztáLái,a.  

A 	 a  forrmvk  és  tÖviJAésdk jegyz&e, majd az angol nyelv ű  
öogLaIkć s  teszi  LjeeSé  a 	nyvet.  

Miau  mondottuk,  nem a  munka tj  meg 	táisaiit,  új eredményeit vettük 
számba,  baneűn mMszentan-vi szenipontb& vizsgJletk  az eL&vtü,Ł  lev,6 könyvet 
és  čb,6l  a  imem~M követtnd&ie&  tartjuk v  oságt, obektviiitáskt,  a  
nyvii eónyeik tiszt&uk, logikus dmnde~ kk&i&m 	kesztevt Lhiszt- 
ráilé 	IdLeteit.  Az egész könyv olyuni, mt egy szép, elegásăs naJVernaai 
levezet&s. 

Nyomdatedhakaag az Akadiénija.i  Kiadó fogálunt ďnwlkáit iégzett, 
noha  nem  vdlt köanyű  dolga a  nmet nyelivű  sövegben eWoidiuűé  sok, néha  
kk-hrom n~jdw  o4szejáik iybvi  jel  aadakor. 

Penavin  Olga 

GYULA  DËCSY: Einfi4hrung in die finnisch-ugrLsche Sprachwissenschaft,  
1965.  Otto Harrassowitz. Wiesbaden.  

A  finnugor nitudounúny  nem  so& összefoLaió,  bevezető  mű el  rendel-
kezálk. ppen ezért 1yesmk a meg1rsára mú6 váliaiikozk maga as diosé-
rełtlet  érdemel. jEz  az  ~tiN4tálsm ~vô áirtekLatés, õmdoglalás nem any-
nyra a szakemberek  sziinátra készüLt, mna ilnkáibb  egyetemi  haillgat6kniak, 
ilłletve  a  6mugor nydvtudoniány irám érd~d&nck kézdkänyvü4 szánta a 
szerzé. 

Hogy viiLĆban tudxmányc àg6~ készitevte i munkájk Décsy Gyula, 
bizonyć a az az mpozkiis iiévsor, mely  az egyes sza1kvu&myok reprezetn-
táait nünt smkm~&aft tüneeti ifdl (Paol Jdharen - Haniiburg: a 
tpek története, észt siyLvészet; Asbjörn Nheim - Oelo: appológia; Perovi 
Vzitarausta - Hniki: &in' iny 	kutattás; Hajdt Péter  -  Szeged: sza- 
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rnoiéd 4ek és iyLvk).  A 	haziht rodial1om is garat1a a udornnyos 
szvniaLat.  

A  k8nyrv  öt  iagy :fejeztot rurtáknaz.  Az  iiső  fjreziet âltaUnos tudmii-
VkrĆ  szt (ia Bu&nz J6zief teremtetite nyd vibiaisonUtári "&%er, az  

e76,  a  finnugor ny 	doáy rÖvid x6m6eme, tárgya, egi4dkönyivi: Szy- 
neI, C41ider, U rai, I'konn—Mamiiîuin—Vuś a, Had6 mvei).  A  má-
~ fezeit  a  .fugor nyLvk ztáyozáta uitn  az egyes  finnugor yiirviek 
bemaását aja (gyiar, vogud, «=k, finn ,  vepsze, v6t, ész Ęt, dàiv, lapp,  
mordvin,  cise iisz, ziiiijén, votják,  a  Jdi1aI1it 	és  rnurm, ő bkir).  Az 
egyes itiiiviek drigyalUisiaikor bemuatja  a  s7ierZL jaz ł!Le ő  nyLvt  besz ő  iniép 
ak&eét, i bvidon õmz~Wja  t  ntüű t,  a 	vjáitsok,  az  írábség 

táiigyalIsát  az  11v6 nyelv 	netnc rváziLaita k&vieti.  A  fntniugor nyiv& 
osztáityozásában li'gymre mĆkL Déusyndk jaz ia kU lün~JMô vlmnye, hogy  
• laippok nydlve ilmégi nyelv.  

A uagyar4,g1 &oaiikz6 x&zjben -  z  érdckel niinű eit kõzAic iblw61 -  
•  Rövid  połitiai t6m6net 	fejezet  csak mogyr&jbani nlutatja  be a  
niagarság $5rt6nieit6t. Ebb&  az  igen rÖvd 	 az  àe@m iiem  ;s- 
meri meg 'a magaág  te1jes vön1Lm4t, hawnd&éppen  jár a magyar  írábe-
liiség, irodailiam ibemivajtáa  is. Ez a  vämörs, összevans,  nagy  voaáa)kl 
vaäĆ  ábrázoliáz  a  háynUe aat öiiéniű ,  de dk  ránnya1  jár. A magyar  
nyiw történietébć9i cmű  feiezet nimieg t łjiesehb  képet  fest,  de ez is  szenived  
a  itóim,6mW9t61.  Az  egyes iny~  és  népdk tágyaáaikr aráinyag  a  legtöbb 
teret  a  irnagyamág  éti a  finmtiég bomuitaoá&a kapta.  A  fndkrtéł  külõn kitér  a  
szerz  a sokat vitatott  karé1iai  és  ngermaiii1andi tkiéiidésse  s. 

