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TARTALOMMUTATŐ  

VERSEK  
száml oldal 

~ 

BALOS, OLIMPIU: Ellenjáték 6 322.  

Másák már nem lehetnek 322  

Pllanartfelvétel 322  

Ne árulj el barátom 	/ 323  
(Koili.ger Károly fordításai)  

BA.RANOVSZKY  
EDIT:  Prélúde  320  

Levél  320  
Toxikózis  320  
đseirrvnél  320  
Minduntalan  320  

CSÉPE IMRE:  A sorsom  1-2 4  
Az álom  ~ 	 4  
Lázálom  5  
Az állomáson  5  
Búcsú  5  
A Mi találkozásunk  6  
Játék  6  

CS. SIMON ISTVÁN: Dübörgések  11 632  
Teher a falon  632  
Múltad közelében  632  
Utóíz  632  
Iszappba olvadt éjszaka  632  
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( 

ERŐS JÓZSEF: 

FILIPIČ , FRANCE: 

GULYÁS JÓZSEF: 

szám 'oldal 

Sírfeliratom 
Magányban 
Ajánlás 

E3ktálan £a. 
(Urbán János fordítása) 

Ra volna pénzem .. . 
• Tegnap. kék volt a_,szemem 

.6 

320 

-- 320 

' 	 320 

9 508 

315 

315 

- HAJDÚ ANASZTAZIA: Útválasztó `319 

Vége 319., 

Ajánlom 319 

A tűz 319 

Reggel 319 

Kisgyerek 319 

- KOPECZKY CSABA: Abroncsok 316 

Más Főnixek 316 

Primavera triSte 316 

Rajzás 12 715 

Láztestű  szelindekek 715 

Esdeklés 716 

Recipe Perrum! 716 

KOPECZKY LÁSZLÓ Két gyermekdal 3 105 

Megoldás 105 

Többszög 105 - 

Kis mohó 1 05 

Konstrúktíven 105 

Irodalmi" táj 105 

Spontaneitás 105 

A rest egyszer se fárad 105 

Quo vadis? 105  

Testamentum 105'  

A megboldogult dala 105 

Írótábor 513-  
Kópé-dalok: Talány?. TalánTalián...; Admo- 
lesztáció; Türelem minden mennyiség- 
ben; Éleitaél mint olyan; Az év utolsó 
napján;  LeJllkizem; Szaldó. 10 562 

LACZKÓ ANTAL: Teremtés 12 724 
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szám oldal  

LATAK ISTVÁN: Kései üzenet 1-2 3 
Téli hajnal 3 

- Mint a gyógyuló beteg 
3  

A „Kanizsai noteszlapuk".ból. 9 482 

LŐRINC PÉTER: Visszfény 5 264 

MERKOVIĆ , LAZAR: Pajkos dalocska 9 534 
(Urbán Gábor fordításá) 

MOLCER MÁTYÁS: . Egyébként 3 106 
Feliratok 10 561 

MOLNÁR CS. ATTILA: Kísérlet ' az éjszaka méghosstiabítására  4 167 

. NÁSTASIJEVIĆ , 
MOMČ ILO: Szükségek .  7-8 393 

Szavak a kőben 394 

PANČ IĆ , IVAN: Hallom az almában a rothadást 178 

PAPHARHAJI, ĐURA: Késő  :késéi vonatok 7-8 397 
Alvó -füveik 397 
Miroslav Striber és más éfbrenalvók 
szanatóriuma. 397 
(Urbán Gábor fordítása) 

PINTÉR LAJOS: Az írótábor emlékkönyvébe 9 538 

POPIC, IVO: A nap megnyitja kapuit 	 , 1-2 ' 17 
A világ körülöttem 17 
A menekvés 17 
Gyermekkorom lábnyomai 17 
(Kényeres Kovács Márta fordításai) 

ŠIMOKOVIĆ , MARIJA: Ne félj, itt vagyok 3 107 
(Fehér Ferenc fordítása) 

SINKOVITS PÉTER: Mélyrepülés 7-8 390 
Áthangszerelt Orpheus 390 
Kérdés 	- 390 
Lebontás 391 
Egy vonallal 	 _ 391 
Kétszólamú gyakorlatok 391 
Rend  391 
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- számoldal  

SCOTTI, GIACOMO: Növekszik  a fiam 	 11 633  

Hiányzik a fiam 	 633  

(Pató Imre fordításai)  

SEKELJ, VOJISLAV: Szerényebbek és bölcsebbek egy vers  

tapasztalatával 	 11 634  

Szerelem 	 634  

Reménytelenül 	 635  

Még egyszer a gyermekkorról 	 635  

(Malcer Mátyás fordításai)  

SUDARSKI RED,  
ĐORĐE:  Reggel 	 12 	726  

Szekrény 	 726  

Út'kereszteződés 	 726  
Csönd 	 726 
(Sinkovits Péter fordításai) 

SZŰCS IMRE: 	Ma este már ... 	 I0 	559 
Ha vagy ... 	 559 
Szegénységről csak az szóljon .. 	 560 
Bedőlt szélmalom 	 560 

TRIFUNOV, ALEKSA: A falu fehér tükre 	 6 	324 
Ne kérdezd 	 • 	324 
Énekelek 	 324 
Részlet 	 - 	 324 
(Os. Simon. István fordításai) 

URBÁN GÁBOR: 	Gyorsulás 	 6 	321 

Ballada 	 321 
Bomlás 	 321 
Harmat 	 321 

UTASI MARIA: K`uiyilvánító egyszerűséggel 	 11 	630 
Állagmegóvás 	 630 
Karthágó romjain 	 ~ 	630 
Színeváltozása 	" 	 630 

Csobánika 	 631 
FOrrás 	 631 

Fuldokló virágnak 	 631 

Rejtett csillagóra 	631 
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BURÁNY NÁNDOR: A háború kései áldozata 

GAJDOS TIBOR: 	Kwty` sors 
• 

HERCEG JÁNOS: 

HOLTI MÁRIA: 

7-8 386  

4 	175  

7-8 383 •  

10 555  

A víg albán 

. 
Cs ~ás~árok, i dő  

Tamara szegfűi 

HORNYIK GYÖRGY: Prelúdium 

JÓDAL RÓZSA: 
	 Kántorék manzárdja  

LUKÁCS GYULA: 	Egy ingovány halálára  

NÉMETH ISTVÁN: Sziget  

557  

12 717  

3 99  

12 720  

11 627  

SZÉPPRÓZA  

 

szám I oldal  

4 180  
BOLHORVES,. 
VLADIMIR KIRDA: A varázsfolyó 

(Borbély János fordítása) 

 

SCOTTI, GIACOMO: A cigány 	 5 266  
/- 	 (Szebasztián Urbán Katalin fordítása)  

~-- 

TIŠMA,  
ALEKSANDAR:  Kisasszony naplója 	 10 563  

(Dudás Kálmán fordítása)  

TIŠIVIA-JANKOVI Ć ,  
KOVILJKA: 	Tatárjávor  

(Szebasztián Urbán Katalin fordítása)  
1-2 	14  

URBÁN JÁNOS: 	A létra  

VIGH RUDOLF: 	Egyszerűen jön  

VLAOVICS JÓZSEF: _  Kimegyek az öregekhez  

	

1-2 	7  

	

1-2 	11  

6 311  
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12 727 

t2 753 

—8 392 

Jugo- 
Mun- 

239 

10 	589 

1-2 60 

11 	669 

TANULMÁNYOK, KRITIKÁK, CIKKEK 

BAMBACH RÓBERT: 	túloldalról 

- 	Ki a bűnös? 

El (nem) játszott léhetőségek 

szám  oldal 

3 	132 

7-8 439 

10 586 

BELJANSKI, 
MILENKO: 

r ` 

BIACSI,ANTAL-
BIACSI MÁRIA: 

BORI IMRE: 

DÉR ZOLTÁN: 

DÉSI ÁBEL: 

DUBAJIC, MILAN: 

GALAMB JÁNOS: 

GELLÉR JÓZSEF: 

GELLÉR TIBOR: 

GERLOVICS 
SZILVESZTER: 

A. Jugoszláv Kommunista Párt els ő  évei 
- Zomborban 

(Twmbász - Erzsébet fordítása) 

Móricz Zsigmond- .centenáriumán 

Egy -mű  birtokbavétele 

Momčilo Nastasijević  

Szabadka munkásosztálya és a 
szláv Szocialista (kommunista) 
késpárt megalakulása 
(Szilágyi Valéria fordítása) 

Két film-„kóstoló” az. Arénában 

Közintézményeink környezete 
(Valihora István fordítása) 

Nevelt is, nemcsak oktatott 

DR. GYÖRE KORNÉL: Szabadka történeti városmagv.ának 
megőrzéséről 

5 248 

5 277 

Miből táplálkozik a dolgozók kultúrája? 10 592 

A Szabadkai Városi Múzeum numiz- 
matikai gyűjteményének története 	7-4 418 

HORVÁTH MÁTYÁS. 

KATONA IMRE: 

Műelemzés az általános - iskola 
felső  tagozatában 

1Vladántemetés 

Népköltészet és irodalom 

3 	138 

11 	662 

12 749 

KÁICH KATALIN: 

'TARTALOMMUTATÓ /,6 

A Szábadkai Szabad Lyceum Egyesület, 

	

(1899-1918) (1.) 	 6 	333 

A Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület - 

	

(1899-1918) (2.) 	 7-8 429 



359 

7— _441 

Szlavóniai magyarak PENAVIN OLGA: 

PÉNQVÁCZ ANTAL: 

SZŐLŐSKEI 
ERZSIKE: 

UTASI MÁRIA: 

VAJDA GÁBOR: 

NAGY DEZSŐ : A vajdasági agrárszocialista mozgalom 
költészetének nyomában 	.. • 	1-2 18 . 

11 	671 

4 193 

11 673 

3 	114 

6 - 352 

11 	636 

TARTAI:OMMUTAT6'.j 7 

Hajdani állattartásunkról 

„Ne szégyö j j ök a beszédünket" 

-Az aszkétikus -,életidegenség regénye 

A M,ajtényi Mihály novellapályázat 
terméséről 

Kázmér-Ernő  :szlovákiai évei 

szám I oldal 

KENYERES ‚KOVÁCS 
MÁRTA: 	- 	Hogy minél többen rinegszeressék a - 

.kórusmuzsikát 

Merész vállalkozás. 

KMEZIĆ , NIKOLA Az önigazgatás és a szocialista demok-
rácia útján a dolgozó emberért 	707 
(Kisimre Ferenc fordítása) 

,KUNKIN 
ZSUZSANNA: 
	

Móra Ferenc és Milkó Izidor 
	

12 730 

LÉVAY ENDRE: 
	

A görög mitológia kertjeiben 
	

356 

DR: LOSONCŽ 
MIHALYNÉ: A magyarországi gyermekirodalom 

fejlődése 61 	341 

MAGYAR LÁSZLÓ: A régészeti ' kutatások megszervezése-
nek kezdetei Szabadkán 196 

MATIJEVICS LAJOS: 

MÉSZÁROS SÁNDOR: 

MILADINOVIĆ , 
MILAN M.: 

A népművészet Szolgálatában 

Vaj daságia!kv a Magyar Tanácsköztársa-
ságért folytatott harcokban 

Az utca káros hatásáról alkotott néze-
tek túlhaladása a szocialista 
társadalomban 
(Szilágyi Valéria fordítása) 

11 	668 

5 256 

117 



HERCEG JÁNOS: 

KALAPIS ZOLTÁN: 

SOMOGYI PÁL: 

109 

689 

742 

95 

111 

szám I oldal 

11 	676 _ Iskolát teremtett VIRÁG GÁBOR: 

VLAOVICS JÓZSEF: A Trófea kis trófeái 11 	679 

_J 

DOKUMENTUMRIPORTOK 

Útközben (12.) 

Útközben (13.) 

Útközben (14.) 

Útközben (15.) 

Otthon — Vajdaságtól messze 

Kiderült az ég (1.) 

Kiderült az ég (2.) 

Kiderült az ég (3.) 

	

1-2 	36 

	

3 	125  

	

4 	186 

5 270 

	

1-2 	25 

	

10 	571 

	

11 	648 

	

12 	732-  

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULđK 

AFANASZIJEV-A- 
TOROK, OLGA: 	' 	Az élet forrásainak írója 6 

BARANYI MARKQV 
ZLATA: 	 Szélben," vízben és síró fűben 3 , 

BARACIUS ZOLTÁN: 	Születés és halál a színpadon 11 

Bori Imre köszöntése 12 

CSORDÁS MIHÁLY: 	Kagylóban a tenger 3 

ĐORĐ IĆ , STOJAN: 	Oskar Davičo műve saját idejében 3 
(Keriyeres Kovács Márta fordítása) 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA: 	 A neve számunkra fogalom 1--2 

A tambura szerelmese 4 

- TARTALOMMUTATÓ / 8 

325 

40 

211 



KOLOZSI TIBOR:  

LŐRINC PÉTER: • 

PATÓ IMRE:  

POMOGÁTS BÉLA:  

DR. SZÍJ  REZSŐ :  

SZĆSLLŐSY VÁGÓ  
LÁSZLÓ:  

Versed nagy kő  .: . 

Ritka emberfajta volt  

A 45 éves Híd köszöntése  

Móricz Zsigmond és a jelen  

A költő  Példája  

Gyelmis Lukács (1899-1979)  

Hangversenyek, évfordulók  

Vonzódás és hűség  

szám l oldal  

4 	184  

3 	92  

12 772  

10 569  

570  

11 	684  

3 	135  

'5 	269  

~ 

EGYÉB  

BOGDÁNFI SÁNDOR: Aforizmák  

HERCEG JÁNOS: 
	

Kitekintő  (1.)  

Kitekintő  (2.)  

Kitekintő  (3.)  

Kitekintő  (4.)  

Kitekintő  (5.)  

KARDELJ, EDVARD: `:Idézet 

LENGYEL ANDRÁS: Móra Ferenc ismeretlen beszámolója 
hatodik_ csókai ásatásáról 

LŐRINC PÉTER: 	Az elkötelezett író, történész, , tanár 

4 	169  

6 328  

7=8 413  

10 579  

11 	656  

12 743 ~  

3 	91  

7-8 398  

4 206  

PUCAR, ĐURO: 

fiZÖLLŐSY VÁGÓ  
LÁSZLÓ: 

•A szabadkai munkásmozgalom 1924 és 
1929 között 	 7-8 402 
(Szöllősy Vágó LászJ.ó fordítása) 

A könyv és az olvasásszerepe és lehet ő- 
tégei az oktatástól az önm űvelésig 	1-2 	50 

A Kanizsai Írötábor dokumentumanyaga 9 467 

Az üzenet pályadíjait odaítélő  bizottság 
jelentése  9 552  

~ 	 TARTALOMMUTAT(i /• 9  
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KöNYVISMERTETÉSEK  
szám I o] dal  

BARANOVSZKY  
EDIT:.  Megújítható valóság  5 304  

(Miško Kranjec: A Mura hulIámain  

BÉLADI MIKLÓS:  Egy. sorstörténet képe  6 362  
(Csáth Géza: Egy elmebeteg n ő  naplója)  

130DROŽIĆ  mr.,  
MILICA:  Szabadságszeretet, forradalmi  

hagyomány 	-  3 163  
- (Millali M. Milladinoviq: Patriotizmi  
socialms jugosll.av)  

Egy forradalmár életútja  5 290  
(J.. M. Grancsák—M.  F. Lebouics:  
Biela Kun)  

BURKUS VALÉRIA: - Újabb úti élmény  
(Székely Tibor: A pápuáik szigetén) 

BL1KY BÉLA:  Színdarabszerű  történelmi regény 1-2 84 
(Burány Nándor: Kamra-1'd Balázs) 

CINDORI mr.,  
MÁRIA:  A -"válaszfalak mégis leomlanak 5 300  

(Sava Babić : Neuspeo .pokušaj da se 
tarabe obore) 
(Szilágyi Valéria fordítása) 

CSORDÁS MIHÁLY:  A fegyelem skáláján 12 762 
(Utasi Mária: Égő  ezüstben) 

CSUKA ZOLTÁN:  A partizánságtól a gémesi párttitkár: 
ságig 	• 10 618 

. (Dobozy Imre: Haitalom nélkül) 

DÉR ZOLTÁN:  Egy, bonyolult életmű  megértetése 1-2 68 
(Rónay László: Kosztolányi Dezs ő) 

Egy magatartás rangja .  4 214 
(Szirmai Károly: Szavak estéje) 

Az emberlátás mélysége G 365 
(Csáth Géza: Egy elmebeteg n ő  naplója) 

Pályakép, tükrökkel 7-8 ,442 
(Ács Károly: Éneik füstje, füst éneke) 

Tudatos építkezés 10 604 
(Gión Nándor: Latroknak _is játszott) 

Nagy László.. prózája 11 690 
(Nagy-László: Adok nektek aranyvessző t) 

TAit.3'ALOib[MUTATO=  J' 10  



  

szám  oldal  

FARKAS ERNŐ :  Hangulat és érzelemkeltés 	 10 ..624 
(Gyöngyszemek a X,X. század német 
lírájából) 

FEKETE ELVIRA: 
	 Az angol hétköznapok megél ője 

(Molnár .Máris: Szobalány voltam 
Londonban)  

Túl a hallótávolságon 
• (Gemma könyvek 9-12) 

GUBÁS ÁGOTA: 
	

A nappatak és az éjszakák 
a végtelenbe mennek .. . 
(Urbán János: Sziromfészek) 

HERCEG JÁNOS: 
	

Egységes népi mítosz: 
(Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese) 

A magunk nevében 
(Szirmai- Endre: A magányos óriás II.) 

HORVÁTH MÁTYÁS: A múlt és a jöv ő  papírsárkányán 
(Németh Istvan: Hajnali utazás) 

JEKNIC, 
DRAGOLJUB: 	- 	Dzsingisz kán gyermekkora 

(Tibor Selcelj : Temudži+n, deč  a1c stepe) 
(Burkus Valéria fordítása)  

6 374  

10 ---612  

11 	702  

3 	158  

4 222  

4 	231  

14 ' 622  

JUHÁSZ GÉZA: Ötven éve legalább ötvenedszer .. . 
(Csuka Zoltáni az id ő  mérlegén) 

- A hatalom természetéről 

—2 76  

5 295  
(Varga  Zodtán:. Hallgatás)  

Kölcsönös és folyamatos magyar—délszláv 
kulturális és irodalmi k apcsolatok 
dokumentumai 	 7-8 451 

(Dávid András: Délszláv .epikus • énekek — 
magyar történeti hősök) 

	

DR. KASZÁS JÓZSEF: Nemzeti önismeretünk 'forrása 	 11 698 
(Buráriy _Nándor: Keselyűlegelő ) 

~ 	 . 

	

- A 'gyermeikélet ,sokszínű  rajza 	 12 765 
- - (Urbáaa. :JánoS: Sziromfészek) 
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szám oldal 

KATONA IMRE: 	Folyamatok rekonstrukciója 
(Bartha Antal—Czeglédy Károly— _- 

Róna-Taš András: Magyar ős+törbéneti 
tanulmányok) 	- 	- 

Térben és időben. • 
(Világirodalmi Lexikon, V.) 

146 

292 

KÁ;ICH KATALIN: 	Egy életmű  új látószögiből 4 229 
(Bori Imre: Krúdy Gyula) 

A világnyi szó keres ője 6 373 
(Bari Imre: Fehér Ferenc) 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA: 	 Újabb .kétnyelvű  verseskötetek 3 159 

(Koncz István: Versek; Böndör Pál: 
Versek) ' 	• 

Gyermekkorunk élő  emlékei 5 305 
(Vladáslav Stevanov: Kuća) 

Tragikus költő i dokumentum 7-8 463 
(Radnóti Miklós: Bori notesz — 
Borska beležnioa) . 

.. Mély értelmű , költői filozófia 10 621 
(Ivan Ranč ić : Koji stižemo sarci) 

A fémmunkás vallomása 12 767 
(Laczkó Antal: Vasasok — Metalci) 

KIRÁLY JÁNOS: 	Nyitott szemmel az öngyilkosokról 12 764 
(Hódi Sándor: A „meghívott" halál) 

KOLOZSI TIBOR: 	A Garabonciás • írója 	• 3 154 
(Juhász Géza: Majtényi Mihály) 

Tudományos: alapon 5 288 
(Rehák László: Kisebbsógtől 
a nemzetiségig) 

, Az egység lexikonja 10 602 
(Leksiikon.pisaca Jugaslavije II.) 

A jugoszláviai magyar - kultúra  
nagykorúsága • 11-  696 
(Ištvan Seli: GrađarLSko nasleđe u soci- 
j alistićkoj ikwlburi Madara u. Jugoslavi j i -  
i njegovo prevazilaženje) 

Három korszak 12 758 
(Jos:ip Broz Tito összegyűjtött művei 1.) 
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LÉVAY ENDRE: Egy antológia mint. életmű  1-2 80 
(Zlatna knjiga m:áđarske poezije) 

Mesegyűjtésünk továbbfejlesztése 3 157 
(Jávorfácsika. Félszáz szaj áni népmese) 

Régi regény a régi Szabadkáról 4 224 
(Csáth Géza—Havasi Emil—Munik Artur: 
A repülő  Vucsidol) 

Még egyszer Csáith Gézáról 6 378 
(Illés Endre: Ostya nélkül) 

Évszázadot átfogó regény 11 703 
(Mi.rasLav. ,Krleža: Bankett Bliitvában) 

A munkásmozgalom indulása Szabadkán 12 760 
(Kalman Petkovi č: Burrna set a) 

DR. MÉSZÁROS 
SÁNDOR: A nemzeti eszmék fejlődése 5 '282 

(Arató Endre: A feudális nemzetiségt ői 
a polgári nemzetig) 

MOLNÁR CSIKÓS 
LÁSZLÓ: Névszármaztatás és lexikográfia 10 616 

(Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai 
szótára) 

NAJGEBAUER, 
ALEKSANDAR: A rövid próza felvilágosult pillanatai 7-8 457. 

(Olivera Šijački: Koncert za poslovne 
ljude) 	- 
_(Kisimre Ferenc fordítása) 

PANČ IČ , IVAN: -A fényesség fájó közelsége 5 298 
(Zákány Antal: Közel a Nap arcához) 

PATÓ IMRE: Hasznos összefoglalás -  1-2 86 
(Gombos — Bogojevo) 

Egy élertrriű  dőkumentunia 1-2 87 
(Szirunai. Endre: Szirmai .Károly 

. műveinek bibliográfiája) 

Forraltalmi publicisztikánk hármas 
könyve 6 370 
(Pap Pál 1  Magyar Ottmán—Cseh Károly: 
Válogatott írások — Izabrani ,spini) 
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POIVIOGATS BÉLA: Két esszégyűjtemény . 3 150 
(Esszépanoráma; Vas Is:tván: Tengerek 
nélkül, Vonzások és választások, 
Körül-belül) - 	• 

Hátrahagyott és gyűjteményes művek 4 225 
(Déry Tibor: Botl•dozás I—II.; Újabb 
napok hordaléka. Új sorozat; Juhász , 
Ferenc: Versek és époszok, Épaszdk és. 
versek) 

Avantgarde és hagyomány 5 306 
(Szilágyi Domokos: Kényszerleszállás) 

Vers és tanúság 6 _ 379 
(Pilinszky János válogatott versei) 

Három dunántúli köbtő` 
(Takács Gyula:'Vulkánok, fügefák; 

7-8 460, 

Csorba Győző : Válogatott versek; 
Fodor András: Kélt újra jel) 

RÓNAY LÁSZLÓ: „Még férfi-mód" 1-2 81 
(Illyés Gyula: Különös testamentum) 

SEKELJ, VOJISLAV: Az én elvesztése és keresése 5 302 
(Aleksandar T:išma: škala bezbotinnštva 
(Szilágyi Valéria fordítása) 

SZAKOLCZAY LAJOS: Esszébe oltott önéletrajz 12 ,- 769 
(Ruffy Péter; Világaim) 

SZŰCS IMRE: Varjúcsőrben a dió 3 164 
• (Békéscsabai írók és költők a zrenjani-
ni Ulaznica c. folyóiratban) , 

Munkássorsok, villanófényben 7-8 454 	- 
(Kalapis Zoltán: Bánát könyve) 

SZŰSZNER ZOLTÁN: Mindenki életben marad 375 
(Varga Géza: Én így adom vissza) 

UTASI MÁRIA: Kőzuzmarás fohász 12 771 
(Tamás Menyhért: Küszöbök) 

VAJDA ZSUZSA: Néprajzi örökségünk összegezése 12 768 
(Magyar Néprajzi Lexikon . I , II.) 

VARGA ISTVÁN: Varázslatos történetek 233 
(Németh István: Hajnali utazás) 
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10 610  

 

A parttatian mesélés öröme  
(Brasnyó István: Família)  
Egy, keserű  győzelem felidézése  
(Burány Nándor: Keselyűlegelő)  

 

~ - 11 	700  

VIRÁG ÁGNES: 	„Amiről álmodom és ami történik velem" 3 161. 
(Brasnyó István: Álom) 

Parttól partig 	 10 619 • 
(Kocso Racin: Fehér hajnalok; 
Oton Županč ič : Te titok virág) 

VIRÁG GÁBOR: 	A befejezett, szótár 
(Penavin ,Olga: Szlavóniai — 
kórógyi — szótár) 

Új .  tájnyelvi atlaszunkról 
(Penavin Olga--Matnjevics Lajos: 
A jugoszláviai székelytelepek 
nyelvatlasza) 

 4 ■ 234  

7-8 456  

VÖLGYI ENDRE: 	Egymás szomszédságában 	 6 376 
(Vvtskovics Mihály magyar és szerb írásai) 

• MOMELLÉKLETEK  

Kardelj, Edvard arcképe 
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PETRIK PÁL: 	Herceg János portréja 	 5 

Bori Imre portréja 	 12 

SISKOVSZKI Versillusztráció 	 6 

Versillusztráció 	-- 	 12 
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TARTALOM  

3 URBÁN JÁNOS: Éhség; Emlék; Múltam; Nyugtató; Csalétek; Becsü-
letszó; Szerelem; Vád; Némaság; Hajók; Jó hallgatni; Bujdosás; Kenye-
res pajtásaim; Pillanat (versek) 

5 FEHÉR FERENC: Naplójegyzetek 

KÉZFOGÁSOK 

12 ZSIVKO CSINGO: Duko Koleszki családja — Szilágyi Károly fordítása 
(elbeszélés) 

16 PETAR VUKOV: Énekes ballada; Kisvárosi rondó — Harmat Béla for-
dításai (versek) 

öRöKSÉG 

17 LENGYEL ANDRÁS: Domokos László és Kosztolányi Dezső  
(kiadatlan levelek) 

21 MAGYAR LÁSZLÓ: Milkó Izidor magánkönyvtára 

ÉGTÁJ 

30 CZABAI JÓZSEF: Szabadka szabad városi rangra emelésének kétszá-
zadik évfordulója 

45 HERCEG JÁNOS: Kitekintő  (naplójegyzetek 6.) 

ALKOTÓM ŰHELY 

51 MARIJA CINDORI mr.: Az irodalom mint nemzeti önbírálat 
(az AVNOJ-díjas Čedo Vuković  munkásságáról) 

53 JUHÁSZ GÉZA: Irodalom és forrásvidéke 
(Herceg János prózája) 

60 FEHÉR MAGDA: Visszapergetett gyermekkor: Herceg János 



OLVASÓNAPLÓ 

64 RÓNAY LÁSZLÓ: Klasszikusok kalandjai 
(Kostolányi Dezső : Európai képeskönyv; i Füst Milán válogatott művei) 

69 DÉR ZOLTÁN: Hercegi ajándék 
(Herceg János: Kék nyárfás; Visszanéz ő ) 

78 SZŰCS IMRE: Számadás és önkeresés 
(Dóró Sándor: A virágok rozsdásodása) 

79 TOLDI ÉVA: „Az élet ideje" 
(Báti Zsuzsa: Útravaló) 

81 VIRÁG ÁGNES: Áthallások hídjain 
(Kajetan Kovi č  versei) 

83 KRNÁCS ERIKA: Kultúránk történtének. •nyomában 
(Lőrinc Péter: A Pleitz-ház tudományos kiadói tevékenysége a bánáti 
rónán) 

84 KOLOZSI TIBOR: Változó nyelvszokások 
(Kossa János: Nyelvünk f űszerszámai) 

86 LÉVAY ENDRE: Harminc év a művélődési élet fejlesztésében 
(Horvátországi Magyarok Szövetsége — Évkönyv 1.) 

87 VAJDA ZSUZSA: Értékes ajándék bölcsődéseinknek 
(Hóc, hóc, katona) 

A IX. évfolyam tartalommutatója 



URBÁN JÁNOS 

ÉHSÉG 	 CSALÉTEK 

A reggel anyatej jel 	 Elhisszük: 
aludt még velem, 	 nem a mi b őrünk 
a dél odaült 	 játéka 
az asztalomhoz, 	 a csalétek, 
várt, én is vártam, 	 aki bekapja, 
enni akartam, 	 utóélete 
inni is jó lett volna, 	 másnak emlékérem. 
megértettük egymást, 
elment a délután, 
este nem vacsoráztam. 

BECSÜLETSZÓ 

EMLÉK 

A sínek mellett 
annyi a mezei virág, 
a város hulladéka, 
hogy észre sem veszik, 
ott maradt valakinek 
a cipője, kalapja, 
arról beszélnek csak: 
a mentőautóban 
arcára fagyott a mosoly. 

MÚLTAM 

Égett a bőröm, 
a korbácsolás után 
szóltak: 
összetévesztettek, 
de azért a hallgatást 
rám szabták, 
illendően viseljem, 
amit kaptam 
nevenincs emberekt ől. 

A bort, az ennivalót 
kifizetted, 
számítanak rá, 
a költségeket 
fizetni kell, 
a számadás 
téged ismer el, 
kinek szava helyett 
pénze van 
a bankban, zsebében. 

SZERELEM 

Bezárkóztam 
a szél, a napsütés 
ereje elől, 
az éjszaka sötétjét 
nem rekesztettem ki, 
nem vettük észre: 
a fény ránk tört 
villámaival, 
a vakító szeretet 
jó reggelt köszönt. 

VÁD 

NYUGTATÓ 	 A búcsúszavak 
elárultak, 
nem tettél 

A gondtalanságnak 	 őszinte vallomást, 
ára van, 	 bizonyítékok 
az órák peregnek, 	 hiányában 
a napnak 'neve van, 	 senki sem hiszi el 
aki megtette 	 szegénységgel, 
a magáét, 	 tisztességgel, 
nyugodtan takaródzik 	 engedelmességgel 
az. est békéjével. 	 vádolt létezésedet. 
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NÉMASÁG 

A csönd 
hozzám lopódzott, 
hallgatom, 
nem szól semmit, 
munkát kérek, 
nem magamnak, 
nekem van kenyerem, 
mindenkor megosztom, 
csak tegyen kivel; 
elment, munkát keres, 
öregségemre vigyáz, 
nehogy lármázzak. 

HAJÓK 

Mennének, 
elnézem Őket, 
vesztegelnek, 
a folyam 
hallgat rám: 
csorogjál, víz, 
gyöngék a horgonyok, 
a mozdulatlanság 
az én erőm, 
az ismeretlenség 
megfeszítette 
a halhatatlanságomat, 
a hullámokon 
nincsenek lábnyomok. 

JÓ HALLGATNI 

Megszöktette a horizont 
testmeleg csillagom, 
az időmúlás tetten ér, 
szempillám az altatóm, 
takarítónőm a szél, 
mosónőm a zápor, 
égitestből van a fény, 
éhség a szakácsom, 
pusztató a mosdató, 
megfürdeti hangom, 
felhőkből a takaró, 
álmaimra hajtom, 
irgalomból nem érzem, 
merre tart az égbolt, 
jó hallgatni, merészen, 
láthatár a holtpont. 

BUJDOSÁS  

Felettem saskesely ű  
kering, lebeg, 
nem hiába, 
éles szeme az ingoványt 
ismeri jobban nálam, 
a legvastagabb nádszál 
rejtekében 
farkasbőrben a halál; 
merre hallik a kuvik, 
elkerülném hangját, 
ne találjon rám, 
a menekülők raja 
a mindenséggel 
magamra hagyott. 

KENYERES 
PAJTÁSAIM 

Megfontolandó, 
mit tegyek, 
bármennyire 
szükséges 
a magatartás, 
este fáradtan 
arra gondolok, 
meddig jut el 
ilyen ütemben 
a szívverésem, 
mikor veri el 
védtelen önmagát, 
észrevétlen, 
mikor a legjobb 
kenyérrel megdobni 
azt, aki követ vár, 
itt, a futóhomokra 
épült városban, 
házat építeni, 
keresztül-kasul 
múlton, jelenen 
áthaladva, végül 
érkezzetek meg, 
kenyeres pajtásaim, 
szívverésemig, 
a földkerekség 
legárvább helyén, 
városunkban. 

PILLANAT 

A f űzöld partról 
látszik, 
a hajó faránál 
formásabb a fara, 
széláramláskor, 
habverő  indulattal 
magára hagyatva. 
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FEHÉR FERENC 

MAPl.ŐJEGYZETEK 

Bgd., 964. nov. 15. Vas. 9.05. — Pavel. a legújabb ismerősöm: futó ismeret-
ség, de följegyzem nevét, hogy ne felejtsem könnyen Maszatos arcát, riadt -
tekintetét, amikor az apja arcul ütötte a világ szeme láttára ... Nem volt 
szép, valljuk meg, így, magunk közt. Igazságos sem volt. Nem volt szép 
azért, mert Pavelt .  akkor érte. ez a pofon, Damilkor -a világ több száz millió 
ötéves iki+sfiúja:közül, ugyancsak több sTáz millió éppígy viselkedett volna, 
mint ő, s azok mégsem kaptak volna pofont mellettük ül ő  édesapjuktól. 
Ezért nem volt szép. Meg miattam sem..Hi+szen éppen barátkozni kezdtünk. 
S Pavel nem tett semmi rosszat; ő  csak harminchat órája utazott már a 
lengyel—csehszlovák határsávból, kalitkának érezhette már azt a másod-
osztályú fülkét. Ki akarta dugni rajta a fejecskéjét (vékony nyakon kicsi 
madámfej), hogy körülnézzen. Akkor érte a pofon. Alattomosan, bevezet ő  
és magyarázat nélkül. Úgy hullott vissza az ülésre habos mackóruhájában, 
mint akiből épp akkor szállt el a lélek. A szeme teleszaladt könnyel, de 
még torzan mosolygott rám, ahogyan az ismerkedés kezdetekor maradt 
ott az arcán az a mosolyféle. A lengyel—csehszlovák határszélt ől hosszú 
az út Újvidékig. Felnőtt ember is felunja magát egy ilyen hosszú úton, 
hát még egy ilyen kis Pável! Amikor teliszaladt aszeme könnyel ,akkor 
találkozott valójában ismét a tekintetünk. Az enyémben föllobbanhatott 
valami lázadó láng, mert Pavel ökölbe szorított kezemre pillantott, s gyor-
san odabújt ahhoz a karhoz, amelyik az, imént megütötte .. 

1965. július 26. Hétfő, 11.23. — Négy nap óta forgatom magamban s a tol-
lam hegyén ezt a két verssort: 

Megynugvásomnak vadgalamb-völgye, 
Madarak folyója, nyári út ... 

Tovább nem jutok. Nem hagyom magamat tovább jutni. A készen 
kínálkozó, formából adódó megoldások nem delkesítene'k ;a vers technikai 
egésze nem 'elégít ki; magát a verset akarom, s nem a jól végzétt munka 
elégedettségét. Megnyugvásomnak völgye ez a völgy, s madarak folyójának 
érzem ezt a nyári utat, hiszen benne, porában fürödnek, tollászkodnak a 
verebek, de a továbbfolytatásban már nekem kell ott feszülnöm, s maga-
mat meglátni, ellenőrizni, belehelyezni a versbe — életkérdés, a legdön-
tőbb, a leg!lidéroesebb. Mindenféle más megoldás mellébeszélés volna. Egy 
élet zsúfolódik össze itt bármely percemben, s a választás, hogy me-
lyik emlékfonalon indulok el az önvallomásban .. . 

1969. jún. 21. Szombat, 01.46. -- Táthék öreg körtefája fölül, a feketecse-
repes háztetők köcsögcserepein végigvillantotta szikrázó pengeélét a nap, 
s reggelenként besütött az üres szobába. A falióra számlapján regényes 
tájkép, kéktóval, fölötte várral, vagy kastéllyal? Ciprusok, lépcs ők, le a 
tóra. Estéli vacsora nyomai a deszkaasztalon. Petróleumlámpa, füstös ci-
linder. Apám ágya előtt deszkából, magaácsolta iköpöosésze, sparheltból 
kiszedett hamuval. A nyoszolya végénél deszkákkal elkerített - .kiscsirkék. 
Fojtó szag. Ágyam mellett, a falon, kék cérnafecskék, füstölg ő  kéményű  
ház, a megálmodott idill falvédőlátomása. Fiatal anyánk választotta ezt 
valamikor a falusi boltban. A mintát. Saztán ő  hímezte ki. Milyen meg-
fontolás alapján választotta épp ezt? S a varázslatos sorokat: „Messze 
földről száll a madár, szerencsét hoz e házba ..." A szerencse fogaknát 
mindig behelyettesítették ők a boldogságéval. S az a madár fecskemadár 
volt azon a falvédőn. Szent madár. Bánthatatlan. Ifjú Gabi egyszer feljött 
velem otthonjártunkban és lefényképezte anyámat egy tornácunkra beté-
vedt fecske villogásával a feje fölött. A babáját váró kedves meg más 
efféle motívomok nem is jöhettek Számításba — szigorú apánk miatt. 
Komolytalan lett vollna a szemében, s bizonyos vasárnap délel őtti hazabal- 
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lagásaikor veszélyes is. A föllocsolt („fölszentelt") földpadló ászága = söp-
rögetés után. A rendbe tett szoba átáramló nyugalma, lehúzó hangulata. 
Olvastam ilyenkor a temet őre néző  ablakban, vagy.ritkábban rajzolgat-
tam. Padlásra menteni. Régi holmik b űvölete. Elsíró, . széT, lenti, távoli 
hangok, neszek, mint első  párizsi éjszakáanon, a szállodai ágyon. Csépl ő-
gép zúgása, kocsi az utcán, kis szomszédgyereket 'hív hosszan az anyja, 
kútcsiga nyikorgása, dongó vagy darázs a cserepek közelében, a kakasül ő  
magasában, apám újságpapírra teregetett dinnyemagjai (fiatal újságíró-
ként a , kövér címbetűket mindig fekete görögdimnyem;agoknak láttam); a 
lekuporodó olvasás; arrább az els ő  világháborút járt katonaláda, a rossz 
szerszámokkal, melyeket sosem használt apám; .mag a cserép alá dúgott 
szerszámok, kuka, penge, kaszanyél, tokmány, kaszak ővel, répakapa, nád-
vágó kés, sarló, kapa, favella, a sarokban, elérhetetlenül, üres üvegek, 
titokzatos szövegekkel, feliratokkal, orvosságos címkékkel (volt „küls ő-
leg" .is, meg „spolja,” a történelmi változásoknak megfelel ően), a létra ma-
gasában rossz lábbelik, rongyok, arráb liszteszsák, b.ab fehér halma.; lencse 
befőttesüvegben. A mestergerendából csavarfej dudorodik ki, amelyben 
annyiszor megsértettem mezítlen lábam ,az ujjam, a körmöm. Száradó 
ingek, melyeket mi teregettünk szegény anyámmal, gyakran estórákban, 
amikor már ő  félt a padlásra menni. Vérszegénységem nyara: asztalon 
hagyott tej, kék tejeskannában — Benedekékt ől. Megbízatások: elvégezni 
ezt meg ezt, elmenni valahova, kéréssel, kérdéssel, üzenettel. Mindez: a 
gyermeki magány rapszódiája. Ébredést ől elalvásig. Egyedüllét. Szoba 
Utca. Tárgyak. Félelem. Révület. Ábránd. Titok. Isten. Halál. Vágy. Test. 
Nemek.. Állatok. Bet ű . Felhők. Udvar. Fiókok. Rettegés, ha apánk ittasan 
jött haza. Testvérek. Ágy. Kánikula. Téli szoba. Kerti vetemények. Szöglet. 
Megbújás. Lomboik játéka a téglajárdán. Őszi spleen. Történések párlata. 
Hangyák. Bogarak — arcközelb ől. Mikro- és makrokozmosz az akácok 
alatt. Egy egyéniség eredetforrásai. Egy életérzés közegei. Út a nádkuny-
hóhoz. Beleveszni a kukoricásokba. Zivatar. Jégverés. Lámpagyújtás és 
lámpaoltás. Szégyen és lelkiismeret. Érzékenység. Megbántottság. Gyön-
gédségáhítás. Bosszú, fogadkozás. Vigasztalás. Virrasztás. Nagyszül ők. 
Bandázók. Esti játék a holdsütötte kiskapuban. Merengések, mesék. A vi-
lágmindenség. Betegség. Láz. Templom. Nagykert. •Baibona. Hiedelem. 
Ólomöntés. Odalátszó és. bebarangolt temet ő . Mindenszentek. Portyázások 
a pusztaságban.. Villanykarók és távíróhuzalok mužsikája. Eperfa nyaká-
ban.. Kazlak. A szalma szaga. Cséplőgépvontatás. Pelyvahordó lányok. 
Szülők. Temetés. Lakodalom. Vendég jön. Csend. 

Újvidék, 1970. ápr. 1. Szerda. 
+ Mexki Ferenc válaszlevele. 

Laslovo-Kórógy keltezés ű, terepi levél. 
Laslovón Egyed Dávid tanító vár, 
Vladislavcin Kálóci Erzsébet tanítónő , 
Hrastin Bátory István, s faluvezet ő : Filés Pikó Pál, 	 ` 

Külön felhívja figyelmen a következő  falvakra: 
Stari Jankovci (Kabó'k Magdolna tanítón ő), 
Sremski Čakovci (Szántó Rozália tanítónő), 
Dalj-hegy (Pavasevics Ilona tanítón ő). 
„Kellemes és szomorú élmények is várnak." 
A Szövetség eszékii telefonszáma: 23-981. 
Merkiékkel való ismeretségem emlékei. 
Baranyai asszociációk és összevetések. 

+ Dr. Penavrin Olga Szlavóniai (kórógyi) tájszótárát oly. 
Szótarának előszavában említi: 
Gajnok Erzsike, Kórógy, 
Gajnok Juliska, Kórógy, 
Losa család, Kórógy (asszoc.: Losa néni kiflijei) 
Fabó család', Kórógy, 
Bence család, Kórógy, 
Kántor Méri néni, László, 
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LecV"' ÉvaJ . YY szló, 	..., 	 •t 	 .. 

Varga Sándor, László, 
Kürttus család, Haraszti. 	 . 
Motívumiként kínálkozó.degpik . a.. .szótárból: 
Egyházi anyakönyvek, naplók " 
Bobata (község Kórógy mellett) 
boronaház fagerendákból épített ház) 
Cigányvölgy (Kórógy hartárrésze) 
cicilka (gyermekjáték, S -  egyéb'üerses játékok) 
Rétfalu (anyakönyv!) 	 • 
Róka-Csárda .(Exneszti és Antuáovac között) 
Csingilingi-csárda (a Baranyába vezet ő  Dráva-híd túlsó oldalán) 
Lebuki-csárda (assza č .:` Hanyattrhki csárda,. Z.)! 	' 
Derenka (kóragyi 'táncfajta)` Asszoc.:- Izsák -Manci lakodalmában lát-
tam!) 
Talpfás ház 

• Faragott sž:ék, bútor 
Aknás ház 
Lófejes ház 
jánosáldás (vendéglátáskor az utolsó pohár) Assz.: sehol nem tudtak 
róla! 

1950. júniusának szlavóniai emlékei • 
ágánfaerdő  (akácfaerdő) 

Újvidék —Kófrogy, 1970. ápr. 2: Csütörtök: 

1- Mit vihet a városi ember ilyen útra 
Arany János Toldija.' 
Petőfi válogatott verseirneik bukaresti kiad. 
Saját könyvemet nem, mert ezúttal sem volt az újvidéki Forum-bolt-
ban! 
Tücsökzenét nem, mert elfogyott 
Talán a Forumtól késettem volna ajándék-könyveket?! (Asszoc.: 
egypár éve zúzóba adott. T-E könyvek!) 
Talián a Tankönyvkiadónak is lett volna üzenni valója... 
S a Hungarológiai Intézetnek... 
Vagy ez nem az én dolgom? 

Újvidéktől I'lofkig, 
Községi és. köztársasági utak 
A gőzkomp Mezey Károly) 
Kórógy felé 

Kórógyon 
Bogyó Csaba fogpad ,  az iskolában 
Lebárékmál . 
Lebár Lajos. ágaggató 
Lebárné (Márta) 
Olga és Márta leányuk 
Pötyi, az unoka 
Egyed IUléss tanító 
Čupac Ratko (p. titkár) 
Čupac Mária tanítónő  
Kórógyi Elemi I.skol 
93 tanuló . 
1975-ben is ennyi tarolójuk lesz. (!) 
1 Képes Ifjúsággal többet Lebárnak. 
A vasárnapi Magyar Szót késve kapják; 
.a szombatiból .csinálni .,,vasárnapit? 
Kórógyon élt Kis Tóth Sándor faragó 
Julis néni most mosta a kébéleket .. . 
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Kebélmosás ... Hogy is kell? ,,Majd ielmetgy az anyikájához; az meg-
magyarázza . " Hajtogatás, verés...  
Pap István Hangtanát Lebárnak.  

Vastag József, a K. Egy. színjátszónak r vdez.  

„Ady Encire" K. E. Tavaly volt 20 éves.  

Haraszti, 1970. ápr. 3. Péntek.  

Illés Pikó Pálhoz megyünk, értünk jön Bogyó.  

Beszélgetés Útközben.  
Csaba igazolványa s. az. enyém. (Asíszoc.: a klubban,. kés őbb vázalt-
dolgok.)  
Pali bácsi házában. (Reggeli,. dlplomrái. 	az egyetlen párttag a fa-..  
Iuban.;  Téglagyári igazgató volt. 1200 D nyugdíj.. Kitiin.,te+tései.  
Pali bácsi vezetget bennünket a faluban.  
A haraszti elemiben.  
Bátory István tanító. Helybegyi, öszt. díjas volt. Kisfiát is tanítja.  

52 gyerek, a 3. és 4. osztályban öten vannak magyarok, anyanyelvi  

pótoktatáson.  
A szülők nem akarták.  

Bátory István Eszéken végezte a képz őt.  
Az öt „magyaros" gyerek: Bátory. Sándor, Balács Ferenc, Fábián Jó-
zsef, Kubica Zlatko, Süllyös József.  
Egy zsalugáteros padlásablak (Pozsár Csószó Jánosé volt rég)  

A zsalugáteros ház mellett Bimber Jánosé  

Egy düledező  haraszti ház (Báetttma Rebekáé és B. Mániáé)  

Ferenc József haraszti oszlopfaragó volt.  
Sülyös Palkó Illlés („Kilenc ujjú") is faragó volt  

A haraszti kocsmában. (Süllyös Csonka Jánosné és férje)  

Gólya a kéményen.  
Antal Jánoséknál.  
Atűzoltó egy. elnöke.  
Svájcba indul, unokája, Robert keresztelőjére.  
Csomagolás. Fehér ing.  
Banjalukai meny és a presszókávé. (török helyett!)  

Zürichbe megy A.J.  
Indulás előtti fényképezkedés. A kutyával.  

Fénykép: Horvát Pápai Vera néni, a kócsaggal  
A iűzol•óegyesületben:  
Olvasóterem, kevés könyvvel.  
Megígérték Eszékről, •a könyvtárból, hogy kijönnek, még nem jöttek ...  

Pingpong, lemezhallgató  .. . 
A tűzoltóképzést ők maguk végzik  
A szabadkai színészek voltak itt az ősszél  
A ikórógyiak sokszor eljönnek, színdarabbal  
Antal Zsuzsa, t:echn. fák. Drvnopreradni •smer; II; év, Banja Luka.  

Irma leányuk, Svájcban, árva gyerekek otthonában, férje katona  
Alkudozás a kócsagra, ragaszkodnak hozzá  
Szívesen hallgatják az újv. faluműsort.  
Panaszok a PIK kirendeltségére  
2 ló, 2 tehén, 1 üsző  
1 hold cukorrépa  
3 hold kukorica  
2 és fél búza, 1 árpa  
2 anyakoca, 12 malac, 4 hízó  
16 éve beszélnek a parasztok nyugdíjáról! Kin.eik dolgoztunk mi idáig?  

Mindent úgy vesznek meg, ahogy ők akaz ~nrak! 'Amit termeltem ezen  
a földön, ennek az országnak termeltem! • 
Meghívtam Antal Jánost az újvidéki vásárra.  

A M. Szót néha 3 nappal később kapják • 
Egy ház fényképe: Macsit Péjó Éva, IIOs Év+a, sz. • Dudás.  
Gyórffy Lajos lelkésznél Harasziti .  



Dormán korsót talál egy udvarban 
Fényképezzük az udvart, ez egyh. naplót stb. 
Pikó Pa ►l+' bácsiéknál ebédelünk. 
Izsák Ferenc  padlásán, udvarában: korsók, taknők, tál 
Csabával felpakolunk a kocsira. 

László, 1970. ápr. 4. Szombat 
Reggel ao rtóbuszvárás a sarkom 
Az áldomásnál Egyed Illés vár. 
Egyedéknél: Emese és a három gyerek. -Festményei. A kis Béla beteg. 
Két kislány. 
Átjön Gajnok József, a Petőfi S. K. E. elindlee. 
Ápr. 25-én lesz évi közgyűlésük 
Új otthon épül 
Az eszéki község évenként hozzájárul, tavaly 10 millió. 
Harmad éve új iskola épült 
1966-ben a daruvári csehek ünnepségén táncoltak 
A k. egy. zenekara megvan 
Szélesvásznú mozi 
Tavaly színdarabot adtak el ő  
Tevékeny fiatal lászlóiak: Baranyi Zoltán, Dezs ő  László, Bece Mihály, 
Egyed Sándor, Dezső  István, Bece Vilma, Ambrus Jolán, Gyöke Rózsa 
Tevékeny felnőttek: Ember János titkár, Tóth József, alelnök, Gyöke 
Ambrus pénzt. Egyed Illés segít a színd., Gajnok Mihály, Vecsei Já-
nos, Dezső  Mihály, Fekete Sándor, Egyed Dávid, Kántor Zoltán, ifj. 
Kelemen Mihály. 

Gajnok kovácsműhelyében 
Egyed Dávidéknál. Tanító. Ilanika és Tibi gyerekük. 
Beszélgetés. Átjön Szabó Zoltán lelkész és felesége. 
Pálinkázgatunk. 
Pálizs János;éknál. Nagymaxi. Három János, három nemzedék. 
A negyedik — Erzsike, a dédonuka. 
A kórágyi menyecske, a meny. 
Falatozás. Gömböc. „Segvég." D-nek ízlik. 
Panasz az átvételre: leértékelik a búzakategóriát. 
Kemény helyett "puha" lesz átadáskor. 
Nedvességmeghatározás. 
124 mázsa búzát adtak át. 2000 dinárral kapott többet, mert 3 km-rel 
arrább vitte el. 
90 millió d fekszik a szövetkezeteikben, ez az adóssága a szövetkezet-
nek, kezelik haszonnal forgatják. 
Fénvrképezkedés az udvarban. 
Kócsagot veszek a szomszédban. 
Pálizs János hazavisz bennünket. 
Útközben a lászlói iskolában. Fényképezkedés, fekete. Az igaz gatónő . 
Megérkezünk Kórógyra elmegyünk Pálizs János apósához. 
Utána a ljakodalliomba. 
Izsák Mária a mennyasszony. 
Dalmát, šibeniki férje. 
A š+ibeniki szülők, vendégek. 
Palkó Mária, Szekeres Ágnes f őzték a levest. . 	. 
Szilágyi Sándorral összebarátkozom (Kórógy, -Ivo Lole Ribara 33.) 
Erzsike (harmadikos) és Mancika leánya. 
Elbúcsúztatják Izsákk Máriát. Himnuszok. 
Menyasszonyforgatás. Két !kötényes fiú. 
Nótázás. Lerbár a zenekarban. 

Kórógy, 1970. ápr. 5. Vasárnap 
Délelőtt Palkó Jánosnál (?) 
Délelőtt a laikodalomban, Szilágyi Sándorral beszéig. 
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Fényképe7kedés a kebéles lányokkal: 
Palkó Magda (Kórógy, MiLlice Križaai 15) 
Pozsár Magda (nyolcadikos) 	. 
Fábián Julis ,néni,. 'az öltöztet ő . 	. 
Vasárnap délután séta a temet őben Egyedékkel és Lehárral. (Fejfák) 
Utána Lebáréknál, otthon. Esti, vacsora utáni beszélgetés. 
Ígéretek Egyedéknek. 

Kórógy, 1970. ápr. 6. Hétf ő  
-Egy kórógyi földművesnél 
Házat alakított a fiával, megegyezés: városi kereset és falusi élelem 
A vinkovaei PIK ,kirendeltségre panaszok: . 
használják a pénzt, a keverékkel fennakadás. 
Kilenc zsák keverékkel jön vissza Viríkovcér ől a traktor, s két torína 
kellene! 
A kórógyi 'tiszteletesnél 
Panasza, sértétt önérzete. 
Amikor megbírálták az állomáson elfordultak t őle az alkalmazott is-
merősök. 
A kórógyi tájszólás-e vagy az irodalmi. nyelv? — Mindkettő ! 
Kórógyi szavalók., selejtező . 
Hadarnak, sietnek, rossz a tartásuk. 
Tehetségek, átérzés. 
Kórógyi. tájszólásban egy versem. 
A legrövidebb verset választó nagyfiú. 
Csoóri verse Kórógyon. 
Ígéret: írok a becskereki versenyre lírai bevezet őt a kórógyi szava-
lókhoz. 
Ebéd, búcsúzás Lebáréknál. (Megjött Stojan) 
Szekeres Vilma., szerb-angol 
Gájnok Mária, VPS, Eszék, fr-tört. 
Sípos Károly, építészet 
Sípos János szőlőgazdasági NS 
Bordi József, gépészeti NS 
Döme Dezső  Dániel VPS Eszék 
Dezső  Béla áll. orv. Belje 
Miskolci Zoltán archit. Slav. Br. 
1146 lakos Kórógyon. 
A móva. 
László kb. 1800 lakos. 
Losa néni forró kiflije. 
Csomagolás. 
Májusban visszajövünk, „összes Magdáimmal." ígéret. 
Jácintcsokor Újvidékre. Mégiscsak kitavaszodott közben! 

1972. jún. 15., Csüt., 08.48. — Az apa hangján szeretnék szólni, versekben, 
róla, egészen. attól kezdve, hogy 1963. szept. 2-án, este, tehát születésének 
előestéjén, M. vasalás közben a derekához kapott ... A meghitt apai köz-
lés verseit szeretném megírni, emlékképekben; a szeretet .s az értelem 
himnuszaiban, az elfáradások zsoltáraiban, az elidegenedést ől való félté-
sean elégiáiban... Biológiai mélyrétegek, ősvizek merész búváraként, 
reneszánsz {érzékletességek kisgyerekszépséget felmutató ikránikásaként 
mindenről szeretnék szólni, ami mély hangú ésmély fájdalmú apaállato-
kat, kín- és szorongások övezte őzsutákat kísér azélet ösvényein. S róla, 
a rügyező-ág-lábú, Arany nyelvén még oly szépen beszél ő  kisgidánkról, a 
most és örökre miénkről, az életre ráámulóról, .az első  fájásokat átélőről, 
a hozzánk menekülőről, a faajkasok közelségét szűkölve megsejtőről, a 
tökmaghéjat köpködő  esti utcák védtelenjéről, a közösségi lényről, a kis-
diákról, holmijaiirói, játékairól, utairól, elalvás el őtti párnaalj-titokzatos-
ságú merengéseiről, a látásomat átvevőről, falusi világom kései kis ven-
dégéről, a nagymama szemének virág-hordozójáról ;a sosem követhet ő  
megrettenéseinek titok-kapcsos könyvecskéjér ől, a hozzám menekülőről 
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s a tőlem majd leválóról ... Minden versdarabot michelangelói • és őstör-
téneti egyetemesség képzettársításos viszonyulásába kapcsolni; görög pon-
tossággal, római báj jal, a humanisták és racionalisták kristálymetszés ű  
igényességével, az apa sosem túl korai bölcsességével, •a líra szabadságával. 
Magamnak. Titokban. Már most. Örökre. Mielőtt elveszítem. 

1976. febr. 10., Kedd, 14.00. — A Versek éve c. gyűjteményben főképp tavaly 
januárban írt verseim vannak. Hiányzanak az 'életrajzi, könyvészeti jegy-
zetek meg a költők fényképei. Az ilyen jellegű  kiadványok megkövetelnék 
az ilyesmiket. Egy prózai groteszk körvonalaiként éledtek - föl emlékeim-
ben a háború utáni nincstelenség alakjai, képei, epizódjai. (Anyámék se= 
lyemhernyó-tenyésztésibe vágnak bele, s a hernyók végül kiszorítják őket 
a falusi házból. A kilónként, módosaktól vásárolt kukorica, amit aztán kis 
kézi darálón őröltek meg, s anyám abból készített gancát, ho.gy  apáannak 
szegénypék az ínyét is felmarta ... f5 agrárföldes, tegnapi nincstelen pa-
raszt volt, mégis követelték tőle azt, amit a „kulákoktól.") A Kövesdiéknél 
töltött ,gimnazistaévek a napnyugati ugarokban. Olvasmányaim a fehérre 
meszelt budárszobában. A törött ablakon bezúg a hó. 1945. Otthon Buhu 
Jani deákpisztolyával a nyoszolya végébe lövöldöz s a beteg M. néni kap-
kodja a lábát ... H. Jenő  meséje: leszólt a kútba Janinak: „No, találkoz-
tál-e mára lenti szomszédokkal?" (A topolyai temet őben ásták a kutat. A 
hórihorgas legénynek a feje végül szétloccsant a rászalasztott agyagos vö-
dör alatt.) A rongyos szállási ember, aki egy teli zsák papírpenzzel megy 
trafiktort vásárolni annak idején ... Újabb, mai motóvum: a hajdani vad-
nyugati telepes asszonyokra emlékeztet ő  bácskai szállási asszony, aki maga 
építkezik ,vet és arat, mert magára maradit, s fiából orvost, lányából ta-
nárpát taníttat ... Rokoni temetés a Kálvária-dombon, a kápolnából. Az 
ukrán hadifogoly, aki soha többé vissza nem jutott :szül őföldjére. Öregkori 
magánya. 

1976. ápr. 4. Vas., d.e. — Elsején Pistával meg Ibolyával Kishegyesre utaz-
tunk. A Csépe . Emlékbizottság megbeszélésén kötelezettségként ezek há-
rultak rám: e hó 20-ig elkészíteni (a Némethtel és Juhásszal megvitatott 
anyag felhasználásával) a kishegyesi, feketicsi általános iskola, meg aztán 
a topolyai gimnázium és a szabadkai orvosi középiskola önképzököri diák-
jainak a vázlatolt, hogy mit, s hogyan kutathatnak Csépe írói pályájára 
vonatkozóan. A községi elnök is velem jön a szabadkai iskolába, visszük 
Szabó Jolán tanárnő  diákjainak az útbaigazító vázlatot s •él őszóval is is-
mertetjük az Emlékbizottság akcióját. Az idei emléknapokon irodalmi estet 
rendezünk és meghívjuk mindazokat, akik Csépe barátai, tisztel ői voltak. 
Fölmerült egy Csépe-emlékkönyv elkészítésének és . kiadásának a gondolata. 
Kortársi, rokoni, írótársi visszaemlékezések Imrére. Az ő  legénykori mű-
kedvelősködése a faluban. Foglalkozásai (megjelölés: mikor, hol, meddig). 
Színész korszaka a szabadkai színháznál a háború után. (Van-e plakát a 
nevével?) Színésztársak, rendez ők. Róla. Szereplesei az Életjel-esteken. Van-
nak-e erről fényképek, filmek? Irodalmi szerepléseinek, könyvárusító és 
riporteri utainak minél teljesebb kronológiája, feltéi{képezése. Hátraha-
gyott verseiből is egy igényes válogatást. Csépe életmű-bibliográfia. Pistá-
nak igaza van: figyelmeztetni kell a pedagógusokat, hogy Cs. rusztikus 
vagy nagyon is hétköznapokba étkelődő  életrajzi vonatkozásait se hagyják 
Ici, holmi diákos, iskolás eszményítésb ől. Volt Imrének egy ifjúkori szín-
darabja? A Betyárok? Játszott is benne. Föllelhet ő-e ez? De ennél sokkal 
fontosabb, hogy hátrahagyott írásait sajtó alá rendezzük. Kézirathagyatéka 
a családnál van. A Forum kismonográfia sorozatában őneki is helyet kell 
kapnia. De ezek a kis könyvek aztán igazán igénylik a fényképmelléklete-
ket. Magában a Csépe-emlékkönyvben, úgy gondolom, az írók és kortársak 
régi és új emlékezései kapnának helyet. Meg a gyász napjaiban keletkezett 
in memoriaan-anyag. Kritikák, tanulmányok róla. Fényképanyag. Életút-
jának adatszerű  ,pontos felvázolása. A róla szóló irodalom. Földrajzi és 
nyelvi világa. Alakjai. Csépe szótára. 
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KÉZFOGÁSOK 

ZSIVKO CSINGO 

DUKO KOLESZKI CSALÁDJA 

Most már aztán igazán nem tudta az öreg Duko Koleszki, mitév ő  legyen. 
Fiai, egyik a másik után, kivándoroltak Ausztráliába. El őbb a fiai, aztán 
a családjuk is. Egyszerre üres lett a ház, kihalt, csendes. S ahogy fogyott 
a család, úgy szikkadt napról napra Duko Koleszki lelke is, úgy lepte be 
lassan a dér a szívét. Szörny ű , lidérces álom költözött belé, s emésztette, 
mint .a féreg. 

És éppen ez volt az, ez az álom, amit ől a legjobban megijedt Duko 
Koleszki. Egy kora tavaszi viharos estén jelentkezett el őször, baljós elő-
jelként háza megfogyatkozásának. A tűz mellett üldögélt háromlábú kis-
szgékén, egészen elkábult melegt ől, a tölgyfa kellemes illatától — vézna, 
megtört teste kéjjel szívta magába az ég ő  tölgy Illatát —, ekkor lepte 
meg a különös álom: hatalmas fehér paripán lovagolt egy világos, fiatal 
erdőben, majd a tavaszi mezőn át, a virágba borult gyümölcsfák között, 
amikor váratlanul és kísértetiesen megszálalt fölötte egy kuvik. Felriadt, 
ott gubbasztott még mindig a háromlábú hisszéken, mint egy beteg madár, 
dermedten. Jeges hideg csapta meg. A tűz kialudt, a parázs rég elhamvadt 
már. S akkor a feje felett, a mestergerendán ismét megszólalt az az átko-
zott kuvik. Az éj kellős közepén. Előbb azt hitte, képzelődik, merev ujjai-
val. megdörzsölte a szemét. A madár azonban továbbra is Ott röpködött 
körülötte, fünkésző  tekintettel méregetve az öreget. 

— Hogy kerülsz te a házamba? — kérdezte Duko Koleszki. — Mit 
keresel itt? 

A madár még huhogott egyet halkan, fenyeget ően, aztán nyomtalanul 
eltűnt valahol a házban. 

Hát így kezdődött az az elkeseredett küzdelem Duko Koleszki és a 
vészjós madár között. Az öreg régi harcos volt, tudta, hogy nincs más hátra, 
ha ki akarja űzni a madarat a házából, éjjel-nappal résen kell lennie. 
Attól kezdve hol itt bukkant fel, hol ott, a legváratlanabb id őpontban, 
ide-oda kóválygott a házban vagy a ház körül, mint valami kísértet. S 
így ment ez napokig, hetekig. 

Legkisebbik fia, a szégyentelen Kolyka .már ki is nevette érte. 
Végül úgy döntött az öreg., lesz, ami lesz, ő  biz elmegy panaszával 

a p,ártbi:zottságba. Fellobbant benne a régi harci kedv, nem hagyja magát, 
addig nem nyugszik, míg nem segítenek a baján. 

Duko Koleszki nagy kék szeme — egyedül :a szeméb ől sugárzott még 
némi derű  - figyelmesen fürkészte a fiatal pártitkár, Ivan Uaszileszki 
arcát. Huszonnyolc éves ha lehetett a titkár, legtöbb harminc, jóvágású, 
vidám legény benyomását keltette. Öltözéke és egész megjelenése is err ő l 
árulkodott: divatos, sportos öltöny, nem túl rövidre nyírott haj, hosszú 
bárakó; vékony bajuszát mintha vonalzóval húzták volna meg. Közgazdász 
völE, nemrég végzett, úgy emelték ki valamelyik társadalmi könyvviteli 
szolgálatból. 'Füstszűrős cigarettát szívott fehér bécsi szipkán, mely a 
nikotin 80 százalékát felfogja. Nem úgy festett, mint aki minden pilla-
natban halni kész az eszméért, de szemlátomást figyélemmel, megértéssel 
hallgatta az öreg panaszát. 
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— Petrével kezdődött, a legidősebb fiammal — fogott bele- meséjébe 
Duiko Koleszki és félszegen fosolygott hozzá. — Igen, vele kezd ődött. ő  
örökölte a helyemet, amikor nywgdíjaztiaik. ,Jó helye volt, fent dolgozott 
a kisvasúton Preszekán. Hanem egy idő  múlva, a nyavalya törje ki, meg-
szüntették a kisvasutast. Üsse kő, mondtuk, majd lesz helyette jobb. Petre 
háromhavi gondolkodási időt kapott: vagy elmegy Szkopjéba dolgozni, 
vagy aláír, hogy önként hagyta el munkahelyét. Szkopje :sehogy sem felelt 
meg, mihez kezd ott az asszonnyal meg a hat gyerekkel, lakás nélkül. 
Nem, Szkopjéért igazán nem lelkesedett Petre, ez érthet ő . Na, volt ahogy 
volt, letelt a három hónap, Petre aláírta a nyilatkozatot,  hogy önként 
hagyja el munkahelyét. Sebaj, csak egészség legyen, bejelentkezett szépen 
a munkaközvetítőnél. Telik-múlik az idő, elmúlik egy év, elmúlik kettő , 
hely sehol, odahaza meg, ahogy mondani szokták, jószerivel már sóba-vízbe 
krumplira sem futotta. Látom, emészti magát a fiam, napról napra hall-
gatagabb, nincs egy jó szava, nem az a régi Petre már! „Mi van veled, 
fiam" — kérdem tőle —„csak nem vagy beteg?" „Rosszabb ez, apám, 
még a betegségnél is" — válaszolja ő. — „Megöl ez a tétlenség." „Ugyan!" 
— 

 
vigasztalom. — „Szedd össze magad! Munka majd csak akad, . de az 

egészség nem jön vissza, ha egyszer elveszti az eTntber. Ne emésszed ma- 
fiam, az egészségedre vigyázz, az isten sokáig éltessen családostul." 

„Nincs énnékem, apám, már a családban sem semmi örömöm" — mondja. 
— „Elegem van már asszonyból isv gyerekb ől is, elegem van az egész élet-
ből!" Így beszélt Petre, az én Petre fiam. 

Nem lehetett visszatartani. Az igazat megvallva mást nem hibáztat-
hatok, csak magamat, én mondtam neki: „Ne siránkozz itt, azzal nem 
megyünk semmire. Most megnyílt a világ, férfi vagy, eredj, nézz körül! 
Bolond gyermek" — mondom neki —, ,,itt akarsz megdögleni? Eredj, 
eredj! Ember vagy, élned kell!" Hogy a nyelvem haraptam volna el! 
Mi ütött belém, hogy ilyeneket mondtam neki? A sátán beszélt belőlem 
nyilván. Fogja szépen az én Petre fiam, kiváltja az útlevelet és köd el őt-
te, köd utána! Azóta nem láttam. 

Három évig vártunk rá, hogy majd csak -hazajön. Jött helyette egy 
garancialevél a családnak. Hogy menjen az asszony is a gyerekekkel. Mit 
volt, mit tenni, elment az asszony is a gyer Bekkel. Elbúcxsúzrbattuk őket 
szépen, erőt, egészséget. Lg veletek! Irány: Perth, Ausztrália. 

Hát így volt ez a Petre fiámmal. Nézzük csak: Petre ment els őnek, 
utána az asszony, az kettő , meg hat gyerek, az összesen nyolc. Oda a 
családom fele! 

1965-ben, a reform évében, itthagyottt Pavle, a második fiam is. Munka-
erő-felesleg lett. Ide se kell, oda se kell egyszer ű  kétkezi munkás. Nem 
baj, csak egészség legyen, bejelentkezik szépen a munikaközvetít őnél. Kap 
egy kis segélyt, tizenöt-tizenhat ezrest, épp csak hogy éhen ne vesszen. 
Amikor megtudtam, hogy ő  is munka nélkül maradt, mintha kígyó mart 
volna belém. Istenem, ezt is elnyeli a sötétség, ez is úgy jár, mint a 
bátyja! Úgy is járt. Tett téblábolt vagy egy évig munka nélkül, aztán gon-
dolt egyet, írt a bátyjának garancialevélért. „Ne menj, Pavle, ne menj, 
fiam" — könyörögtem neki --, „itt a nyugdíjam, addig megteszi, míg 
feltalálod magad, bírd ki még egy kicsit!" „Nem, apám" — mondta ő  —, 
„tedd csak el szépen azt a nyugdíjat, én már döntöttem. Nem nézem 
tovább ezt a nyomort, teljesen kikészülnek az idegteiaii. Mintha forró 
vassal .sütögetnék a talpam, nincs maradásom." 

Elment ő  is. Nyugat-Ausztráliába. Petre Ausztrália egyik csücskében, 
Pavle a másikban: Nyugat-Ausztrália, 1.es zóna, bányavidék. Eleinte Petre 
is ott dolgozott egy ideig. Mert hogy ott a bányászoknak dupla fizetés 
jár, meg koszt-kvártély ingyen. Ez mind szép és jó, csak van ám egy 
bökkenő : Nyugat-Ausztráliában es ő  egyszer esik egy évben, úgy ám, titkár 
elvtárs, ilyen ott a természet, bolond egy éghajlat. Egyszer egy évben, az 
is 'olyan meleg, hogy szinte leforráz, mint a malacot. Sivatag amerre 
csak nézel, fehér sivatag. Óceán. Aki két évnél tovább leragad, meglágyul 
az agya, itt a bankójában, megpattan valami a fejében és úgy kóvályog 
mint a részeg tyúk. Pavle kibírta két évig, aztán felkerekedett. Elmegy 
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Pethbe, gondolta, megkeresi a bátyját. Egy bár ajtajában botlottak egy-
másba: Pavlle éppen befelé tartott egy üveg sörre, Petre meg jött ki. Maid 
fellökték egymást. A fene ezt a tahót, gondolja magában Petre, nem is-
anervén fel öccsét, majd hozzáteszi az ,cettaniak nyelvén: „Mi van, miszter, 
tán otthon felejtettük a szemüveget?!" Pavle meg mindjárt finoman, mint 
a magunkfajták: Szd meg a fasiszta anyád, hagyjál engem békén!" • Fel- 
kapja Petre a fejét az ismer ős hangra, nézi, nézi az öccsét, igen, semmi 
kétség, ez az ő  Pavle testvére. „Az isten akárhová tegyen, Pavle' — mondja 
neki —, „te vagy az, testvér? Én vagyok a Petre, a bátyád!" „Az isten 
akárhová tegyen, Peti-e, testvér, te vagy az? Én vagyok a Pavle, az öcséd, 
Az. anyját, .majdnem elkerülltük egymást!" No, akkor bezárkóztak szépen 
a bárba még néhány fdldivel együtt, és három nap, hároméjjel lumpoltak. 
Megbeszélték: Pavle is Perthben marad, vesznek közösen egy házat, ő  is 
kiviteti a családot. Úgy is lett. Nem telt belé sok idő , jön a garancialevél, 
mint a gyászsürgöny a frontról. 

Lássuk csak, titkár elvtárs, hányan is vannak már oda: Petre az egy, 
a felesége gaz kettő , a hat gyerek, kettő  meg hat ,az nyolc, plusz • Pavle 
meg az asszony, az .kettő, meg a . négy gyerek, •'kettő  meg négy az hat. 
Petréé'k nyolcan, Pavleék hatan, az kereken tizennégy, titkár elvtárs. No; 
de csakegészség legyen, ahogy mondani szokták. 

Hanem az ördög nem alszik. Volt nekem egy lányom is, egy tizenhét 
éves lányom. Dancše, Danica — így hívtuk. Hát ő  aztán belém döfte .a 
nagykést. Hej, gyerek, gyerek! Hogy volt, mint volt, sodródunk a divattal. 
Férj kéne ugye, de hát nem olyan id ők járják,, sehogy, egy valamire való 
férjjelölt, még mutatóba sem. Hervad az én lányom, múlik a szép ifjú-
ság, látom én, nem vagyok vak, oda lesz! Na, gondolom magamban, eladom 
a jószágot, ne mondhassa senki, hogy egy szál semmiben vette el. Sírunk 
minden éjjel, az anyjuk is meg én i's, sírunk keservesen, mitév ők legyünk, 
mitévők legyünk? Talpon a rokonság, ángyomasszony, komámasszony mind 
férj után kutat. Na, el őkerül valahogy egy rešzena fiatalember, gyerünk 
Reszenbe, háztűznézőbe. Látom mindjárt: ebből biz nem lesz semmi. Gye-
rünk aztán egyszer Bitolába, mondják, másszor Kicsevóba, Sztrugába har-
madšzor, Ohridba, de a szerencse teljesen hátat fordított az én lányomnak. 
Nem kell az én. Dancse lányom senkink. Egy idő  'múlva aztán jön egy 
levél Szkopjéból, Danica nénjétől, hogy adódna valaki, van ott egy meg-
özvegyült rendőr, férjének a barátja, egy .kis árvávall. „Ölj meg, apám, 

mondja az én Danicám —, „de nem megyek! Eleget vittetek már hol 
ide, hol oda, mint jószágot a vásárra! Magam akarok dönteni sorsom 
felől" — mondja. Na és hogy döntött, tudni való, bejelentkezett a munka-
közvetítőnél. Aztán se szó , se beszéd , kiment Németországba , még isten-
hozzádot sem mondott. Sok volt neki, sok volt szegénykémnek a piron-
kodás, a megaláztatás, a sértés — elmenekült ... 

Ezerkilencszázhatvankilencben aztán elment az Andrija fiam is. Az, 
aki mellettem maradt, akinek a földet szántam. Hallom én ett ől is, attól 
is, hogy titokban szedegeti össze az okmányokat az .arusztráliai' útra. Nem 
szólok semmit, úgy teszek rnZnrtha. nem is sejteném, mit forgat a fejében. 
Aztán egy szép napon — szántottunk, vetettünk éppen — a mellének sze-
geztem a kérdést: „Mondd, Andrija, mondd, te burokban született gyer-
mek, mi bajod neked? Éhezel, szomjazol, -vagy mi a fene lelt? Jól van, 
Peturét értem, neki megvolt rá az oka, részben Pav+léna'k is, de neked fiam, 
neked ugyan mi panaszod lehet? Tele a hambár, tele a zsebed, a magad 
ura vagy, mi hiányzik még?" „Semmi, apám" — mondja —, „ami azt 
-illeti, nincs énnekem semmi bajom, de hát szerencsét akarok próbálni, 
férfi volnék tán magam is, vagy mi: Idehaza Idehaza tespedjek örökké, itt éljem 
le az életemet az ökrök közt, a jószág közt ... Manapság már a legegy 
ügyűbb is rájött, apám, mi az élet. A bolond is tudja, hogy. az  élet elrepül, 
az nem vár, miért tartóztatsz hát, apám? Azt akarod, hogy ilyen hatökör 

- legyek vénségemre is, amilyennek születtem? Gondolod, hogy éppen rám 
vár majd, vagy helyembe , jön _ a szerencse? Hát ilyen életet szántál nekem? 
Ölj meg inkább, apám, de • ne tarts vissza." Nagyon eltökélte magát a 
gyerek, sírva kér, könyörög, kezemet csókolgatja — eh, Andrija fiam, 
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akartam neki mondani, hagyjuk a 'kézcsó!kot, fogd inkább a fejszét és 
vágd le tövig a félkarom, az sem fájna úgy, mint ez, hogy így szétzüllik 
a család. „Ne tartóztass, apám" — mondja —„engedj el, míg fiatal va-
gyok, hadd élvezzek én is valamit ebben az életben!" Ó, Andrija, Andrija! 
Mi mást tehettem, eredj, Andrija fiam,szerencsés utat, fiam, jó szelet! 
Elbúcsúztattuk őt is, zeneszóval, vigalommal, akárha második lakodalmát 
ültük volna! 

Lássuk csak, titkár elvtárs, hányan is vannak odakint, várjunk, kezd-
jük elölről: Petre és családja nyolc, Pavle és az övéi hat, .az tizennégy, 
Dancse az tizenöt, Andrija tizenhat, a felesége tizenhét, a négy gyerek 
az huszonegy — ennyi. Az én vérem, az én családom mind. 

• Elhallgatott. Ügy kapott leveg ő  után, mint akinek torkán akadt egy 
falat árpakenyér. 

Most ebben a Kolyka gyerekben, a legkisebbik fiamban van min-
den reményem. Hat hónapja, hogy leszerelt, de csak téblábol itt, munkát 
nem talál. Tanítói oklevele van, de sehol egy árva tanítói állás! Elnézem 
a gyereket, egyre hallgatagabbá válik, titkol valamit el őlem, menekül 
hazulról. Kárognak már a vészmadarak: „Nem talál neked, Kolyka, az 
atyaúristen sem .állást." De az utóbbi időben már ő  maga sem tudja, mit 
beszél. „Hát ezért harcoltál, apám?" — hajtogatja. „Hagyd most a háborút, 
Kolyka", mondom én neki, „nagy dolog volt az". (o meg aszemembe nevet. 
A szemembe nevet a nyavalyás. Mit tegyek, titkár elvtárs, ebben a kutya 
helyzetben, mit tegyek, hogy újabb csapás ne érje megint a házamat? 
Gyerek még, romlatlan, kiver a hideg verejték, - ha arra gondolák, hogy 
rossz társaságba keveredik és letér a jó útról. 

Jó időbe tellett, míg újra megszólalt. 
Ezért jöttem, titkár elvtárs, bármilyen állást! Én ennyi év óta 

most jövök először a pártbizottságba személyes ügyben — mondta hal-
kan. — Itt a pártkönyvecském, meg lehet nézni, már a háborúban párttag 
voltam, amikor a vasútnál dolgoztak, tessék, nézze meg, ellen őrizze, kérem, 
betette-e ide valamikor is a lábát Duko Koleszki. Régi párttag vagyok 
én, fiam, régi kommunista — nyújtja oda a piros könyvecskét a titkárnak 
és gyenge, dolgos keze megremeg. — Tessék, nézze meg! Végeredményben 
jogom van rá — teszi hozzá 'komoran. -- Vagy márerre sincs jogom? 
Hát megengedik, hogy magamra.. maradjak, egy szál magamra, mint az 
ujjam? — nem bírta ki tovább., napcserzett, ráncos arcát végigszántotta 
egy nagy könnycsepp. 

Halkan, egészen halkan sírt Duko Koleszki, mint aki fél, hogy meg-
hallják. 

Bocsáss meg, fiam -- motyogta aztán ugyanilyen halkan. 