A  haiimadk  fejezet A  ifininugor ósnyéWt61 az egyes  finnugor nye łvekig 
cmet vi5dÉ.  Itt  esik szó  a  finnugor tniépdk étv14sánjak idérL łi,  a  finnugor 
ai1apniv ;renidiszjeiiéri, inidogeiimán,  iráni  és örk jö vénszaîviair6i. Ezut&i 
kerüdek  bemutatásra  zz ugar,  a  firn'n -ipeiini,  a  rvidLgiai fnin, tiioinii  finn  &sny1-
vak,  1k5züs vonásaik, tizétvMs Ąç  az egyes  n łłvidk k~ kuiaialkullátia.  Ez 
a  legérdeikeodbb  és  iliepabb gondoéatoit 6riem,6  rész. 

A  niegyedik  rész  ia &nugior niépek ósl=á j&vial fo łni1o2t (f1znáája  
az  ia/apny1v tizkinicsét).  Itt kapott  ł dlyt  az  óhaza ď diiajzii hdy&iek leír&sa  
után a  finnugor nydivłkíözösség  f  boni1ánániaĺk  és az egyes néprészek e1v6ndor-

isának bemutaitsa.  Az &haza térdétében a szerz ő  ia sk kbjejtjStég fe]so*ro4ása  
u tán többek között a  ny ł vészeti paJeonto1gia ibizonyíkékai allapján  is a  tria-
diicnáillhs Vt1giaikönyök—Utal1 vidki kiterjediést fogiada e ł . 

Az  ötödik rész a  finnugor ny vknidk  más  nyjeikd14d1 viai6 rokonságána  
tér ki (a  fmnnugo zaniojéd iiyvrdkoniság edezése,  a  szaimojéd nyefiiv  be-
mutatása,  iaz urá1k-ka.giir ny01vvd,  való kaposcÁlait, uráh-osirnu  (Peru  siłia&6), 
uráli-csukes, koiiják, kamosad* giljáik nyelwrdkonság, utái-alitáji, urá Ťi-&indo-
germán  inyelívrdkonsáig,  a  Cotbinder propagâ łea indo-vráli snyv).  

A függelék  dłtiő  részében a finnugor és  szamojéd niépnievek etimo16giá ijáit 
taák  a  megf1id]iő  6zakiroda ffomlia vaiiió hivakozáesaj1.  A második részben 
pedig mai  &nugor nye1ivi pdrhuzamus  szöveg  dlvlxsható.  A szerző  hiteles  
fordkábain  német és orosz  niegf ł&  is  osatoik  az egyes nyelvi  szöiegekIbez.  

Névjegyzék zárija  le a könyvet. 
Nagyon sok és  étitékes anyiag van  összehoiidva dbbe  a 251  tMallais  könyvbe. 

Nagy  fortásanyiaggiall  dolgozik a szerző .  De  nemcsak  könpii1áil, banean  a saját 
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niézereit  is közli az egyes vitaithad dç&dselben, persze egyk-imsik óJl&ást 
Jiehet vitatná, & egiészéhen véve igen ~  és hasznos könyvet adott  a szerző  
a  ď insmgor nyaLvt kxtny irkit érd&d&k kezéhe. 

Penavin  Olga  

PENAVIN  OLGA: Szlavóniai (kóro'gyi) szótár. (1. köt.) Forum Könyv-
kiadó. (Novi Sad, 1965.  -  Akadémiai Nyomda, Budapest.) 411. old, 26 
képpel. 

A sz6tátikész6 köztudortan hosszantartó snund ća, küönsen  a 
iiaiké nertt ~égre wr&ednek  és iszine siden egyes adatoit a heyszíen 
k]& üzzegy4jteni. Ehihez &vdk, sőt évinizede kaIonek. Ěrtthető  az a nagy  vá-
ralkoz mdiy mege őzi az ilyen munââlowkoit,  s egy-egy  5ásZ&r sneg$enése 
vaáságoe esesiii6ny, öröznüep több szzltudomy szám is. (Iriz most a 
r* képvideu6ben rvesziek részt ezen az 	minnepen.) 

A zájw sz&incs özagy ů$sére ökvő  újkori magyar tájsz&árak sora 
Qsüry Bnt Szmosh szótriail kezdMilk, 1enavin Oiga SzJivóiirai szótára 
sorcendben a nogyedúk. Megjl'enése azonibatn siemck szinibii, haszesn rniin ő-
ségi gyaipod4t is jje1eit egyszeremnd. 1iü đön örom szániiomra - liaáföld& 

Letlósű  Lévén  -‚ hogy e zótárra ovdbb bővüLt a magyar nyeiivzerWet  déli 
a owõk i6&ĂLtáot itvészieát magyarság ny1vénik isniexieve, mert 

Ii-szm Bált Sni4oSzqedi aótára Csongrád, Kim Géza—eresztes KMnián  
Oiysg& sz&ám pc4 Baiya  megyei. (A  sJv&ia& siugyr nyrjrás-
szget crederLa nanyaliéze voLt!) Ailig vrjt*k már a Szegeddelszomszé-
dos maa szárát megj1ew&t; owdicg  egyszer akad vihkaá a vásárhelyi és 
a kiEkuo~ s74rár õm=ffiv ásám is, akkor Lenne igazán dijes a kép! 