SZILÁGYI Károly fordítása 
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PETAR VUKOV  

ÉNEKES BALLADA  

(DOK POLAŽAHU NA SVOJ)  

mikor első  és utolsó  
útjukra indultak  
egyetlen szó hiányzott  

— kihullott kezükb ől  

és az a szó az a szó  
átdöfött egy amúgy  

is holt madáron  
-- törékeny az ég  

esővel vert homlokukhoz  

szögelve a szökevény szó  

hulltak a visszhangba  
— megbélyegezetten  

KISVÁROSI RONDÓ  

(ZATITRA SVETLOST)  

SZABADKÁNAK  

vibrálva gyulladó fény  
lehanyatlik feltámad  
s mint halk sikoltás  
zuhan a porba  

csak az ég csak az ég  
minden más semmiség  

itt röptében a madár is  
megbillenti szárnyát  

HARMAT Béla fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

LENGYEL ANDRÁS 

DOMOKOS LÁSZLÓ ÉS KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  
KIADATLAN LEVELEK 

Domokos László (1882-1971) különös sorsú, sajátos pályaíven inozgá• 
alakja volt a XX. századi magyar irodalom- és sajtótörténetnek. Végzett- 
sége szerint jogász volt (1906-ban avatták doktorrá Kolozsváron); szül ő-
városába, Szegedre is mint jogász került vissza 1906-bari: el őbb állami 
végrehajtó lett a pénzügyigazgatóságon, majd (1908-ban) pénzügyi fogat .- 
mazó, illetve segédtitkár. Ambíciója azonban kezdett ől más területen nyil-
vánult meg; minidig is írói s újságírói ambíciói voltak. Már 1900-tót publi-
kált (verseket, tárcakat,, cikkeket), s őt számos lapnak rendszeresen is dol-
gozott. Írt a Magyar Lányokba (1900, 1907), Magyarországba (1901, 1903 =05, 
1907), Ország-Világba (1901-02, 1910), Új Időkbe (1901-02, 1908, 1910),. 
Aradi Közlönybe (1902-03), Fels őmagyarországba (1902), Nagyváradi Nap-
lába (1902), Szegedis ,Naplóba (1902-10, 1916-17, 1919)., Arad és Vidékébe 
(1903-04), Nagyváradba (1903), Az Én Újságomba (1905), Gy őri Hírlapba. 
(1906), Jövendőbe (1911), Új Életbe (1912), Világba (1914) stb. 1903-ban két 
verseskönyve (Délibábok; Szomorúság), 1904-ben regénye is megjelent. Ért-
hető  tehát, hogy amikor 1906-ban visszatért szül ővárosába, hamar rátalált. 
az őt éltető  baráti körre is. Megismerkedett s összzemelegedett a város 
tollforgatóival, többüknek, így Juhász Gyulának, Mórának barátja is lett. 
S mint a Szegedi Napló körének aktív és ambiciózus tagja, benne élt a vá-
ros szellemi életében. A Naplóba ugyan mindenit írt, amit -újšágírónak 
akkor írnia kellett, érdeklődése azonban két irányban volt eleven: az iro-
dalom és a „politika" érdekelte. Eme kettős érdeklődése folytán hamar 
híve s értője lett a modern magyar irodalomnak, s őt magának Adynak 
is, akiről 1911-ben már ily címén értelkezett: Ady forradalmi költészete. 
Kapcsolatot talált a budapesti , szociológwsokhoz" is; Jászi Oszkárral, Braun 
Róberttel, Szende Pállal, Szabó Ervinnel s másokkal személyes érintkezést 
tartott fönn. Ő  lett, aligha véletlenül, a Társadalomtudományi Társaság 
szegedi csoportjának els ő  titkára is — 1918-19-ben pedig; már a f őváros-
ban élve, Jászi Oszkár egyik vezet ő  munkatársa a nemzetiségi ügyek vite - 
lében. E tevékenységnek csúcspontja, hogy 1919 elején, miniszteri osztály-
tanácsosként„ ,kis kátét" adott ki „a Magyarországon él ő  nemzetek ön-
rendelkezési jogáról." Pályájának e vonulatát azonban, szinte kezdett ől, 
egy evvel többé-kevésbé ellentétes másik is kísérte. Még mint egyete-
mi hallgató ugyanis' kapcsolatba került az akkortájtmegszervez ődő  ún. 
újkonzervatív radikalizmussal (Karafiáth Jen ő  stb.) is. E kettős vonzalom, 
melynek egybefoglalója nála alighanem egy bizonytalan tartalmú felemás 
antikapitalizmus volt, magyarázza, hogy sorsa 1919 után gyökeresen eltért 
a „szociológusokétól" s ő  maga a húszas évek ideológiai mezőnyének 
egyik. fölöttébb furcsa s ellentmondásos alakja lett. Olyannyira, hogy 
aktív politikai szerepet is vállalt; 1920-bari a• Virradat cím ű  lap szerkesz-
tője lett, 1921-ben pedig a Magyar Helikon társsaeiikeszt ője. Egyik veze-
tője volt a Dénes István-féle p:arasztpártnaj*k ás, amely ha felemásan is, 
ha demagóg vonásokkal terhelten is, de egy radikális agrárpolitika ébren-
tartója és sürget ője volt. A párt tagjaként mint jelölt többször föllépett 
képviselő-választásokon is — sikertelenül. 
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Kosztolányi Dezsővel már Szegeden találkozhatott, hisz Kosztolányi 
. addig is gyakran megfordult a városban, ameddig (1915) Domokos is ott 
élt. Első  konkrét adatunk (Kostolányi Domokos Lászlóhoz írott levele) 
azonban csak 1921-bőt való, s már agyértelműen Domonkos folyóirat-szer-
kesztői tevékenységével kapcsolatos. Sajnos, még e levélb ől sem derül 
ki, hogy egyáltalán ismerték-e egymást személyesen akkor, vagy sem. 
Kapcsolatuk inkább az író és szerkeszt ő  szokásos kapcsolatára vall. Vi-
szonyuk azonban később kétségtelenül személyessé vált s elmélyült, s őt 
— ha hinni lehet Kosztolányinak — talán barátsággá is vált. 

Kosztolányi Domokos Lászlóhoz írott leveleit, amelyekb ől kapcsola-
tuk úgy-ahogy rakonstruálható, a szegedi Móra Ferenc Múzeum irodalmi 
gyűjteménye őrzi. (Ismeretüket Juhász Ain-talnalk köszönöm.) 

Az időrendben első  levél még egyszerű  köszönőlevél, udvariassági 
gesztus. A Magyar Helikon 1920. karácsonyi (I. évf. 15.) számában ugyanis 
Domokos László — (d) szignóval — recenziót írt A rossz orvos című  Kosz-
tolányi-kötetről (778. lap). E recenzió fordulat volt a lapnak Kosztolányi-
hoz való, mérsékelten „kritikus" viszonyában s egyértelm űen dicsérő  kri-
t7kának tekinthető . Isimertetésében Domokos ilyeneket írt: „A karácsonyi 
könyvpiac egyik legértékesebb darabja egy zöldtáblás +könyvecske, mely 
Kosztolányi Dezső  nehány elbeszélő  művét s köztük A rossz orvos című  
kis regényt hozza." Majd: „ennél a kis műnél .[ti. A rossz orvosnál. — L.A.] 
kedvesebb, mélyebb, tisztább. lelki szenzáció aligha adódik egyhamar a 
mi elszegényedett irodalmi életünkben." S őt aa. kritika végén ennél is to-
vább ment, .kijelentve, hogy „Kosztolányi ma els ő  stílusművészünk és ez 
a kis regénye tisztán mutatja, hogy fejlődési iránya a nagy koncepciójú 
regény felé ragadja." Első  levelében Kosztolányi minden bizonnyal ezt a 
dicsérő , méltányló kritikát köszönte meg — némi késéssel. 

.Budapest. 1921. 
május hóban 

Kedves uram, úri figyelmét, meleg és jó szavait sokszor köszöni 
híve: 

,.Kosztalányi Dezs ő  

A második, pár hónappal későbbi levél már hosszabb. Kosztolányi 
időközben, ha csak versfordításokkal is, de a Magyar Helikon munkatársa 
lett. 1921-ben hat fordítása jelent meg a lapban; ez id őben egy-egy Sa-
main-, Baudelaire-, Liliencron-, James-, Cardonnai- és Shelley-verset közöl-
tek tőle. Kosztolányi azonban a friss kapcsolatot, Domokos szerkeszt ő i 
jóindulatát ezúttal nem •a maga számára kamatozatta, hanem — s ez na-
gyon jellemző  rá — egy győri költő  és újságíró, Kárpáti Endre (1890-1924) 
számára. Kárpátiról keveset tudunk. Valószín űleg Kárpáti Endre (i840-
1931) győri tanár fia volt s 1913 és 1924 közt a Dunántúli Hírlap helyettes 
szerkesztője. Az azonban biztos — s Kosztolányi levele szempontjából ez a 
fontos —, hogy több könyve is megjelent (Testvérek. Nagybecskerek, 1911; 
Az első  karácsonyéj. Győr, 1911; Csöndes arcok. Bp. 1912; Dum-dum. Győr, 
1915; Harcos idők. Győr, 1915; Viola d'amore. Győr, 1920.) A levélben emlí-
tett győri felolvasásról nincs adatunk. 

Budapest. 1921. szeptember 21. 
Kedves jó uram, 

Győrött egy felolvasásom alkalmával megismerkedtem Kárpáti Endre 
győri újságíróval, aki nehány verset adott át nekem, hagy tegyem közzé a 
pesti lapokban. A versek ítéletem szerint finomak és frissek s megérdem-
lik, hogy észrevegyük és megbecsüljük. Írója több verses és prózai könyv 
szerzője. Nagyon örülnék, ha jön is -így vélekedne a küldött kéziratokról 
és megjelentetné a Magyar Helikonban. 

Vagyok kész híve 
és tisztelője: 

Kosztolányi Dezső  
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Domokos eleget tett a kérésnek; ha valamennyi küldött verset nem 
is, de Kárpáti Endre Immortelle című  versét a Magyar Helikon még 
1921-ben közölte (1193. lap). S őt a lap, Benke Tibor tollából Kárpáti Viola 

. d'a'more című  könyvét is ismertette. (Magyar Helikon, 1921. 1492. lap) Való-
színűleg ez a kedvez ő  döntés iás hozzájárult ahhoz, hogy 1921 novemberében 
Kosztolányi megküldte Domokosnak „új regényét", a Nero, a véres költőt, 
s kérte munkája ismertetését is: 

Budapest, 1921. november 28. 
Kedves Uram! 
Itt küldöm új regényemet és kérem foglalkozzon vele a „Magyar 

Helikon"-ban. 
Szíves szeretettel üdvözli 

híve: 
Kosztolányi Dezs ő  

Nagyságos 
Domokos László úrnak, 

Budapest 

Domokos, mint korábban, most 'is eleget tett Kosztolányi kérésének 
s írt a Neróról. A magyar Helikon 1922. január 1-i számában ott a recenzió: 
(d): A véres költő . (57-58. lap) Leveilezésük azonban e levéllel egyel őre 
félbemaradt — Kosztolányi következő  „levelének", tulajdonképpen névje-
gyének, kelte évekkel későbbi. Kapcsolatuk azonban ezekben az években 
sem szünetelhetett teljesen, a korábbi „uramat" legalábbis a megszólítás-
ban ezúttal már a „barátom" váltotta föl. S ekkor, 1926 februárjában már 
a kérés is olyan, amilyent nemigen intézünk vadidegen emberhez. A levél 
ugyanis kissé meglepő : 

1926. II. 10. 

Igen tisztelt barátom, ismerőseimtől hallottam, hogy ön komolyan foglal-
kozik a spiritizmussal, vagy érintkezik olyan körökkel, melyek ezt mívelik. 
Hálás, nagyon hálás lennék önnek, ha egy séance-ra bejuttatna. Fiatalabb 
koromban sok spiritisztával érintkeztem, de azóta a kapcsolat megszakadt 
közöttünk. Most akkori tapasztalataimat szeretném ellen őrizni, nem a 
nyilvánosság, hanem önmagam számára. Ha tehát igazán kedves óhajt 
lenni hozzám, hívjon vagy hívasson meg egy seanee-ra, akármikor és akár-
hová. Ígérem, nem leszek túlságosan a terhükre. 

Szeretettel üdvözli el őre is hálás híve: 
Kosztolányi Dezső  

I. Tábor ucca 12. 

Nem tudható, eleget tett-e Domokos László Kosztolányi eme kérésé-
nek, rendelkezésünkre nem áll semmiféle dokumentum e vonatkozásban. 
Valószínű  mégis, hagy igen, hiszen Domokos és Kosztolányi kapcsolata 
nemhogy megszakadt volna ekkor, de elmélyült, s őt barátsággá vált. Kosz-
tolányi Dezs ő  utolsó — a postabélyegző  szerint: 1929. febr. 18-i — Domo-
koshoz írott levele már e megváltozott viszonyt dokumentálja: 

KOSZTOLÁNYI DEZSő 
	

II. 19 
Budapest, I., Tábor-utca 12. sz. 

Drága jó Lacim, 

szép, megindító könyvedet hálásan köszönöm. A villamosbeli kijelentése-
met félreértetted. Agnosticus vagyok, de nem fennhéjázó. Szeretem a latin 
világosságot, de barátjaimat [!] még jobban szeretem. 

Ölel 
igaz híved: 

Kosztdlányi Dezs ő  



[A boríték címzése: 
Ngs 

Domokos László dr 
író úrnak 

Budapest. 
III. Táborhegy. 

Domokos könyve, amelyet Kosztolányi levelében megköszönt, való-
színűleg A szellem élete. Az evangéliumi tanítás a 20. sz. világosságában 
(Bp. 1928) volt. Nehéz eldönteni, valóban féreertettie-e Domokos Kosztalá-
nyi „villamosbeli kijelentését" — a könyv ugyanis meglehetősen fura egy 
könyv. Kosztolányi (irodalmi) ízlésének kérdése azonban bonyolult, igen 
nehéz 'kérdés; nem e cikk feladata, hogy választ keressen rá. Annál inkább, 
mert egyelőre arra sem tudunk válaszolni, hogy lezárult-e a kapcsolat e 
levéllel, vagy — már levelezés nélkül — folytatódott. Akár így, akár úgy tör-
tént, Domokos László és Kosztolányi Dezs ő  kapcsolata érdekes epizódja, 
jellemző  mozzanata a költő  pályájának. 
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MAGYAR LÁSZLÓ 

MILKÓ IZIDOR MAGÁNKÖNYVTÁRA 

Szabadka jeles írójaj igen sokrétű  tevékenységet folytat már a múlt század 
hetvenes éveitől. Számos fontos társadalmi kérdésből veszi ki részét és 
Iványi Isrtván mellett a népkönyvtárak egyik lelkes szervez ője. Már ifjúko-
rában nagy körültekintéssel gyűjti könyvtárát, amelyidővel mennyiség és 
minőség tekintetében országos viszonylatban is párját ritkítja. ,Milyen bo-
nyodalmak közepette került két évtized után e becses könyvállomány a sza-
badkai közkönyvtár birtokába (amelynek sajnos jelent ős hányada idővel 
elkallódott) és milyen értékeket rejtett magában? A fenti és egyéb eddig 
kiderítetlen jogi vonatkozású kérdéseket igyekszünk — levéltári források 
alapján — az alábbiakban megvilágítani. 

Milkó Izidor könyvtárának átengedése ürügyén el őször 1906. decem-
ber 18-án fordult a városi tanácshoz. A feloszlott Közkönyvtár és Múzeum 
Egylet gyűjteményét óhajtja ezáltal gyarapítani, mert a város ezentúl hoz-
záférhetővé kívánja tenni az egylet állományát a közönség számára. Az 
író röviden jellemzi az ekkor még hatezer kötetet számláló könyvállomá-
nyát, amely a tudományos és szépirodalmi m űvek mellett igen szép szám-
ban tartalmaz ritkaságokat: kevés példányszámban megjelent, kiváló nyom-
dában (Al•us, Elzevir stb.) készült, gazdag rézmetszettel stb. ellátott kiad-
ványokat. Milkó hajlandó • könyvtárát a hozzátartozó összes szekrényékkel 
együtt igen kedvező  áron (11 000 koronáért) a város részére átadni. Mind-
ezt szülővárosa iránti szeretetéb ől, a közkönyvtár megszilárdításáért teszi. 
Az író megjegyzi még, hogy könyvtára összehasonlíthatatlanul nagyobb 
értéket képvisel, mint a Zomboresevitsféle könyvtár, amely még a múlt 
Század kilencvenes éveiben került a gimnázium tulajdonába, de sajnálatára 
egyelőre nem mellékelheti könyvtárának katalógusát. 

A törvényhatósági bizottság december 27-én t űzi napirendre Milkó 
ajánlatát,' amelyből nagy vita kerekedik. A városatyák bizonyos hányada 
határozottan elutasítja a könyvtár megszervezését, mondván „ ...Szabadka 
városának nincs szüksége tudományos könyvekre ..." Mások szégyenletes-
nek tartják, hogy a város „ócska könyveket vásároljon." És jobbadán dr. 
Bíró Károly polgármester érdeme, hogy a közgyűlés jelentős többsége végül 
is megszavazza Milkó Izidor indítványát.' Néhány törvényhatósági bizottsá-
gi tag azonban fellebbezéssel él!' Felróják, amiért írónk elmulasztotta aján-
latához csatolni könyvtárának katalógusát, és hogy a :szakbizottság mell őzé-
sével maga becsülte fel könyvállományot. Márpedig zsákbamacskát nem 
vásárolhat a hatóság! 

De tárgytalanná válnak a bizottsági tagok el,lénvetései, mert Milkó 
Izidor már korábban kéri' a közgy űlési határozat hatálytalanítását, miu-
tán ajánlata nem talált osztatlan méltánylásra. Szabadka nem tehetett 
mást, egyelőre eláll a könyvtár megszerzésétől. • 

Egy évtized kellett ahhoz, hogy újra napirendre kerüljön a könyv-
tárügy. Am ezúttal sokkal körültekint őbb utat választ Bíró Károly polgár-
mester. A tanácshoz intézett átiratában 7  részletesen megokolja el őterjesz-
tését: „Kösztudomású, hogy Szabadka városnak számbavehet ő  könyvtára 
nincs. Régi vágyam, hogy ennek a kwltúrá szempontjából nagyon szomorú 
állapotnak véget vessünk, s olyan nagyszabású közkönyvtárat ,állíthašsunk 
fel és nyithassunk meg a közönség számára is, a mely (...) rövid id őn 
belül az ország tekintélyesebb könyvtárai közé lesz sorozható" — írja 
bevezetőjében. E terv megvalósítására a legjobb alkalom kínálkozik, 
ugyanis dr. Milkó könyvtárától ismét megválni készül. Hogy milyen érté-
ket képvisel a mintegy tizenkétezer (kötetb ől álló könyvtár, bizonyítja Ré-
vai Mórnak, a legkiválóbb könyvkiadók és legismertebb könyvszakért ők 
egyikének nyilatkozata, amely szerint „ ... a Milk&féle könyvtár díszére 
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válhatna egy párizsi m űgyűjtőnek, a kinek a világcivilizáció központjában 
könnyebben van módjában hozzáférni egyes irodalmi raritásokhoz és kin- 
csekhez." 

A polgármester a továbbiakban megjegyzi, hogy (a tanács és a tör-
vényhatósági bizottság jóváhagyásának reményében) ajánlatot tett Milkó-
nak nyolcvanezer korona vételárösszegben a könyvtár átvévelére. Egyben 
felkéri a tanácsot, hogy az általa feltüntetett tekintélyes szakbizottság 
segítségével becsültesse fel a könyvtárat. 

A törvényhatósági bizottság 1917. december 21-én helyben hagyja 
Bíró Károly nagy fontosságú ajánlatát, majd Hellebrant Árpád, királyi ta-
nácsos, a Magyar Tudományos Akadémia alkönyvtárno'ka, Loósz István 
f gimnáziumi tanár, dr. Pásztory Endre tanár, a Nemzeti Casino könyv-
tárosa, Resch Béla igazgató, a Vojnich Oszkár néprajzi múzeum őre és 
Balogh Károly főlevéltaros, a városi közkönyvtár felügyel ője, felértékelik 
a Mil;kó-féle !könyvgyűjternényt. 

1918. január 14-én (kilencnapi munka után) elkészítik közös szakvéle-
ményüket. Mindenekelőtt hangsúlyozzák a gy űjtemény kivételes értékét, 
amely „ ...egy európai m űveltségű  és hozzáértő  amatőr ..." kitartásának, 
áldozatkészségének a gyümölcse. Az írónak sikerült megszereznie a kiadvá-
nyok legjavát és legritkább példányait. Loósz, Pásztory, Resch és Balogh 
a rendelkezésükre bocsátott katalógus alapján azonban nem becsülhette 
fe11 a könyvtár tényleges értékét. Saját könyvtárosi tapasztalatukon kívül 
felhasználták a könyvkeresked ői árjegyzékeket és az antikváriusi katalógu- 
sókat, de még így is nem kis gondot okozott — a ritkább példányok eseté-
ben — a felértékelés. Hiszen a Milkó-féle könyvtár ötvennyolc, 1513-1592 
között megjelent eredeti munkát tartalmaz. A XVII. századot (1601-1698) 
kilencvenegy, a XVIII. század elejét ől a XIX. század felső  két évtizedéig ter-
jedő  időközt viszont kétszázhét becses és ritka példány képviseli. A múzeu-
mi értékű  műveket többnyire az amszterdami Elzevir, a velencei Adlus, a 
firenzei Giunta, a pármai Bodonri, a párizsi Didot, Wetstein, Giolito és 
egyéb híres világcégek kiadványai képezik. A könyvtár példányainak érté-
két növeli ezenfelül külső  kiállításuk szépsége, amelyek közül „ ... nem egy 
a könyvkötészet és nyomdatechnika valóságos remeke és így iparm űvé-
szeti szempotból is figyelemre méltó. 

- Azonkívül van a gyűjteményben néhány kéziratos mű  is, a XV., illetve 
a XVIII. századokból s több kézi festésű  könyvtáblákkal ellátott munka, 
több korhű  fascianile'kiadás, melyeket megfelel ően felbecsülni alig lehet ..." 
— jelenti a négy szakember. Továbbá nem kicsi a száma olyan példányok-
nak, amelyek könyvárusi forgalomba egyáltalán nem kerültek. De sok el-
ső  kiadású, művészi kivitelű , pergamenon kiállított munka is található a 
könyvtárban. Emellett mintegy százötven könyv ex librisszel ellátott, vagy 
különböző  szerzők ajánlásával és saját kez ű  aláírásával. A gyűjtemény gaz-
dag réz- és acélmetszetes, valamint színes képekkel díszített munkákban 
is. A könyvek tartalmát illet ően elmondható, hogy túlsúlyban vannak a 
szépirodalmi, a történelmi, művészettörténeti, encriklopedikus és egyéb is-
meretterjeszt ő  művek. 

Végül a négy szakember összefoglalásként leszögezi, hogy a Milkó-
gyűjteményben 3430 szerzőnek 9250 műve található, amely meghaladja a 
tizenkétezer kötetet. A könyvtár értéke kilencvenezer koronára becsülhet ő , 
így megvétele feltétlenül előnyös. 

Hellebrant Árpád három napon át vizsgálja a könytárat és 1918. feb-
ruár 12-én megszerkeszti „véleményes jelentés-"ét. 10  Elragadtatással szól a 
könyvanyagról, hiszen „ ... a gy űjtemény egy sokévi fáradsággal, szaktudás-
sal, műértéssel és áldozattal kapcsolatos gy űjtés eredménye." Kivételesen 
gazdag és ritka példányok képviselik Velence, Róma, Olaszország történe-
tét, a francia és német irodalmat stb. Rendkívül értékesek a XVIII. és 
XIX. századbeli gyönyörű  rézmetszetekkel ellátott munkák. így a gy űjte-
mény díszére válnékbármely f ővárosi könyvtárnak is. 

Hellebrant ezután hangsúlyozza, hogy a könyvtár bírálói lelkiismere-
tes és gondos munkát végeztek. Majd hozzáf űzi: „Kétségtelen, hogy. a 
könyvtár a leghathatósabb eszköze a m űvelődés, a tudomány ápolásának 
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és terjesztésének, Ennek el őmozdítása éppúgy feladata az országnak álta-
lában, mint az egyes törvényhatóságoknak; mert a tudomány hatalom,. s 
e hatalom birtokába úgy jutunk, ha a megfelel ő  eszközök rendelkezésre 
állanak, s az eszközök megszerzésére minden módon, még áldozatok árán 
is törekedni kell. • 

Azért teljes méltánylással adózom a polgármester úr đ  Méltóságának 
a könyvtár megszerzése érdekében tanúsított nemes felfogásának. Teljes 
elismerést érdemel a város tanácsához benyújtott el őterjesztése, hogy a 
Milkó-könyvtár a város számára megszereztessék, -  s ezzel egy nagyszabású 
könyvtárnak alapját megvettesse, melyet kés őbb vagy nem, vagy hosszú 
idők folyamán nagy áldozatok árán érhetne el." 

A városi tanács Hellebranrt Árpád részére hatszáz, a másik négy szak- 
véleményező  részére egyenként háromszáz korona tiszteletdíjat állapi: 
tott meg. 

A városi hatóság 1918. február 18-i felterjesztésében részletesen tu- 
dósítja" a belügyminisztert a történtekről és kéri a modern közkönyvtár 
létesítésére 'irányuló törekvésék támogatását. De a belügyminisztérium 
igyekszik jegy későbbi időpontra halasztani az ügyet!' 2  A város részéről 
újabb felirat' érkezik, amelyben a tanács az id őközben felmerült nehéz-
ségeit tárja elő . E szerint Milkó Izidor azon helyiségeit, amelyekben könyv-
tára helyezkedik el, nem adhatja ki lakás céljára mindaddig, amíg a város 
a . gyűjteményt át nem veszi. A szabadkai hatóság ezért soron kívül kéri a 
könyvtár megvételéinek jóváhagyását. A belügyministérium - végül 1918. 
július 12-én engedélyezi" és egyben elismerését fejezi ki, amiért „ ... a 
város közönsége ennek az értékes.gy űjteménynek a megszerzésével a várod 
kultúrának nagy szolgálatot tett." 

A törvényhatósági bizottság — a jóváhagyó leirat kapcsán — szep-
tember 28-án összeül és elhatátrazza, 15  hogy a közkönyvtár kezelésével és 
az igazgatói teendők végzésével („városi közkönyvtár és múzeum igazgató” 
címmel) Toncs Gusztávot, a kereskedelmi iskola. igazgatóját bízza meg, 
mivel a Milkó-féle könyvtár beillesztésé, .annak közhasználatba bocsátása, 
nem kis erőfeszmtéšt igényel. Ugyanakkor elismerését fejezi ki a közgy űlés 
dr: Bíró Károly poglármesternek, " amiért az orságos hír ű  könyvtárat Sza-
badka részére Megszerézte. Egyben köszönetet mond dr. Milkó Izidorinak 
is, mert gyűjteményét méltányos áron bocsátotta á város rendelkezésére. 

Toncs Gusztáv Megbízatása kapcsán kidolgozza és augusztus 6-án 
mm üldi1ó a polgármesternek .a: városi közkönyvtár és múzeum szervezé-
sének irányelvek, Ebben Toncs nyolc tételben (önállósága; jelleme; könyv-
állomány; .a rendezés elvei; használat; a szükségletek kielégítése; közkönyv-
tári előadások; kapcsolata a múzeumimal) foglalkozik a jöv ő  közkönyvtárá-
val. Többek közt megállapítja: „A társadalom minden rétegének a szükség-
letét ki kell elégíteni. A közkönyvtárat kiváltképen a középosztály veszi 
igénybe. Ennek nagy Olvasóteremre van szüksége. Ki kell elégíteni az -al-
sóbb nép osztályok olvasó szükségletét is, 'erre a célra a város küls ő  és 
belső  terütletén fiókkönyvtárak, kiadóhelyek, kisebb állandó vagy vándor-
könyvtárak — lehetőleg az iskolák mellett — állítandók fel." A közkönyv-
tár állományát (a Milkó-féle gy űjteményen kívül) ki kell egészíteni a 
Zoanboresevitsakönyvtárral és a tanári könyvtár azon részével, amely a szak-
könyvtár keretén belül esik. : Emellett Toncs Gusztáv még számos időszerű  
kérdést taglal „irányelveiben." 

A Milkó-könyvtár átvételével (leltár álaupján) a tanács dr. Dembitz 
Lajos polgármester-helyettest és Toncs Gusztáv igazgatót bízza meg. De a 
gyűjteményt (további intézkedésiig) Toncs Gusztáv felügyeletére bízzák. A 
tanács egyben utasítja a házipénztárt, hogy a megvásárolt könyvtár helyi-
ségének bérlete fejében ezerötszáz, Milkó Izidor részére pedig el őlegként 
ötvenezer koronát utaljon ki. A hátramaradt harmincezer koronáról a 
könyvtár átvétele után intézkedik a hatóság. 

Az átvétel azonban késlekedik. Ezért 1919. december 20-án a tanács 
olyan határozatot hoz," hogy . a városi.közkönyvtárat és múzeumot a városi 
székház emeletére költözteti .át, s annak helyére á Milkó-féle könyvtárat 
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helyezi el. A gyűjtemény átvételére dr. Matievics' István polgármstér a kö-
vetkező  összetételű  bizottságot jelöli 'ki: 18  dr. J. Prčić  ,dr: J. Maiiojlović  .I. 
Vájnić  Tunić , M. Jakovljević  és dr. B. Malagurski. 

Ámde csakhamar fordulat'áll be, mely igazán niegbolygatja az egész 
könyvtárügyet. Ugyanis Milkó Izidor terjedelmes folyamodványában 19• ki-
merítőenelőtárja könyvtárügyének eddigi folyamatát, körülményeit. Alá- 
húzza, hogy Bíró Károly polgármester ajánlatát annak idején csak elvben 
fogadta el és most, amikor úgymond anyagi tekintetben teljesen tönkreju-
tatt, semmiképpen. • sem engedheti át könyvtárát. Egyrészt azért, mert új-
ból kénytelen írói mesterségét folytatni és. ehhez .  nélkülözhetet-
len „szerszámok". Szerinte az elvi megállapodás „nm lett perfekt jogügy-
letté", mivel eddigelé: kizárólag •csak a város részér ől történt (egyoldalú) 
intézkedés. Az előlegként folyósított. összeget •a város a tulajdonos megkér-
dezése nélkül — sua sponte — utalta ki. A könyvtárról nem készült olyan 
alapos lelfiár, amely mindkét fél részére betekintést nyújtana a könyvállo-
mányba és amelyet mindketten jóváhagyták volna. Miután kétoldalú szer-
ződés nem köttetett, így számtalan kérdés nyitott maradt: Mely könyvek 
adandók át és melyek tartandók vissza? A könyvszekrények kérdése -  stb. 
Majd az író követeli (a jogügylet hiányosságára és az átvétel nehézségeire 
hivatkozva) a könyvtár megvételére'vonatkozó tanácsi határozat hatályta-
lanítását, az előlegként felvett összeg visszefižetését. Annál is inkább, mert 
„ ... a város közönségének•nem 'lehet célja egy hűséges, és talán nem 
egészen érdemtelen polgárát egy oly egyezmény alapján, amely határozat-
lanra irányul és semmiképpen sem perfekt, érzékenyes megkárosítani, 
sőt mostani nyomorúságos álllapötánál is szomorúbb helyzetbe hozni, 'la-
kását pedig, amely elleddig a kultúrának egy kis temploma volt, a m űve-
lődést minden eszközét ől, öreg napjainak a Vigasztalásától: minden köny-
vétől megfosztani .•.." 

Milkó Izidor érvelését tanács 1920. február 21-én kereken visszauta-
sítja 20  A félreértések elkerülése - végett' azoivbán kijelenti, hagy miután 
könyvtárvételről van szó, abban Magától értetődőleg az állványok és pól-
eak is benne fo:gláltatnak. Különben is . a tanács határozata „... - szabály-
Szerűen felsőbb jóváhagyást nyert ...," emellett áz. író a vételárból már 
ötvenezer, a lakás bérösszege fejében pedig ezerötszáz koronát felvett. 
Ebből kifolyólag a „vételügylet perfiekt"-nak mondható. 

1VLiLkó Izidor március 23-i fellebbezésében 21  kiemeli, hogy a kiutalt 
összeget valóban felvette, de ez az elvi adásvételt teljessé nem tehette, va-
lamint a kormányhatóság jóváhagyása sem, mert végeredményben az elv-
ben megkötött jogügyletet fogadta el. Ami pedig a könyvszekrényeket illeti, 
világszerte az a felfogás, hogy könyvtárak vételekor csak a könyvek képe-
zik alku tárgyát. Az író továbbra esem óhajt megválni könyvtárától, habár 
a gyűjtemény mindenkor rendelkezésére állhatna -az 'új helyiségben. Befe-
jezésül ismét hangsúlyozza, hogy az előleget hajlandó Visszafizetni. 

Az író (augusztus végén) szerb nyelven • megszövegezett fellebbezésé-
ben" ugyancsak rámutat nyomorúságos állapotára, családjának súlyos 
anyagi helyzetére. 'Egyedül könyvtára képezheti ezentúl, megélhetési forrá-
sát és esedezve kéri a tanácsot, vegye elejét annak, hogy koldusbotra 
jusson. 

A városi tanács ekkor felvilágosírtja a belgrádi belügyminisztérium őt 
a Milkó-fele könyvtár körülményeiről, tényáltásáróQ. A kormányhatóság 
1921. január 24-én alaposan átvizsgálja az ügyet és elutasítja Milkó Izidor 
feđiebbezését 2 3  Most az író keresi fel folyamodványával" a belügyminisz-
tériumot és továbbra is kitart álláspontja mellett. Ámde néhány hónappal 
később (1922 decemberében) Milkó Izidor — felmérve az el őállt helyzetet 
— könyvtárának átengedéséért olyan ajánlatot kér, 25  •amely összeg megfe-
lelne az 1918. évi árfolyamnak. Emellett kártérítést követel, amiért a 
könyvtár két helyiségét nem használhatta. 

Időközben a város Milkó Izidor írói munkásságának ötvenéves ün-
riepélyére készülődik. A' szervező  bizottság nevében dr. Dembitz Lajos áti-
ratot2ó intéz a tanácshoz, amelyben megrajzolja az író igazi arcát, elévül- 
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hetetlen művelődéstörténeti jelentőségét. De életét megbolygatta a kegyet-
len sors és most ;a város nem veheti el nagy fiától szerszámát, mert akkor 
kenyerétől fosztaná. meg. Az író nem válhat meg könyveit ől! - 

Az átirat azonban nem tudta megakadályozni a tanácsi határozatot. 
Dr. Lazar Orši ć  főjegyző  1923. november 9-én beszámo1 27 a polgármesternek 
a Milkó-féle könyvtár átszállításáról. Tudniillik az átvételez ő  bizottság a 
helyszínen megállapította hogy a még 1920 nyaránlepecsételt ;könyvszek-
rényeket feltörték. Azonkívül az író neje — aki a gy űjtemény átvizsgálásá-
nál és átvételénél jelen volt — tiltakozott a hatósági közegek erélyes fellé-
pése ellen. És a feleség akkor megakadályozta a százhetve7ilkét rézmetszet 
és két album elszállítását, mivel azok — szerinte — nem képezik a könyv-
tár szerves részét. A f őjegyző  ezután javasolja az író hátralékos összegének 
megtérítését, mert a város 'ezennel már átvette a könyvtárat. 

A főjegyző  beszámolóját követőleg sürgősen összeiil28  a tanács és uta-
sítja a számvevőséget, hogy a házipénztár Milkó Izidor részére 11 500 dinárt 
(kamattal együtt) fizessen ki. Dr. Orši ć  azonban később jelenti, hogy miu-
tán Milkó — betegségre hivatkozva — nem tett eleget a meghívásnak, he-
lyezzék letétbe az említett összeget 2 9  Ez 1924 márciusában — az íróval tör-
tént megegyezés alapján — bekövebkezebt 3 0  

Milkó Izidor továbbra sem nyugszik! Újabb fellebbezésében" (1925) 
megismétli eddigi követeléseit, emellett hangsúlyozza, hogy a várostól tisz-
tes kártérítést 'követel, mivel számtalan tárgyat jogtalanul szállított el a 
hatóság. Nem tartoztak szorosan véve a könyvtárhoz az eltulajdonított 
rézmetszetek; litográfiák, 'különféle segédkönyvek, a felesége és gyermekei 
tulajdonát képező  könyvek stb. csakúgy, mint a szekrények és az 1917. évi 
elvimegállapodás óta gyarapodott könyvállomány! Záradékul az író egész-
ségi állapotára, munkaképtelen mivoltára és nehéz anyagi körülményére 
hivatkozva reméli, hogy könyvtára ügyében tett utolsó er őfeszítése végül 
is megértésre talál és keser űségét nem kell magával vinnie 'a sírba. 

Milkó Izidor újabb kérelme kapcsán széles kör ű  vita kerekedik a vá-
rosi tanács 1925. november 17-i ülésén. 32  A tanács a folyamodó elutasítását 
indítványozza, mert az író könyvtára immár lezárt ügynek tekinthet ő . Kü-
lönben sem virágos a város pénzügyi helyzete. Erre számos tag kifejti véle-
ményét, amely végül is eredménnyel zárul: Dr. Zvonimir Piškuli ć  határo-
zottan az író kérelménekelutasítását, Joco Mifieki ć  ellenben százezer dinár 
kifizetését javasolja. Dr. Svetozar O;gnjanov ötvenezer dinárt és további 
segélyt proponál. Djura Pendžić  és Marko Jurić  — az író művelődés terü-
letén kifejtett érdemeit és siralmas anyagi körülményeit is figyelembe vé-
ve — ötvenezer dinár végösszeg kifizetését indítványozzák. Végül a tanács 
szótöbbséggel Djura Pendži ć  és Marko Jurić  javaslatát fogadja el. Egyben 
meghozta a Milkó-féle könyvtár ügyében véghatározatát i's: Az eddig fel 
nem vett harmincezer korona hátralék helyett az írónak egyszer s minden-
korra ötvenezer dinár abban az esetben fizetend ő  ki, ha írásbeli nyilatko-
zatában könyvtárügyét maga i's lezártnak tekinti. Hogy a két évtizedig 
elhúzódó ügy lassan végére jár, abból Is látható, hogy a határozat ellen zá-
ros határidőn belül újabb fellebbezés nem érkezett. 

A városi tanács véghatározatát a belügyminisztérium '1926. január 
2-án megerősít133  Újabb kedvező  hír (március 4-én) dr. Orši ć  főjegyzőtől 
érkezik: 'az író jegyzőkönyvbe mondta, hogy a könyvtárügyet ezennel maga 
is lezártnak tejkinti és többé semmilyen követelése a várostól nincs. Erre 
a városi tanács 1926. március 24-i határozata értelmében végre kiutaltatja 
(március 29-én) dr. Milkó címére az ötvenezer dinár végösszeget. Ilykép-
pen az író nevén letétbe helyezett 11 500 dinár ezentúl a város tulajdonába 
száll át34  

Dr. Milkó Izidor magánkönytárával Szabadka „ . egy modern köz-
könyvtár alapját ..." fektette le. Sajnos id ő  múltával a gyűjtemény tekin-
télyes mennyiségének lába kel, ámde a városi könyvtár állományának fo-
kozott gyarapításával részben pótolja veszteségét. • 
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JEGYZETEK 

Milkó Izidor (Szabadka, 1855 február 1. - Szabadka, 1932. április 21.) jogot végez Bp-en, 
majd szülővárosában árvaszéki ülnök és a Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület elnöke. 
A helyi és számos fővárosi lapnak tárcaírója (Báedecker álnéven). Több kötet elbeszélést, 
tanulmányt, humoreszket stb. jelentet meg. 
Szabadkai Történelmi Levéltár (A továbbiakban: Levéltár), Városi tanács, I1.403/1906; 2661 
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U.o. 
Levéltár, Városi tanács, II." 403/1906; 582 
Levéltár, Városi tanács, II. 403/1906; 27159 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 33666 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 33666 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 1266 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 4120 
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Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 18687 
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U.o. 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 5235 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 14783 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 2233 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 1277 
Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 28708 
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Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 1160 
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Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 9064 

Függelék 

1. 

Bíró Károly polgármester el őterjesztése Milkó Izidor könyvtárának 
átvételére: 

„Tekintetes Tanács!  
Fontos közművelődési ügyben van szerencsém a következ ő  elő ter-

jesztést tenni: 
Köztudomású, hogy Szabadka városnak számbavehet ő  könyvtára 

nincs. 
Régi vágyam, hogy ennek a kultúra szempontjából nagyon szomorú 

állapotnak véget vessünk, s olyan nagyszabású köZkönyvtá:rat állíthas-
sunk fel és nyirthassunk meg a közönség számára is, a mely okos, cél-
tudatos és • szakszerű  továbbfejlesztés mellett - ha bizonyos áldožatoktól 
nem riadunk vissza - rövid időn belül az ország tekintélyesebb könyv-
tárai közé lesz sorozható. 
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Ezen tervemnek megvalósítására most a legjobb alkalom kínálkozik. 
Tudomásomra jutott ugyanis, hogy dr. Milkó Izidor országszerte 

'ismert könyvtárát eladni, ,illetve attól megválni készül. A Milkó könyv-
tárat a több mint 20 év el őtt megjelent Pallas Lexikon az ország jelen-
tékenyebb könyvtárának mondja s az ezóta újabb beszerzésekkel nagy-
ban, bővült. 

Bár a könyvtárat ismételve láttam, arról szakvéleményt nem óhajtok 
nyilvánítani, mert nem volt módomban azt részletesen és alaposan átta-
nulmányozni. 

.. De egyrészt saját tapasztalatomból, másrészt azon vélemények alap-
ján., .a melyeket másoktól — szakért őktől is — hallottam: bátran me-
rem állítani, hogy a mintegy 12.000 kötetb ől álló könyvtár megszerzé-
sével Szabadka szab. kir. város egyszerre azon városok közé emelkedik, 
a melyeknek könyvtárügyéről komolyan lehet és kell beszélni. 

Hogy csak két példát említsek: olvastam Révai Mórnak, a legkivá-
lóbb magyar könyvkiadók s a legismertebb könyvszakért ők egyikének 
nyilatkozatát, mely szerint »a Milkó-féle könyvtár díszére válhatna egy 
párisi műgyűjtőnek is, a kinek a világcivilizáció központjában könnyeb-
ben van módjában hozzáférni egyes irodalmi raritásokhoz és kincsekhez«. 

És olvastam Josef August Luxnak, a Szabadkán is járt kit űnő  író-
nak mostanában megjelent »Ungarn eine Mitteleurapáische Entdeckung« 
czímű  jeges könyvében (a könyv 91. oldalán) azt a megállapítást, hagy 
ez a könyvtár »bibliofil szempontból párját ritkítja«. De láttam azt 
is, hagy a mint híre ment annak, hogy a kérdéses könyvtár esetleg eladó, 
a szomszédos Szeged azonnal vev őül jelentkezett, s ő t kiküldöttei által 
a könyvtárat már meg is tekintette. 

Általában mondhatom, hogy a Milkó.könyvtárnak az országban olyan 
kitűnő  híre van, hogy ha az arról szóló vélemények túlzottak volnának 
is, ínég akkor is parancsoló szükség ránk nézve, hogy azt sürg ősen meg-
szérezzczk s ezzel a közönség körében egy nyilvános könyvtár létesítése 
után mutatkozó vágyódást végre teljesítsük és valóra váltsuk. . 

Ha ezt -  a becses gyűjteményt kiengedjük a város falai közül, nagy 
hibát követünk el, ha pedig itt tartjuk, kit űnő  üzeltet kötünk, mert így 
könnyen jutunk egy 12 000 kötetes könyvtárhoz, melynek fokozatos be-
szerzése hosszú évek fáradságos munkájával s nagy adminisztrátiós költ-
ségek áldozatával járna, s a mely a mellett Még azzal a megfizethetetlen 
nagy előnnyel is dicsekszik, hogy sok oly ritka és hozzáférhetetlen könyv 
van benne, mely a könyvtárat muzeális becsüvé is teszi. 

Tekintetes Tanács! 
Mindezen körülmények mérlegelése után arra a meggy őződésre ju-

tottam, hogy ezen könyvtárat megszereznünk kulturális szempontból ko-
moly kötelesség. Ezért felel ősségem tudatában — a tanács s a törvény-
hátósági bizottság jóváhagyásának reményében és annak fenntartása mel-
lett — a könyvtár tulajdonosának 80.000 kor. vételárösszegben ajánla- 
tort tettem s vele a könyvtár átvétele tárgyában félig-meddig meg ifis 
egyeztem. 

Kérem, hogy ezen eljárásom tudomásulvétele mellett kegyeskedjék 
a továbbiakra- vonatkozólag akképp intézkedni: hagy a könyvtár a nem-
zeti múzeum egy szakközege által, vagy ha ez az ottani személyzet hiánya 
miatt sürgősen, nem volna teljesíthető , egy helybeli szakbizottság által 
költségünkre becsültessék meg oly irányban, hogy a felajánlott vételárat 
megéri-e. Ezen utóbbi esetben a bizottságba Loósz István tanárt, a : fő-
gimn.,. tanári könyvtár őrét, dr. Pásztort' Endre tanárt, a Nemzeti Casino 
könyvtárosát és Reseh Béla igazgatót, a Vojnits Oszkár múzeum őrét 
javasodnám kiküldési. 

Végül kérem, hogy -a becslés kedvező  eredménye után az ügyet a 
legközelebbi törvényhatósági közgyűléshez azzal a javaslattal méltóztas-
sék beterjeszteni, hogy a Milkó könyvtár megvétele által egy nagyobb 
szabású közkönyvtár alapját vessük meg. 

Szabadkán, 1917. évi december hó 5-én. 
Bíró Károly 

udv. tan. polgármester" 
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2. 

„Szakvélemény 
a dr. Milkó Izidor-féle könyvtár állapotáról és értékér ől. 

Szabadka szab. kir. város törvényhatósági bizottsága 1917. december 
hó 22-én tartott rendkívüli 'közgyűlése dr. Milkó Izidor könyvtárának meg-
vételével kapcsolatban azt a megtisztel ő  feladatot rótta ránk, hogy szak- 
véleményt mondjunk ezen becses s mintegy 12 000 kötetb ől álló könyv-
gyűjteményről és értékéről, illetve arról, hogy ,megéri -e a 80 000 korona 
vételárat, amelyért tulajdonosa könyvtárát Szabadka város közönségének 
átengedni hajlandó? • 

A könyvtár felbecsülésével járó munkálatokat f. é. • január 6-án kezd-
tük meg és 'január - 14-én fejeztük be. 

Alulírott bizottság eljárása a könyvtár felbecsülésénél f őként arra 
irányult, hogy lehetőleg minden szubjektív benyomástól függetlenül • po-
zitív alapra helyezkedve végezze a maga munkáját; 'bár tagadhatatlan, 
hogy a Mii kóckönyvtár már az els ő  megtekintés után elárulja, hogy a 
megszabott és a törvényhatósági bizottság által elfogadott 80 000 korona 
vételárat a mai viszonyok között megéri; mert az ízléssel, szaktudással 
összeválogatott s rendezett és nagy gonddal ápolt s j ólkambian lev ő  köny-
vek csoportjai már külsőleg is elárulják, hogy egy európai, műveltségű  
és hozzáértő  amatőr évtizedeken át fáradságot és pénzt nem kímélve 
gyűjtötte össze ezt a körülbelül 12 000 kötetreterjed ő  magánkönyvtárt. 
Dr. Milkó Izidor könyvgyűjtő  ambíciója nemcsak a könyvek tartalmára 
volt ■tekintettel, hanem a könyvek küls ő  kiállítására, a művészi és ízlé-
ses bejkötési táblákra is gondolt és arra i's, hogy a kiadványok legjavát 
és legritkább példányait szerezze meg könyvtára számára. Mi azonban 
nem helyezkedhettünk csupán az amat őr könyvgyűjtő  álláspontjára, ha-
nem leendő  rendeltetését, műveltségterjesztő  feladatát, muzeális hivatását 
és egyéb gyakorlati szempontokat is figyelembe véve néztük és értékeltük 
a könyvtárat. 

Ezért elsősorban a rendelkezésünkre bocsájtott bet űrendes kataló-
gzrs alapján megállapítottuk: miféle műveket és milyen számban tar-
talmaz a könyvtár és körülbelül mekkora reális értéket képviselhet a 
könyvek ekkora halmaza. 

Mivel a könyvtár katalógusa csupán a könyvek kisebb felének árait 
tünteti fel, magunknak kellett eddigi könyvtárosi tapasztalatunk, továbbá 
könyvkereskedői árjegyzékek és antikvárius-katalógusok alapján a köny-
vek más részét a magunk tájékoztatása céljából megközelít őleg felbecsül-
nünk. Csak ennek a hosszadalmas munkának elvégzése után kezdhettünk 
a könyvtár helyszíni megtekintéséhez, aminél a munka régisége, megje-
lenésének körülményei és ideje, a mű  szerzője és kiadója, külső  kiállítása 
és mostani állapota voltak azok a szempontok, amelyek az érték meg-
állapításánál irányítottak bennünket. 

Míg az ismertebb és a hazai vagy külföldi könyvárusi forgalomban 
kapható művek árának megállapítása megközelít őleg eléggé biztos alapon 
történhetett, addig a ritkább példányok felbecsülése nem kis • gondot oko-
zott, mert ezek a munkák — mint tekintélyes hazai és külföldi antikvá-
rius-árjegyzékek mutatják — valóságos árfolyam-hullámzásoknak vannak 
kitéve és értékük nagyon mobiiis. Mi ezek becslésénél inkább az alacso-
nyabb árakhoz igazodtunk és végeredményben mégis igen tekintélyes ösz-
szeghez jutottunk. 

Minthogy a Milkó-könyvtárnak éppen ezek a m űvek adják meg a 
rendkívüli jelentőségét, ezen könyvekre vonatkozólag a tekintetes városi 
hatóság tájékoztatására szükségesnek tartjuk néhány jellemz ő  és beszédes 
adatnak ideiktatását: 

Így pl. a könyvtár a XVI. századból és pedig 1513-1592-ig 58 eredeti 
munkát tartalmaz; 
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a XVII. század (1601-1698) 91 m űvel van képviselve; 
a XVII. század elejétől a XIX. első  két évtizedéig terjedő  időszak-

ból pedig kb. 207 mű  van a könyvtárban mint becses és ritka példányok, 
nem is említve az elmúlt évszázad újabb, értékes műveit. 

A régibb művek között számos könyvet találtunk, melyeket kiadóik 
vagy szerzőik neve és ritkaságuk valóságos múzeumi példányokká emelt. 
Így láttunk több könyvet az amsterdami Elzevir, a velencei Aldus, a 
firenzei Giunta, a pármai Bodoni, a párisi Didot, Wetstein, Giolito és más 
híres világcégek kiadványai közül. 

A Milakó-könyvtár raritásainak értékét azonban nemcsak régiségük 
adja meg, hanem külső  kiállításuk szépsége és az a körülmény is fokozza, 
hogy csaknem mindegyikük ép és tiszta példányban van meg. És ez a 
megállapítás az újabb könyvekre is áll, amelyek közül nem egy a ,könyv-
kötészet és nyomdatechnika valóságos remeke és így iparm űvészeti szem-
pontból is figyelemre méltó. 

Azonkívül van a gyűjteményben néhány kéziratos m ű  is, a XV., 
illetve a XVIII. századokból s több kézifesbés ű  könyvtáblákkal ellátott 
munka, több korhű  facsimilekiadás, melyeket megfelelően felbecsülni 
alig lehet. 

Továbbá sok munkát (körülbelül 100-at) találtunk, amelyeik könyv-
árusi forgalomba egyáltalában nem kerültek s mintegy 200 oly m űvet, 
amelyik :ma már teljesen elfogyott és könyvkereskedésben nem kapható; 
ezenkívül sok az első  kiadású munka is. Mintegy 150 könyv el van látva 
részint ex librisszel, részint a szerzők ajánlásával és saját kezű  aláírásá-
val, továbbá rendkívül nagy száma a finom, művészi kivitelű  pegamen-, 
bőrkötésű  és gazdagaranyozással kiállított munkának. - 

Végül még ki kell emelnünk, hogy a könyvtár gazdag a réz- és acél-
metszettel és színes képekkel díszített könyvekben és gy űjteményekben, 
amelyek egy része magángyűjteményekből került a tulajdonos birtokába. 

A könyvek tartalmát tekintve óklasszirkai m űvek, a hazai és világ= 
irodalom remekei, szépirodalmi, történelmi, művészettörténeti, utazási és 
egyéb leíró s ismertető  művek, folyóiratok és enciklopedikus munkák ta-
lálhatók túlnyomóan a könyvtárban és ezek adják meg neki a jellegét 
egyéb fajtájú művek aránylag elenyésző  száma mellett. 

A bizottság a fentebb vázolt szempontok figyelembevételével s a 
könyvtár katalógusából kitetsz ő  adatok gondos átvizsgálása után a követ = 
kező  összefoglaló számadatokat állapította meg: 

A Mibkó-lkönyvtárb.an 3430 szerző  képviselve 9250 művel mintegy 
10 600 kötetben és körülbelül 1400 füzet és folyóirat, így tehát megállapí-
tottnak tekinthető, hogy a könyvtár a 12 000 kötetet kb. meghaladja. . 

A könyvtár értékét — a szekrényeken kívül a jelentésünkben hang-
súlyozott számítási elvek alapján — 90 0010 koronára lehet becsülni, minek 
folytán a könyvtár megvétele még üzleti szempontból is el őnyösnek te-
kinthető . 

Jelentésünknek szíves tudomásulvételét kérve maradunk kiváló tisz-
telettel - 

Szabadkán, 1918. január 14-én 

Loósz István, főgimn. tanár, 
a gim. tanári könyvtár őre 

Dr. Pásztory Endre, f őgimn. tanár, 
a Nemzeti Casino könyvtárosa 

Resch Béla, a női f. ker. iskola igazgatója, 
a_Néprajzi. Múzeum őre 

Balogh Károly, főlevéltáros, 
a városi Közkönyvtár felügyelője 
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ÉGTÁJ 

CZABAI JÓZSEF 

SZABADKA SZABAD VÁROSI RANGRA EMELÉSÉNEK 
KÉTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJA 

Mert vén Szabadka, oldalak .. . 
Gyermekkorom, mindig téged kereslek, 
ha járom a poros-boros Szabadkát. 
Mióta labdám elgurult itt, 
Nem ér az élet egy fabatkát. 

Kosztolányi Dezső  nosztalgikus, bús sorai ezek, de Szabadka valóban a 
szivekben él. Az állomásról jövet, első  látásra mindenkit megigéz sze-
cessziós épületeivel, melyek közt vezérként örökre rabul ejti az érkez őt 
a legnagyobb rokonszenvet ajándékozó tornyos ódon városháza. 

Most, hogy szabad városi rangra emelkedésének 200 éves jubileumát 
ünnepeljük, és visszatekintünk régmúlt éveire, láthatjuk, mily nehéz, küz-
delmes éveket élt át. Ennek ecsetelését lássuk el őször egy száz évvel ez-
előtt írt cikkben. A Szabadkai Közlöny 1879. augusztus 31-én Szabadka 
évszázados emlékének így adózik Emlékezzünk a régiekr ől című  vezér-
cikkében: 

„Városunk ez év szeptember elsején, tehát holnap üli évszázados em-
lékét ama napnak, melyen a királyi városok sorába felvétetett. Ma száz éve 
már, királyi város valánk, mert 1779. évi január 22rén, s nem szeptember 
1-én nyertünk privilégiumot erre, csakhogy hivatalosan szeptember l-én 
avattatánk fel." 

Tehát 200 éve, hogy 1779. január 22-én Szabadka hivatalosan szabad 
városi rangra emelkedett. Ennek 'a történelmi eseménynek a nagy jelen-
tőségét a cikk a továbbiakban az azt megel őző  nehéz életkörülmények 
állapotával érzékelteti: 

„A mohácsi katasztrófa elseperte e magyar ajkú községet is, miként 
a többit; s midőn e helyen újból építeni kedztek, az őslakóknak nyoma 
sem volt többé. Szláv nép foglalta el az uratlan földet, s tette azt határ-
őrvidéki erősséggé. Az új lakósság zöme dalmata elnevezéssel lépett a 
honpolgárok soraiba, s a lefolyt három és fél század óta sok ínség és meg-
próbáltatás között őrizte meg helyét. A törökök igen sokat zaklatták őket, 
s számtalanszor elrabolták nemcsak barmaikat, de nejeiket és lányaikat 
is. Íme egy eset: A krónika szerint 1692. esztend őben a Szucsichok nemzet-
ségéből egy fiatal hölgy — derék férfi felesége — éppen a malomba indult 
hatodmagával. A malom alig állt pár lövésnyire a kastélytól, mid őn a 
csatangoló törökök megtámadták és elrabolták őket. Az elraboltak egy-
némelyikének sikerült megszökni, Szucsich Emmi többé nem tért haza. 
Férje hét évig kerestette és várta, de hasztalan. E Szucsich családból való 
volt Szucsich Lukács, ki a Szabadka nevét visel ő , árkokkal kerített vár-
nak volt az els ő  főkapitánya. Szabadka-vár főkapitánya tekintélyes sze-
mély volt. Tizenhárom helység kapitánya tartozott hozzá, kiknek külön 
elsánoallt helységük volt. E 13 sánc nevezetesebbjei: Mantonos, Zenta, Ka-
nizsa, Bécse és Szrt. Tamás voltak. A szabadkai vár a mai ferencrendi 
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szerzet helyén állott, s természetes er ődöt képezett. Nagy vizek mosták 
messze csapkodó habjaival a sáncokat. Az egyik a mai 'szegedi sz őlők 
helyén, a másik pedig sűrű  nádassal szegélyezve a Mlaka, mely északnak 
húzódott. Így ta kapitányok vezetésével 1723. dec. óiig fennállott a vár, 
akkor azonban egy királyi rendelettel templommá alakították. Tehát las-
san haladtunk, mert el voltunk zárva úgy a természetadta, mint a mes-
terséges közlekedési vonalaktól. Így lehet-e csodálkoznunk, ha építkezésünk 
semmi, kereskedelmi forgalmunk pedig alig több a valaminél. Ezért le-
maradtunk. Ezt be kell ismernünk. Azonban polgárainkban éled a remény, 
és hisszük, ha az új század oly munkakedvvel, kistartással és áldozattal 
folyik le, mint az első  század utolsó évei, helyre lesz pótolva a hiány, 
ki leszünk ragadva az ősi lomok közül, s elfogadhatjuk azt a helyet, 
mely hazánkban megillet bennünket, a királyi városok között. Ami pe-
dig a 'társadalmi életünket illeti, ma is olyan, mint a XVIII. század kö-
zepén volt, ,amikor a nemes ember nem tudta elviselni, hogy a paraszttal 
egylétjogú polgár legyen, inkább kivándorolt. Ez a kivándorlásszer ű  át-
alakulás ma sem ártana városunk érdekeinek — épp a százados ünnepély 
emlékére." 

Íme, mily humánus és szocialista ízű  befejezése a cikknek — ezel őtt 
száz évvel. 

A város felemelkedésének els ő  lépése mezővárossá alakulása volt. 
Szabadka a török uralom után sokáig nehéz körülmények között élt., 
Sorsának jobbra fordítása érdekében 1743-ban kamarai mez ővárosi rangot 
szerzett. Ezzel a katonai kormánynak a hatásköre megsz űnt, és a város 
a vármegyéhez tartozott, egyúttal a magyar kir. kamara, vagyis a kincstár 
földesurasága alá úgy, hogy 12 tanácsnokból álló saját magisztrátusa 
lett. A 13. tanácsnokot, a bírót évenként választották a többi tanácsnok-
kal szemben, kiknek tisztségük örökös volt, hacsak nem éltek vissza hely-
zetükkel. A 12 tanácsnokot és a bírót Josios Péter, a szabadkai sánc hiteles 
jegyzője- terjesztette a trón elé a következ ő  személyek megnevezésével: 
a bíró: Vojnics István; tanácsnokok: Bukvics Illés, Vojnics János, Kri-
zsánovi.cs Gergely, Jaramazov József, Szkenderovics Márko, Paulcsanov 
András, Mukics Péter, Kopunovics József, Peresnes Mihály, Macskov János, 
Bacsin Mihály és Vidákovics Gergely. Valószínű  ezek voltak a mezővárossá 
alakulás főmozgatói. A királynő  1743. május 7-én írta alá Szabadka szaba-
dalmazott kamarai mezővárossá tételének okmányát Prágában, azzal a 
toldalékkal, hogy a város neve ezentúl Szent Mária lesz. Ezzel a katonai 
kormánynak megszűnt a városban a hatásköre, és a vármegyének lett alá-
vetve, másrészt a földesúri ügyekben a kamarai tisztvisel őknek tartozott 
engedelmeskedni. Tehát megmaradt hűbéres minőségben. 

MEZŐVÁROSI PRIVILÉGIUMOK 

1743. augusztus 26-án egy kamarai dekrétum a harmincados hivata-
Idknak meghagyta, hogy a Szent Mária-fiaktól az ország határain belül ki-
és behozott árucikkek és marhák után vámot és harmincadot ne szed-
jenek, csak a helybeli szerbektől, míg ezek is alá nem vetik magukat a 
polgári törvényeknek, s őt a tanácsba sem vethetik be őket az említett 
feltétel nélkül: (Vár. lev. I. 39.) Tudniillik a pravoszláv szerbek a határ-
őrségnek járó privilégiumot élveztek, mellyel állani voltak az államban. 

Ugyanekkor a város jogkörébe tartozott nemcsak a polgári és gaz-
dasági ügy, hanem még a pallosjoggal járó törvénykezés is (ius gladii) 
alattvalóinak élete fölött. 

Ezenkívül a város évenként három nagyvásárt tarthatott: május 16-án 
(Nepomuki Szent Jármoskor), szeptember 8-án (Kisasszony napján) és no-
vember 1-én (mindenszenteken), megelőző  baromvásárral. Emellett min-
den hétfőn heti vásár volt, melyeknek jövedelmei a várost illették. 

Továbbra is a városhoz tartozott a következ ő  12 puszta: Csantavér 
(Csonitafiejér), Nagyfény (Napfény), Verusics (Veresegyház), Tompa, Ludas 
(Ludasegyház), Vámtelek,. Györgyén, Bajapuk, Tavanikút (Toronykút), Se- 
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besity (Sebestyénház), Keleba és Zabnatcica. A városhoz tartozott még 
Jaszemovac .(Kőrösér) és Palicls (Pálegyháza). 

A megüresedett magisztrátust a 60 tagú esküdt polgár választotta, 
Stiintén örökre. Mindem ügyet a tanács intézett, de a fellebbezést az úri-
székhez utaliták, fonttósabb esetekben a magyar kir. kamarához. A föld-
nek haszonélvezetbe a birtokosit illette, és az úri jog elismerése fejében 
évenként haszonbért fizetett, azaz. h űbért, vagyis •dézsmát. Az engedmé-
nyekért, kivált azért, hogy szabadalmazott mez ővárosi rangra emeltetett, 
és nagy határának minden haszonvételeit élvezte, a szerz ődés értelmében 
12 000 forintot kéllett fizetnie. Ezenkívül a kilencednek, a mészárszéki 
haszonélvezetnek és a kisebb tizedadónak a megváltásáért évenként 3000 
forintot fizetett a kincsbárba, míg a nagyobb dézsmát, a gabonát és a 
bort 'természetben szolgáltatta be. A sörházi és kocsmai haszonbérért pedig 
2000 forintot fizetett a város. Az eddigi hadiadót továbbra is a már meg-
határozott összegben fizette, közvetlenül a hadipénztárba. Ugyanekkor a 
város lakossága 'a többi országlakos módjára — valahányszor a szükség 
megkívánta — pártáinak arányában katonaságot tartozik adni. 

Mindez a sok utánjáráson kívül 23 901 forintba került. (Vár. lev. T. 15.) 
Mosolygásra késztető  volt Mária Terézia kegyének megnyerése is, 

melynek megvesztegetési színezete volt, mert ezt Mária Tereziától »150 ló 
és 1000 métermázsa zab ajándékozásával érték él. Az említett ,megváltási 
díjakat önkéntes adományokból fedezték. Akkor egy dó ára 40 forint volt. 
Tehát a 150 ló 6000 forint értéket képviselt. A deputáció napi díja 2 
forint volt. Ez 600 forintra rúgott. Íme, mily viszontagságos és költséges 
volt eddig is ,eljutni. 'Lényegében ezt hozta a kamarai szerz ődés, melyet 
1743. június 28-án a város részéről Vojnics István és Krizsánovics Gergely 
írtak alá. A költségek fedezésére a kamara beleegyezésével kölcsönt vet-
tek fel városon kívüli emberekt ől, pl. Andrási Zsigmond Arad vármegye 
fóispánhetlyettesét ől iS, 60/o-os kamattal. 

A szegedi várparancsnokság csak július 24-én kapta a helytartótanács-
tól a rendeletet, hogy Szabadkán nincs többé: semmi jogköre, s már július 
29-én megtartották az ünnepélyes installációt, a beiktatást. Az ünnep-
ségen Redl Ferenc József királyi tanácsos, Bács vármegye kamarabirtokok 
igazgatója képviselte a földesurat. 

VALLÁSI EGYENETLENKEDÉSEK 

Mégsem nyugodott a helyzet. Ezt Iványi István Szabadka szabad 
királyi város története című  könyvében így ismerteti: „A polgári törvé-
nyeknek a pravoszlávok nem akarták magukat alávetni. Ennek kiélezésén 
a fanatizáló pópák közül különösen Moszkály Timot járt el ől, vagyis hogy 
a szerbek az utolsó csepp vérig tartsanak ki elkülönít ő  eszméik mellett. 
Így, aki a polgári törvénynek alávetette magát, azt Timot pópa egész 
családjával kiközösítette, mint Osztoics Márkát és a 80 éves Krnyajszki 
hadnagyot; sőt vásár alkalmával szervezett kilengéseket hajtottak végre. 
Ezek ünnepnapjaikon lángoltak a lteganagasabbra." Ezt a városi levéltár 
I. csom. 19-21. szám alatt szintén dokumentálja. 

A POLGÁROK KöZTI VISZONY RENDEZŐDÉSE 

1743. augusztus 2-án volt az els ő  tanácsülés, amelynek egyik főtárgya 
a 60 tagú esküdt vagy választott polgár kinevezése volt. Itt a tanács meg-
értéssel a 60 helyből 424 töltött be katolikusokkal, a többit a pravoszlávók 
részére tartotta fenn — a polgári jogok elismerése esetén. Ez a vájúdás 
egészen 1747-ig tartott, mert 1746-ban Mosorinban gondoskodnak a Sza-
badkáról elköltözni óhajtó szerbék lakóhelyeir ől. Ezek helyébe a tanács 
június 30,án • 15 magyar családot fogad be Kecskemétr ől, miután azok a 
privilégium költségeihez hozzájárultak. 1747. február 6-án húsz szerb csa-
lád Szabadkán óhajt. maradni; alávetve .magukat a polgári jogoknak, töb- 
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bek közt Aradskiak, Krnjajskiak, Maduševok és Raki ćok. 1748-ban. már 
38 magyar család volt megadóztatva, de német iparosok is kaptak ott-
hont Szabadkán. Ezeknek a kijelölt telkekért kamarai úrbért kellett 
fizetniük a városi pénztárba. Mindeniki csak annyi földet birtokolhátott,. 
amennyit meg bírt művelni. A birtoklást nem kellett pénzzel megvásárolni, 
mert dézsmát fizettek érte. 

BÜNTETÉSEK 

Az első  rendőrkapitányt 1748. április 7-én választották meg. 1Žudics 
Tamás tanácsnok személyében, míg az els ő  !rendőri hirdetmény 1748.. jú-
nius 4-én jelent meg, mely rendre, felel ősségre és engedelmességre intette 
a polgárokat. A rendbontókat leginkább botozással büntették az alábbi 
kihágásokért: 

Vasárnap és más ünnepnapokon senkinek sem volt szabad kocsiba 
fogni lovait a déli harangszóig — az egyházi elöljáróság tudta nélkül. 
Ez ellen vétőket egy aranmyarl büntették a templom javára. 

Minden káromkodásért 50 bot járt. 
Senkinek sem volt szabad a templomba pipát vinni. Pipálni nem 

volt szabad sem az utcán, sem a szérűn, avagy a nád, a szalma és a széna 
körül. Akit ezen rajtakaptak a hajdúk, 25 bottal és a pipa elkobzásával 
büntették. 

Ha valaki nem jelent meg az idézésre, és a hajdúnak kellett ki-
mennie érte, 10 dénárt fizetett (100 dénár 1 forint). 

Aki a körbiztos vagy a tizedes felhívásának nem tett eleget, pl. 
a kocsi munkába állításának céljából, 25 botot kapott, de ha a megbízott 
nem jelentette a vonakodást, ő  maga is 25 botot kapott. 

Aki a kiküldött körbiztost vagy hajdút sértegette, 25 botot 'kapott, 
ha pedig kidobta vagy tettlegelte a hatósági embert, 50-et. 

Aki a csősszel került összeütközésbe, 25 botot kapott, ha pedig 
azt tettlegel'te, 50-et. 

A rendeletet tiszteletben kellett tartamuk. 
Büntetés alá esetrt, ki idegent tartott a házában, de éppúgy az is, 

ki engedély nélkül szolgát alkalmazott. 
Kóbor jószágot senkinek sem volt szabad három napon túl tar-

tania, hanem azt a városháza udvarába kellett hajtania, mert ellenkez ő  
esetben tolvajnak tekintették, s mint ilyet börtönbe vetették, és kurta-
vasra verték. 

Megbüntették, :ki a tanács tudta nélkül házat 'épített vagy eladott, 
avagy földjét, szőlejét körülárkolta vagy eladta. 

Tilos volt a bor, a pálinka, a sör zugárusítása, és a büntetésen 
kívül a meglevő  irtalké>szl>ebet is elkobozták. Ez a szappanf őzésre is kiterjedt. 

A mészárszéki hitelezés is szabályozva volt. 
Ha valakinek tudomása volt a tolvajokról és nem jelentette azo-

kat, súlyosan megbüntették érte. 
Azt, aki házában „divánokat", éjjeli összejöveteleket tartott, 30 

bottal büntették, a¢ összegy űltek mindegyike pedig 25-25 botot kapott. 
Ha valakinek disznai a búzába mentek, és 'kárt okoztak, a disz-

nókat a helyszínen ragyonlőhebték. 
A tanácsnokokat szidalmazni tilos volt, de ha valamelyik tanács-

nok valakist megsértett, a sértett jelentést tehetett a bírónál. 
A pörlekedő  fél az utcán történő  szidalmazásáért 25 botot kapott. 

VISZALY A NEMESEKKEL 

A nemeseikkel is baj volt, mert a közterhek viselése alól ki akarták 
vonni magukat, habár csak polgári telkeik voltak, és nem az úgynevezett 
nemesi kúriak. Ezért a városi tanács 1744. december 16-án a kamaráshoz 
folyamodott a 27 armalnsta nemesi családdal szemben, mert habár ezek a 
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Váras tehetősebb és birtokosabb családjai voltak, mégsem fizették sem az 
országos, sem a földsúri kontribuciót (adót), pedig Vojnics István szemé-
lyében ők is elfogadták és aláírták a kamarai sezrz ődést úgy, hogy maguk-

, nak semmi előnyt nem kötöttek ki,' sőt a szerbek privilégiuma miatt ők is 
• tiltakoztak, és abban, az ügyben itt járt királyi bizottságel őtt önként köte-
lezték magukat az összes terhek pontos viselésére, és most ennek szegül-
teik ellen. A nemesek közteher viselése már azért is jogos volt, mert az 
itteni nemesek kivétel nélkül királyi földesúri birtokon lakók voltak, és 
ezeknek haszonélvez őiként a dologi közterhekben arányosan illet részt 
venniük. És mivel a város négy legjobb pusztáját ők birtokolták, a köz-
terhek alól történ ő  kivonásukkal nagy anyagi kárt okoztak -a városnak. 
A nemesek további passzív magatartása miatt a tanács 1746. június 16-án 
Krizsámovics Gergely bírót és Vizi József esküdtet Pozsonyba a helytartó-
tanácshoz és a kamarához küldte, s őt a küldöttek Bécsbe is elmentek, 
ahol ebben az ügyben a panaszt átiratban a királyn őhöz juttatták. Onnan. 
az ügyet a vármegyéhez küldték, a vármegye azonban pártolólag lé-
pett fiul a nemesekkel szemben. Mégis az 1746. november 25-én kiadott 
királyi rendelet a várrnegyével szemben Redl kamarai adminisztrátorra 
bízza az ügyet. Ekkor kötelez ővé teszik a közszolgáltatást a nemesekre is, 
de a nemesek továbbra is ellenállnak. Végül a tanács 1747. február 9-én 
tudatára adja a tanács nerneši tagjainak, hogy ha kivonják magukat a 
közteherviselés alól, a gyűléseken Liern vehetnek részt. Most már a nemesek 
fellebbezésére a rendelet pótlásául új királyi rezolúció érkezett 1747. 
november 3-án. E szerint a város utasíttatott, hogy az itt lakó nemesekt ől 
évenként 300 forintot szedjen be, s ennek fejében azok szabadok lesznek a 
katonatartás és a fuvarozások személyiterhei alól, de a kamarai szerz ődés 
értelmében eddig is viselt egyéb terhekre a jöv őben is köteleztetnek. A 
tanács azonban visszautasította ezt a határozatot, és a nemesek most 
már a vármegyét kérik, hogy a helytartótanács az 1747. november 3-án kelt 
királyi rezolúció értelmében védje meg őket a városiak „szertelenségei" 
ellen. Tehát ugyanoda jutottak egymás közt, mint néhány évvel ezel őtt a 
szerbekkel. Állítólag  Grassalkovics Antal kamaraelnök személyes közrem ű-
ködésével 1748. november 6-án sikerült a városnak egyességet kötnie a 
nemesekkel. A város részéről két tanácstag és a bíró, míg a nemesek 
részéről Bukvics Lukács, Vojnics Lukács és János, valamint Vidákovics 
Gergely jelenlétében megkötötték az egyezséget, mely szerint a nemesek 
évenként 300 forintot fizetnek a város pénztárába katonák tartása és élel-
mezése, valamint azok fuvarozása megváltásáért. Ezenkívül a hadiadónak, 
valamint egyéb személyi terheknek is alávetik magukat, azzal a feltétellel, 
hogy a tanácsba két nemes helyett négyet válasszanak be, de a tanács-
tagok is hasonló privilégiwrnot harcoltak ki maguknak a dolgozó nép 
rovására. Mégis voltak nemesek,akik ezzel sem voltak megelégedve és 
elköltözték Miletics és Telecska pusztáira (szabadkai ferencesek feljegy-
zései) . A nemesek később ezt a vállalt kötelezettséget • sem tartatták be, és 
felújult a civakodás. (Vár. lev. 11. 48.) 

Ebben az időben a városnak 759 adófizetője volt, éspedig: 586 bunye-
vác, 64 szerb, 56 magyar, a többi nemes volt — úgy látszik, nemzetiségen 
felülieknek tartották. (Vár. Lev. II. 9.) 

ÚJ KAMARAI SZERZÓDÉS 1749-BEN. 
A FöLDBiRTOKVISZONYOK RENDEZÉSE S EGYÉB ÜGYEK 

A tanács azon fáradozott, hogy az 1743. évi kamarai szerz ődés 2. 
pontját megváltoztassa„ mely a várást a királyn ő  tetszése szerint elado-
mányozhatja vagy eiladhatja. Ugyanígy a 17. pontban említett italmérés 
ideiglenes bérletét. örökösre akarták változtatni, éppúgy a 22. pontban az 
egyházi patronátust is a városnak akarták biztosítana. Ez a viszony oly 
szoros volt az egyházzal, hogy a barátok templomában őrizték az iparosok 
zászlaját annyira, hogy ünnepélyes körmenetek alkalmával az iparosok 
büntetés terhe alatt tartoztak zászlójukkal megjelenni. 

Az ügyeik intézését el őször 1747. február 9aén Krizsánovics Gergely 
tanácsnokra és Vizi József esküdtre bízták, majd ,atúgusžtus 15 -én négyes 
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deputáció 'indult Bécsbe, éspedig: Krizsánovics Gergely, Rudics Tamás 
tanácsnokok, valamint Vizi József és Szagmaiszter Miklós választott polgá-
rok személyében. Az ügyek intézése hatalmas költséget emésztett fel, de 
1749. február 9-én sikerült a fent említettek elérése, a császárn őnél. Lépés-
ről lépésre, de együttvéve nagy lépést jelentett ez aa város életében. Ezekhez 
járult még, hogy :a város lakosait nem kényszeríthették ingyen munkára. 
1749. június 2-án hozott határozat értelmében, ezentúl több idegent nem 
fogadnak be a városba. Az el őző  évben már megkezdődtek a határpörök 
Szegeddel és Horgossal. Egyenetlenség üti fel a fejét 1754-ben, amikor a 
Kecskemétről jött helybeli magyarok elégedetlensége robban ki Balog 
András és Gál István vezetésével, kik a kamarai jószágigazgatónál is jár-
tak, de a következő  évben az ügy elsimult. (Vár. 1lev. II. 12.) Az érdekessé-
gek közé tartozik, hogy 1751-ben épült fel az egykori városháza a réginek 
a helyén, és 1761. május 15-én tették fel az els ő  órát a városházára. Ezek-
ben az években nyílt meg itt a m űvelődés csarnok:a és az iskola is. Azon-
ban 1730-bál is vannak adatok az elemi iskoláról, és 1743-ban Kádár János 
tanítót továbbra is szerz ődtetik, ső t 1747-ben a ferencrendiek már gimná-
ziumi oktatásban iás részesítik az ifjakat. 

1762-ben a birtokrendezés is megtörtént, és a birtok örökségként a 
birtokost illette, de nem a tulajdonát. A birtokjog eladható volt a tanács 
jegyzőkönyvezésével. Újabb terület elfoglalása a tanács tudta nélkül tilos 
volt, sőt nyerészkedési szándékból tilos volt a házat eladni, és az ily nye-
részkedő  nem kapott új házra építkezési engedélyt. 

VISZÁLY A KIRÁLYI KAMARÁVAL 

A kamarai jószágigazgató .sokszor kényszerítette a várost, hogy hatá-
rán túl szállítsa a dézsmát, holott az 1613. évi 20. és az 1655. évi 89. tör-
vénycikk ezt nem irányozta elő , sőt az 1498. évi 51. törvénycikk értelmében 
a dézsmaszedő  a saját költségén tartozik dézsmálni. Az uradalom még 
nyomtatókat is követelt a gabonának a meghatározott helyére szállítása 
után., holott ez az 1655. évi 89. törvénycikkel ellenkezik, mert a parasztot 
sen imilyen munkára felhasználni, még inkább kényszeríteni nem szabad. 
Hogy az wradalom — mármint a kamara — tisztvisel ői mennyire erősza-
koskodtak, és mennyire nem vettéktekintetbe a törvényeket, igazolja az 
a tény, hogy amikor a város a nyomtatákat megtagadta, két városi ta-
.rvácstagot: nemes Vojnics Lukácsot és nemes Rudics Tamást bezárták, 
holott az uradalomvak tudnia 'kellett e nemesek ellen vét ő  szabálytalan-
ságot. A próbanyomtatással bekövetkezett hiányt is a várostól kívánták 
rnegtérírteni, pedig a törvény azt is el őírta, hogy senki sem kötelezhet ő  
arra, hogy a dézsmát magban szolgáltassa be, hanem kévében, tehát a mag-
beli hiányt nem köteles pótolni. Aztán az uradalom az egészb ől veszi ki 
a dézsmát, holott arra csuk a városnak járó killenced után jogos. Hasonló 
az eset a borral is, mert nem hoznak magukkal elég hordót, és 6-9 hétig 
kell a hordókra várakozni, vagy egész áprilisban viszik 'a bordézsmát, és 
a parasztot hátráltatják a mezei munkában,  a törvény pedig vízkeresztre 
(január 6.) irányozta elő  a bordézsmát. S őt az esetleges hordóhibásodáskor, 
a Zomborból jött pintért is Itt-tartózkodása idején teljes ellátásban kellett 
a városnak részesítenie. A dézsmaszed ő  a saját negyvened részét is- a váro-
séból veszi. Továbbá az 1749. évi kamarai szerz ődés 14. és 16. pontjával 
ellenkezik, hogy la város előfogattal lássa el a kamarai tiszteket, meg hogy 
a kamarai jószágigazgató a zo+mibori uradalmi leveleket ingyen vitesse 
Szent Máriáról Szegedre és vissza. Az uradalmi adóhátralékot szed ő  vég-
rehajtónők is törvényellenesen, a várost megkárosítva számítja a bért. 
Pedig a város jogait és kötelességeit az 1743. április 23-án Mária Terézia 
királynő  által jóváhagyott kamarai szerz ődés szabályozta. 