A SzJLev& wz a Ii., IlL tötiat nése  tán  egyik egvLjebb ráj-
szánk Lesz,  wlém Bint Sándoré mLja &MLĘ  ai azcbnn egy jÓvil  népe-
sd,b és  tkmdoãm4<>~záa szetnpoazbál agodtabb teepUL&s egység  sz&iui-
csót dollgozsca ĺeĘ  belevoova a srvéne adw~ is A Szdw&ú« szárát szó-
kose em aninyina átuyabt ugyan, de összegy ű rése minden sudoinányos igényt 
kLelég ő, a áegîniodetuetÝb ~~  is  feldiaszaiálá módszerrel örtaént; a hang-
tará sajásgok onsos rögzlse a szkárosná is több srnzi!kát rótt a szótár 
szekeszmő j,ére. 

A Sziiav&iai szórár ia jugcsziláviiiai magyar 	tudomány Lső  igazán 
nagyszaibás 	allk4sa  Az eMom~Umi és a k&et seaésében 
a  magyar  és a j~*~v.«néxményckés személyk pékLaunuswtó m Ćdvn mű-
ködtek együtt, ba]n atka,t siy ű ta a 1k6z4 .vMUsadtkozdk felé. 
(Hadd áruIijaun 4  hogy Penavin OLga  j  zívai magyar népmesegy űjt&sének 
vakos kézi'iiaita is &özöt kiadásiia rvár.) 

A vsztás ~os m~]" 	után  esett éppen a szlajvéaiiai  sziget-,  . 
sťzóyanagyarságna,  régi adótságot rtõrgmzt ezzel a  ny&iitudornány. Bárcsak 
igyznezt oknon~ u népmz is! Giaray Alkostól a Néprajza Anlaszig söhb 

s ndia1t és maradt abba; Kiss Lajos népzenei, Gáborj án ALice 
vsLeti nuaténwzlnája voLt edd űg egeredanényesebb és omni&z~ maga a 
Npeaz&i AVIasz is. (Nem  mulLaszJtom el, hogy egy szereasés véletilenir ől szeg 
ne emilékezzein: magan is pbi l4szJhi babiás vt6nevelk közlkéséved 
kzd 

211 



A n6gy szÁovómu magyar d&6g (Kór6gy, SenvLáz16, Ha&sziti, R6vfa]u) 
a viado&a özefgL magyar iyhverü1et eg&zérõl 1 Ł b foza-
toslan vát k és LzdeaeMt  4  ffi. erük n1ntd tanvb 1wçcsodba dél-
szJáw kómyczctévdli. Ennek kowdwztében egyii6zt isok &égéget neg őrzönt, 
m4S7Jt pedg w4mm ~6yd1~  vett  át, 9&  ,vesz át m«idmáag űo(Iyarna-
tosaa. Már csak ezért is számot itarthaít mind a magyar, mind pedig a jugosz đ v 
nylvudomy ďokozovt érdkJi&ésérie. A akosság siagycÁbb -észe kérnyLv ű , 
ez diii rieuidvü d&eis wzáati W~t jeiezt;  a  jövĆben ki àehmc 
ent eg6noená folká6r atáok &s. (Csak Ineger&tem, hogy a kiétnyeltv ű  mc-
sleimonid& a hagyioan'y ajdásw&, á rétel&nidk mtlym bS, eddig ejuet forrá-
saisaík osi)m.) 

Ez az kvwÁz adok óta tartó id~ az utóbbi évtzdden fe4gyot, 
künosen r Ă iaios az àparowdás és a ivámá«oadás  6t.  (Résfau pi. már =  
s bnâM teLd, ibianem Eiszék vnoáa!) Imoz, hogy a vákoz6okm 

a is~ iezgáil àoWormbbm, kWinen v@ágos a rvákozáis idegen 
nyeiva környezet esenén. K(1ön nyejivi &rckke6g, IhNy a ~úai «mgyar 
ny&áe Üsöanyolviide nem nienit vágibe olyat következeivesei, misit  a ma-
gyarorszái n~jáT~ wt ufiá a unodtrn blnéLei, kozagaz~ a po-
nikai és &i]jnurátliis &et svsm ikéwzetiesen ffi zk6g wo, éN ontnain vevt&, 

horónian Jészen kaaait4ikl Ez a  környezeti ny&W  hatás azorn  nem kordá-
tozódKxu  a sz&snics ozzetá~ h~ a fonetikai alapot &s  értintcete,  mint  
e74t Penavn  Olga  gondos dtutatásaá kwnwatdk.  