A dézsmagabona összeírását rendesen egy-két tanácsnok jelenlétében 
egy kamarai hivatalnok végezte. Mindenki a maga részét a városban lev ő  
urasági szérűskertbe vitte, s ott a tanácstál kirendelt emberek kazalba 
rakták. Később a tanács nyorrttatókról is gondoskodott, habár erre nem 
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volt köteles, és Redl jószágigazgató parancsára Szegedre vagy Bajára, a 
raktárokba fuvarozta, néha meg Baracskára, s őt Kulára, a sörfőzőbe -is 
elszállította. 1749. március 8-án azonban örökös szerz ődést kötött a város 
a .kincstárral, melynek 16. paragrafusa értelmében a kis dézsma (bárányok, 
méhek, kender, káposzta stb.) és a nona, a kilenced úgy, mint eddig, a 
városé maradt, persze évi váltságdíjért, míg a nagy dézsmát (gabona és 
bor) természetben szolgáltatta be a város. A 14. paragrafus ,értelmében 
pedig meg volt tiltva a kamaratiszteknek, hogy a várost bármily néven ne-
vezendő  ingyen munkára vagy rdbatra kényszerítsék. Redl, mindennek 
ellenére, a régi szokás szerint járt el, amiért a város ellenállást tanúsított. 
Természetesen ezek az intézkedések a tanácsnál ellenszegülést váltottak 
ki, és elhatározta, hogy a város érdekeit mindenáron meg fogja védeni. 
Így a megérkezett dézsmaszed őket nem vették tudomásul. Ezért az egyik 
dézsmaszedő  Zomborba ment Redlhez panaszra, ki újra el őbbi rendelie-
tével küldte vissza a dézsmaszed őt Szabadkára. Ekkor történt, hogy Redl 
két tanácsnokot kéretett magához megbeszélésre, kiket 1757. szeptember 
2-tőt 17-ig fogságba tartott, s közben azt írta a tanácsnak, hogy karhata-
loanmal kényszeríti a várost arra, hogy parancsainak eleget tegyen. Erre 
a város két tanácsnokot, Vízi - Józsefet és Josics Pétert menesztette Po-
zsonyba és Bécsbe. Pozsonyban a kamarai elnök távolléte miatt nem sokat 
intéztek, és miután ott báró Vajay megígérte, hogy a visszatartott két 
tanácsnok ügyében írná fognak Redlnek, tanácsnokok Bécsbe mentek 
és október 4-én átadták panaszukat az udvari kamarának és a királyn őnek. 
Panaszukban ismertették, hogy a nép mennyire túl van terhelve, és Redl 
ennek ellenére új és méltánytalan terhet ró a városra, többek közt az emlí-
tett jogtalan fuvarozást és nyomitatást. Másrészt kimutatták, hogy mily 
nagy kára vont abból is a városnak, hogy 1745 óta Redl mindig az egész ter-
mésből szedte a tizedet. Summázták a Redl jogtalan dézsmaszedéséb ől és 
hasonló -szolgáltatásokból keletkezett károkat egészen 1744-t61 1757-ig, de 
kimutatták a Bajára és a Szegedre vitt gabonának adott kocsik számát, 
mely 7306 volt, úgyamígy a borral Zombarba menesztett 637 kocsit is. A 
múltért kárpótlást, a jövőben pedig törvényes eljárást kiértek. Végre volt 
bátorságuk rámutatni a sok visszaélésre és bosszúságot okozott eljárásra, 
és indignációval, megbotránkozással panaszolták el a két tanácsnok letar-
tóztatását. A város kéri a bajok orvoslását, és hogy eredményes legyen a 
küldetés október 12-én száz aranyat küld Bécsbe Nagy nevezet ű  referen-
dáriusnak tiszteletdíjként. Az ily honoráriumot , a magas beosztású tiszt-
viselők elvárták az ügy pártfogásáért. Ennek meg is volt a foganatja, mert 
Fabsics István, a város bécsi ügyvivője ,már december 3-án jelentette a 
városnak a királynő  rezolúcióját, amelyet miheztartás végett a jószágigaz-
gatóhoz is elküldtek. E szerint mindenki csak a maga dézsmarészét tarto-
zik egybehordani, a határon túl a város nem köteles a dézsmát elszállítani, 
sem pedig kinyomatni. Ezért a kamara a fuvart és a nyomtatást vagy fizes-
se meg, vagy más alattvalóival végeztesse el. A város a nonát a dézsmasze-
dés előtt vegye ki a termésből. A dézsmaszedésnél a huzavonalassúság-
bél származó Ikámokért az illető  tő  kamaratiszt a felelős. De a (leveleket 
sem köteles a város továbbítani. Erre, mintegy kihívásból, 1758. febru-
ár 4-én egy csomó levél kíséretében megéxikezett Zoncnboaból Redl meg-
hagyása, hogy ezeket az uradalmi leveleket, mint eddig is, továbbra 
is ,szállítsiák Szegedre. Ez a kiszámított, szándékos bosszantás any-
nyira haragra lobbantatta a tanácsot, hogy mindjárt ellenszegült és 
megtagadta a posta továbbítását azzal az indoklással, hogy ez nem a 
város feladata, ellenben arra vannak a huszárok, és azokkal vitesse el az 
uradalom a leveleket, amerre tetszik. Redl a városnak erre az ellenszegü-
lésére — mert a királyi rezolúció még nem érkezett meg hozzá — Grassal-
kovicshoz, a kamara elnökéhez fordult panasszal, ki Gödöll őről a követ-
kező  korholó levelet írta a tanácsnak: „Szégyelljétek magatokat, hogy a 
kamara és az én jóindulatomat ily hálátlansággal viszonozzátok. A privi-
légiurri továbbra is érvényben marad. Ezt én létesítettem, és magam is 
fogok mindenkor védelmére kelni, és ha engedetlenek lesztek, büntetéstek 
nem fog elmaradni." Érdekes a pirongatás következ ő  formája is: „Ne 
rontsátok a nép alattvalói érzelmeit, mert maholnap náluk sem fogtok en 
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gedelmességre találni." Persze, ekkor még Grassalkoviics sem tudott a 
királyi rezolúcióról, és korholó levelét így folytatja: „Azt írjátok a király-
nőnek, hogy helyzetetek igen terhes, és adótok nagy; de nem gondoljátok, 
hogy éppen a kamarai kormányzással a város munkája könmyült, és ha a 
kamara a várost és a 12 pusztát maga kezelné, bizonyára háromszor annyi 
jövedelme volna belőle. Ezt nem azért mondom, .mintha nagyobb terhet 
akarnék rátok róni, hanem hogy békében legyetek, és földesuratok iránt 
hálával viseltessetek. Ha pedig bajotok van:, és azt az adminisztrátor nem 
volna képes elintézni, hozzám forduljatok, ne pedig nagy költségbe kerül ő  
deputációkat menesszetek. Ezentúl azonban nem is szabad •a kamara vagy 
az én tudtom nélkül követséget küldenetek. Utoljára intelek benneteket, 
hogy a hivatalos leveleket ne késleltessétek, se •a fuvart, se más egyebet. 
Mi a földesúri joggal jár, el ne mulasszátok, nehogy képtelenek legyünk a 
tanácsot példásan megbüntetni." 

1758. március llén a tanács újra a bécsi ügyviv őjéhez, Fabsicshoz 
fordult. Leírta szomorú helyzetét, és kérte, hogy járja ki, hogy a város 
külön ügyvédet tarthasson magának, mert máskülönben tönkremegy a 
kamara ily bánásanódja mellett. Mint kamarai városnak eddig nem volt 
szüksége külön ügyvédre, mert a kamarai fiskus, az államkincstár hivatal-
ból tartozott az uradalmi alattvalók ügyeit végezni, illet őleg őket védeni. 
Azonban most éppen az fogta perbe a várost, mely ezek után visszás hely-
zetbe került. Ezért Molnár József pesti ügyvédet kérte meg a város, hogy 
ebben a visszás helyzetében képviselje, ki április 22-én jelezte, hogy kész a 
város védelmét elvállalni, és május 7-én vagy 8-án lejön. 

Fabsics március 27-én küldött levelében nem tartja helyesnek, hogy a 
jószgigazgatót a királyi határozat teljesítésére felszólították, továbbá inti 
őket, hogy sLe sértsék meg az alattvalói szubordinációt, azaz a függ őséget, 
és ne panaszkodjanak minden csekélységért. A királyi határozat végrehaj- 
tására majd a jövő  dézsmáláskor kerül sor, s ha akkor is a régi bajok 
ismétlődnek, szóljanak, és majd eljár az ügyben. Ezalatt az uradalmi ügyész 
április 8-án benyújtotta vádiratát, amelynek alapján Redl jószágigazgató 
a várost április 27-én az úriszék elé idézi. Hogy erre a város felkészül- 
hessen, hosszabbítási határid őt kért és kapott is, éspedig május 17-ére. 
Hogy a baj még nagyobb legyen, Bécsben — a privilégium világos szövege 
ellenére — százötvenezer forint becsáron ki akarták t űzni a város eladását 
is. Fabsics azonban segítségét ígéri a városnak, 'és csendes magatartásra 
inti a várost. A város pedig az úriszéknél csak a privilégium és a szerz ődés 
lényegére hivatkozzék, és egyúttal jelentse ki, hogy a királyi felséggel nem 
akar pörösködni. A többit bízza rá, majd kieszközöl valami határozatot. 
Továbbá ajánlja a városnak, hogy váltsa meg magát, és szerezzen magának 
szabad királyi városi jogot. Tartva azonban a város pénzhiányától, április 
25-én lebeszélte a várost ezen ajánlatáról, és inkább a bor- és a gabona-
dézsma megváltását ajánlotta. A város elfogadva Fabsics tanácsát, húsz-
harmincezer forintot szánt erre, és május 8-án kérte ügyviv őjét, hogy te-
gyen lépéseket ebben az ügyben. Az ügyvivőnek sikerült az udvari kamarát 
lebeszélni az eladatási szándékáról — és egyben megvigasztalta, hogy ügye 
a .királynőnél jól áll. 1758. május 17-én Zomborban tartották meg a város 
ellen indított fiskális ügy tárgyalását, Redl elrndklete'alatt. Ez alkalommal 
Köröskényi Károly, itteni kamarai ügyész el őadta vádjait Szabadka város 
bírója, tanácsa és választottjai ellen, hogy mint haszonbérl ők, kamarai 
alattvalók a dézsmát nemadják rendesen, és a jóságigazgató rendeletei-
nek makacsul ellenszegülnek. Az úriszék a régi jogtalan követelése mellett 
5222 forintot követelt kártérítésként, melyet a végén 689 forint 34 krajcárra 
csökkentett, figyelembe véve a város szolgálatát, de a vád záradéka mégis 
a következő  volt: „Szabadka város megtagadta az engedelmességet a kirá-
lyi földesúrral szemben, pedig Szabadka város a kamara kegyét és elné-
zését már annyiszor tapasztalta. Ezért a lázadó, makacs szellemet meg 
kell büntetni, az uradalom kárát pedig térítse meg." A város két meghatal-
mazott egyénit küldött képvisel őjeként az úriszék elé, ahol a kamarai 
ügyész külön .kéri, hogy a bíró, a tanács és a választottak el őször kárté-
rítésre ítéltessenek, és aztán egyenként b űnösöknek mondassanak ki, a 
főigaagatók pedig azonnal örökre minden hivataltól tiltassanak el. 
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A város részéről küldött tanácsnokék mellett mint rendkívüli ügyviv ő  
Molnár József is megjelent és beadványban kéri az úriszéket, hogy hallgas-
sa meg a város panaszait és állítsa vissza szabadalmainak teljes élvezetébe, 
de mentse fel a vád alól, amelybe véletlenül került. 

A kamarai ügyész elismeri, hogy nem nagy dics őség az uraságnak 
alattvalóival pereskedni, még ha gy őz is az uraság. Azonban készségesen 
eláll a pertől, ha a város az uraságnak okozott károkért járó összeget meg-
téríti, és megfogadja, hogy a jöv őben a legnagyobb pontossággal teljesíti 
kötelességeit, és felhagy a makacsságával. (Ivónyi: 202-208.) Ez példásan 
tükrözi a földesúri alattomos álmagylelLk űséget a hűbénessefl szemben., 
melyre a város körmönfont választ ad, mely szerint teljes engedelmessé-
get ígér az uradalomnak, amennyiben annak rendöietei nem ellenkeznek 
az országos törvényekkel és a város privilégiumaival. Egyúttal a már emlí-
tett törvénycikkek idézésével jogos panaszaival élt. 

Nevetséges még a kamarai uradalom h űbérjellegű  érvelése azzal a 
papi eset idézésével, amikor a püspöknek, a papi dézsntia urának, ha nem 
is volt hozzá joga, de ha. kérte, neveletlenség volt azt t őle megtagadni. De 
ugyanilyen az úriszék okoskodása a két nemes tanácsnok letartóztatásával 
kapcsolatban is, mert hát azok nem személyes ügyben, tehát nem mint 
nemesek zárattak be, hanem mint tanácsnokai azon városnak, amely föl-
desura iránt az engedelmességet megtagadta, máskülönben pedig a tanács-
nokokat tisztességes bánásmódban részesítették. A nyomtatással kapcso-
latban pedig oly nevetséges az uradalom érvelése. Nem áll, hogy a. várostól 
jótállást követeltek a nyomtatásért, valamint a netaláni hiányoknak pót-
lására. Igaz, hogy adatott ki ilyes rendelet, de ez csak a nyomtatóknak 
szólt, hogy jobb munkálkodásra serkentessenek, s nem a városnak, a vá-
ros felette érzékeny, ha magára veszi. Majd ilyen korholásba megy át: Kü-
lönben nem valami szépen jellemzi a várost, hogy oly kevéssé vendégsze-
rető , s felhányja adott jótéteményét, melyet nem az illet ők személye iránt 
tett, hanem mint uradalmi tiszteknek és embereknek, az uradalom javára. 
A dézsmaszedőknek járó egynegyvened részt illet őleg, az uradalom mindig 
a magáéból adja, s ennélfogva jogtalanul járt el Barisics dézsmaszed ő  (te-
hát nem az uradalom) 1747-ben, midőn ezt a városéból vette ki. A levelek 
továbbítására vonatkozó panaszokra csak azt feleli az uradalom, hogy az 
egyenesen felsőbb rendeletre történik, és ha a rendeletben van a hiba, azt 
a felsőbb hatóság követte el. A további pereskedés megsz űnt, mert enged-
mény volt mindkét részről. A bíró és a 12 magisztrátus pozíciója veszély-
ben volt, de a végén nekik is megbocsátottak, mert megért ően viselkedtek, 
tehát volt egy kis megalázkodás. 

A város azonban nem adta fel a harcot, és állandóan a dézsma meg-
váltásán töprengett. Végül sikerült 1771-t ől 12 évre, azaz 1782. december 
31-ig évi 5000 forintért a dézsmát bérbe vennie, és így sok viszontagságtól 
szabadult meg. Ezt a megegyezést a 'kamarával, kötötték 1771. május 28-án 
Gödöllőn. A szerződést a zombori jószágigazgató útján a város 1771. augusz-
tus 9-én kapta meg, s azóta a dézsma a város jövedelmi forrásai közt sze-
repel. Mielőtt azonban a szerződés 12 éve lejárt volna, a város már szabad 
királyi város lett, a bérlet pedig örökre megsz űnt az 1779. évvel. 

HARC A TELJES FÖLSZABADULÁSÉRT 

A város minden eddigi harcának igyekezete, ha pápírforma szerint 
jogot is nyert egy önálóbb szabadabb életre, hűbéri sorsát mégsem kerül-
hette ki, mert a vármegye mint h űbéresre mindig újabb megterhelést sza-
bott ki. Hiába volt a városnak önálló magisztrátusa, mellyel mind a város-
ban, mind a hozzátartozó • terjedelmes külterületeken maga tartotta fenn 
a rendet, így igazságot is szolgáltatott, mert a maga költségén fenntartott 
törvényszéke volt, sőt adóját is közvetlenül maga fizette a hadipénztárba, 
mégis a vármegye tudott Oly jogcímet találni, hogy kiadásainak egy részét 
a• várossal fizettesse meg, habár ennek ellenében a vármegyét ől semmi 
viszontszolgálatot nem élevezett. Ezért volt felháborító a vármegyei pénz-
tár követelménye 1762. február 1-én, melyben domesztikaadó címen évi 

38 



539 forint befizetésre szólították fel a várost. Mint derült ,égből a mennykő  
hatott ez a tanácsra, és mint jogtalan követellést utasította vissza, és azon- 
nal deputációsorozatot indított a felsőbb kormányszékekhez, sőt az égieket 
is segítségül híta igazságának kivívására, és 1764. március 23-a óta napon-
ként misét szolgáltatott, míg az ügy el nem dől. Abban az 'időben még az égi-
ek sem tudtak közvetlenül segíteni, így Bács vármegye az 1761 65. évi ország-
gyűlésen is, ahol a városnak mint hűbéresnek még nem volt helye, a vár-
megye saját ügyét sikerre vitte, azaz, a várost fiztésre kötelezte. A város 
továbbra is szívósan ellenállt, és kérelmére a királyn ő  1765. november 21-én 
kelt rezolúciójában. a vármegye követeléseit leszállítja, de nem . törli el. 
A városnak még friss volt a kamarával vívott harca a sérelmek miatt, 
most pedig a megadóztatás megérlelte benne azt a vágyat, hogy ahogy 
csak lehet, egy fordulattal a h űbér alól felszabaduljon. Ehhez pedig a 
tulajdonjog megszerzése kellett, mely egyúttal  a felszabadulását jelentette, 
de ehhez a• szabadsághoz a szabad királyi város címe hiányzott, mert a 
kamara és a vármegye súlyos terhe alatt sorsa szinte t űrhetetlen volt, 
mivel minden önálló kezdeményezésben kötve volt a keze. Tehát e nélkü-
lözhetetlen szabadsághoz minden módot és esaközt igénybe vettek. Ily 
értelemben els ő  lépésük 1764. áprilisban történt, éspedig a .királynőhöz 
folyamodtak az itt élő  nemesek, és egykori katonai tisztségükre hivatkoz-
tak, hogy ezért az áldozatos múltért semmi jutalomban nem részesültek, 
mint mások máshol, ahol nemesi kúriát kaptak. Áldozatos életükért a 
_város szabad királyi rangra emelését kérték. Amikor erre még választ 
sem kaptak, 1765. március 17-én a tanácsülésen úgy határoztak, hogy az 
amúgy is Pozsonyban és Bécsben 'id őző  küldöttek Vukovics Jermos és 
Vizi József révén, kik a vármegye adókivetését igyekeztek megfellebbezni, 
ezt az új folyamodvanytt is terjesszék a trón elé, megemlítve, hogy Zombor 
ezt már 1749-ben elnyerte, holott Szabadka polgárainak érdemei messze 
túlszárnyalják a zomboriakét. A folyamodványban kiemelték, hogy a sza-
bad királyi városi rangra Szabadka már rég megért, hol az ipar és keres-
kedelem az egész ország javára virágoznék. Hogy még hathatósabb legyen 
az ügy kimenétele, egy külön deputációt menesztettek Pozsonyba és Bécs-. 
be Vojnics Lukács és Mamuashcs József tanácsnokok személyében, fel-
hatalmazva őket, hogy az eddigi ígéreteken kívül a királyi kegyelem hálás 
elismeréséül még 8-10 000 forintot is ajánljanak a kincstárnak. (Vár. Iev. 
II. 17.) Ily hálópénzt eresztettek meg a radnai csodatev őhely barátainak 
is és 1767. május 24-én 12 aranyat és két csikót küldtek. Vatllási érzelmük- 
ben az ég pártfogásáért esedeztek, és újra 160 misét mondattak a város 
javáért. A földi halandók azonban ezt semmibe sem vették, és mivel ezen 
a földön a hatalom az ő  kezükben volt, a királyi udvari kamara Szabadka 
felhozott érvepre a következő  választ adta: „Hiszen a város már majdnem 
mindazon jogokkal bír, mint valamely szabad királyi város. A kamarai 
felügyelet pedig nem káros reá, sőt előnyös. A felszabadu!1!ás éppen csak ez 
alól mentené fel." Aztán kifogásolja földrajzi fekvését, és alkalmatlannak 
látja egy ipari és ,kereskedelmi központnak. Ugyanekkor ielLentmondá.sba ke 
- veredik a kamara, mert 18 700 forintnyi veszteségét fájlalja Szabadka 
szabad királyi várossá válásával. 

Fabsics István Szabad:ka bécsi ügyviv ője szintén eljárt a város ügyé-
beni, de hasztalan. Szabadka város mégsem adta fel a reményt, így aztán 
a földiek lekenyerezésével istápolta az ügyet, melyre Fabsics ügyviv őjük 
1767 januárjában külön. felhívta a figyelmüket a következ ő  ajánlattal: „Jó 
volna az urak jóindulatát privátum egy kis füstölt hússal vagy sós hallal 
megnyerni." Erre a város 1767. február 14-én Vizi József bírót és Vukovics 
Jeromos tanácsnokot "küldte fel deputációba. A kért füstölt húst és sós 
halat is elküldték, hogy azt Fabsics belátása szerint captacio bene volentiae, 
a jó szándék elnyerése céljából az urak között szétosszák. Úgy látszott 
azonban, hogy nem volt elég füstölt a hús és sós a hal, ment az urak kitar-
tottak előbbi érveik mellett, még kiemelve, hogy a város küls ő  rendje és 
csinossága, valamint lakosságának m űveltségi állapota sem felel meg egy 
szabad királyi város igényeinek, s aztán katonai érdemeikért, amelyekre 
mindig hivatkoznak, már elég elismerést és jutalmat kaptak (Iványi: 
232-233.) A kamara és a királyi udvar ily visszautasító magatartása letör- 
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te a város vezetőségének szabadságra irányuló ambícióját, de csak ideig-
lenesen, mert várható volt a h űbérurak újabb kapzsisága, amely a h űbé-
reseket újabb vállalkozásra serkentette szabadságuk kivívása érdekében. 
Mert alig múlt el öt éve, hogy a várost újabb adóval terhelték, 1770-ben 
megint egy jövedelemtől fosztották meg, éspedig az úgynevezett bitang 
marhának a jövedelmétől. Természetesen ezt is visszautasította a város, 
mint a vármegye jogtalan követelését, amiért a vármegyei ügyész 1773-ban 
kriminális pert indított a város ellen, anegfényegetve az egész tanácsot a 
bíróval együtt, hogy börtönbe zárja. Tehát minden alkalommal úgy bántak 
a várossal, azaz paraszt magisztrátusával,. ,;mint a leghitványabb falu kép-
viseletével". Ezért az 1774. november 28-i városi tanácsülésen elhatározták, 
hogy deputációt küldenek a fels őbb kormányszékekhez, hogy engedélyt 
kapjanak panaszbeadványra, mert még ett ől is el váltak tiltva. Aztán a 
vármegyei és kamarai tisztek a városi tanáccsal úgy bánnak, mint a leghit-
ványabb falu bírójával, mert még börtönnel is fenyegetik, még akkor is, 
ha jogos védelmükért szállnak síkra. A város polgárainak a jogait sem 
veszik figyelembe, mint a vám és a harmincad alóli felmentést. Ha tmeg 
is ígérik bajaikra az orvoslást, szándékosan elmarasztalják, s őt újabb rés 
újabb megterhelést rónak rájuk, mint amilyen a 'különadó a házipénztárba, 
és legújabban a bitang marha jövedelmének a megvonása. A határpörök-
ben hivatalból kiküldött uradalmi ügyész sem nézi a város érdekeit, de .az 
úriszékre delegáltak napidíjait megfizettetik a várossal. Mindezekb ől vilá-
gos, hogy mily nagy különbség van egy szabad királyi város és egy mez ő- 
város között, mint amilyen Szabadfika, melynek védelmét nem engedélye-
zik, sőt a díjazott hűbérúri tisztviselők semmilyen védelemben sem része-
sítik. IIy elnyomott körülmények között sem az iparosok, sem a kereske-
dők nem hajlandók megtelepedni, ez pedig a gazdasági pangást vonja maga 
után. Egyszóval: gazdasági fellendülés nélkül kulturális fejl ődés sem lehet-
séges — volt az elv, már akkor. A város elnyomott .helyzetének javítása 
érdekében Vojnics és Kopunovics tanácsmákok a kimerültségig kilincsel-
tek Pozsonyban és Bécsben, de eredménytelenül, ezért a tanács hazaren-
delte őket. Az 1776. február 15-i tanácsülésen Josreh Péter bírót és Rudics 
Máté tanácsnokot jelölték ki a város képvisel őinek, s azok azonnal Bécsbe 
utaztak. Bécsben Redl nevezetű  tekintélyes személyt :keresték fel, az bemu-
tatta őket Vlasics kamarai titkárnak, aki Megígérte a tárriogatást; és hogy 
egy bizonyos udvarhölgynél személyes kihallgattatást • fog eszközöltetni a 
deputáció részére. Redl ugyanis már beszélt a fikirályn ővel. a város ügyé-
ben. A királynő  rokonszenvvel volt a város • iránt, de pártfogásáról hallga-
tást parancsolt, nehogy segítsége meghiúsuljon. Redl továbbá ajánlja a 
küldötteknek, biztosítsák a királynőt arról, hogy a város lakosai ökörte-
nyésztéssel foglalkoznak, és- azért kérik a város felszabadítását, hogy a 
marhakereskedés még nagyobb lendületet nyerjen.. Ugyanakkor még azét 
a' tanácsot kapták, hogy befolyásosabb f őuraknak á kegyét kell megnyer-
niük. Ilyenn most Majláth, ki ezt az ügyet fogja kezelni. Ennek legalább 
150 aranyat kellene adni (Iványi: 250.), mert az ügy sikere t őle függ, mivel 
a kamarának véleményadásra küldött királyi rendelet megszövegezéséét ő  
végzi. A másik befolyásos úr gróf Festetics a magyar kamaránál. Ez pénzt 
nem fogad el, hanem most éppen .ménest 'rendez be, "s e célra mindenfel ől 
aranypej színű  kancákat keres. Ennek 20 kancát és egy mént lehetne'fel-
ajánlani. A harmadik Krusper jószágigazgató Zomborban, de vele majd 
személyesen fognak találkozni, mert a királyi határozatot őhozzá küldik, 
és a deputáció akkorra odaér. Ezek után Vlasics sugallata alapján meg-
szerkesztették a német szöveg ű  kérvényt (Vár. lev. II. 35.), melynek elején 
sajnálattal panaszkodnak, hogy e város mint határ őri helység több érde-
met szerzett magának, mint Zombor és Újvidék, melyek. szabad királyi 
városokká lettek, ugyanakkor Szabadka e kegyben .nem részesült. Ezt a 
német nyelvű  kérvényt a szükséges mellékletekkel és felvilágosításokkal 
ellátva a bécsi meghatalmazottak még 1776. március 31-én felterjesztettek. 
A királynő  április 4-én parafálta, és 9-én a magyar illetékesekhez küldték, 
ott 20-án tárgyalták, és 27-én a •  helytartótanácshoz wtalták, majd május 
13-án a magyar kamarához került. A követek Majláth,kancelláriai refe-
renssel újratalálkoztak, és április közepe táján Bécsb ől Pozsonyba men- 
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tek, hogy itt is a kamarai tanácsosokat ügyüknek megnyerjék. Itt akartak 
maradni a kamara és a helytartótanács döntéséig, majd Zomborba szándé-
koztak menni, főleg Krusperhoz, hogy az ottani illetékes befolyásos ura-
kart céljuknak megnyerjék, de április 23-án Josich felesége halála miatt 
hazatávozott, Rudics pedig egyedül maradt Pozsonyban, ahol az illetékes 
urakat kecsegtet ő  ajándékokkal igyekezett befolyásolni a város szent ügye 
érdekében. Mivel az ügyet kezel ő  vegyes bizottság tárgyalása késett, és 
Rudics több okból is szándékozott hazajutni, különösen mert odahaza a 
tanács tagjaiegymás ellen ármánykodtak g őgös magatartásukkal, és a 
nép bizalmát is megrendítették. Közben. a .szabadkai görögkeletiek monstre 
peticiójukkal, tömeges kéréssel folyamodtak a királyn őhöz a katolikusok-
kal szembeni sérelmük miatt, épp a legkedvez őtlenebb időben, amelynek 
álodáztatásáért is Rudicsnak kellett ;küzdenie az illetékeseknél. Redl a pra-
voszlávoknak megígérte, hogy ezt az ügyet akadályozó kérvényüket félre-
teszi, mert az ő  kezén megy keresztül. Végül május elsejém. Rudics is ha-
zajött. A város kérvénye 1776. április 27-én Pozsonyba ;  a helytartótanács-
hoz jutott. 1776. június 10-én ez a vármegyéhez küldi, de már májusban 
a kamara is tárgyalta. A kamarában Krusper is ott volt. A vármegye jú-
lius 29-én tárgyalta az ügyet, de csak szeptember 18-án hozott határozatot 
a vármegyei és kamarai személyekb ől álló vegyes bizottság. Szabadka 
szabad királyi várossá emelése ellen többek közt a következ ő  indokokat 
sorolják fel: A megyében két szabad királyi város van, mely elég, és ha 
több lennie, mert más várasok i's kérnék, felaprózodna a vármegye. Nincs 
lehetőség az ipar fejlődésére, mert faanyagban szegények. A dézsma évi 
megváltási 5000 forint díját sem fizetik rendesen, akkor hogy bírnák kifi-
zetni a 240 000 forint örökös megváltási díjat. Különösen a lakosság m ű-
veltségi hiányát kifogásolják. Ezekkel szemben a város a következ őképp 
érvel: Epp a függőségi viszony akadályozza az ipar fejl ődését, mert a 
megye megterhelően csapna le minden jövedelmez ő  iparágra. Megjegy ,  
zendő , hogy akkor .valóban elmaradott volt az ipar, s őt az asztalos is eltűnt 
a városból, mert a nép úgy el volt szegényedve, hogy majdnem mindent 
háziiparral pótolt, sőt az egészségügyi szolgálatokat i's a két borbély vé-
gezte. Továbbá pedig így érvelt a város: Az iparosdkkal szemben a megért ő  
bánásmód fellendítené az ipart, de .a kereskedelmet i's, s ő t a város körüli 
falvak is fejlődésnek indulnának. Ami a .jövedelmet 'ihleti, a 2300 ház és a 
12 puszta, valamint a többi jövedelmi forrásból származó adó biztosítaná 
az évi törlesztés összegét a felvett kölcsönre. 

Ezek után Szabadka városi tanácsa 1776. december 2-án Josich Péter 
és Percsich Simon .tanácsnokokat 'küldte Bécsbe. Miután ezek hosszas 
fárasztó utazás után 1777. január 4-'én Bécsbe érkeztek, el őször Redl királyi 
biztost keresték fel, 'kivel bizalmasan 'elbeszélgettek. Redl azt tanácsolta, 
hogy annak a bizonyos befolyásos udvarhölgynek 'ne természetben aján-
dékot  adjanak, mert azt a császári udvarba bajos lenne bevinni, hanem 
pénzbeli ajándékkal lássák el. Redl felvilágosította a küldötteket, hogy 
ez a hölgy nemcsak a febsszabadítás elérésében segítheti a várost, hanem 
abban is, hogy kedvezményes módon fizessék a megváltási illetéket. Via-
sicshoz is elmentek, 's ettől jó ígéreteket kaptak, egyúttal azt tanácsolta, 
hogy a kancelláriai tanácsosokat is inkább pénzbeli, mint természetbeli 
ajándékkal tiszteljék meg, mert az utóbbit azok röstellik elfogadni. (Ivá-
nyi: 261.) Josich és Percsich január 8-án Pozsonyba utaztak, de ott kedve-
zőtlenül véleményezték a kérelmet. A küldötteket ez nem izgatta, mert 
Végh 'tanácsostól biztatást kaptak, és várták, hogy kérelmüket Bécsbe te-
gyék át. Így újra Bécsbe utaztak, hogy ott pártfogóikkal értekezzenek, azaz 
ügyükben befolyásos urakat ajándékokkal lássanak el, mert „si .intentiona-
mur •beari, opportet illos donarüs invisere" — írják haza latinul január 
12-én., és engedélyt kérnek, hogy a magukkal vitt 'kötelezvényre pénzt vehes-
senek fel, vagy hazulról küldjenek újra egy-két ezer forintra szóló kötelez-
vényűrlapot (charta biancát). Egy vegyes bizottsághoz a pozsonyi véle-
ményezés is megérkezett Bécsbe. Hazulról azonban semmi választ, azaz 
sem levelet, sem pénzt nem kaptak. Így üres kézzel ikilincseltek. Stifftel 
nevezetű  úr el is kergette őket. Végül mégis egy Körösztúri nevezet ű  befo-
lyásos úr vállalta a pártfogásukat, és német nyelven József császárhoz 
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megszövegezte a beadványt, amelyben a vármegye által felsorolt akadályo-
kat megcáfolva, Szabadka város pozitívumait emelte ki, többek között a 
város népességét, terjedelmét és katonai érdemeit. E kérelem február 9-én 
érkezett a császárhoz. Peresich február 10-én hazautazott, mert most már 
maga Josich is elégnek bizonyult az ügy további intézésére, hiszen 35 éve 
volt a város szolgálatában. Iványi költ ői képet fest róla: „Megőszült, jóra 
valóöregúr volt. Tüzes lélekkel, teljes odaadással járt el a rábízott ügyben. 
Az ő  élete a város érdekeivel régen egybeolvadt. Most is magára hagyatva 
járt-kelt megbízatásában, mindenütt informált, kapacitált és pártfogót ke-
resett. Közben-közben vallásos érzetében nem egyszer az éghez is fohász-
kodott: imádkozott és éberkedett, hogy az óhajtott célt elérje. Habár a már-
cius 26-án megtartott vegyes bizottság a kérelmet elvetette, az öreg Josich 
mégsem vesztette reményét, és a királyn őnél audenciát csikart ki. Végre 
április 6-án derült napra ébredt, mert a felséges asszony színe el őtt meg-
je.lenhete,tt. Sietett is, nehogy elkéssen. Már fél hétkor ott volt a Burgban, 
és misét is hallgatott, azután pedig délután fél kett őig várakozott, míg a 
sok kérelmező  közül rákerült a sor, és bebocsátást nyert. Kérelmét rövi-
den félőszóval ismertette, és azt írásban is átnyújtotta. ő felsége emlékezett, 
hogy Szent Mária város ügyében intézkedett, de nem tudta, hogy hol akadt 
az el. A 'királynő  közben megkérdezte, vajon merre is van Szent Mária. 
Vajon van-e egészséges vize és leveg ője? Ily bizalmas kérdésre megeredt 
a beszédes öreg szóáradata, és ha pia fraus (kegyes csalás) nélkül is, de jó 
adag költői lelkesedéssel magasztalta városának .minden szép tulajdon-
ságát. Felemlíti, hogy a város magas fekvés ű  és homokos helyen van, és •a 
legjobb vízzel és levegővel bír. Köröskörül szőlőskertekkel .bekerítve, 
mintegy paradicsomban. fekszik. A királynőre a kedves beszédű  öreg hatás-
sal volt, és kegyesen mosolyogva mondta: „Das Fist schön, das Szent Maria 
als in einem Pareis heget. Ob auch das chöne Hauser sind?" (Szép, hogy 
Szent Mária mintegy paradicsomban fekszik. Vannak-e ottan szép házak?) 
Az öreg lelkesen felsorolta a templomokat, a katonatiszti lakóházat, és 
'mivel a 'királynét jókedvében találta, egész családias beszélgetést kezdett az 
öreggel.; gyermekeir ől és feleségéről érdeklődött. Hihetőleg megtetszett 
neki az öreg rokonszenves, tisztes személye. Nem lehetetlen, hogy ez is be-
folyással volt a város minden fórumon megbuktatott ügyének feltámasz-
tására. Josichot az audencia bizalmas s családias hangulata oly lelkese-
déssel és boldogsággal árasztotta el, hogy noha felesége halálának évfor-
dulóján szomorkodnia kellett volna, végtelen boldogsággal távozott a Burg-
ból. Reményében nem is csalatkozott. Utána Josich bátorságot kapott, hogy 
magas rangú személyek pártfogásáért folyamodjon, köztük Miksa f őherceg-
hoz, kit vendégül hívott meg Szabadkára. Mindezek segítségüket ígérték. Má-
jus 'közepén érkezett a királyi véleményezés a kance!llariába, az udvari 
hivatalba, de nem hirdették. ki. Tudniillik, a királyn ő  a karm.ányszéke.k 
negatív véleményének ellenére nem ejtette el az ügyet (mint két évvel 
előbb Nagyváradét), hanem újabb adatokat kért, hogy lehet őséget adjon 
az ügy sikeréhez. Josi ćh most már nyugodtan indult haza. Itthon pedig 
megelőzte Körösztúri bécsi ügyvivő  levele, melyben az öregnek páratlan 
szorgalmát, odaadó kitartását és buzgalmát dicsérettel méltatta a tat 
nács előtt." 

A felszabadulással kapcsolatos kérelmét az udvar •a helytartótanács 
és a magyar kamara által Bács vármegyéhez és a zombori kamarai jószág-
igazgatóhoz küldte 1777. július 3-án:, hogy a vármegye új vélemenyt adjon. 
A vármegye ezt halogatta, ezért a helytartótanács 1778. március -  12-én 
újra sürgette azt a váFniegyánéil. A vármegye 1778. május 11-én ült össze, 
és megállapította a megváltandó terület nagyságát és annak megváltási 
díját, azaz 240 000 forintot. A bizottság jegyz őkönyvét a vármegye 1778. 
június 15-én a zombori közgy űlésről terjesztette fel a helytartótanácshoz, 
s abban Szabadka város szabaddá tétele esetén feltüntette a reá várandó 
kötelességeket is. Erre a város 1778. augusztus 22-én Szucsich János tanács-
nokot és városi kapitányt, valamint Paresetics Antal f őjegyzőt küldte elő-
ször Pozsonyba, a magyar királyi helytartótanácshoz és a magyar királyi 
kamarához, hogy Bajmok és Csantavér ne vétessék el a várostól, mint 
ahogy a vármegye akarja, mert ezek a városból települtek oda, és ez a 
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nép nem engedi magát újra úrbéri jobbágyságba visszavetetni,• inkább 
visszaköltözik a városba. 

Pozsonyban mindkét helyen biztatásban volt részük, és október 2-án 
Bécsbe siettek, habár Pozsony mégis támasztott nehézséget, amiért az 
ügyet Bécsb ől újra vissza akarták küldeni Pozsonyba, mire a küldöttek 
személyes kihallgatást kértek a királyn őtől — hogy a dolgok elejét vegyék 
—, azzal, hogy a királynőnek száz katonalovat ajánlottak fel, melyeknek 
az akkor folyó bajor örökösödési háborúban nagy hasznát vehette. A 
bécsi urak azonban ezt az ajándékot kevésnek találták, ezért a küldöttek 
erről értesítették a várost, és a december 11-én tartott ülésen a királyn őnek' 
hadiköltségek fedezésére a 100 lovon kívül megszavaztak még 20 000 fo-
rintot (5000 aranyat). így az ajándékokat kegyesen elfogadták, és a város 
ügye sikeresen haladt, épp amikor Pécs felszabadulása az ottani nemesek 
szűkmarkúsága miatt visszamaradt. A város küldöttei karácsonyra már 
ezt írhatták Bécsb ől külön postával: „ügyünk jól á11, és gyorsan halad, 
csak pénzünk legyen elég." Paresetics Antal ezt december 14-én így fogal-
mazta.: „Pak pružili noge, da se i oni potkuju." (És kinyujtják lábukat, 
hogy őket is megpatkolják.) Mivel Mária Terézia kincstára a hosszú há-
borúk miatt ki volt merülve, ez az ajándék jól jött, és 1779. január 22-én 
Mária Terézia Szent Máriát (Szabadkát) hivatalosan szabad királyi városi 
rangra emelte. Szucsics János ezzel az örömhírrel január 28-án érkezett 
haza, és ennek ünneplésére tedeumot, hálaadó misét tartottak. 1779. feb-
ruár 12-én a Bécsben id őző  Parcsetics Antalhoz érkezett Szucsics János és 
Mamuzsics Márton, hogy közösen várják me.g az ügy teljes befejezését és 
a szaba•d'ságl'évél magszövegezését. Február 19-én Parcsetics értesíti •a vá-
rost, hogy a királynő  Szent Mária névről a saját nevére, Mária Teréziára, 
Maria Theresiopolisra keresztelte a várost. A város örömében, február 
26-án. megtartott gy űlésén elhatározta, hogy másnap, február 27-én., reggel 
fél nyolckor misét szolgáltat. Nagy néptömeg jelenlétében Ranicš István 
apát és a város első  világipapplebánosa, az akkor plébániául használt, - és 
e célból deszkaépülettel nagyobbított Rókus-kápolnában végezte az ünne-
pélyes istentiszteletet, magyar és illír nyelven. Itt határozták el, hogy min-
den január 22-én misével emlékeznek meg a napról. 

A város sietett elküldeni az 5000 aranyat. Május 7-én volt a díszes 
oklevél átadása, amikor egyúttal a királyn ő  a város küldötteit 'képével 
ellátott arany- és drágaköves éremmel tüntette ki. A küldöttek május 20-án 
érkeztek haza a szabadságlevéllel. A küldöttek elé díszmenet vonult Tompa 
puszta határáig. Ott Parcsetics Antal tartott beszédet — latin nyelven —, 
kiemelve, hogy visszatértek, de nem a kamarai Szent Mária mez ővárosba, 
sem a földesúri joghatóság alá, hanem a szabad királyi Mária Theresiopolis 
saját joghatoságú városba. Május 22-én (szombati napon) a tanács és az 
összesereglett nép el őtt Vojnovics Jakab, Vermes Mihály Bács vármegyei 
tábtiabírá'k, Frankovics Antal vármegyei esküdt és több nemes jelenlétében 
pontról pontra felolvasták az értékes okmányt. Másnap pedig a Rókus-ká-
polnában tedeumot tartottak. A körmenet a barátok 'templomába ment, 
ahol illír és unragyar nyelven szónoklat hangzott el. Az istentisztelet után 
Roncs plébánosnál nagy ebéd volt. A nép részére pedig a tanács 10 akó 
bort adományozott. 

A város privilégiuma vörös bőrbe kötött kis fólió (ívrét) alakú könyv-
ben volt. Latin szövege pergamentre volt írva. Az els ő  lapon a város ele-
ven színekkel, gyönörűen festett címere díszelgett. A 'királyi okmány pedig 
arany zsinóron függő  aranyozott szelencében volt. Felolvasás után újra 
zár alá tették, a királyi biztos megérkezéséiig, ki ünnepélyesen fogja felol-
vasni annak szövegét. Addig is készültek a nagy napra, amikorra rnegér-
kézik a királyi biztos, de éppúgy jelen lesznek a vármegyék és a szabad 
királyi városok képviselői, egyéb főrangú egyházi és világi urak, valamint 
a szomszéd vármegyékb ől jövő  nemes úri és hölgy vendégek. Május 24-én 
megbízták Kopuawvics György tanácsnokot és M'arlkovics József adószed őt, 
hogy az avató ünnepségre a pesti vásáron vegyenek — többek közt — négy 
tucat fekete bőrrel bevont széket, két karosszéket, egy szétszedhet ő  nagy 
asztalit, egy hordó tokaji és egy hordó fehér sanllyai bort, valamint 100 po- 
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harat. Továbbá vegyenek kardokat és kék selyemöveket a tanácsnokok 
részére és még 50 kardot a banderista polgárok részére. Közben július 
28-án jelenti Vlasics András magyar királyi kamarai tanácsos az ünnepé-
lyes installációra és á város rendezésére kijelölt királyi biztos, hogy augusz-
tus 23-án szándékozik az avatásra lejönni. Mivel a város erre még teljesen 
nem készült fel, Paresetics f őjegyzőt küldték Pozsonyba, hogy halasztást 
eszközöljön ki. Sikerült ás a határid őt 1779. szeptember 1-re tenni. így 
augusztus 30-án estefelé Vlasics a f őjegyzövel Szegedre ért, ahol Ranics 
apát és Vojnics Zakariás, a küls ő  tanács vezetője hat egyenruhás városi 
katonával fogadták. Szegeden megháltak, másnap ebéd után 2 órakor az 
említettek többszegedi nemes, polgár 'kíséretében Szabadkára indultak, 
melynek határát 1779. augusztus 31-én, d.u. 5 órakor érték el. Itt zeneszóval 
és mozsárdörgés közt kb. 50 nemes és 200 polgárból álló lovascsapat várta 
a vendégeket. A fogadó beszédet Szucsics János, a város és a polgárlova ok 
kapitánya mondta — latin nyelven, melyre a királyi biztos válaszolt. Majd 
mozsárdörgés közt folytatták útjukat. Iványi ezt így írja le: „Az els ő  ha-
lomhoz évre, a sok úri vendég az egész vármegyéb ől meleg fogadtatásban 
részesítette a királyi biztost, majd folyatta útját az ünnepélyes menet; 
elöl két lovas, majd a polgári bandérium, mely után következett a biztos 
kocsija, nemesi lovassággal körülvéve, utána a városi katonaság és 26 úri-
fogat. Este hat óra harminc perckor a királyi biztost zeneszó és mozsár-
lövés •özepette nagy örömrivalgással fogadták a város küszöbén, ahol 
négyszögű  csatasorban álltak föl. Az egyik oldalon 200 gyalogpolgár lobo-
góval és az éppen itt állomásozó Kinszky-ezred zenekara foglalt helyet. A 
másik oldalon állottak a polgári lovasok, a harmadikon sátrak állottak, az 
öt szomszéd vármegyéb ől idesereglett nemes urakkal és hölgyekkel. A ne-
gy-édik oldalt a királyi biztos hintaja és kísérete zárta be. Mihelyt a biz-
tos 'középre érkezett és megállott, azonnal a város bírája, Mamuzsics József 
és az egész tanács_ eléje lépett, s miután ismét a f őjegyző  üdvözölte a ki-
rályi biztost, aki ezt megköszönte, a város bírója a városháza aranyozott 
kulcsait nyújtotta át a királyi biztosnak, melyeket a királyi biztos «rövid 
Szavak kíséretében visszaadott. Ünnepélyes hosszú sorban az 52 szép • úri 
fogattal tovább vonultak, és elkísérték a magas rangú vendégeket a ré-
szükre kirendelt épületbe, mely az akkor épül ő  Szent Teréz-templommal 
szemben volt. Lakásukkal szemben, az épül ő  templom mellett volt emelve 
egy házmagasságú kerek. halom, és ezen egy hat öl magas 'obeliszk, emlék-
oszlop állott :kivilágítva a következ ő  latin szövegezésű  felirattal, mely ma-
gyarra fordítva így szól: Fenséges Mária Teréziának, a. magyarok igazságos 
és kegyes királynőjének, Mária Theresiopolis polgárai a királyi városokkal 
közös szabadságot nyervén, és a fönséges név ritka közösségével megaján-
dékozva, hűségük és hálájuk örök emékéül ezen halmot •összehordták 
1779-ben:" Utoljára 1798-ban említették e halmot, de aztán elt űnt. 

1779. szeptember 1-én ünnepélyesen, az akkori városháza el őtt ke'szí-
tett emelvényről, ismertette a királyi biztos e nagy jelent őségű  eseményt. 
Az emelvényen a királyi biztos és a magisztrátus foglalt helyet, körülöttük 
pedig kivont karddal állott a polgári katonaság, az 'udvar és a zsúfolásig 
megtelt mindenrendű  és rangú díszes hallgatóság. Kb. 12 000 ember volt 
jelen. A királyi biztos többek között ezeket mondta: A királynő  e mező-
várost szabad királyi várossá tette, így jogot adott, hogy az országy űlésen 
is részt vehesseteik. Az eddigi roppant nagy földbirtokok tulajdonjogát vég-
legesen átadta a királynő , és egyúttal polgári joggal látta el a várost. Par-
csetics Antal mondott köszönetet. Utána Palma Ferenc Károly bécsi pré-
post ünnepélyes tedeumot mondott a templomban, majd az ünnepség la-
komával folytatódott a Ro.gina basán. Itt zeneszóval a városon átvezetett 
ökrött vágták le és. nyárson sütötték meg, a f őtéren pedig 50 akó bor volt 
fogyasztásra. A nagy eseményt ily kit űnő  hangulatban ünnepelték meg. 

Innen kezdődött Szabadka gazdasági és kulturális életének fejl ődése, 
mely 200 év távlatából mérlegelve jelentős, és óriási lépés a szabaddá vá-
lás előtti napjaihoz viszonyítva. Tehát ez az áldozatos küzdelem és munka 
a mai gazdasági és kulturális fejl ődésének eredményeivel megérte. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 6. 

Meghalt Tommaso Landolfi. Véletlenül három nekrológ került a kezem-
be, amelyek a nem túlságosan ismert olasz író különc, emberkerül ő  egyé-
niségét méltatták. Én egyetlen novellájára emlékszem a Gogol feleségére, 
amely meghökkentően fantasztikus történet volt, s nekem nem tetszett. 
Egy tetszés szerinti nagyságra felfújható gumibaba volt Gogol  felesége. 
Hogy miért éppen Gogolé, aki tudvalevőleg nőtlen volt, örök rejtély ma-
rad. Sok szó nem esik Landolfi novellájában sem • Gogolról, mint ahogy 
T. Gogol halála című  könyve is messze megkerüli a Holt lekek írójának 
utolsó óráját, amikor: A létrát, a létrát! — felkiáltással párnájára hanyat-
lott és meghalt. Egyes irodalomtörténészek szerint ezeknek az utolsó • sza-
vaknak volt köszönhet ő, hogy a cár végleg megenyhült iránta, mivel meg-
érttették vele, hogy az önsanyargatásban belepusztult író azért kérte a lét-
rát, mert azon akart felmászni a mennyországba. 

Landolfi haláláról csak akkor szerzett tudomást a nyilvánosság, ami-
kor eltemették. Halálában is hű  akart maradni önmagához, a szinte bete-
gesnek tűnő  szerénységhez. Francois Bondy írja róla, hogy például nem 
engedte kiadójának még a fülszövegben sem könyvének dicséretét. Ez 
annál érthetetlenebb, mert egyrészt nagy tisztel ője volt D' Annunzióiiak, 
akinek a feltűnés, a „nyilvánosság üdítő  légfürdője", ahogy mondani sze-
rette, mindennél fontosabb volt. Másrészt azt írta önmagáról, hogy min-
dig is inkább mások útját követte, mint a sajátját. 

Mindezt a halála után tudtam meg Landollfiról. Azt is, hogy nem 
méltányolták kellőképpen az érdemeit és a jelent őségét. Francois Bondy 
keserűen jegyzi meg, hogy legalább olyan nemzetközi elismerést érdemelt 
volna, mint például az argentin Jorge Luis Borges, akit minduntalan fel-
terjesztenek Nobel-díjra, s aki a valóság el ől ugyanúgy a fantasztikumba 
menekült, mélyen megvetve a reális világot, akárcsak Landolfi. A m űvek 
visszhangja azonban fölöttébb megbízhatatlan, s ezt épp Landolfi fejte-
gette finom hangolftságú esszéiben. 

Idegenkedése a realitástól élete vége felé, közel a hetvenhez olyan 
nagy méreteket öltött, hogy másról már nem volt képes írni, csak önma-
gáról és a legszűkebb környezetéről: fiatal feleségéről és gyermekeiről. 
Elvesztette érzékét a harmadik személy iránt. 

Kritikusai abban is megegyeztek, hogy Landolfi minden írásában kér-
déseket tett fel önmagának, választ sehonnan se várva, legkevésbé önma-
gától. Azt mondta, ha válaszolni tudna, nem kellene írnia, 

A kor nem kedvez az ilyen irodalomnak. Napjainkban az egész vilá-
gon a válasz a fontos, nem a kérdés. S a válasznak olyannak kell lennie, 
ami megfelel a köztudat igényének. Még akkor is, ha nem az írónak kell 
válaszolnia arra a kérdésre például, hogy Godót miért nem jött, ha egy-
szer várták. 
• Csodálom, hogy Márai nem fedezte fel a közelében élt olasz írót. 

BorgesrőQ annál nagyobb tisztelettel emlékezett meg Naplójában. Úgy em-
lítette, kortársi irigységét se rejtve véka alá, hogy ma az egyetlen író a 
világon, aki fütyülni ' rner a világra. S ezt a megállapítását még a Nobel-díj-
ra való jelölés előtt tette. Landolfi azonban nem volt harcos természet ű, 
s így nyilván bántó kijelentésekkel sem akarta felhívni magára a figyel-
met. Az írás szigorú személytelenségében megelégedett azzal, hogy hol 
kicsire, hol óriásíjra fújta fel a gumibabát, Gogol feleségét. 

S ez a jelkép segíti eligazodni életművének nem túlságosan szélesre 
méretezett játékterén az olivasát, aki egyetlen ,dolgából következtetett nagy- 
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sápára és jelentőségére. S eközben nem mer hinni a halotti beszédek kegyes 
hazugságának, melyek szerint az alig ismert Landolfit csak ezután fogja 
megismerni a világ. 

De hát Borges se kapta meg a Nobel-díjat. 

Heinrich BölLt levágták. Ezt kell mondani, így, átvitt értelemben 
használva a súlyos szót a Nobel-díjas német elbeszél ő  legújabb regényé-
nek kritikai fogadtatásáról. Nemcsak a témát kifogásolják, amely termé-
szetesen most is, mint .Böll minden írásában, a mai német társadalom 
élesen szatirikus tükörképe. A pongyolaságát ítélik el, azt, hogy elszegé-
nyíti a német nyelvet. 

Nem olvastam a regényt, amelynek Fürsorgliche Belagerung a címe. 
Csak a körülötte kavargó botrányra figyeltem fel. A tényre, hogy legtöbb 
kritikusa kíméletlenül elutasította és Böllhöz méltatlannak mondta az új 
regényt. A Der Spiegel ugyan az új köztársasági elnök, Carstens nevét is 
megemlíti, aki szerint Böll szellemi terrort gyakorol könyveivel a közvé-
leményre, Mégse merném feltételezni, hogy az ilyen felülr ől - elhangzó véle-
mény befolyásolná a kritikát egy magát demokratikusnak nevez ő  országban. 

Mindegy,akárhogy is van, Böll esete arra figyelmeztet, hogy a Nobel-
díjasok se sérthetetlenek. Eddig ugyan nemigen volt példa rá, hogy ilyen 
durván és könyörtelenül kikészítettek volna saját hazájában egy világ-
hírre emelkedett írót, viszont Móricz Zsigmond nem ok nélkül panaszolta, 
hogy a legkisebb kritikusnak is jogában áll lepocskondiázni a legnagyobb 
drámát. Mint színpadi szerzőnek ugyanis nem volt szerencséje a kritiku-
soknál. Évtizedeken át fáradhatatlanul kísérletezett színdarabírással, és 
sosem tudott tartós sikert elérni. Ugyanakkor az !irodalom perifériájáról 
jött jelentéktelen darabírók atelt házak százas szénaja-ig meg sem álltak. 

Csakhogy azóta • általánosan elfogadott irodalomtörténeti tény, hogy 
Móricz Zsigmond drámáiról szólva a kritikusoknak igazuk volt. A leg-  -
kisebbeknek is. Az irodalmi köztársaság mindenkinek szabad vélemény-
nyilvánítást biztosít. Itt még büntetlenül kiálthatja bárki, hogy a király 
meztelen. Igaz, hogy ez a demokratikus jog legkevésbé az irodalomban 
veszélyes. Viszont az is igaz, hogy a szellemi diktatúra ugyancsak zavar-
tálanul kibontakozhat itt, olyan paradoxonokat is életre keltve, amelyek 
a „virágozzék minden virág" jelszavával •a legszigorúbb kizárólagosságot 
gyakorolják. De hát az ilyesmi már külső  beavatkozás eredménye. 

A ,kis kritikusok", akik annyi bosszúságot okoztak Móricz Zsigmond-
nak, miközben a színpad szürke mesterembereinek feje fölé dicsfényb ől 
fontak koszorút, egy dolgot nem hangsúlyoztak eléggé. Azt, hogy Móricz 
Zsigmond színpadi sikerei elé éppen a saját nagysága ,állt oda akadálynak. 
Többet hozott magával, mint ami elfért volna a színpad sz űkre szabott 
területén. Tehetsége szétfeszítette a kulisszákat, az életb ől hozott színei 
túlharsogták a színház festett világát. 

Nem tudom, Böll-lel mi történhetett. ő  változott volna meg csakugyan 
olyannyira, hogy pongyolaságot vethetnek aszemére, s ami még rosszabb, 
álmosító unalmat, épp neki, aki pedig mindig izgalomban tudta tartani az 
olvasót? Vagy egyszerűen másféle éghajlat vette volna körül mostanában, 
s így történhetett, hogy eltorzulva ver ődött vissza, amit művében világgá 
kiáltott? 

Az említett éghajlati változások korunkban számos kialakult életm ű-
nek adtak merőben más fordulatot, mint ami addig rájuk jellemz ő  volt. 
A Saulusokbói Paulusokká lett írókat olyan vádak iis érhették, hogy meg-
tagadták a múltjukat, miközben az is igaz lehetett, hagy nem ők változtak 
meg, hanem a világ lett más körülöttünk, s ők épp ellenkezőleg, hűek ma-
radtak önmagukhoz. 

Heinrich Böll esete a kritikával aligha ilyen. Az ő  hazájában nem tör-
tént változás, legalábbis olyan jelentős átalakulás nem ment végbe, hogy 
hantással lehetett volna az író elbeszélő  kelvére, stílusára, sőt nyelvezetének 
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tisztaságára. Tarán csak egy kicsit elfáradt az író? Talán reménytelennek 
látja küzdelmét egy letűntnek hitt világgal, s most értette meg, hogy ez 
is csak illúzió volt. 

Mindegy, akárhogy is van, a kritika demokratikus jogát kell látni 
könyvének enyhén szólva barátságtalan fogadtatásában. 

Vagy talán mégis tévednék? 

Oskar Kokoschka is emigrálni szeretett volna. Egy 1937-ben írt és 
most előkerült levele tanúsítja, hogy követni akarta a nácizmus iszonyata 
elől menekülő  oly sok német írót és festőt. Pedig ő  nem is volt német, 
cseh származású osztrák volt, ezt :a levelét is Prágából írta bécsi barátn ő-
jének, egy évvel az Anschluss el őtt. „Kivándorlási terveiket szövögetek a 
vadnyugatra — írta. — Hogy lesz-e valami bel őle, nem tudom, mert most 
.kötöttem le magam egy szerz ődéssel ..." Hogy miért a vadnyugatra, örök 
rejtély marad. Abban reménykedett talán, hogy majd talál ott egy lakat-
lan szigetet, mint Gauguin Tahitiban, s ott várja ki a jobb id őket. Vagy 
pusztán gúnyolódó kedvében írta éppen vadnyugatot, azt akarván mon-
dani, hogy ott is nagyobb békében és biztonságban élhet az ember, mint 
Európában. 

Képeit nem fenyegette veszély, m űvészetére nem ütötték rá ,az entar-
tete Kunst bélyegét, mint a korabeli modernekére. Nyilván csak a várható 
lerohanástól félt. A diktanorikus rendszert ől, amely még akkor is elviselhe-
tetlen, ha nem bántják az embert. S ez a félelem nemcsak őt tartotta fogva. 
Egész Kelet-Európa rettegve várta a hitleri expanziót. Akkoriban írta Ba-
bits a Jónás könyvét és senki se mondhatta már: 

Mi közöm nekem a világ b űnéhez? 
Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. 
Az Isten gondja, nem az egyém: 
senki bajáért nem felelek én. 

Oskar Kokoschka akkorára kialakult világhírre emelkedett m űvész 
lett. Lehiggadt, megcsendesedett, s mintha visszatért volna a szecesszió 
Jugendstíijéhez, miután az expresszionizmusnak egyik megalapítója volt. 
Nem Festői kifejezésben persze. Életérzésében. Abban a gyermeteg szán-
dékában, amellyel fellépésétől fogva közeledett az emberekhez. Mert ak-
kor sem ábrázolni akart, hanem mondani valamit mindig, s ezért még 
nem is tartotta elegend őnek a festészetet, meséket is írt. Képei tulajdon-
képpen szintén mesék voltak, ilyen címekkel: A szél menyasszonya meg 
a Cirkuszi család gyermekei. És ha vállalta is a ;,vadak" jelzőjét, aniivél 
az avantgarde fiataljait illették, akik kiléptek a mester, Gustav Klimt 
bűvköréből, lélekben épp oly szelíd maradt, mint a szecesszió magyar-
országi hívei: Kőrösfői Krisch Aladár, Nagy Sándor, a zombori Juhász 
Árpád és a többiek. 

Idő  kellett ugyanis ahhoz, hogy Ruskin esztétikája. eljusson Bécsbe, 
s még tovább tartott, mire megérkezett a 150 kilométerre messzebb fekv ő  
Budapestre. Ott a lehajtott fej ű , hosszú szárú liliomok és egyéb sokindás 
egzotikus növények és virágok jelentették a szecessziót akkor is, amikor 
egyrészt túlhaladta a preratfaeíita!k modorát, másrészt egyszer űen kiment 
a divatból, s egy könnyű  kirándulás után Rippl-Rónai is visszatérhetett a 
maga útjára. Csak a gödöllői szekta maradt együtt Kőrösfői Krisch körül 
szelíd békében, hosszú ruhájú, nagy hajú asszonyokat festve, mintha a 
bibliai Lót lányai álltak volna nekik modellt. 

Kokoschka ugyan csupa pátosz és indulat, de világképe épp oly rom-
latlan maradt. Nem Is volt ereje elmenni, éppen csak hallgatásra ítélte 
önmagát, amikor a német csapatok bevonultak Ausztriába, s újabb mene-
külttik áradata indult el, a szabadabb határok felé. ĆS nem lett „kollabo-
ráns", mint Goya, aki látszólag alázatosan, de .a valóságban rettent ő  fölény-
nyel és gúnnyal festett meg mindenkit, s Malraux szerint így adott hírt a 
világnak a terrorról. 
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De az alpesi tájak Kokoschka képein közvetve ugyancsak a szelíd és 
békés természet példabeszédei az emberi er őszakkal szemben. Nem ment 
vadnyugatra, nem tiltakozott hangosan, de annál nagyobb er ővel adott 
kifejezést hitének a békében, amelyet végül is sikerült 'kivárnia.. 

~ 

Szimonov meghalt, porait a Kreml falában, a szovjet panteonban  
helyezték el. Ez a legnagyobb végtisztesség, amit ma egy orosz író elérhet. 
Persze, ezt ki kellett érdemelni, és Szimonov igazán kiérdemelte. Volt id ő , 
amikor ő  volt a legnépszerűbb író. Még csak nem is annyira az írásaiból 
kisütő  forradalmi hév tette azzá, hanem a !hazaszeretet. Ez talán kicsit 
furcsán hangzik, ha figyelembe vesszük, hogy a szocialista realizmus egyik 
példaképének tekintették, s olyan pártos írónak, aki egy hajszálra se tért 
el a hivatalos vonaltól. 

A második világháború alatt haditudósító volt Konsztantin Szimonov, 
s a kezdeti vereséget követ ő  csüggedés pillanataiban is a biztos gy őzelem  
szellemében írta frontjelentéseit. S csak természetes, hogy abban az id őben 
a pártnak ez volt a fontosabb, a honvédelem. De a háború után is, amikor 
Orosz emberek című  drámája aratott általános sikert Kelet-Európa szín-
padain, ez a — hogy hozzá ill ő  szót használjak — lángoló hazaszeretet 
jellemezte minden írását. 

Fagyejev és Szurkov mellett ő  irányította akkoriban a szovjet író-
szövetség tevékenységét, amelynek legf őbb dolga az éberség volt. Nem ok 
nélkül. A második írókongresszuson, amelyet húszévi szünet után, 1954-ben 
tartottak meg, egy egész ellenzéki fronttámadásait kellett visszavernie. 
Az említett «triumvirátus olyan írókkal került szembe, mint Ehrenburg, 
aki az Olvadással indította el a lavinát és Solohovval, aki minden dühét 
Zsdanov kedvencére, Szimonovra zúdította. A támadás végzetes volt. • 

A XX. pártkongresszus még csak lovat adott az ellenzék alá. Fagye-
jev öngyilkos lett, Szuzikov kiadta önleleplező , tizenöt évig ládafiában tar-
tott háborús naplóját, Szimonov pedig már rég engedett a nyomásnak és  

átállt az ellenzékhez. Csakhogy az akkor már nem ellenzék volt, hanem  

a hruscsovi vonal győztes élcsapata. A „lakirovkának" vége lett, s Szimo-
nov is megírta a maga elbeszélését — sok más regény mellett, Olga Berg-
holztól kezdve Paszternakig — az ártatlanul elítéltekr ől. A szocrealizmus 
háttérbe szorult. 

Aki Konsztantin Szimonov életművéről akar írni, szovjet irodalom-
történetet kénytelen írni negyven izgalmas év viharos fordulatairól, bele-
értve a XX. kongresszust, ,amikor költ ők és elbeszélők, csaknem kivétel 
nélkül, megtagadták korábbi műveiket. 

Vigyázzunk, nem pálfordulásról van szó, alakoskodásról vagy meg-
alkuvásról! Megkövetem haló porában Szimonovot az „átállás" szóért, 
amelyet oly könnyelműen mondtam ki vele kapcsolatban az imént. Senki 
sem „állt át". Az egész orosz élet vett akkor más, igazibb, őszintébb, em-
berségesebb irányt. Egy egész világ gyakorolt b űnbánatot, mint Tolsztoj és 
Dosztojevszkij regényeinek annyi hőse, a maga fájdalmas messianizmusá 
ban. Senkiben sem merült fel a kérdés, hogy miért nem írták meg mind-
ezt már előbb. Nemcsak azért, mert mindenki tudta, hogy nem lehetett 
megírni. Legfőképpen azért nem, mert a pártos írók hittek benne, hogy  

mindennek úgy kell lennie, ahogy lett. Ez a hitük oly mélyr ől fakadt, meg-
győződésük oly erős volt, hogy elnémított bennük minden kételyt és oppor-
tunusnák tűnő  :meggondolást.  

Babits szállóigévé vált verssora, hogy „vétkesek közt cinkos, aki né-
ma", korszerűtlenné vált, elvesztette értelmét. Mert a szállóigék is meg-
öregszenek. és használhatatlanná válnak. A magyar költ ő  még kiálthatott. 
A ő  korában még a nyomdafestéket sem tagadták megegészen az eretnek 
prófétáktól.. Szimonovban és sok száz társában a pártos öncenzúra oly 
erős volt, hogy még a kételkedés jogától is megfosztották önmagukat. 

Most úgy temették el Szimonovort, mint a szovjet nép h ősét. Ha jól  
emlékszem, már Ehrenburg is e díszít őjelző  birtokában hunyhatta le  
örök álomra a szemét. Mert nem ők kezdték az olvadást. Ők akkor is  
csak annak adtak hangot, amit az adott pillanatban pártjuk várt el t őlük.  
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Szimonov emberi nagyságában sincs okunk kebellkedni. Ellenkez őleg, őszin-
te megdöbbernéssel állunk ellentmondásos életm űve előtt, amelyen most 
végezte a halál az utolsó °sirnirtásokat. 

Hiába demokratizálódott a világ, úgyhogy még az afroázsiai népek 
milliói is kijöttek a dzsungelekből és elfoglalták helyüket a történelmi nem-
zetek és nagyhatalmak között. A polgár még mindig valamilyen vallásos 
tisztelettel viseltetik az uralkodók és egyáltalán a magasan fölötte él ők 
iránt. Csak annyi változás ment végbe ezen a téren, miközben a világ : az 
egetverő  változások egész során esett át, hogy a Gathai ;almanach a fémjel-
zésnek már nem az egyetlen forrása. S őt, az arisztokrácia meglehet ősen 
háttérbe szorult azután, hogy orosz nagyhercegek balalajkazenekarban ke-
resték .meg a kenyerüket, s egy magyar gróf felosztotta óriási birtokát a 
parasztok 'között. Ezeknek a helyét a pénz arisztokráciája töltötte be az 
elmúlt hatvan év alatt, s ma Tina Onasszisz magánélete jóval érdekesebb, 
mint a botrányosan élő  angol királyi hercegnőé, aki a görög millárdoslány-. 
hoz hasonlóan ugyancsak a váltakozó szerelem áldozata. 

A polgár lelke mélyén lappangó alázat azzal kapértelmet, ha köny-
vek, filmek és riportok időnként elhízzák a függönyt e megcsodálni való 
réteg magánélete előtt. Ezért vannak tele a nyugati lapok királyi családok 
hálószobatitkaival, s nyilván ezért írta meg már az id ősebb Dumas Maria 
Antoinette-ről szóló regénysorozatát, amely — mint mondani szokták - 
minden művelt nép nyelvére lefordítva ;aratott nagy sikert. Stefan Zweig 
aztán igazán  művészi eszközökkel állította, elénk a szép éstragikus sorsú 
királyné alakját tündöklését ől kezdve a vérpadig. 

Tulajdoniképpen ezek a történetek alapoztálk meg az életrajzi regé-
nyek biztosra vehető  közönségsikerét. Persze manr a modellnek is érdekes-
nek kellett lennie, s lehetőleg a felsőbb tízezerhez tartoznia. Szerényebb 
arányokhoz igazodva, s a magyar nemzet .galériájából választva h őseit 
így jelentek meg óriási példányszámban Harsányi Zsolt életrajzi regényéi, 
külföldön is messze maga mögött hagyva az érdekl ődést egy Kosztolányi 
vagy Móricz Zsigmond művei iránt. Pedig ők is megpróbálkoztak az élet-
rajzi regények műfajfával. Előbbit az örült római császár elferdült lelki 
életének titka, utóbbit až akasztófa árnyékában élt betyár, Rózsa Sándor 
ihlette meg. 

De Nero tágős figurája túl messze volt ahhoz, hogy bestseller lehes-
sen, Rózsa Sándor meg annyira benne gyökerezett a korabeli magyar 
életben, hogy épp ez az élethűség állta el útját a határokon túl. És a siker 
záloga különben is legtöbbször az igénytelenség volt. Királyokról vagy hí-
res emberekről írni az egyszerű  olvasónak. Közvetlen eszközökkel, minden 
hatást kiaknázva, s azzal a hihetetlennek tűnő  ide mégis megcáfolhatat-
lan lénnyel, hogy a király 'is, ember. 

Az amerikai Norman Mailerr most szakított a hagyományokkal, mert 
nem királyokról vagy világhírességekr ől írta nagy 'sikert ígérő  regényét: 
Gary Gilmore, egy kétszeres rablógyilkos új regényének a hőse, akin két év 
előtt hajtotta végre a halálos ítéletet a rnesteriövészdknek egy önkéntes 
különikiiénye. Azzal; tartotta hónapokon át izgalomban az amerikai köz-
véleményt, hogy mielőbbi kivégzését követelte. Inkább a halált, mint a 
börtönt, hiszen fél életét a rács mögött töltötte. Utolsó kiszabadulása után 
agyonlőtt egy benzinkutast, 'majd egy motel éjszakai portásával végzett, 
s mind a kettőjüket kifosztotta, de egyiknél se talált sok pénzt. A regény 
címe: Dal a hóhérról, aminek irodalomtörténti mellékíze van, fordított 
értelemben, mert az embernek eszébe jut róla Viliion balladája az akasztot= 
takrál. 

A harmincöt évesen kivégzett gyilkos egyébként, mintha csak regény-
hősnek született volna, az érdekesség megannyi feltűnő  jelével rendelke-
zik. Az újságírókkal beszélgetve Shelley-t és Nietzs ćhét idézte, megmu-
tatta nem közönséges tehetséget eláruló rajzait. Azonkívül volt egy rö-
vidlejáratú szerelme, Nicole, a 19 éves utcalány,akinek érzelmes hangú 
leveleket küldözgetett a cellájából: 

Dosztojevsikijnek ennyi nyersanyagra se volt szüksége, hogy megírja 
egy ugyancsak kétszeres. ,gyilkosról, Raszkolnyikovról a világ legszebb re- 
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gényét. Gary Gilmore többlete viszont gazt a hiányt pótolja, amely a két 
témát — s talán a két írót — nem engedi egyformává tenni. 

De hogy a Dal a hóhérról bestseller lesz és jóval nagyobb példány-
számban jelenik meg, mint annak idején az orosz remekm ű, ahhoz nem 
férhet kétség. 

~ 

Három festő  kiállítását láttam egyetlen délután egy magyar kisváros-
ban. S még mielőtt mondandómura rátérnék, meg kell állnom egy pillanatra. 
Mert lesz talán, aki furcsállni fogja, hogy ebben az én kalandozásanban 
a nagyvilág .terein, északi szomszédunkat is az idegen szemével nézem. A 
közös anyanyelv és -  az azonos távolabbi múlt ugyanis nem mindig érezteti 
a határokat. Néha úgy tűnik, mintha mindegy lenne, északra megyünk-e 
vagy délre, legtöbbször azonban mégis szinte kitapinthatóan jelen van 
közöttünk a választóvonal. 

A nyolcvankét éves öreg festő  kiállítása még ugyanazt a hatást kelti, 
mint mondjuk a két háború közötti szabadkai fest ők ' tárlata, élükön 
Oláh Sándorral. A nagybányai iskola másodvirágzása itt 'ma épp oly unal-
mas, mint nálunk. A táj zöldben és barnában, s az egyforma látási -vi-
szonyok a természet tiszteletében, mindez ijeszt ő  anakronizmus. Volt és 
elmúlt. Magát a korszakot csak az igazán nagyok őrzik még, s persze eb-
ben sem a korszak él tovább, hanem a mű . 

A másik festő , aki pedig harmincegynéhány évvel fiatalabb, ugyan-
csak hagyományok folytatója, ő  is Nagybányát ismétli, de az első , kreatív 
és szabad időszakát, azzal a markárus újrateremtésével a világnak, amely 
az alföldi festők naturalizmusát a népi irodalomból átsüt ő  fényekkel erő-
síti. Szép, férfias, súlyos mondanivalótól terhes piktúra ez, falusi házak és 
udvarok sorával, s azzal a tájszemlélettel, amelyet az egyforma vidék han-
gadatával Konjovićnál megszoktunk. És mégis úgy tetszik, a fest ő  azként 
lett foglya az eltűnt időnek, hogy a hangja., erőteljes kiáltása ellenére sem 
hallatszik messzire, míg Konjovi ć . formanyelve nemzetközi akusztikát kap. 

A harmadik festő  a modern, felszabadult művész európai attitűdjével 
jelentkezik, akitől az absztrakció sem egészen idegen, habár sz őrmentén 
mámik vele. Józan és mértéktartó ,kisvárosi sznobék lakásának díszitésére 
alkalmas képek ezek, éppen csak annyit engedve meg újszer űség tekinte-
tében, amennyire ma a józan : európai polgár lépést tud tartani a maga 
korával. 

A szó, amely oly erőszakosan, de szüntelenül ilcilkívánkozi;k belőlem: 
átlag. De rendkívül magas színvonala az átlagosnak. És mintha iskolában 
tanítanák, mint a szolfézst, egy általános m űveltségre enged következtetni 
ez a képzőművészeti átlag. Gyakorolják is, méltánylás és érdekl ődés na, 
gyabb és tömvegesebb, mint másest, s mint valaha volt. Az ember száz ki-
lométerre elhagyja Párizst, s egyszerre süket és érdektelen vidéken találja 
magát, ahova a kor nagyvárosi szellemének lenge :szell ője se jutott el. 

A kelet-európai kisváros más. Talán azért, mert mifelénk a nagyváros 
is jóval vidékiesebb, mint London vagy Róma vagy Párizs. Errefelé a de-
centralizáció sem hagyja a kisvárost elmerii!lnx a vidéikiességben, még a 
szellemi központok is megoszlanak. Krakkó más, mint Varsó, Zágráb, 
mint Belgrád. Mindig is más volt. Mindegyik sajátosan egyéni volt, ahogy 
például a magyar irodalomnak külön színt adott a végtelen homoksiva-
tagból kimagasodott Tömörkény és köre. 

Ami azonban általános, kicsit mégis az egyéninek a rovására aiz. Az 
imponálóan kötelező  mérték egyben mélység és magasság arányait is meg-
határozza. Akik magasra törtek, nem a polgári átlagot használták ugró-
deszkának. Bartók és Kodály a nép mélyrétegéb ől merített erőt, Munkácsy 
az asztalosműhelyből lett kora mondén világának a fest ője. 

Ez se szabály persze. 
S amíg a három kisvárosi fest ő  képeit nézem, Nagy Istvánra gondo-

lok, aki ötven év előtt itt élt, de nem törődött sem a várossal, sem az át-
lagos polgári igényekiked. Nem azt festette, ami vártak t őle, hanem ami 
kitört belőle. És így alalkítorota ki, ugyanebben a kisvárosban a maga fest ői 
világát. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

MARIJA CINDORI mr. 

AZ IRODALOM MINT NEMZETI ÖNBÍRÁLAT 
AZ AVNOJ-DÍJAS čEDO VUKOVIĆ  MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Napjainkban az írónak és m űvének a szó méltóságáért és tisztaságáért kell 
küzdenie ... " 

Čedo Vukovićot Crna Gora és hazánk legjelentősebb írói között tartja szá-
mon az irodalomtörténet. Alkotásai közül megkülönböztetett figyelmet 
érdemelnek: Visine (Magaslatok, 1952), Rustem (1952), Bez redenika (Töl-
tényheveder nélkül, 1955), Mrtvo duboko (Feneketlen mélység, 1959), Sudi-
lište (Tárgyalóterem, 1979), Sinovi sinova (Fiak fiai, 1979) című  regényei; 
az 1949-ben megjelent Pripovijetke és az 1967-ben napvilágot látott Mrtvo 
duboko című  elbeszéléskötete; Ratni gosti (Hadivendégek, 1958) című  drá-
mája; Svemo ćno oko (Mindenható szem, 1953), Tim lavlje srce (Az oroszlán-
szívű  csapat, 1958), Letelica profesora Bistrouma (Éleseszű  professzor re-
pülőszerkezete, 1961) és Halo nebo (Halló, ég!, 1961) című  gyermekregényei, 
valamint Vitorog (1948) című  poémája. 

Vuković  már több irodalmi díjat vallhat a magáénak. 1955-ben Bez 
redenika című  regényével elnyerte a Crna Gora-i Írók Egyesületének iro-
dalmi díját; 1960-ban Mrtvo duboko, 1964-ben pedig Poruke című  regé-
nyét jutalmazzák a Július 13. díjjal. Tavaly novemberben az AVNOJ-díjat 
kapta meg életművéért. Ez utóbbi elismerés kapcsán mutatjuk be čedo 
Vuković  legutóbbi, jellegzetes művét, a Sinovi sinova című  regényét. Az 
ötkötetes alkotás a mai Crna Gora-i irodalom legterjedelmesebb m űve. 

čedo Vuković  alkotása szoros kapcsolatban áll az író forradalmi élet-
útjával. Vuković  1920-ban, az Andrejevica melletti Đulićiban született. Az 
általános és a középiskolát Pe ćben végezte. 1935-ben jelenik meg első  
elbeszélése a podgoricai Zeta lapban. A háború küszöbén a belgrádi Böl-
csészettudományi Egyetem hallgatója. Az áprilisi bombázás után azonban 
visszatér szülőfalujába és csatlakozik a népfelszabadító mozgalomhoz, 1943-
ban pedig már a partizánalakulatokban találjuk. 1944-t ől a kolašini Om-
ladinski pokret szerkeszt őségében, majd Nikšićben és Cetinjében dolgozik. 
A háború idején alkalmi verseket és színm űveket ír; témájukat a nép-
felszabadító harcból merítetté. 

A háború után a Jugoszláv Népi Ifjúság Központi Bizottságában és 
a Narodna omladina szerkeszt őségében tevékenykedik. 1953-ban azonban 
már ismét Crna Gorában él. A Stvaranje című  folyóirat szerkeszt ője. For-
radalmi és politikai tevékenységét tovább folytatja a köztársasági képvi-
seleti testületekben. Tagja a KSZ Crna Gora-i KB-ának és a KB Elnök-
ségének. Gazdag irodalmi munkásságával és forradalmi tevékenységével 
ismert és jeles íróvá, nagy tekintély ű  közéleti személyiséggé válik. 

Noha irodalmi szárnypróbálgatása már a középiskolában megtörtént, 
valódi alkotómunkája a negyvenes évek végén és az ötvenes évek hajnalán 
bontakozik ki. Pripovijetke című  elbeszéléskötete; Visine, Rustam és Bez 
redenika című  regényei már a sajátságos irodalmárt és kiváló elbeszél őt 
sejtetik. Vuković  a hazai regényírók és elbeszélők azon táborába tarto-
zik, amelyik zászlajára a nemzeti hagyományok ápolását és az eredeti 
népnyelv továbbfejlesztését tűzte. Ihletét és irodalmi motívumait rend-
szerint a nemzeti történelem gazdag és színes anyagából meríti, elbeszélés-
módja pedig a népi eposzok meseszövésével rokon. Alkotásai tehát egy- 
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részt láncszemei a folytonosan fejl ődő  Crna Gora-i és jugoszláv prózának, 
másrészt pedig állandóan új nyelvi és stíluselemekkel gazdagítják az iro-
dalmi nyelvet. 

Crna Gora legrégibb nyelvemlékeiben és mindazokban az irodalmi 
alkotásokban, melyeknek szerzője a népi epikát és a tiszta népnyelvet 
tekintette mintának, egy sajátságos, képes beszéd és népi bölcselet ápo-
lása és továbbfejlesztése, illetve egy bizonyos szókultusz figyelhet ő  meg. 
Ezzel kapcsolatban Radoslav Rotkovi ćot idézzük: „A szó volt az egyetlen 
mérce ... Egyetlen szóra porba hullottak a fejek, de az áruláshoz és vá-
sárláshoz, a várakozáshoz és elmúláshoz is csak a szó hiányzott." 

Ez az irodalomtörténeti prizmán keresztül vizsgált szókultusz egy 
olyan poétikus epika kialakulásához vezetett, amelyet nemcsak nyelvi 
pazarság és frisseség, de egy megfontolt és tudatos szerkesztésmód és a 
drámai feszültség hiánya jellemez. Magától értet ődő , hogy ennek a stílus-
nak drámai hősökre sincs szüksége, s így az irodalmi m űvek főhősévé 
a nép válik; a dráma epikába megy át, az esetleges drámai helyzetet pedig 
az erkölcsi motívumok irodalmi-művészi feldolgozása váltja fel. 