A  rnutegy <imven cszmmd& ótîog6 nyeiiri ~ot sikzöz6 sz&óx  az  etn-
LeDt folyamat 4yeg&6i ‚ad utkim6 ~ ,  minden  iiészđeeét verm&szeen 
nem doigozza fe1;  c  v&ozások tá.j 6 kor ~ dt6réseit mindenesetre 
pontosan rögzni. Az enhlátiebt négy község ugyarns x&iben kUm eg$niség, 
részben pedig a nyrávi &4Lőd& & "kozás más-iinás szakaszában ‚an. Mived 
kÖnÜk i'.órógy  a Jegrgb (ezt c~ 	or Ł an az oŁ)levk is: már 
1290-ben!) s máig a 	abkabb  is, a gyjtések slonitja erre a falum 
esleflt. Lgy debecatt Ögzhenii  a  oubu= ráeosok i&vtÄ nydwi áihtapotokat és 
egytal lérni a szenirlk  &*t,  jobbwxnmtdwa füiiiiú haUasáen srt,és6 ala-
kulrt as. De nemcsaik &ialuskivi, &asesn koros(wtioik szermti kúlonb&égck is 
adó&iak, mint ezt már enidhemsm; Penavia Olga minden egyes  5zükséges  eset-
ben íeltünwti a szó ún. társadalmi, 1J. nemzecbéki érvén$t. <Még a szlxv&biaú 
népnyelv rävid inmcrteué&se során is  wm erre gioindja!) 

Az eniánert nyMe3L&di ďolyanrt ersnészevesen nem alyen egys&l'i, hi-
szen a modern hfriközilő  i& tö táékozasu eszikoz*k&ered&e minden 
irányibpai z14 utat  nyiit ~ uiy,eálvú batásodnak. Magam is spaszitaátam  ezt 
a baiianyai Kopa&ivcn (Kpácscn), ezzel a thatssal seh& komolyan szárrio đ-
au& ddđ ; felmérése az elkÖvekez6 idők felaâaiaa lesz. 

Penavin  Olga esaknem kkt évtizedes u=&nunkájk orvend~9m több 
jugoszddivisi iatézmény táanogacta, ez is mwtiaeja a tudományok J*ata1cs  és  
vrsadalmi niebeosŁ bés6t. A szerző  a dh ő  đegmocLembb 6 lle@Wlap~ mód-
szerrel dolgozott; azt khejt mondani, öbbszöris õnellmõ~ igyekezetit mind 
Mvdiben  és  hvelben wiwmudkii a t&iyi]eges nil6sgot. A ikezdeti passzv  szó-
lrái  tájékozódást magnfonnail &olytta (oronimlolvasom bevezetőjébőł , hogy 
a szaagokon Jnki, bal Łlajdák és snes& ís ŕviamak; Injm !ldietne ez&et kÜösi, 
eseťl,eg  Kiss Lajossail közösen niel6bb 	jeliennetni?); később aktv, indirekt 
módszerre tért ár: 	at&ozost térnakoro Łkre rákérdezett, majd kérd&vek 
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seg4ts6ve (dyeatta  a gyt. Fgydesne veme a 	yvű-néprajz gy6 
pyázatz1k, isőt Ia 1&  dId& tjsz6tr axlamak fk  (Két u&tk~jével az 
egész szegedi és  omiasg sz&sioset ggiveme! Mi végzett sîáe 
nunk&, az ssja cmlk, me*rnye ra4gc!) 

AdarJÖ&1dk sz&m nieg1ep6en slagy: csak egyeden lk6ziségben t&bb, nilnt  
50  aubert& gyjtfmt; iaik-k, gyenn&  és  feLnte&, i. fi~ és öre-
gk ryuain szeiiepe1tnd, Ur a kóziépkorúiak hizonyutaik a legj<)bb forá-
soaik. A megWrde=tek ma~ mind parasztdk, akad egy-két népi szár-
maziásó iéritid~  á étnép  ű sasos is, de mhdeiikiső1 csaik a pasiasztélet 
sznc96se, vM3bá a tieiimétzet4 kõmyez~  és jidIenágdkTc, r& min&niniapi 
éLec szasviia,a voniaikozókg Łér&zest adatt. A serz tf&etae sz6tárába a. 
fontosa éökdtajz, csal1ádi és csénieveket, xvbbá  a  gyezsnkinye1rvi  és  cev6 
s~iiís szaivt is,  de már ia vsaa- és ztrsevidk, tzyvábM  az  ãllrat-
t~ és  áű1 vogaté szasvalk, va4aniissit aiz mdxd=z& is siagy iqészt ldrnarad-
t, mivé  zaeatĆ4k vhia a sz6t&r Ikeseseit és edhúztík woqna a meg4en6s 
idonitjáit is. Mindez egyszer taildin Ł Ön mu~eliadait Ihet. 

A  &sisz&bt k~anya" a=inbm így  is tióvd b sdas kusik, 
11M wk az  Cm. bujta#v= tájszó, így $.  csak a  ha'lo' szócikk em&i az egyes 

ia ja'tszik pedig  a  iás&dIsait  stb.,  & külön címszó inem IdIgozza 
M.  

A sz6tástl ninyag &n&zése «vag~ a már beváik dií14sArait kõveti 
(sisz&&'ak siiegta.ssá&  a 'jót beváik snMszeket és iâMani  Is az 
előzé iÉnepteiti a kutatóponso'ka.t,  a  gy&jtés IldõIryásk és m6dszer&t, a szótár 
bszast, haaziái1tt  stb., v{i1 röviid mém~ íamrwit& következik. A sző- 
sk &ezeMs&t rÖvtId(egyz.&  és Jmagyaráziat teszi 	nyeboé.  A gaz&g ckn- 
szómyag uás a4ek jegyz.&e zát'ja  a kötetet; na 	a Iképek eészbeti egész 
obdaak, cãek 'nem  4ç,ascM&saik  szorosan  ia szövieghez,  részben pedig szöveg-
közti  bxé1c. Mktd Gy A&oa cíYét&, imnid pedig 'sz aWo 'tárgybrCmo-

ila 
Az  nyq 	ndez6t  41 az egyes  sz6cikkek fcí&ís6rét  a szerző  bevezetőie  

9.  Ădm .  .reiesen syaia; emiiek 	ését in&bb ‚nye1vészssakedet'ekre 
Waioen, sz4veetbbeń  szé4di  a  s*mizi -vonat&ozsolrói. Miiidjdrt &&tj 15 
azzsv logy  a két 	m&va& 	nezsg$p&n  h16 k 	ndoWoé4 dksé- 

adktait $ć4oa*t Ii'e  a p  $!IoRdasckba 6s  eeek bbn'Iee  ‚nagyon  
sstiă Ieaeetk. Hsl6 i4bM.  de 	li6ast  Is  gtaan szes 	iiépd łéz4t, 
méedig  jó &rzM1 	 ést&es bdi váiitozat  v  ae3ennyi. (  be- 
vSlen « eitI*  és 	zöveg&b&l Viszónt sekś  netn 
ĺ7k)  De i*s ďkié! ** Ă 	néipeatjzi 	és 	‚szřabb szö- 

A. lm&sn mqy 	sZ6t.& 	yszessminid  v  s6.gics n6przi enc ądopé- 
di,ák  is, ez&tst stövelisszik és ăc&. iósł,eséük és 'sb ŁÖr1Vé válik M- 
hasz'ndflásik. arr61  ‚nem Is  sz4, amgy  a 	raudonstyt izonyes métt&ig 

eIst&.  A  répiujzi vndozsoik 	utstésa ‚né1i! v ményem eze- 
rint  nincs igazán jó tász6tár; ez nemcsak a helyi  esköz- és egyéb eevezé-
s&re,  hanem  niég  a  cözissnent, i*L köznytví k&j~m  Is  vormtikozik, mert 
pl. a háza, a kenyér, a ház,  sz  aratás, a  lótartás,  u  szövőszék  stb. a'Ia&ra meg-
egyezhet ugyan ms  tájak nye1vhasznáa1távaI1, de már az egyes tárgyiak, épk-
ni&iy Ł, vi1eti &Poá, stb.  rémei, to'vbbó  a rnŁmlkaifc&yamatcĂk és mťívelet& 
és ezek szó&incse  Is  d'ttérhu.  
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Hogy a  iiépnye -inf6pllajzi  anyag  mennyke összefon6d, azt iiiemcsaik  az  
'újabban együitt endevt <rszgos s»vjá piajzi . v őpy&atk,  ha-
nem  sck  más,  tudományos mény is gazja.  Maga ra  szrzZ iszdg&lt=  erre  ió 
p&d&, ‚amikor  így  ír:  „A  sz~ liegyégin rvan  ra  szóval,  iapalavots vi,6pmizi 
mcazanzt, meiraifdyamat 1erisa, nmiegyszer  ra  hlbek L&adsáyan.  Nép -
rajzitárgy" niins ékuikxi'e ra  Nr. nsz, hanem  ra  áiigý rása aal-
mazzia" (!).  

Az  é11Demet fogallomt&l ggen,  ra néprajzi  cat(kozck is ~l&:  
1.  najzz4aśl  sért  ngyrc, nilyk raz  egyes  ii&zkiet is f~wtik  (az asztal 
típusai, ra  boronaház, ra. fekete nemzeti szöviésrrnita,  ra hajviselet, ra  hambár,  az 
ing stb.  (bemutatása), ol*or értwdemszer&m tabb sz6alldne dlolszova  (p1. ra  bo-
ronaház, a ház stb .) 2. egyes  szksokat, balbon6  e  iiásokat,  sőt  mnikamű-
veteket  is sző  szerisiti n6pny&vi sző  egpélidalt imierterti (iiIyien  címszó  p'l.  a 
halott, bordás, igézet stb .) 3.  raz esetdk sölbségében  a szerző  nem  &6pzik  meg 
a  szamak érv  bmezés&ez sziü6ges nm6pzajzii magyarkziasok &&lé6ve1 hanesii 
uyvbib rmészileeckre  is kitér; l6z1ł i  pl. ra  'foga'onvör babonit  (állapotos, ásmo-
dik, álom, haj, halál stb.),  đeír.a  a  sz&sdkrat  (avató, disznótor, esküv ő, falu-
járás, gyerekágyas, hivogató, halott, játszó stb.).  Ezdkien lçíviJl aWuinl néhiny 
jt&- (laju, játszik stb.) és  tándeírst (békatánc) is.  Tail&i  még ra  folikl*Sr 
adatoikni  is  Mségesdtb  ra  srgy1i  néprajzi, mégpedig  njemesak  ra  sá'rgyů , hasiem  
a  mudaművetdk, insézsnényk,  sőt  szeméIyk vonai&ozás6ban  is (arató, bú-
zakazal, csősz, bordás  stb.,) FMniiik n&ány drsadlmi  szervezet (család) szak-
szerű  í&mertetése  is.  