Prózájában Vuković  híven tükrözi a Crna Gora-i irodalom ismertetett 
nyelvi és stílusjegyeit, de téma- és motívumválasztása is hagyományos. 
Újdonságszámba megy viszont, hogy Vuković  a háború utáni jugoszláv 
prózával szemben elbeszélését tudatosan a drámai motívumokra építi, és 
műveinek cselekményét csupán néhány szerepl ő  közreműködésével bo-
nyolítja le. Egyes kritikusok szerint Vuković  regényeiben túlteng a drá-
maiság. Az írónak „ ... ez a törekvése egy grafikonnal szemléltethet ő : 
Rustem című  regényében pl. a cselekmény hordozója még a falu, Visine 
című  alkotásában a testvériség, Bez redenika című  regényében az alkal-
mazkodásra képtelen harcosok, a Mrtvo duboko néhány szereplőjéből pe-
dig már egy szokatlan drámai feszültség sugárzik, \ hogy végezetül Poruke 
című  művében eljusson I. Péter monodrámájáig." 

Ezzel az irodalmi hozzáállással és sajátos stílusával érdemelte ki 
Vuković  a magas elismeréseket és babérokat nemcsak a Crna Gora-i, de 
az egész jugoszláv irodalomban is. 

Regénytémái a nemzeti történelem évszázadaiba nyúlnak vissza. Po-
ruke című  regénye nemcsak I. Péterr ől szól, hanem arról is, hogy miként 
élt a montenegrói nép a XVIII. század végén és a XIX. század elején, 
Sudilište című  műve pedig Njegoš korával és személyiségével foglalkozik. 
Időben és témában a Sinovi sinova című  családregénye az előbbiek foly-
tatása. Cselekménye 1860-tól 1912-ig játszódik le, története pedig a Br đo-
vića család létért folyó küzdelme, törekvései és ambíciói. Az aprólékosan 
kidolgozott regényfigurák nemcsak az egyéni, hanem az egész nép tuda-
tának átalakulását is szemléltetik. Ebben a tudatátalakulásban azonban 
Vuković  nem idealizálja a népszokásokat. „Ebben fény és árnyék is van 

mondja a szerző  —, de ki akarnám emelni, hogy a Sinovi sinova című  
regényemben talán els ő  ízben jelentkezik némi osztályrétegez ődés, s ebből 
fakad az erkölcs többféle változata. Ezzel kapcsolatban talán még azt 
jegyezném meg, hogy szerintem, többek között az irodalom is a nép ön-
kritikája." 

Vuković  prózájának legf őbb művészi értéke az eredeti, a szellemes, 
tömör és bölcs népnyelv használata. „Nyelvünkben megtalálható az ere-
detiség — idézzük Vukovi ćot —, bár mondhatom, hogy a mi nyelvünk 
nem kifejezetten irodalmi. Nemigen alkalmas sem a próza-, sem pedig 
a versírásra, s tapasztalatom szerint éppen ez okoz gondot az írónak. 
Szereplői szájába olyan szavakat kell adnia, életszemléletét és cselekmé-
nyét olyan szavakba kell öntenie, amelyek nem alkalmasak látásmódjának 
és stílusának az érzékeltetésére. Ezért, úgy tetszik, az írónak a szókincs 
gyarapítására és a szójelentés b ővítésére kell törekednie. Az irodalmi szö-
vegkörnyezetben új életre kelnek a szavak, sokkal árnyaltabbak és több-
jelentésűek, mint magukban. Napjainkban tehát az írónak és művének 
a szó méltóságáért és tisztaságáért kell küzdenie. Gondolok itt köznapi 
beszédünk drámájára is, arra a hosszú és vel őtlen szóáradatra, melyet a 
tribünökről és a tömegtájékoztatási eszközökb ől zúdítanak ránk." 

TUMBÁSZ Erzsébet fordítása 
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JUHÁSZ GÉZA 

IRODALOM ÉS FORRÁSVIDÉKE 
HERCEG JÁNOS PRÓZÁJA 

Az elmúlt évben ünnepelte a jugoszláviai magyar irodalom Herceg János 
70. születésnapját, s ez kiváló alkalmat kínált immár csaknem ötvenéves 
írói pályájának, rendkívül gazdag és sokrét ű  életművének számbavételére 
és felmérésére. Egy televíziós portréfilm iereatében maga is visszatekintett 
a megtett útra, s egyik legjellemz őbb vonásának a „mindenességet" jelölte 
meg. Több ízben is hangsúlyozta, hogy sohasem tudott kizárólag csak író 
(szépíró) lenni, mindig szenvedélyesen érdekelte a közélet is, pályájának 
egy csaknem két évtizedes szakaszában pedig mint műfordító is szinte 
egyedülálló teljesítménnyel gazdagította irodatanunkat és könyvkiadásun-
kat. A „mindenessége" ezen a területen italán a legszembet űnőbb. A fel-
szabadulás utáni első  esztendőkben szinte kizárólag fordítással foglalkozik. 
Már 1946-ban szerb—magyar rés magyar—szerb szótárt szerkesztett, - a ma-
gyar középiskolások pedig évekig az általa fordított tankönyvekb ől tanul-
ták z ókor, a középkor és az újkor történetét (1946 és 1948 között négy 
történelemkönyvet fordított magyarra); 1948-ban az ő  fordításában olvas-
hattuk magyarul Josip Broz Tito: Jugoszlávia felszabadító harca című  köny-
vét, majd 1949-ben két kötetnyit ugyancsak Tito beszédeib ől és cikkeiből 
Az új Jugoszlávia építése címen. 

A mintegy hatvan bibliográfiai egységb ől álló életmű  (csak a könyveket 
számítva) nagyobb részét természetesen szerb, horvát, szlovén és macedón 
irodalmi művek fordítása teszi ki — a huszonnégy eredeti művét tartalmazó 
kötet mellett. S ha tény is, hogy a felszabadulás utáni els ő  öt esztendő-
ben csak fordításokat publikált, s els ő  önálló köteteivel (Változó világban; 
Bors és fahéj) csak 1951-ben jelentkezik, a továbbiakban nem azt tapasz-
taljuk, amit feltételeznénk, hogy amikor a fordító aktívabb, akkor az ere-
deti alkotó hallgat, és fordítva. Ellenkez őleg: a legtermékenyebb éveiben 
mindkét területen rendkívül sokat és páratlanul jelent őset alkot. 1953-
ban például a három eredeti mű  mellett (Három halász meg egy molnár; 
Papírhajó; Vas Ferkó) négy fordítása jelenik meg, többek között Dobrica 
čosić  első  regénye, Dedijer ,adalékai Tito éliétrajzáhaz, Prežihov Voranc 
regénye és Borisav Sbanković  Riskája. Az 1959-es kiadói produkcióban 
meg nem kevesebb, mint nyolc címmel szerepel, s ismét három, eredeti 
mű  mellett (Ég és föld; Leányvári levelek; Tengerkirály) olyan nagy és 
terjedelemre is jelentős művek átültertiésével, mint Szlavko Janevszki: Falu 
a hét kőris mögött; M'ihaüLo Lalié: Lakodalom és Al'eiksandar Vučo: Halott 
jelsavak stb. Ha számolnunk kell is a kiadói , ;átfutási időből eredő  bizo-
nyos torlódással, akkor is ámulatba ejt ez a teljesítmény, mert hisz az 
előbbi években is jelentek meg fordításai, a következ ő , 1960-asban pedig 
nem kisebb művek átültetésével rukkol ki, mint Miroslav Krleža: Bankett 
Blitvában; Petar Segedin: Isten gyermekei; Prežihov Voranc: Vadócok 
és Ivan Tavčar: Viszokói krónika című  alkotásai! A 60-as évek második fe-
létől kezdve majd végleg elmaradnak a fordítások, s az 1967-1979 közötti 
tizenkét év alatt nyolc önálló kötete lát napvilágot, de a sokoldalúság 
— ha nem is mindenesség — továbbra is jellemzi ezt a termést: novellák, 
szociragráfifkus riportok, emlékezések és egy verseskönyv tanúskodnak 
erről. 

Ez a fajta sokoldalúság, a valóságélmények közvetlen visszaadása 
riportok, szociográfiai esszéik formájában, illet őleg művészi átlényegítése, 
transzponálása novelláikban és regényekben vagy a megszépít ő  messze-
ségben színesen és érdekesen el ő-tűnő  (rég)múlt felidézése az emlékezések-
ben, jóval tartósabban jellemzi az írót, mint a m űfordítás és az eredeti 
alkotás kettőssege. Már a felszabadulás utáni els ő  jelentkezésekor, amikor 
egyidejűleg adta közre Változó világban című  ;krónikáját, egy nagybirtokon 
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a felszabadulás után. végbement változások rajzát és a Bors és fahéj című  
novellás könyvet, megkísérelte felmutatni, hogy a valóság e kétféle meg-
ragadása nála elválaszthatatlan, mint ahogy a szépíró és Újságíró, riporter 
és szociográfus egy és ugyanaz az alkotó. Semmiképp sem tekinthetjük 
véletlennek, hanem ellenkezőleg, nagyon is tudatos írói törekvésnek, hogy 
az ilyen egyidej ű  jelentkezést még jó néhányszor megismételte pályája 
eddigi szakaszain — folytatva a sort ;a Papírhajóval és a Három halász 
meg egy moZnárrall (1953), a Leányvári levelekkel és az Ég és földdel (1959), 
a Hazulról és a Gyaloghintó (1965), majd a Visszanéz ő  és a Kék nyárfás 
című  kötetekkel (1979). Az utóbbi két kötet egymásniellettásége, párhuza-
mos olvasása különösen világosan mutatja, hangsúlyosan 'tanúsítja, hogy 
szinte értelmetlen dolog Herceg m űveit műfajilag elkülönítve vizsgálni, 
hisz regényeiben éppúgy a novellista páratlan atmoszférateremt ő  erejét, 
a részletek kidolgozottságát dicsérhetjük, amint szociográfiáit, riportjait, 
mindenekelőtt pedig ,emlékezéseit a novellisztikus elemek rés részletek te-
szik igazán élvezetes, olvasmánnyá. 

„Én ezekben az írásokban — olvashatjuk az Embersor egyik vallomá-
sos részletében — kissé messzebbre nézek, s többet próbálok mondani, 
mint amiről pillanatnyilag éppen szó van." S valóban, e „riportokban" 
sosem elégszik meg, a látott, megfigyelt tényeik puszta rögzítésével, hanem 
a jelenségek mögött a lényeget, •a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális 
meghatározókat, az 'el őzményeket és következményeket, .egyszóval a moz-
gás, a mozgásirányt kutatja és igyekszik megragadni. Ha egy korszer űen 
gazdálkodó, jószágot tartó, gépekkel dolgozó parasztról ír, okvetlenül utána-
jár múltjának, sőt családja múltj ának is, és erejének, ambíciójának for-
rását, de előrehaladásának esetleges akadályait is gondosan felkutatja. És 
rajza nem biztos, hogy mindenkor,- minden részletében megegyezik az úgy-
nevezett valósággal. Arra törekszik, hogy a kép egészében legyen igaz. 
„Amit művelek — írja a Visszanéz őben az emlékezéseivel kapcsolatban — 
nem faktográfia, még kevésbé történelem, hisz a történelmi igazság kü-
lönben is relatív, és megítélése korok és helyzetek szerint változik" — és 
egyének szerint is, tehetnénk hozzá. Mert Herceg a jelent és a történel-
met egyaránt a maga írói szemével nézi — hogy is tehetné másképp? —, 
a maga írói 'eszközeivel eleveníti fel „elmosódó pasztellképekben, s nem 
a valóság fényébe állítva". 

Azt mondhatnánk, elhamarkodottan, hogy 'ezekb11n az írásaiban — 
amelyekről nehéz volna bebizonyítani, hagy nem szépirodalmi igény űek, 
inkább csak úgy különböztethetnénk meg őket., hogy nem novellák és nem 
regények — valójában .a novelláihoz és regényeihez hordja össze a nyers 
anyagot, hogy aztán húst, izmokat rakjon a csontvázra, . életet leheljen 
alakjaiba, s megelevenedjék, kiteljesedjék a novella, a regény világa. De 
ez csak nagyon feltételesen és nagy általánosságban 'érvényes, hisz a leg-
több formailag talán nem szépirodalmi alkotásában épp oly eleven hús-vér 
filgurák mozognak, épp oly teljes élet lüktet és lélegzik, mint más mun-
káiban. Ha például a régi Zombar rajzában ,a>z üzletsora alapján némi 
túlzással és iróniával Párizsinak nevezett utcáról ír, a leírás .egyszerre 
megelevenedik. Nemcsak a „kapitális vadkan" fejét látjuk a puskam űvész 
kirakatában, 'amelytől „gyerekkorában önkéntelenül visszah őkölt az em-
ber", hanem a Walient Sándor cipész m űhelyében lefolyt beszélgetésnek 
is tanúi lehetünk, akárcsak egy novella lapjain. Azért fordultak be ide 
az urak, hogy a mester el őkeresse , ;a saját lábukhoz igazított kaptafát, 
s csinálja meg a téli cipők gardróbját, barna bagariából, visszahajtott, 
hasított nyelvvel sportcélokra, sevróbál mindennapra, s fekete lakkból a 
báli cipőt, hogy ha megjön a meghívó a »kóri« !táncmulatságra, az is ké-
szen legyen. És ha már betértek hozzá, megbeszélték a+z ötven terítékes 
vacsora dolgát Auth Gyuri bácsi hetvenedik születésnapjára ..." Tovább 
haladva a városban, elhagyva a megyeházát, „kiugrottak és láhatóvá lettek 
a ligeti bokrok", de a következő  sorokban ez a kép is megelevenedik, 
amint elénk tűnik a teniszpálya, mert eönnek a közelében „egy padon 
Radović  Ivan ült, vastag frottírtörülköz ővel a nyakán, mintha H. M. és 
Csávosy Gyuszi versenyét élvezte volna Buják Pállal és Marjanovi ć  Ka- 
tinkával szemben. Pedig csak a hosszú levelet fogalmazta magában a fest ő , 

54 



amit majd tanárának, Réti Isrtvánnak ír Nagybanyára ..." Szinte vég nélkül 
sorolhatnánk a hasonló részleteket, de talán elegend ő  lesz még egyetlen 
példa, a híres zombori jószágpiac leírása. Íme, hogyan lüktet itt az élet 
Herceg ábrázolásában, hogyan él, mozog minden ebben a „piaci locale 
eouleurbem", amely bizonyára be volt rajzolva a jószágkeresked ők „világ-
piaci térképébe" is: „ ... amikor már Halbrohr jött Szabadkáról sárga 
csizmában és fűzöld bekecsben,. és szöges botja hegyével belebökött a le-
vegőbe, annak jeléül, hogy ott valami jelentős dolog ragadta meg a figyel-
mét, mindenki abba az irányba . nézett a jegenyével szegett vásártéren. 
És egész gyűrű  vette körül Pilaszanovics Józsefet, mert egy-egy unottan 
kiejtett szava valóságos akadémiai el őadásnak számított a lóimádók kö-
rében, akik kevésből is sokat tudnak érteni." Itt ténferegtek az angol 
versenyistállók trénerei is „kočkás kabátban és térdnadrágban, kurta pi-
pával a szájukban, Falcione Sándor ..meggypiros mellénye világított sárga 
szarvasbőr zekéje két szárnya körül, miközben zergetollas kalapja és kun-
kori kecskeszakálla Wilmos császárra emlékeztette az embert, úgyhogy az 
említett trénerek szintén sapkájukhoz emelték mutatóujjukat, akárcsak a 
bácskai parasztok, ha „Csiro megérkezett". 

Mi ez, ha nem szépirodalom a javából? Vajon nem volnának e rész-
letek beilleszthetők egy-egy múltat idéző  novellába, regénybe? Nem ugyanaz 
a megjelenítő , atmoszférateremt ő  erő  munkál itt, mint a szépirodalmi m ű-
vekben.? Hogy nem költött, hanem valóságos, konkrét helyzetekr ől és 
személyélyiségekről van szó? De hát A túlélők című  elbeszélés legtöbb 
szereplője — „Őrnagy von Nemegyei Bódog" és Stejin őrnagy és Platon 
Atana+éković  püspök úr szintén konkrét személyiségek, akárcsak Gajdos 
tisztelendő  úr, „vörhenyes kefe hajával" a Bogneráj, a Januskó-féle inter-
nátus a Vacsora című  novellában. S mindez, mint láttuk, úgy kel életre 
a 'szemünk előtt, mintha az író saját élményét, emlékeit idézné, pedig ha 
utána>.c7+molunk, kiderül, hogy vagy valamilyen homályos gyermekkori em-
lékei lehetnek, mondjuk; a zombori jószágpiacról vagy semmilyennek. A 
varázslat itt épp abban van, hogy a régmúlt, akár emlékeib ől, akár olvas-
mányaiból eredően jelenik meg előtte, egyként válik -letté könyvének 
lapjain, mindenekelőtt azáltal, 'hogy mindenkiről . valami hitelesítő  rész-
letet árul el, öltözékét, gesztusát stb. írja le. S e rajzok mindig mozgó-
képek: a trénerek ténferegnek. Halbrohr a leveg őbe bök botja hegryéveI, 
Pilaszanovics unottan ejt ki egy-egy szót stb. 

Két ilyen, egyszerre különböző  és hasonló könyv megjelenése és pár-
huzamos olvasása, mint a Visszanéz ő  és a Kék nyárfás, számos egyéb 
tanulság levonásit is lehetővé teszi Herceg János művészetére vonatkozólag. 
Mindenekelőtt közvetlenül szemlélhető , hogyan gyűjti az állandóan mozgó, 
szakadatlanul figyelő , a változások iránt Szenvedélyesen érdekl ődő  újság-
író a (nyers) anyagot a novellista számára, hogyan teszi ugyanezt az • em-
lékező , a forrásműveket, jegyzőkönyveket is lapozgató krónikás. Azzal 
pechig,ahogyan szülővárosát, Zombort szinte folyamatos történelmi fejl ő-
désiében, leírja, eleven úri életével a vármegye Idején, majd kirekedését 
a gazdasági és kulturális fejlődésből, 's ahogy bejárja a Telecska vidékét 
'és Zombor—Szabadka vonalát, egyszerre 'irodalmi m űveinek hiteles forrás-
vidékét tárja elénk, mintegy aláillesztve irodalmi tablójának, rajzainak 
az .alapszínét, amelyen a már ismert képek, vonalak, alakok •még vilá-
gosabban tűnnek az olvasó elé. Persze,.ezek az írások szolgáltatnak alkal-
mat arz író személyes vallomásai számára is életr ől, irodalomról stb. Nem 
véletlenül .mondlta tehát a Leányvári levelekr ől megjelenése alkalmából: 
„Vannak nagyobb igényű  írásaim — őszintébb kevés." 

Azt a tanulságot sugallja továbbá e két kötet egyidej ű  megjelenése 
— ezek fényében pedig a korábbi hasoinló, egyidej ű  megjelenések is —, 
hogy mennyire bizonytalan, esetleges, már-már szükségtelen is a m űfaji 
elkülönítés Herceg apusán belül, hisz nemcsak tartalmi átfedések, ,átszü-
remkedések figyelhetők meg közöttük, hanem módszerbeliek, m űvésziek is. 
Elsőként a Híd-díj bíráló bizottsága fogalmazta meg ezt a tényt, amikor 
az 1977. évi Híd-díj odaítélésének az indoklásában Embersorról kimondta: 
„Igiényben és megrvalósulásban is odasorolható az elbeszél ő  és regényíró 
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eddigi életművéhez." E jelenmag vizsgálatához szinte önként kínálkozik a 
Visszanéz ő  Viharban és a Kék nyárfás A túlél ők című  írása. Mindkettő-
ben a gyávasággal vádolt Zom+borról olvashatunk, arról, hogy az 1848-49-es 
szabadságharc idején a magyarok parancsnoka .ellenállás nélkül feladta a 
várost, Putniik Béla polgármester pedig „szinte leltár. szerint adta át a 
várost a szerb opstinároknak. Simán, azzal atermészetesnek t űnő  egyszerű-
séggel, ahogyan csak polgárok tudnak a változó hadiszerencséhez iga-
zodni". A hatalom birtokába jutott szerb vezet őség viszont jegyzőkönyvbe 
foglalta, hogy na város szerbjei régi idők óta testvéri szeretetben élnek 
a »katolikusakkal«, éppen ezért azok soraiból is meghívott néhányat a bi-
zottságba". Még mindig aiz emlékez ő , a 'krónikás előadásában azt iás meg-
tudjuk, hogy a város magyar vezetősége „a szabadságharc rövid ideje 
alatt tisztázni próbálta magát az árulás és gyávaság vádja alól, Neme.gyeire 
hárítva a felelősséget", továbbá, hogy a szerbek éppúgy alkudoztak a 
várost megszálló szerb Stejin őrnaggyal harangjaik megváltásáról, mint 
a magyarok, s ha ezek egyetlen puškalöv+és nélkül adták fel a várost, 
a győztesszerb csapatok toborzási felhívásának „mindössze hét fegyver-
forgatásra alkalmas szerb férfi tett eleget". 

Ezek a történelmi tények elevenednek meg el őttünk és telnek meg 
élő  hem+berekkel A túlél ők című  hosszabb elbeszélésben. Elénk lép például 
„őrnagy von Nemegyei", akiiről megtudjuk, hagy, családját kiirtatták a 
román felkelők, sírig tartó bánat érte, s különben 'sem való katonáinak. 
Kérte is a felmentését Kiss Ernő  tábornoktól, de hasztalan. De nem ezért 
tért ki a harc elől, hanem azért, mert a magyar urak arra kérték, hogy 
„ha Stejin és Nenadovi ć  pap támadást intézne", ne fejtsem ki ellenállást, 
mivel Zombor mindig a béke városa volt; ugyanerre 'kérték a német pol-
gárok is, míg Kel,le prépost, akinél szállása volt, folytonosan siránkozott, 
rémképeit ismételgette, hogy „a tisztelend ő  nővéreket meztelenül kergetik 
az utcákon". Ezért fogadta el „Bikár úr, köztiszteletben álló zombori szerb 
polgár" meghívását s költözött vendégszeret ő  házába, nem pedig, hagy 
árulását előkészítse. 

A másik katona, Stejin alakja is sokoldalúan kibontakozik el őttünk, 
s nemcsak a kemény katonáé, aki mélyen megalázza a békét keres ő  Plafon 
Atanackovi ć  püspököt, nem fogadja, mert „éppen borotválják", s aki rö-
vid, katonás szónoklatot 'tart a megyeházán, de a gáláns gavallér alakja 
is, aki arra kéri a főtisztelendő  apát urat, hogy ,legyen kegyes átadni 
Schweirdel bárónő  őméltóságának hódalattéljes kézcsókját", majd így foly-
tatja: „Azonnal őrséget rendeltem a háza elé, amint meghallottam, hogy 
nem követte férjét és fiát a táborba. De már a kötelez ő  vizittől kénytelen 
vagyok eltekinteni a közöttünk fennálló, s remélem, nem sokáig tartó 
hadi 'helyzet miatt". Kib ővül a tabló a már említett Atanaakovi ć  atya alak-
jával is, aki Kossuthtal való megbeszélései utáni, azért utazott Budáról 
Zombarba, hogy mindent elkövessen „a békéért népeink között". S meg-
elevenedik a nagy népgyűlés is a megyeházán, amelyen. nemcsak szerbek, 
h:aniem magyarok is részt vesznek, s együttesen ,szavazzák meg „az új or-
szágrészt, az új tartományt, vagy mi is akart lenni", mármint a Vojvodinát. 

Kiegészül a kép továbbá a rhrár említett Kelle Ern ő  apát úrral, a katoli-
kus klérus tipikus képvisel őjével, aki — mint köztudott — a szabadság-
harc idején „korrektül és hazafias érzülettel viseltetett. Mindenkor érez-
tetve őfelsége a császár iránti hűségét". És itt van még Lazar mester, a 
kovács, aki bátran kijelenti, hogy Zombor szerb lakossága nem gyávaság-
ból, hanem a népek egymásiránti tiszteletéb ől kifolyólag kereste a békét. 
„Ha meg mostan az a vád ellenünk — vallja önérzetesen —, hogy túl 
akartuk élni a nehéz időket, anélkül, hagy szembeszálltunk volna a szom-
szédainkkaal, hát vállalnunk kell ezt a vádat. Mert ők iás kitértek az össze-
csapás elől." 

A tartalmi megfeleléseknél lényegesebb persze a két írás eszméjének, 
a mához intézett üzenetének azonossága: a Bácskában és a Vajdaságban 
élő  népek, nemzetiségek békés egymás mellett élésének történelmi ha-
gyománya, amelynek nincsen alternatívája. Sok-sok példán mutatta ezt 
már meg korábbi írásfaiban. Legutóbb az Embersorban Doroszló magyar 
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és Sztapár szerb lakosságának testvéri összetartását állította elénk, amely 
nagyszerűen vizsgázott a történelem viharos napjaiban. A zamboriak szá-
mára — olvashatjuk a Vihar című  írásban „a belső  béke volt a fontos. 
Az egymás mellett élés ;kölcsönös érdeke. Vállalták hát a »gyávaság« bé-
lyegét, mint akik tudják, hogy »gyávának« lenni sokszor bátorságot jelent", 
Platon Atanackovrić  atya pedig, mint már említettük, azért jött Zomborba, 
hogy „hatást gyakoroljon a szemben álló felekre" .a béke érdekében, de 
„Nem a polgárokra, nem a szerbekre, s nem a magyarokra. A politikusokra, 
akik úgy elszaporodtak, mint es ő  után a gomba". E politikusok viszont 
nemigen értettek az idevalósi népet, az itteni sajátos viszonyokat, s az 
volt a szerencse, hogy azért „minden egyes változásban volt valaki, aki 
meggondoltságra intett és türelemre". Egyik ezek közül Dalirka Vazul, 
volt, „a tényleges huszár százados, (aki)csak átállt, de azért úriember volt". 
S az ilyen úriemberekre már azért is fölöttébb nagy szükség volt, mert 
minden józanság és mérséklet mellett a sok hatalomváltozás, a hadisze-
rencse megannyi ingadozása során „senki sem maradt egészen makulát-
lan, aki átélte a viharokat". 

Ennek a polgárnak, ennek az úriembernek az alakjánál érdemes el-
időzni egy keveset, mert — mint látjuk — igen gyaikori és kedvelt szerep-
lője Hercegnek, és nem egyszer épp az ő  magatartását állítja elénk példa-
mutatónak. Milyen is ez az embertípus? „A magyar úr és 'szerb úr között 
— írja a Nagyáltalánosságban című  fejezetben — életvittel, felfogás és 
divat dolgában nem volt különbség." A Fala l'ibellíben meg így fogalmaz: 
„pártálláson és valláskülönbségen túl volt valami, ami kiegyenlítette az 
ellehtételket ... egy bizonyos úri magatartás, amelyet magára nézve .köte-
lezőnek érzett mindenki, aki ehhez a rendhez, a társadalom fels ő  rétegé-
hez, az úri osztályhoz kívánt Martozni ... Hogy ugyanezek az urak a hát-
térből vagy suba 'alatt sem a felekezeti izgatástól, sem a legsötétebb párt-
intrikáktól nem riadtak vissza, már más kérdés. De együtt és egymással 
szemben a legnyájasabbak, a legszivédyesebbek és legudvariasabbak voltak. 
Mintha semmi különbség sem lett volna 'közöttük. Mint ahogy életformá-
ban nem is volt. És a legtöbbször ízlésben sem." E polgárok sorába, osz-
tályába tartozik Putnik Béla is, a már említett zombori polgármester, de 
alighanem az az „Öreg riporter" is (a Balett című  novellában), aki még 
csak cirokosnak sem érezte magát a sok förtelmes és embertelen dolog 
láttán, melyet a kor eléje tárt, s amelyet túlélt, annál az együgy ű  oknál 
fogva, hogy megvolt benne az „óvatos elhatárolás készsége": „Nincs hozzá 
közöm, s' ha elítéltem is az embertelenséget, attól még nyugodtan aludtam." 
„Együgyűnek" nevezve az okot, voltaképpen azt mondja ki az író, hogy 
az ilyen analógiák olykor bizony sántítanak, akárcsak a két háború közötti 
magyar kisebbségi vezetők politikájának megítélésénél i's. Összehasonlítva 
a szerb kisebbségi vezetők politikáját a monarchia idején a magyar veze-
tűk politikájával a régi Jugoszláviában, a következ ő  tanulságot vonja le: 
„Viszont 'ellenzéki politikát folytatni egy kisebbségnek mindig kett ős har-
cot jelent, sazzal együtt majdnem kikerülhetetlen vereséget. A szerbek 
meg is maradtak a kipróbált gyakorlatnál. S hagy mennyire igazuk volt, 
azt a későbbi idők tanúsították, amikor a magyar politikusok próbálták 
kisebbségi platformról s ellenzéki pozícióból népük képviseletét vállalni. 
Sorozatosan kudarcot vallottak." Megkérdezhetnénk, hogy vajon a sovi-
niszta nagyszerb kormánypárt pozíciójáról nagyobb sikerre számíthattak 
volna? Esetleg egyéni karrier tekintetében, de a népük számára aligha. S 
később maga Herceg is elmondja, hogy „a magyarok nem szavaztak a 
Magyar Párt jelöltjeire. Nem bíztak bennük, népszer űtlenek voltak" — 
okkal, tehetjük hozzá, hisz tudvalev ő, hagy nem is képviselték népük 
érdekeit. 

Amilyen állhatatosan s a pozitív, s őt felemelő  példák egész során 
keresztital hirdeti a vajdasági népek egymásra utaltságát, sorsközösségét, 
kölcsönös megbecsülésének szükségességét, olyan állhatatosan és 'kitartóan 
keresi, kutatja a bácskai, a vajdasági ember sajátos vonásait, a történelem 
folyamán kialakult típusát is. Igaz ugyan — vallja egy helyen —, hogy „az 
orosz muzsikhoz hasonló jellegzetes típust nem tudott ez az irodalom 
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teremteni, ez azonban korántsem jelenti, hogy bácskai típus nincsen". 
Majd meg is fogalmazza, hogy „mint külön típus, a »bácskai ember« régen 
is, ma is az itt élő  népek egymásra tett hatásából alakult olyanná, amilyen", 
mert hisz köztudott, hogy , ;ilyen szűk területre szorítva talán sehol a vi-
lágon nem élt encnyiféle nép, mint itt a telecskan sz őlődombok és az akáccal 
.szegélyezett csatorna között". Herceg pedig ismeri azt a folyamatot is, 
melynek során ez a típus a török hódoltság utáni 'telepítések eredménye-
ként kialakult.• Mégis ezt kérdi a Papírhajóban: „hol van az a magyar 
elbeszélés >  melyben +a bácskai vagy bánáti paraszt a maga eredetiségé-
ben, sajátosságában kapott volna alakot?" Kérdezhetjük mi is, s talán 
Herceg a maga opusából is hiányolja azt a „hatkötetes megíratlan regényt", 
amelyben ez a típus teljes valóságában, a sokféle nép egymásra hatásából 
alakult sajátosságaival együtt él ő  alakot öltene. Pedig Hercegnek szinte 
minden hőse bácsikai vagy bánáti, s mindegyik számos vonását viseli 
magán ennek a típusnak, még több adalékot, anyagot hord össze egy 
ilyen figura megalkotásához, mégis mintha elméletileg pontosabban meg 
tudná ragadni, mint a művészi ábrázolás eszközeivel. 

Van a Visszanéz ő  kötetben egy nagyon jellemz ő, némi túlzással azt 
mondhatnánk, árulkodó, •önleplez ő  fejezet a Keresztül-kasul című  írásban. 
Az írás apuropója, hogy beszélgetésre hívták a városba egy iskola fiataljai, 
irodalomról . és a. munkásságáról természetesen. Este érkezett, s idegennek 
és ismeretlennek találta a várost. Ezután nyomban emlékezni 'kezd a 
régi óbécsére, ahol Th:án Mór és László Fülöp fest ők alkottak, ahonnan 
Hiador küldözte verseit a Honder űnek; irat fordította a szerb költ őket 
Szulik József és Szászy Isrtvásn, ahol tehát „már a múlt század utolsó har-
madában egy kis szellemi elit ver ődött össze", vagyis hagyománya volt a 
művészeti, irodalmi életnek. Mintha ezt folytatta volna a két háború közt 
Draskóczy Ede, aki erdélyi mintára Helikont szervezett, s „ezüstkoszorú-
val még iz írói lovaggá ütés jogát is" megakarta atrtani a városnak. Olyan 
fontos irodalom- és művelődéstörténeti tényekkel ismerkedünk meg, mint 
Draskóczy hadakozása a helyi hatóságokkal olyan irodalmi est engedélye-
zésiéért, 'amelyen szerb írók magyarul olvastak fel, s hogy a magyar urak-
kal, akiktől a Kalangya és a magyar könyvkiadás támogatását várták, 
ugyancsak Draskóczy tárgyalt, Szeateleky alkalmatlan lévén erre, mivel 
a magyar urakkal kölcsönösen lenézték egymást. Végül azt -is megtudjuk, 
hogyan bomlott fel ez az egész mozgalom a „széthúzás és intrika" követ-
keztében. A fejezet a következ ő  vallomással zárul: „Most Látom, hogy az 
új Becséről, a mairól, 'amely bizonyára lázas ütemben fejl ődik, nem be-
széltem. De meglesz annak is a szószólója. S a régi városról is szólni 
kellett, mielőtt irodalmi emlékeivel és legendáival végleg el nem merül 
a feledésben." 

De nemcsak az emlékező , a kránilkás Herceg idézi kedvtelve és ava-
tottan a múltat, hanem nagyon gyakran a novellista i's. Jellemz ő  'ebből a 
szempontból A két öreg című  novellája, amely látszólag a közelmúltban, 
a második világháború éveiben játszódik, de az, hogy az id ős házaspár vá-
ratlanul feltűnt a városban, s hetenként egyszer vendégl őben ebédel:, 
mialatt Benyákné nagytakarítást végez a házban, keret csupán. Az igazi 
mondanivaló azzal kezd ődik, amikor Benyákné a lányával nézegeti a régi 
fényképeket, s az író olykor a férj vagy feleségszájába adva a szavakat, 
magyarázatot fűz a fotográfiákhoz. Ily módon aztán ismét a régi világ, az 
első  világháború előtti esztendők elevenednek meg előttünk, egy gazdag, 
úri világ. Egy fényképet például a férj — akkor még csak v őlegény — 
Lembergből küldött +a rrvenyasszonyának, ahol önkéntes éveit szolgálta az 
ulánusoknál, s a képen középütt „kék nadrágban„ fehér zubbonyban" maga 
Ferenc József látható! Egy másik képen báró Podmaniczky Tibor tanítja 
a fiatalasszonyt négyes fogatot hajtani, mert e nagy úr lejárt Kisberovára 
szalonkavadászatra és a fiatalasszonynak udvarolni, mivel szerelmes volt 
belé természetesen. Igaz, ez a múltidézés sem önmagáért van, hisz kiderül, 
hogy miután már megözvegyült a férd ;  s „összeszedték a zsidókat, őt is 
elvitték," tehát a hajdani nagy gazdagság és jólétleírása — aminek láttán 
Benyákné így kiált fel: „Ezek aztán éltek, a nemjóját! — arra jó, hogy a 
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hajdani és mostani sorsuk közti ellentétet aláhúzza, hisz egyszerre nyil-
vánvaló lesz, hogy váratlan megjelenésük a kisvárosban valójában már 
a menekülésük kezdete volt. Hasonlóképp a múltba kalandoznak a Va-
csora és az Emberöltő  középkorú szereplői is, ha nem is a múlt századba, 
legalább a maguk két világháború közötti ifjúságába. De ezt a sort is 
folytathatnánk még a bucsúval, a Rigószéllel és még több novellával is, 
amelyekben a közelebbi vagy távolabbi múlt megidézése fontosabb, mint 
a jelen, amelyről éppen szó van, esetleg szó sincs. Mert mikor például az 
Emberöltő  című  novella végén a feleség megkérdezi a férjét ől, hogy mit 
mesélt a Németországból hazalátogató régi barátja, ezt a választ kapja: 
„Mit mesélt volna? Régi dolgokról beszélgettünk. Nem arról, ami közben 
volt." 

Ez az „álkalandozási hajlam," melyet ő  ,,alkati hibának" nevez, mi 
mag egyszerűen írói módszernek tekintünk, lehetővé teszi számára, hogy 
akár novellát vagy regényt ír,akár emlékezik, ne ,annyira a „megtörtént 
hűséghez"tartsa magát, hanem „az annál igazabb valóságot" ábrázolja. 
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FEHÉR MAGDA 

VISSZAPERGETETT GYERMEKKOR: HERCEG JÁNOS 
JUGOSZLÁVIAI MAGYAR ÍRÓK VALLOMÁSAI A GYERMEKKORRÓL 

Gyermekkoromban nem volt saját házunk, lakók voltunk, partájok; úgy 
hívták annak idején a háztulajdonosok az albérl őt, lakónak. Hát mi iás 
lakók voltunk, belaktuk az egész várost, mind az öt 'kerületében, udvar-
mélyi kis lakásokban. Nagyapámnak, apám apjának, aki fuvaros volt, 
falusi szűcsből lett fuvarossá, városi fuvarossá, annak volt egy kis háza 
a Kulcs utcában, Kulcs utca 7. szám alatt, ahol én is születtem. Apai 
nagyapámnak volt két hold földje és hát ez nagy méreg volt a családban. 
Anyám szegény volt. Egy szegény .szlavóniai gépésznek a lánya, aki úgy 
került ide, hogy az apját idehelyezték a malomba, gépésznek. Karle Mag-
dának hívták anyámat, és hát amiatt, hogy olyan szegény volt, hogy még 
a két hold földhöz sem tudott hozzáadni egy göröngyöt se, nagyon kinéz-
ték a családból. Így mentek aztán a szüleim külön lakni, albérbe, lakónak, 
és vállalták a kisvárosi proletárság sorsát, ha ugyan van a kisvárosban 
egyáltalán proletár; tudniillik lehetett disznót hizlalni, bárhol is laktunk, 
mi is hizlaltunk, és apám elment a gép mellé, vagy aratásban vett részt 
nyáron, és így megvolt a kenyerünk. Mint minden kisiparos faluhelyen 
vagy városszélen, periférián, így éltünk mi i's. 

Mint mondtam, ugye, belaktuk a város minden részét, és csak kés őbb, 
egészen későn, amikor már nagyfiú voltam, akkor szereztünk egy +kis házat, 
a-bob utcában, s az óriási élmény volt. Az egész család összeállt fölépíteni. 
Apám vékonydongájú ember volt, korán szemüveget viselt, szájában két 
aranyfog volt el ől, mert kiverték a csendőrök a fogát. Életében egyszer 
volt a szocialistákkal agitációban Bezdánban, s a csend őrség szétkergette 
őket. Persze sohatöbbé nem ment a szocialistákkal, nagyon haragudott, 
majdnem úgy haragudott rájuk, mint a csend őrökre, hogy a két erős fogát 
olyan fiatalon el kellett veszíteni. Hát igen, ez is hozzátartozik a gyermek-
koromhoz. 

Én külsőmre anyámra ütöttem; magas, erős asszony volt anyám. Zom-
borba úgy jött már mint varrólány, varrni tanult. Azután, hogy Karle 
Ádám gépész Berakból, Szlavóniából Zomborba került a hat gyermekével, 
anyám már serdülőkorban volt, úgyhogy varrodába adták, varrólány lett, 
inas, Hovinszkinénál a Kakas utcában, és Ott volt néhány esztendeig, ami-
kor megjött egy kárpitoslegéa7y Bécsb ől, az én apám. Biciklije volt, és az 
is ritka dolog volt abban az időben, és sárga cip ője. A biciklit tolva ment 
a varroda elé minden este, megvárni azt a magas, barna varrólányt, aki 
később az én anyám lett. 

Apám, mint annak idején minden iparos.fiú, felszabadulás után el-
ment , frentelni" idegenbe, vándorútra, „valcolni", ahogy annak idején 
mondták. Bécsben dolgozott egy évig, azután Münrchenben, eljutott Pári-
zsig is, de munkát már nem kapott. Lenézték akkoriban azt az iparost, 
aki nem volt világot látni, és aki a mesterségében nem próbálta tökélete-
síteni magát. Tahó, mondták. Csak a falusi iparos elégedett meg azzal, 
amit inaskorában megtanult és azután hamar önállósítatta magát. A vá-
rosban többet vártak, többet kívántak a mesterembert ől. 

Én úgy nőttem fel, hogy nem volt senki más a közelemben, csak 
anyám. Testvérem nem lévén, apám katona volt hosszú ideig, gyermek-
koromnak a legfontosabb éveit anyámmal éltem le. Ő  küldött könyvtárba, 
ő  általa szerettem meg az olvasást. 