IIlen ga7ÁiagmYn teríett laszta4 mellett nem ilenac lh&yes 6bb fogkat 
tlnön,  de  tailki  a  ‚terívék" itádialásához  érdemes még  bozzszhi. Miv1  

a II.—III.  ik.Sveit anyagát  nem  ismeriük, utaisdkkal bizonyria  még  söbb kér-
désre  fény fog  derülni,  így  trnegjcgyz~ &ve  csak  lelit~ lehetnek. 

A szerzőnek raspródékos  gondja  vdk  p1. az  asszonyaik m  iű aÖrébe 'gó 
bélmosás  ismertetésére,  sz&esen olvastw,ik violna lb~ló erednÝbcn  p1. ra 
boglyakemence, borona, eke, háló, istálló ős . más  szavaik  niépralzár& iiis.  A II. 
kötetben biztosan kapu&  tiészletes Mr,4ot aIlir61,  mert  ijet  ra  bőrfáskocsi  cím»-

sz6n1 ioeteť  tudunk meg róla. Minden  bizonsiyral nyvészeti ndolso 
dön vbb  lehetséges megods  esetén  egyik  vagy  mWk . címszé m1đett, 
(gy pL siéptajz4 szemonsbód hason űÓ iaxi~ kapuů  raz  álmodik 6s az álom 

• oímsz6ná;  én ra  .játéMhoz  ettem "Ina  a  -. Beüésettem kiskertesnet...  ős ra  
- Buj, buj; 4d  ,4 .. szÁovegkIet,  ra szerző  azonban  ra  bęultet, hl ra  bujik 

k"—(I.z, eg .raţoént  is.)  Ltbég  y. ra disznó-
vágás szót  SzAavómăban saem aszná1&, mert  mag& ra  mvelłęţet  s ra  disznótor 
címsz6ró1 kapjuk  meg  SziavónaiJban  Sem  ismer* tenmśészetesesi  ra  ngycsaád 
fogiaüuut,  51 ez  sz ktifeez&és,  ra  család císnsz6nó.1 visszonit elôşzor  ra  nagycsndrd 
lie6císájt Bsrapj4, nézeueni  szerint ra nagy- ős  kiscsaild loztz ~Wgm rovsen 
uta!hii levevt . v*ilna.  Az is  .  lehetséges, hogy  SzJjav6ndiban  ra játszó k izáxMag  
ra  'jsszis' kga1máva  azonos,  snésuimt  'azonban közös  jász6t6r  ős  kb. 'fndusi 
feszvivil' jélentése  is van. 

Még  nőbany jeleneéktzlen  megjegyzés: ra magyarban ra  köznydlvi .nda& ba-
ráber ős csévélő,  nem pedig  baraber, cse'velő .  A  dohoon pedig  saj~>a  lehet 
a dohány helyett.  

MinJezk  ra  kięgészívésk elvörpüin&  ra  sok lrait Ően iniogitt  címszó  hasz-
nálhatósága  és ér tékei mellett;  ne&em szemĆűy  szerint ra  követikez&k setiszettek  
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legjobban: arató, boronaház, boszorkány (több jobb lett volna!), bázakazal, 
csősz, disznótor, eskü ő, gyerekágyas, halál, halott, ház, bordás, igézet  (ez đ ü-
ln,ösen  j6!) és  még Goű  J16.  

A  bd ő  címoKian nincs &c1itüetve  az I. követ  megjelös (ts& egYetlen  

ámia évot is  csak  u bevezető  végén  láithatwśk), etv&l fliggedetüI, m~ 
várjuk  a II. kötetet.  tFjk~ tjõnndk, eLmi&1evk nennk, &  egy jó  tá4jsz6t.r 
ma4i,ad, s ilyen  mvradandó ért&  -  és  sk&iik  máris  nAlküW>zheteden néprajzi  
kiézJkönyw - Pjavisi  Olga  Szjlasv&iiai szótira.  

Dr. Katona  Imre,  
egyetemi docens, 
Budapest. 
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AZ INTÉZET 
BELSŐ  
ÉLETÉBŐL 

A  SZÓTÄRBIZOTľSÁG 
IlERVE 
ÉS  A MUNKÁK 
ÁLLÁSA 

A  Seidiorvéit-magyar sz&tátr ekső  követe (A—M) a  m1Jt  év  v4g6n tj1t 
meg .  (Ez óv j  i.jasi ieidk rsÍvani.)  A második kötetet,  az Ntd raz  

R-,  d&közben is sze&esztettülk, iaz  első  ásöt'e.t mjeLenésie után  pedig  ickOz-
túk  végeges  szettivzit  ét a  hasma4ik Látim fenrawà«adó rész&iek cilőkészÍ-
tésót. Ugyanűs  a  liarmadak  kötet két  eet,jedd]mies beténik, az  S-inek és a T-nik  
az  &&zetkwzt69e is ké sz, s így  előszek,ztósre mr esupán  Öt betű  szócédulán 
éstelmezett an)lag'a  vár. 

A második  km~ most J&t»rájk  és  véglcgesítjuk.  Egy  &íszét 'r&vdeten 
nyomdába adjtík,  a többit pedig  fdkozatosan, bogy  a Jövő  év elején a  nyoniida 
$ 

inkáaikat 4umiodkghk~ a7.  hogy  egyk szetivzik mszteri 
doJt  készéti, és begy egy  uáső  mi 	t4rstkat 

 
ád,01~ 3elgrá&a, 

oiiva aak rwtkáii cbec za,  mert  mimáváa  számos  beJíOids iós 4ólidt uta - 
zár. 

A  reiwtbe  vett  lJz s42tszótárb6l csak siyvJ%xln dIgozwŮ. Ą  mag/ixika 
és  az  atomisztika szótárán egL&ie M!I  a  muaka,  mert  .tierjedeLni&iéi śava  es-
ten)es Łlsszegre ies1nbe siiiknégiiirk,  a  Hdt meteoro46gian  pedig azért,  niert znun-
katáeeuiik i&glenesen W~ dolgozik.  

A Jogi és közigazgatási szótár  éraekniezéséviel e1k6szüditiink,  mégpedig  pár-
huzamom  mind a két  rén4.  Az  ánnéziés fokozatosan diatadt  az  áue]anezénel. 
AsnIkor  a  kozáb6i ámriáz4 &. Zádor Andor ehhunyç az áenézóst Seliuiidt 
Kontád,  a  beei kőz4égi hh6ság &orid&ója di eolanánsa  vette ált.  Mninkájáwaí 
r&ide'siein 8łlkdizii1,  s akkor .a.  szetlkesze&  egy szerb jogász  elkészási  
a  kéz&iatot.  Azt majd egy szerb  di  egy magyar jogász  Jeliiaorálja,s úgy  tervez-
zük, hogy a jövő  év közepe táján a  kéziratnit iyondáb a&aituk.  Ez a jogi 
szót& mintegy 30-50 000 szót  tiaraadmaz.  

Á  kémiai  Szótár mindkét részét  érrclsuezniiik. Jielczáeg  a magyar átnéző  
dolgozik rajta. 1970-re  niarad  a  sŽetiketztés  és a kézirat  9pdi6se  és  összeveieósc.  

A m űszaki kisszótár  erbhozwát—irnagyar  része mát kész, s az dizézZ  még  
vaLamelyest kiegészítL Utáma, tlán  még ez évben eMsiészśicjük a odát is. 
Jövőre marad a  szerkesztés di  a kézirat  gipeű &se.  

A gépelemek szótárának  ezeiŁborvát—magyar részét az idén  bsfejezziik,  
ha az  éreedmez4S nuilvatkrs Úvid&sn marad, akkor a magyar—szerbhorvát 

részével La  elkéei.  1970-ben 	dtesztjü& di  a  kéziraeoe g4el  
A mez őgazdasági szótár m 	erbhorvát részének értelmezését mer- 
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veztiik  1969-re, 1970-re pedig a  sz horvt—imagyar  részt. A  munka Jnrma-
diik szkaszbasi,  1971-ben mind a  két  részt  átnft7,ük  és  egszeiikesztk,  a 
kézirat  gépeLésévI és õ~c~  1972-ben  ikészüd,ü& el.  

A virágos növények alaktani  szótárának mindkét  része  érit1inijezrvie ikiszen 
áđĹ  Az  an~  most  siézzüik át,  s  anég  ebben az évben meg is  ne&cszmjük  
és a  kézii,atot  is  ]iegiépelj{ik.  

A nyelvtani  e's  helyesírási kisszótár  anyagít sz6cédulldn értdmeztük, mind  
a  ke&t átnéztük.  Az év  vég,ig vrailmidlyest kiegészu ř jiik, nw~rkwztjük  és 
a kéziratot  is 6peIk.  

A pedagógiai szótár  szenbihorvt—imagyar  részét az  d&özben eldimyt  
Kis  Joviák  Magda  értdmezte. Most.AErnias Jiia nézi  át és egész ĺti  ki.  Una 
e1Jszśtjüik  a  gyar—zeiibhorvát  részt is, még ez  évlYen negszerlkesztjülk  és  
lcgpLj{ik  a  rézirajtot.  

3. A  eniti&en 1dvi1i  a Szó bizottság néhány  mwiikatátsa rszt vesz  a  
jugosz)Láviiai  Magyar  Nyebmvełé  Egyest Jogi és  Temia16giai Mbiizoet-
sága mebíz.ásáibô1 k&zii ő  büntetĆ jogi, kiözigazatási, magánjQgi  stb.  szaikszó-
gy6uen6nyéiiie& oánájbani, ibetvie átnézéséhen, valasnisiit  a Szövetségi  
Sziktistinia Szö egyenvető  Bizottsgábain &lyó munkáiban.  

Kovács Kálmán, 
a szótári munkák irányítója 

Az  ~ á1andó  és  küW mwiikatástai  a  munka  megkezdése óta  e&bb 
kiIűöiidi  és  bitdi  utazást  itettk anyaggyű t6s, levéltári  és  ik&yivitáń  kutatás, 
szezi*ző  smsnlka és ka~tfldlv&& c31b61. Jedentéseiik beszédsen szédnak  az  
kizet L&tt W  biztató  krád,, &  az  ev gzendő  munlka  nagyságáról és  
szü1gessgér61 iís. 

Filivi megá1lliaodánt dtöt&nvüink  a MTA  Nyelivtudományii  és  Irodaxr-
ténieti Lnwézetével,  az Országos  SzMhényi Kitnyvtárral,  a zágrábi  Liingiviisztikai 
IineézietnelĘ  az  újjvidiéki  Történi  Lnitézeitted  és L  gvdsztiikaii kitézettel,  a Tar-
tolnányli Okatáśe)LesztŐ  1otézetti ł ,  a  swihadkai '.Pedagógiiaii  kitézettel a  do-
kumertváxió-, ikiadwány-  és  kutatc&eréne rvanaítkozóm, vdaanint  egyes  projeik-
tuimdk ikiözös fe1dc1gozásra  nézve. Több  snás iinitéztnény és  személy  levélben 
fozidulit diozzánk fedia 4~a együetniködiésülket  és támogatásukat vigy pedig  
feiloakiás  és  tajnácakérés  céljából.  Köts6givietiési lebeti ćiségeiukhez  mérten a 
jövőben is  arxa tözieksziünik, hogy muinhzane,veinkben ol nyzou &uliadasaisulk-
niaik snegfebeluiien imicél. tö&ib rcikosiiirtézeutiel és  tudományos  kutatóval foWcgyuk  
a  kaosodatot  s  egybeb~lijuk muiriikánilkat. 

Könelességü.nknieik  tartjuk, hogy  ikiiszi&nietet  mondjunk  mindazodtmia&  az  in-
tézznénye1kniek  és  ąie1ç,jeik, akd.k könyv-, folyóirat  és egyéb  küilde-
mény(ikikeil  jelentősen bozzáijáruLtalk ikönyvtáz'uink  és  dokumentum-anyagunk  bő-
vit6réhez.  Értékes  művukkeI gazdagították áJldntányun1kat  a  ĺlnivetikező  jinitéze-
teţk, isiztézményk  és  magásiszeniélyeik:  

Országos  Széchiényi  Könyvtár; MTA  Ioda)loinsud.oniáaiyi  Inté-
zete ; MTA  Nyelvsu'dományi  Intézete  - BUDAPEST; Lnstiitutj  Alba-
nodogijilk  i  Piihtiins - PRIŠTiNA; Bökisészettudományi  Kar Ma-
gyar Tansz&e; Forum Kiadóvádésilait;  J-!iĹd szezikeszit&sége;  a Magyar 
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S7,6 szerkemb&gége - ÚJViID;  az  i1etje1 FzeiŁesztć ége -  SZA-
BADKA; Kiss  vIa, Dnit' György, Vapgyas Lajos,  Vujiiosics  D.  
Sztojáin -  BUDAPEST; L&  Arpd, Nnh  Istváni  - ÚJVIDÉK;  
Magyar  Adorji - ZEIJENFKtA; Barh  Tibor  -  MONTREAL;  
BMnt S&dor -  SZEGED;  Mutisi Ivwié - ZENTA. 

Knetat mcai1du& uwábbá Temiesi My rf6ikd1ai ajnkmak 
(Pos);  Bori Imre egyetemi  <locenek .(Újvid&) 1em ayüinik  anya-
gnlk  véle  ényezés6éit  és  hiisznm út=tatáisa&ért.  

E SZÁM MUNKATÁRSAI  

DR. ANDELIĆ  MAGDALÉNA A HUGAROLOGIAI INTÉZET TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSA, 
ÚJVIDËK; CSUKA ZOLTÁN, IRÓ, MOFORDITÓ, BUDAPEST; DR. DÁVID ANDRÁS A TARTO-
MÁNYI OKTATÁSFEJLESZTŐ  INTÉZET MUNKATÁRSA, ŰJVIDÉK; FÉDERER MÁRIA Kt5ZÉPIS-
KOLAI TANÁR, ZOMBOR; DR. KATONA IMRE EGYETEMI DOCENS, BUDAPEST; KIRÁLY 
ERN0 AZ ÚJVIDÉKI RÁDIÓ MUNKATÁRSA; DR. KOVÁCS KÁLMÁN Á SZERBHORVÁT—MA-
GYAR SZÓTÁR FŐSZERKESZTŐJE, ÚJVIDÉK; DR. BOŽIDAR KOVA ČEK EGYETEMI DOCENS, 
ÜJVIDÉI(; DR. LÓBL ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, ŰJVIDÉK; DR. MATIJEVICS LAJOS EGYE-
TEMI TANÁRSEGÉD, ÚJVIDÉK; DR. MIKES MELÁNIA A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDO-
MÁNYOS MUNKATÁRSA, 3JVIDÉK; PAPP GYURGY KOZÉPISKOLAI TANÁR, KANIZSA; DR. 
PENAVIN OLGA EGYETEMI TANĂR, ÜJVIDÉK; DR. SZELI ISTVÁN EGYETEMI DOCENS, ÚJ-
VIDÉK. 
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