Talián a háború tette, hogy koraérett gyerek voltam, valahogy úgy 
illett bele sok minden, amit láttam gyerekkoromban, 'amit normális id ők-
ben a gyerekek nem látnak. Aztán volt id ő, amikor részt is vettem a 
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kenyérkeresésben. Anyám például palacsintát sütött iés én vittem a ka-
szárnyába árulni a katonáknak, azután újságot árultam, de az újság nem 
érdekelte a katonákat, úgyhogy ez bizony nem volt kifizet ődő  mesterség, 
visszatértem egy időre megint a fánkra és a palacsintára, amit anyám 
sütött. Szóval többet láttam, mint amennyit normális időkben láthat a 
gyerek az életből. Aztán sokat jártam Pesten gyermekkoromban. Anyám-
nak mindhárom fivére Pesten dolgozott. Apám egy id őben Pesten volt 
katona, a Margit körúti gázgyárban volt őrségen, mert póttartalékos volt, 
Anyám viszont összekötötte a kellemest a hasznossal, s felment egy kis 
zsírral vagy szappannal, ami Pesten nem volt. Kiárulta a holmit a Nagy-
csarnokban, közel volt a Margit körúthoz a Nagycsarnok, és így egykét 
óra múlva már ott voltunk apámnál. 

Nekem tehát gyermekkori élményem Budapest, még iskolába se jár-
tam jóformán, amikor már felvittek, és hosszú, hosszú utakon ki Kispestre, 
magányos legénylakásokba, egy-egy nagybátyámhoz, Ginkotára, ma is tu-
dom még, Lajos utca 103. Leánderek voltak a kapu alatt, két angyal nyúj-
tott kezet egymásnak, gipszangyal a kapu fölött, ahol Ádám nagybátyám 
lakott. Szóval, ha valami belejátszik az én egész írói .m•agatarfiásoniba, 
akkor ez az én gyermekkori Budapest-élményemmel is magyarázható 
talán, és persze, későbbi, diákkori pesti éveimmel. Később, amikor Pesten 
éltem néhány évig, ezek mind úgy visszanyúlnak, és azt mondhatnám, 
majdnem összefüggő  'képet vagy képsort alakítottak ki bennem az id ők 
folyamán Budapestről. 

Apám nagyon szigorú, kemény ember volt, tartott tőle az egész csa-
lád. Később aztán, 14 éves korom után született egy húgom, akihez nem 
sok közöm volt, mert akkor én már majdnem férfinak éreztem magam. 

Gyermekoromnak a pubertás élménye járt a legnagyobb megren-
düléssel, mint egyébként, azt hiszem, minden gyereknél; nálam látható 
jelei ....is voltak. Egy napon kiderült, hogy holdkóros vagyok. Éjszaka 
ugyanis felkeltem és minden ok nélkül elmentem a szomszéd utcába, egy 
öregasszonyhoz, aki mosni járt, és nagyon szép kutyája volt. Fölzörgettem 
éjszaka, és megkérdeztem, hogy a kutya hazajött-e, mert nálunk volt az 
este. Azt mondta, haza. Csodálkozva nézett rám, hogy éri ott megjelentem, 
egy szál kis gatyában, nyár lévén, még ing se volt rajtam éjszaka. S 
reggel megkérdezte, hogy mit akartam éjjel, éjszakának évadján ébresztet-
tem föl őket, hogy a kutya hazajött-e. Anyám összecsapta a kezét s meg-
kérdezte, ott voltál, igaz ez? Igen, mondtam. Ott voltam. Hát miért men-
tél jel? Nem tudom, feleltem. De szépen kizártam a kaput, bezártam ma-
gam után, és a sziváci úton, a malomhoz érve, monotonlábdobogásra let-
tem figyelmes. Az éjszakai járőr, a rendőrök jöttek éppen arrafelé. Erre 
gyorsan bebújtam a sáncba, hagytam elmenni őket, mert tudtam, ha 
meglátnak, éjszaka, félmeztelen, megállítanak és faggatni fognak. De ne-
kem oda kellett menni. 

Rengeteg bajom volt ezzel az úgynevezett holdkórossággaL Éveken 
át ismétlődött, egészen 20 éves koromig, amikor Pesten a háziasszonyom 
megunta a dolgot, hogy leverem a lámpát meg a kancsót, éjszaka arra 
riad fel a konyhában, és azt mondta: „Tudja mit? Majd én magát este 
szépen lefürösztöm." Egy régi-régi, Boros utcai házban laktam, fürd ő-
szoba nem volt — megvan még az a ház —, és bejött minden este és en-
gem jéghideg szivaccsal lemosott. Lemosott tet őtől talpig, öreg néni volt, 
nem kellett szégyellnem magam el őtte, s attól kezdve soha többé nem 
keltem fel éjszaka. Ez valószínűleg egyféle neurózis volt. Hogy mit kel-
lett nekem szenvedni emiatt! Búcsújáró helyekre vittek el, öregapám még 
emlékezett a csodatevő  alm+ás•i búcsúra, Szlavóniában, s elvitt oda. Ret-
tenetes volt, rekkenő  hőségben mentünk, énekeltünk szent énekeket. El-
csigázva értem oda, s akkor a szentkút körüli kis pocsolyába bénák és 
epileptikusok fetrengtek, és nekem le kellett oda térdelni és megmosni 
az arcomat és a szívem táját avval a szennyes vízzel. Azt hittem bele- 
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halok. Aztán így vittek egyik búcsújáró helyr ől a másikra, a dorosz ,lai  
búcsúra is, ahol ugyanaz a kép, ugyanaz a jelenet ismétl ődött meg, és  
a zombori Boldogasszony-kápolnájánál szintén. Csak azt hiszem, ott nem  

volt kút, ha jól emlékszem, ott csak imádkozni kellett és szent énekeket  

énekelni. De hát az ember sohasem tudja, mitől gyógyul meg. Én azt  
hiszem, hogy a hideg víztől, de nincs kizárva, hogy a szent kutaknak is  

része volt benne?!  
Érdekes, hogy apámra úgy emlékezem vissza legszívesebben, hogy  

ott van Alcsúton, 'katonakomában. Azt hiszem, azért, mert akkor tetszett  

nekem a legjobban. Persze, hogy mint mesterember, a villanó szemüve-
gével, a fehér kötényével, a gyors mozdulataival, ahogy húzta a t űt a fotel  
karfájából, vagy verte oda a szöget, persze hogy élénken. él el őttem ina  
is, de a legszínesebb mégis akkor volt, amikor katona volt; lábhoz tapadó  

feszes nadrágban, melyen sujtás volt, „vitézkötés"-nek hívták annak idején,  

és szilvakék volt az uniformisa, menta honvédségnél szolgált. Ott Alcsú-
ton, ahol ebben a kék uniformisb,an járkált létrákon, tette föl a függö-
nyöket, s igazgatta a rolettákat ... így bukkan fel el őttem, és nem a későb-
bi karokban. Talán azért, mert én később elkerültem hazulról, és mert . 
az volt a nagy élmény nekem, az a találkozás, a távollev ő  katona apám-
mal, aki nem volt otthón, nem volt velünik; ott találkoztam vele, mint ka-
tonával, és mégis ő  volt, az én apám.  

*  

Magányos gyerek voltam, talán azért, mert nem voltak testvéreim.  

Egyedül éltem anyámmal. Az én magányosságomnak, azon kívül a való-
ságos magányon kívül, talán még egyéni oka is volt. Ez már természet dol-
ga, mindig visszahúzódó természet voltam. Emlékszem, évekig laktunk  

egy házban, ahol kilenc lakó volt, rengeteg gyerekkel, Brazíliának hívták  

a házat, talán a sok gyerek miatt, vagy a szegénység miatt, és hát 'azokkal  

én nemigen tudtam elvegyülni. És ott tényleg mindig a rövidebbet húztam.  

Ügyes kis gyerekek voltak, akik fölugrottak, föl kellett ágaskodniuk, hogy  

elérjék az arcomat, de végighúzták rajta a körmüket. Nem tudom, ha így 
visszaemlékszem rá, talán egy kicsit mafla gyerek voltam. Amilyen nagy 
és erős voltam, talán olyan ügyetlen és mafla. 

Álmodozó természet voltam, és azt hiszem, ez volt a legf őbb oka a 
magánynak, szerettem úgy elvonulni és elábrándozni dolgokról. Kés őbb 
is, amikor verseket kezdtem írni, hát azt hiszem, ez a magány érlelte a 
versírást. 

~ 

Amikor én gyerek voltam., háború volt, az els ő  világbáború, egyedül 
éltem anyámmal, aki hadisegélyb ől. tengődött ,itt-ott vállalt munkát, ha 
kapott valahol. Sorba álltam kenyérért, lisztért, cukorért, zsírért, hajnal-
ban kellett felkelni, és a lábamat gyakran felkarcolta a kukoricakenyér 
héja, elmorzsolódott a szatyorban. Hát keserves gyerekkor volt, ahogy 
rribst visszanézek rá, de én azt hiszem, hogy mi akkor abból nagyon keve-
set éreztünk. Talán csak a hangulata maradt meg és valahol a tudatunk 
mélyén az, hogy mégse szabályszer ű  gyerekkor volt a miénk. Hát persze 
mii is úgy játszottunk, mint a többi gyerek, mint ahogy ma is játszanak, 
csak talán nem ugyanezeket a játékokat. A futball még nem volt nagyon 
elterjedve, de azért mi futballoztunk, rongylabdát rúgtunk a Puskaporos-
nak nevezett mezőn. Arról nevezték el Puskaporosnak, hogy itt volt egy 
kőportorony, ahol is puskaport őrizték, s katona silbakolt felt űzött szu-
ronnyal körülötte. Rém rejtélyes volt már ez is. 

Apám úgy került haza a háborúból, hogy én már rég iskolás voltam; 
különben mint már említettem, meglátogattuk !katonakorában, Alcsúton 
volt, József főherceg kastélyában mint berendelt kárpitos. Ott találkoztam 
egy kisfiúval, akinek a szüleinél, Kovács komornyiknál laktunk Ez a Ko- 
váss komornyik, akinél laktunk anyámmal két hónapig, amíg ott voltunk. 
Apám engedélyt kapott rá, miután Auguszta főhercegnőnek volt a kedvenc 
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kárpitara, hát azt a kedvezményt megkapta, hogy ott lehettünk nála. Egy 
kicsit feltáplált bennünket a kastély kosztján, amit a Kovács komornyik 
hozott. Nagy tálakon pecsenyéket, vadhúsokat; életemben el őször akkor 
ettem fácánt és hasonlókat. Az is új volt nekem, a szalonkabélsár., amit 
fűszerrel í.zesítenek, és azután kenyérre kennek. Mondanom sem kell, hogy 
azt is akkor ettem először. Illetve azóta se. 

Kovács komornyiknak a kisfia, akivel játszottam, kés őbb bukkant 
fel, nem is az én emlékeimben, hanem a magyar irodalomban. Kiadott egy 
könyvet, Néma forradalom címmel, ő  volt ugyanis Kovács Imre. 

Amikor apám hazajött a háborúból, elölről kellett kezdenie mindent. 
Fiatal ember volt, meg se kottyant neki. Egyik szobában laktunk, a má-
sikban volt a műhely, illetve a másik konyha volt és műhely, és az egész 
család dolgozott, ami azt jelenti, hogy anyám, nagynéném, én segítettem, 
amit hát tudtam, és így indult el az életünk. Mondhatom, hogy konjunk-
túra volt, az egyik úri társadalom kivonult, a magyarok, akik nem tették 
le az esküt, hivatalnokemberek. Újak jöttek, akik hát ott szerették volna 
folytatni, ahol .a magyar urak abbahagyták. Nekik Fis kellettek szalon és 
bőrgarnitúrák, és így tovább, úgyhogy apám aztán b őven el volt látva mun-
kával, és szépen össze is szedte magát húsz-harminc .év alatt, amiben az 
egész család a segítségére volt. 

Mit mondhatnék még a gyermekkoromról? Magyar gimnáziumba jár-
tam, egyáltalán magyar iskolába még, én voltam az utolsók között, amikor 
a magyar gimnázium Zombarban befejezte a működését, betiltották. Ak-
koriban ugyanis csak két gimnázium maradt, egy Becskereken, egy Zen-
tán és egy félig-meddig Szabadkán, amolyan kétnyelv ű  gimnázium, a töb-
bit betiltották, bezárták, arra hivatkozva, hogy nincs tanár és nincs diák. 
Itt aztán meg is szűnt az én gyermekkorom. Hogy a gyermekkorom mégis 
szép volt, hát azt talán a megszépít ő  messzeség - teszi, és az, hogy azért 
minden gyermekkor szép. Szép azért, mert a gyerekkort a csodák és a 
mesék ttes ,zük széppé, és nem a valóság, és a gyerek az többé-kevésbé in-
kább a csodákban él és a mesékben, mint a valóságban. S őt, a valóságot 
is a csodákkal szépíti meg és teszi elfogadhatóvá a maga számára. Lega-
lább az én gyerekkoromban én így voltam az élettel és a külvilággal. 

A Sikara erdő  és a Puskaporos, hát gyönyörű, napfényes szigetek vol-
tak az én gyermekkoromban, teli gyerekekkel. Akkor Zomborban megvolt 
még a Nagy-árok; a körutat mély árok vette körül, vársánc, abban víz 
volt és patkányok futkároztak benne, de gerendahidak vezettek az átjá-
rókhoz, és persze hogy az is hozzátartozott a gyerekkorhoz, a gyerekkori 
játékhoz, a várárok, a vársánc, a Sikara, .a. Puskaporos. . 

Mit tudnék még mondani szülővárosomról, Zomborról, amely már 
nem az, ami volt? Én sem vagyok már persze réges-rég gyerek, s nem tu-
dom, hogy a mai gyerekeknek mi lenne érdekes. Talán az, ami az ő  gyerek-
korukból hiányzik, és ami nekünk megvolt. A természet sokkal intenzívebb 
közelsége, úgy gondolom, nemcsak kézzelfogható valóságban, hanem a szí-
neiben, a hangulataiban; mert ma már minthogyha mindent beépítettek 
volna az én szülővárosomban. A Puskaporos sincs már, id őközben a Sikara 
erdőből is nagy-nagy darabokat szakítottak le, tehát az se erd ő  már. A vár-
sáncot becsukták, nyoma sincs, sétány van fölötte, amely fölé celtisfák 
borulnak. A celtisek még a régiek, az úgynevezett bogyófák, amelyeket egy 
Csilhás Benő  nevezetű  tüdőbeteg polgármester ültetett. Ezért van hat sor 
fa Zombor belvárosa körül. Az volt ugyanis szegénynek a reménye, hogy 
ha ő  fásítja a várost, akkor jobb levegőt teremt magának is, nemcsak a 
város polgárságának, és sikerül a tüd őbajától megszabadulnia. Nem sza-
badult meg, rövid pár esztend ő  múlva meghalt, de az emlékét meg őrzik 
a fák, a Zombor belvárosát övez ő  celtisfák, a bogyósok. 

(Elhangzott az Újvidéki Rádióban A változó világ tanúja címen, 1976 szeptemberében.) 
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OL VAS ÓNAPLÓ 

KLASSZIKUSOK KALANDJAI 

KOSZTOLÁNYI, AZ UTAZÓ 

KOSZTOLANYI DEZSŐ : Európai képeskönyv. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

A Szépirodalmi könyvkiadó Réz Pál által oly nagy hozzáértéssel és szere-
tettel gondozott Kosztolányi-sorozatában ezúttal Európai képeskönyv cím-
mel a költő  útirajzainak teljes gyűjteményét és a utazások inspirálta 
verseket veheti kezébe az olvasó. S ha ezek az írások nem emelkednek is 
az életmű  csúcspontjára, ha érezni is rajtuk olykor az alkalmi jellegget, 
a „kötelező  penzum" igyekvését, rengeteg érdekes vonását árulják el Kosz-
tolányi szemléletének és lelki habitusának. 

A kötet minden írását, a 'sikerültebbeket és az lankalom szülte rög-
tönzéseket is áthatja az író kíváncsi szenvedélye, nyugtalan, mindig kie-
légítetlen tudásszomja. Minden érdekelte, mindent megnézett, megírt. A 
morbid és paradox jelenségek felgyújtották képzeletét: mohó izgalommal 
járta a krematórium termelt, és gaz 'analitikus pontosságával, h űségével 
adott számot benyomásairól. (E morbiditás egyébként átszövi egész m ű-
vészetét, emlékezzünk csak a halállal kacérkodó nagy versekre, vagy a 
Pacsirta záró képére, midőn a lány úgy fekszik (agyán, mint hulla a rava-
talon.) Általában is vonzották az élet ellentétei, ezekr ől ,mindig csöppnyi 
iróniával, a meghökkentés vágyával írt, mintha csak próbára akarta volna 
tenni a polgári ízlést. Pontos, hű  képét adja szenvedélyes érdekl ődésének 
a Hetedhétország bevezető  néhány sora: 

Megettem a világot s kiokádtam. 
Az élet meglehet ősen egyforma. 
Országhatárokon, nyelvterületeken robogtam el őre, 
oly szemtelen gyorsasággal, 
hogy magam is megijedtem t őle. 

„Világpolgár" volt,, a szó nemes értelmében. Nagyszer űenbeszélt 
több nyelvet iás — szemben a többnyire csak olvasás szintjén mozgó Ba-
bitscsal —, kitűnő  társasági ember volt, aki mindenütt népszerűséget szer-
zett magának eleganciájával, választékos ízlésével, könnyedségével. Jól ér-
tett írótársai nyelvén, ismerte m űveiket, s a művészet minden ágában ott-
honos volt: szerette a klasszikus zenét éppen úgy, mint a képz őművésze-
teket, hogy a színházról ne is szóljunk. Valósággal habzsolta az új benyo-
másokat, s ha nem emésztette meg is mindet egészen, bizonyos, hogy 
egyik legműveltebb tagja volt nemzedékének, akit szinte minden predesz-
tinált arra, hogy irodalmunk utazó nagykövete legyen. S ugyanakkor ob-
jektíven, különösebb meghatottság nélkül tudott beszámolni a nemzetkö-
zifvé váló irodalmi élet jelentős eseményeiről is: a PEN Kongresszusáról 
éppen olyan képeket, ceruzavázlatokat írt, mint a stockholmi utcákról. 
Az egyenrangúság büszke tudata, az írói ,elhivatottság fölénye ad hitelt 
szavainak: számára magától értet ődő  és természetes volt, hogy Thomas 
Mann-nal teázik, vagy hogy Vilmos császárt testközelb ől látja. Mestere volt 
az interjúnak. (Gondoljunk csak a sorozat más kötetében olvasható, Bar-
tókkal folytatott beszélgetésére.) Tudott kérdezni és — hallgatni. De mi-
közben kisfiús arccal, félrehajtott fejjel, (látható figyelemmel és odaadás- 
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sal fogadta be beszélgető  társának szavait, gondolatai megállíthatatlan 
gyorsasággal követték egymást, s később, amikor formába öntötte a ta-
lálkozást, ezek legalább olyan jelent ős — és jellemző  — funkciót kaptak, 
mint a futó gyorsasággal följegyzett mondatok. Az emberi gesztusokat, 
elharapott félmondatokat senki sem tudta hozzá hasonló mesteri tökéllyel 
beleépíteni az ember jellemz ő  tulajdonságai közé. (Err ől megint tanulmá-
nyok sorát lehetne írni. Az bizonyos, hogy többek között az útirajzokban 
megfigyelhető  pszichológiai érzékenység emeli oly magasra regényeit és 
elbeszéléseit.) 

Kosztolányi megszáIibttan hitt az európai műveltségben és az európai 
emberben. Olyan korban, midőnegyre több baljós felleg gyülekezett az 
öreg földrész égboltján, a hazatalált tékozló fiú gesztusával vallotta meg 
hozzá való örök hűsegét: 

Európa, hozzád, 
feléd, tefeléd száll szózatom a század 
vak z űrzavarában, 
s míg mások az éjbe kongatva temetnek, 
harsány dithyrambbal én terád víg 
jó reggelt köszöntök. 

(Európa) 

Pontosan érezte az ősinek érzett európai életforma ellentmondásait, 
válságát. Legjellemzőbb bizonysága ennek. az  1934-ben kelt Berlini utca 
című  útirajz. Kosztolányi nem politizált. Mi sem állott távolabb t őle, 
mint a politikai manifesztum. De ahogy és amit ábrázol, az világosan 
jelzi, hogyan gondolkodik, milyen benyomásokat szerzett Berlinben, ahol 
minden ház ablakából „egyforma nagyságú, horogkeresztes vörös zászló 
leng", „vagy azért, mert elutazott •a Führer, vagy azért, mert visszaérke-
zett, vagy azért, mert el fog utazni, vagy .azért, mert vissza fog térni". 
A halál csöndje ez: „Az emberek nem mosolyognak, •a suhancok nem fü-
tyürésznek, a fiatal lányok nem kacagnak. Nem is dalol senki. Rádió se 
szól sehol nyitott ablaknál. Néha a roppant csendben egy fiatalemberek-
kel teli teheiikoosim harsányan éneklik a Horst-Wessel indulót. A villa-
mosok is finoman csöngetnek, nemes érccsengés ű  csengőikkel, mintha 
apró templomi csengetyűt ráznának." S a befejezés egyetlen mondata: 
„Berlinben a legszörnyűbb történelem folyik ... " Nem, ehhez nem keli 
hozzátenni semmit. A leírás maga tökéletesebb és kifejez őbb, mint bár-
miféle kommentár lehetne. 

S ha már az európai életforma fel-felbukkanó válságjeleir ől szó-
lunk, nem hagyhatjuk említés nélkül Kosztolányi írásainak egyik leg-
jellemzőbb vonását, a részvétet sem. Eredetét az expresszionista rész-
vétlíra farrácainál sejthetjük, de Kosztolányi részvev ő  érzése egyre inkább 
célijára talált, s az általánosságokból egyre inkább az adott emberi élet 
ellentmondásainak középpontjába sugárzott. Ahogy leírja az Al -be-szigeten 
dolgozó halászok embertelen erőfeszítéseit, hogy a hajó indulásáig be-
rakják zsákmányukat, ahogy érezteti, hogy e lázas munka számukra volta-
képpen , ;élet-halál" kérdése, az jól jelezheti: pontosan érzékelte a kapita-
lista hajsza embertelen vonásait, csak éppen úgy érzékelte: az ábrázolás 
elég a jelenség erkölcstelenségének leleplezésére. 

Vannak jellemző  és visszatérő  gesztusai. Kedves időtöltése, hagy uta-
zásai közben figyeli az ablak mellett tovarohanó tájat, és számot ad a 
szeme elé táruló tarka látványról. Érzékletesem, költ ői szépséggel írja 
le a változatos színeket és szokásokat. Persze ebben a gesztusában van 
némi objektív 'tárgyilagosság, távolságtartás is: nem véletlenül figyelmez-
tetett éppen első  verseskötetének bírálatában Kaffka Margit, hogy a vonat 
ablakából látott, majd versbe emelt a mezőn dolgozó paraszt ember képe 
lehet érzékletes, szép, de hiteles aligha. Pontosan, remekül figyeli meg 
Útitársai gesztusait, vonásait, ellentétekb ől szőtt emberi jellemét. Amikor 
hirtelenében nem akad más témája, de az újsággal, a Pesti Hírlappal 
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kötött szerződése értelmében szállítania kell az épp esedékes kis „színest", 
egy-egy ilyen portrét rajzol meg hirtelen kézzel, de rendkívül finom, 
olykor remek beleérzéssel. Az ő  németjei pedánsak, angoljai ironikusak 
és szorgalmasan isszák a rozspálinkáit; franciái telve vannak gráciával, 
hollandjai pedig békebeliek. De mindegyik él ő  ember, aki nemzetének 
és fajának jellemző  tulajdonságait megéli, s ezekből az életből ellesett 
apró jellegzetességekből, szavakból és tettekb ől alakítja kis írásait Kosz-
tolányi. Nem is útirajzok ezek, hanem apró miniat űrök, novellavázlatok, 
melyeik később valamelyik nagyobb elbeszélésbe emelve nyerik el végleges 
funkciójukat. (Az útirajzok és Kosztolányi többi m űfajának összefüggése 
rendkívül ■i+zgalanas filológiai kérdés: Hely hiányában hadd emeljünk ki 
csak egyetlen olyan jellemzőt ezekből, mely később majd verseiben és 
elbeszéléseiben is jelentékeny szerepet kap: a nagyvárosi embervegetáció 
pontos leírását; ez utóbb mint a kapitalizmus korának jellegzetes városi 
élménye tér vissza más alkotásaiban.) 

S haaznap még érdekes embert sem látott, megelégszik a leírással, 
melyet a nagy festő  könnyedségével borít ezernyi színbe, emel költ ői, su-
gallatos magasságba. A köznapi ember esetleg annyit érzékelne, hogy nép-
telen utcákon halad el őre. Kosztolányi ezt így tudja leírni: „Íme, egy 
ablak, melynek .keresztfáját világoszöldre festették, az ablaktáblát meg 
rózsaszínre. Maga a ház komor. Amint befelé haladunk, a házak egyre 
komorabbak. Sötétvörösek, rozsdabarnák, vasszürkék. Nézd, erre már feke-
ték. Fekete házak, fekete téglákból, a nyirkos fekete ég alatt, s a vizen, 
a fekete vízen, fekete vitorla áll, mozdulatlanul. Nálunk a falu fehér. Itt 
fekete. Fekete .falu, fehér lelkekkel." (Hollandia) Szemünk előtt, fülünk 
hallatára születik meg egy nagyszerű  prózavers. Kosztolányi azonban 
csak legyint, s küldi a tárcát a Pesti Hírlapnak. Bármennyit tud ilyet írni, 
szinte készen születnek keze alatt az apró remeklések. 

Aztán, amikor betegsége egyre fenyeget őbben béklyózta körül, a 
tragédia árnya is egyre komorabban súlyosbodik az írásokra. Színei el-
halványadnak, lobogó életkedve lassan h űlni kezd. Ahogy a Magányom-
ban írja 1934-ben, Stockholmban: 

Mint telefon az elhagyott lakásban, 
mely éjid őn reménytelen csörömpöl, 
úgy jajveszékel itt hiába lelkem, 
oly messze az élett ől és örömtől. 

De hogy életformája volt az írás, mi sem bizonyítja inkább, mint 
hegy még ekkor is volt ereje megfigyelni a jelenségek legjellemz őbb 
összetevőit, s vázlatszerűen papírra vetni egy érdekes emberi arcot. A 
régi kielégíthetetlen lobogás már hiányzott belőle, mintha hirtelen a beteg 
ember leszűrt bölcsességével tekintene mindenre és mindenkire környe-
zetében. De a városok varázs -a ekkor is megejti még, bár szívében egyre 
nyomasztóbban viaskodik az elmúlás szorongató valóságával. íme, egy 
megrendítő  jegyzet 1934 októbeméből: „Nézd, hogy tekintenek az emberek 
a pályaudvaron az induló vonatra, mely lassú kezdősebességgel kikocog 
a térből, s .az utasokra, akik az ablak keretébe állnak, és vele együtt 
tűnnek el térben, időben. Úgy néznek rá, mint valamire, ami ott van 
és már nincs is ott, halvány mosollyal, mint egy emlékre., mely szemünk 
láttára, néhány másodperc múlva csakugyan emlékké is válik." 

Még két éve volt ekkor. Aztán az ő  • vonata is lassan megindult, s 
testi valójában eltűnt „térben, időben". De itt hagyta művének teljes-
ségét, közöttük ezekkel a fénylő  miniatűrökkel, melyekből megtanulhatjuk, 
hogyan lehet gazdagodni a valóságos és képzeletbeli utazásokkal is, s 
mint alakíthatjuk ki magunkban azt a magatartást, mely mindig nyitott 
és készséges a világ szépségével, gazdagságával szemben. 
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SZEMBEN FÜST MILÁNNAL 

FÜST MILgN válogatott m űvei. Magyar Remekírók sorozat. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

Ritka alkalmat kínál a Magyar Remekírók sorozat Füst Milán-kötete: a 
legendát végre szembesíthetjük a valósággal, •a m űveket az írói önjellem- 
zésekkel, melyek ,olykorc nem segítik, inkább dezorientálják az olvasót. 

Mindenekelőtt a válogatásról. Nehéz helyzetben van, aki ,körülbelül 
ötven ív terjedelemben be akarja mutatni századunk egyik legtalányo-
sabb tehetségét. Füst Milán bizonyára dühödten tiltakozott volna, hogy 
műveiből válogatás jelenjék meg, hiszen az elhivatottaik büszkeségével és 
kiválasztottságának biztos tudatával meg volt gy őződve arról, hogy min-
den alkotása remekmű . E sorok írójának alkalma volt látni az író ha-
gyatékában kéziratait, melyeket véletlenül. sem egy példányban hagyo-
mányozott az utókorra, hanem ötben-hatban, s mindegyik másolaton gon-
dosan javította a hibákat, s ott olvashatók a margón utolérhetetlen szél-
jegyzetei, melyek Olykor bizony nem a legszalonképesebb kitételeket tar-
talmazzák azokról, akik valamelyik alkotását sajtó alá rendezték. Hatalmas 
betűivel gyakran a margóra jegyezte a szedőknekszóló utasításokat, 
néha kis episztolákat intézett a nyomdai szakemberekhez, mert minden 
egyes szavát, minden mondatát fontosnak, egyetlennek érezte. Aki tehát 
arra vállalkozik, hogy műveiből válogasson, maga mögött érezheti a mes-
ter zord tekintetét, mely telve van szemrehányással, számonkéréssel: 
miért éppen ezt, s miért nem amazt, s lehet, szabad-e egyáltalán ebb ől 
a szuverén és a maga nemében valóban egyedülálló életm űből bizonyos 
darabokat kiválogatni, amikor az egész egységes és szétválaszthatatlan? 

Kis Pintér Imre tehát meglehet ősen nehéz és paradox műveletre vál-
lalkozott: ötven íven be akarja mutatni Füst Milánt, a költ őt, az elbeszélőt 
és regényírót, a drámaszerz őt és a gondolkodót. Vállalkozását érzésünk 
szerint teljes siker koronázta. Valóban sikerült megragadnia az életm ű  
kulcsfontosságú pontjait, nem mellőzött méltatlanul egyetlen jelent ős mű-
vert sem, amit pedig e kötetbe felvételre érdemesnek tartott, nyilvánvalóan 
— még az életmű  logikátlansággal palástolgatott kristály-tiszta Iogikája 
szerint is — bizonyítja, hogy Füst Milán nemzedéke egyik legizgalmasabb 
jelensége, aki magányba, gőgös számkivetettségbe húzódva a század ma-
gyar irodalmának fontos tartományát alkotta meg. 

Mi szerepel a kötetben? Az összes versek -- ki tagadná, hogy Füst, 
a poéta, nemzedékek sorát indította, költ ők százainak lett kimondva vagy 
kimondatlanul ösztönzője, példaképe. Sajnos a terjedelem megakadályozta 
a válogatót abban, hogy a versek mellé felsorakoztassa azoknak a bírá-
latoknak a részleteit, melyeket Füst minden kötetébe felvett, s amelyek 
hovatovább állarcokká merevültek rajta, mögülük tekintett a világra és 
olvasójára, kis kajánsággal és kárörömmel: íme, ezt mondják rólam nagy 
kortársaim, de nem biztos, hogy ez a teljes igazság, hiszen ki tudhatná 
rajtam kívül; milyen az igazság legbens őbb természete ... A prózai mű-
vek közül a következők szerepelnek a válogatásban: Aladdin atyja sírjánál, 
Advent, Amine emlékezete, A feleségem története, A Cicisbeo és az Őszi 
vadászat. Olvasható a kötetben a Negyedik Henrik király című  dráma 
s az Emlékezések és tanulmányok legjobb darabjai:, közöttük a két kit űnő  
Osvát- és Kosztolányi-emlékezés. (Füst Milán kivételes szerepet játszott 
Kosztolányi életében — az író özvegye ugyan nem a leghízelg őbb szavakkal 
emlékezett meg róla és baráti „szívességeir ől" -- , Osvát viszont Füstre 
gyakorolt elhatározó befolyást, ő  volt a „rettenetes angyal", akinek hatása 
alatt küzdve, lázadozva, elismer ő , jó szavait !koldulva végeredményben 
mérlegre tehette magát. Kosztolányi a barátja volt, Osvát azonban annál 
is több: .angyala és ördöge egy személyben. Kettejük kapcsolatáról egyéb-
kénit reveláló erővel szól a Napló jó néhány feljegyzése.) 
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Ilyen jelentékeny író esetében természetesen azt a kérdést is fel 
kell vetni: mi nem szerepel a válogatásban? Mi az, amit még szívesen 
olvastunk volna? Most tekintsünk el a regényekt ől, a kissé Romcin Rolland-
utánérzés A Parnasszus felétől és a remek humorú Goldnágel Efraimtól 
éstermészetesen a Naplótól, melynek bármennyire itt lett volna is a helye, 
jelenléte szétfeszítette volna a kötet kereteit. Az egyetlen, ami talán iga- 
zán fontos volt még Füst Milán életében, m űvészetében, s ami sokszor 
kulcsot ad megértéséhez, az Ez mind én voltam egykor. (Esztelenség volna 
természetesen azt állítani, hogy be kellett, vagy be lehetett volna válogatni, 
hiszen maga is külön kötet! Egyszer űen hiányzik, mint ahogy, mondjuk, 
egy hasonló Kosztolányi-válogatásban nem szerepelne az Édes Anna, még-
sem lehet elképzelni nélküle a regényíróst.) Ebben mondja ki Hábi-Szádi 
élete egyik nagy vallomását fiának, Tahtúmaik, arra •a kérdésére válaszolva, 
vajon a sokféle kitalált hős mindegyike ő  maga is. „Okos vagy — mondja 
a bölcs —, jól eltaláltad, e személyek sohase léteztek, csak az én elmém-
ben, mindegyike csakugyan én voltam." Füst irodalomszemléletének egyik 
legfontosabb megnyilvánulása e néhány szó: az író — nézete szerint — 
tetszés szerint sokszorozhatja, változtathatja önmagát, létét, csak a böl-
csességben kell és szabad állhatatosnak maradnia. Ez is egyfajta élet-
szemlélet, még ha nem a legtevékenyebb is. S az ilyen passzusokat olvasva 
ébredhetünk rá arra, miért kovácsolódott oly szorosra a Füst Milánt és 
Kosztolányit összekapcsoló barátság: ellentétei voltak egymásnak, a foly-
ton rohanó, minden iránt érdeklődő, nyugtalanul vibráló Kosztolányi, illet-
ve a világból inkább 'kivonuló (de azzal azért szinte láthatatlan szálakon 
érintkező), a magányt választó konok, csak önmagát épít ő  Füst. 

A költő  Füst Milánról aaz utóbbi években néhány nagyon fontos tanul-
mányt olvashattunk. Mindenekelőtt Rába Györgyét, aki az Ezeregyéjszaka 
„utóhangja"-ként elemzi líráját, melyet els ősorban Theodor Lipps eszté-
tikája termékenyített meg, ennek ösztönzésére „egyetlen ősi, hieratikus 
világképben közvetve szemléltette a lélek földrengések". Mellette Kis 
Pintér Iamre — aki e válogatáson túl is nagyon sokat tett Füst „befogadá-
sáért" — Tárgyszavak Füst Milán verseihez című  elemzését említhetjük, 
melynek az a fontos felismerése, hogy felmutatja azokat a rokon voná-
sokat, melyek Füst, a fiatal Kosztolányi és bizonyos vonatkozásban az 
avantgarde között mutatkoznak, kiemelve, hogy a füsti lírában , gaz asz-
szociációs távolságok végletessége mindenekel őtt a jellegadó". E fontos 
elemzések természetesen nem homályosítják el Somlyó György tanulmá-
nyait és könyvét, melyben Füst Milán panteisztikus világérzésének roko-
naiit megtalálta a magyar és a világirodalomban is. 

A versekkel kapcsolatban az irodalomtudomány még nem mondta ki 
a végső  szót. Nem húztuk meg még azokat a koordinátákat sem, melyek 
e költészet és a következ ő  nemzedékek versviilága között húzódnak, egé-
szen a keleti mitológia iránt ugyancsak fogékony, annak sajátos új ra-  
értelm!ezészét megkísérl ő  Tandori Dezsőig. Még hiányosabb azonban a pró-
zaművek elemzése, az utolsó nagy, összefoglaló méltatást Kis Pintér Imre 
írta A feleségem történetér ől, s most Sík Csaba egy rövidebb dolgozatot 
Ítélet és ádvent között címmel. Holott Füst Milán prózája ugyancsak 
jelentős teljesítménye századunk magyar epikájának. A jelen válogatás-
ban is szereplő  Adventnek a konkrét társadalmi-történeti környezettel 
való érintkezési pontjait már többé-kevésbé feltárta a 'kutatás, arról azon-
ban kevesebb szó esett, hogyan illeszkedik a kisregény a kortárs európai 
prózába, mint fejezi ki a tizenhetedik századi puritán Anglia keretébe 
ágyazva a huszadik század egyik legfontosabb, annyi alakváltozatban fel-
dolgozott témáját: a magányos ember szinte kozmikus méret ű  szoron-
gását, azt a létérzést, melyet Heidegger tett filozófiájának egyik vezérl ő  
gondolatává, de amely Ott készül ődik már Kaffka és Musil regényeiben 
is. S hasonlóan háttérben maradt még annak féltárása, kutatása, hol, 
milyen. pontokon érintkezik A feleségem története Füst egész esztétikai 
szemléletmódjával — melyet a magyar esztétikatörténet egyik kutatója a 
dilettantizmus termékei közé sorolt ugyan, termékenyít ő  és meggondol-
kodtató hatása azonban tagadhatatlan —, az attakváltoztatás jogára, s őt 
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kötelességére épített írói tartásával, azzal a moráliad, mely paradox mó-
don sokszor az amoralitásból nyeri igazolását. 

S ha már e válóban nagyszabású íróval szembesülünk — nagyon 
értett ahhoz, hogy már megjelenésének is pátosza, aurája legyen, egye-
temi óráit mindig a leglehetetlenebb napszakokban és napon tartotta 
s valóságos udvartartás vette körül —, haéletm űvét lassan felfejtjük, 
szembetaláljuk magunkat olyam, alapvet ő  problémákkal, melyeket a Napló 
két kötete sem old meg, néhány helyen inkább összekuszál. (Már arról is 
érdemes volna beszélni, vajon valóban elveszett-e a napló, mint ahogy 
Füst Milán panaszolta, vagy ez is egy játék, egy alkalmas pajkos kalandja 
volt-e csupán.) Vajon elegendő-e, ha életművével csak irodalmi szinten 
szembesülünk? Nem :kellene-e a m űvek, az öntudat és a sors furcsa ellent-
mondásait inkább a lélektan segítségével feloldanunk? Nem tükröz ődik-e 
az elbeszélésekben és regényekben — de a versekben is — egy alapvet ően 
sebzett és sebzékeny lelkialkat épp oly elementáris er ővel, mint a hatal-
masra duzzasztott öntudat, mely élete nehézségeinek .ellensúlyát egy vir-
tuális világban akarta és tudta megtalálni? Ebben a maga teremtette 
világban sosem érdekesek a részletek. Látszik, hogy alkotója a lét egé-
szének értelmére függeszti tekintetét, és azokat a nagy kérdéseket akarja 
ábrázolni — de nemcsak ábrázolni, hanem megoldani is —, melyekkel az 
emberiség egésze vivódik jóformán történelmének kezdete óta. 

„Ha az méri egy költő  zsenialitását — írja Rákos Sándor Füst Milán 
költészete kapcsán —, mekkora sávot tud szómágiával, szavakkal-megjele-
nítéssel eladdig fehér folttal jelölt, ismeretlen területekb ől az emberi 
észlelés számára fölfedezni és meghódítani, Füst a legzseniálisabb hódítók 
egyike." Valóban — ezt igazolja m űveinek válogatása is — egész élet-
műve hatalmas felfedező  Út, melynek végén talán nem t űnt fel előtte a 
meghódítani vágyott birodalom, az út közben készített följegyzései mégis 
pótolhatatlan értékei a költészet nagy kalandjának. 

HERCEGI AJÁNDÉK 

HERCEG JÁNOS: Kék nyárfás, Visszanéz ő. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Nehéz méltóképpen ünnepelni egy hetvenéves írót, ha az illet ő  éppen Her-
ceg János. Az ilyen jubileumokhoz kegyelemes és áhítatos hangvétel illik, 
Herceg életműve viszont pörlekedésre sarkalló gondolatokat juttat az em-
ber eszébe. Pályája ütköz őpontok sokaságán ért mai magaslatára, a mo-
dell, melyet megalkotott, 'történelmi lecke is. Nehéz tehát úgy ünnepelnünk, 
hogy senki érzékenységét ne sértsük. 

A Forum két Hercegkötettel . rukkolt ki erre a jubileumra, s ezzel 
meg is oldotta •a méltó ünneplés gondját. Olyan szép ez a két könyv, kül-
sőre is annyira megbecsülő, hogy előtte ,elnémul minden rossz 'emlék, s az 
ember a naiv olvasó étvágyával merülhet el benne. Erre az önfeledt talál-
kozóra időnként a kritikusnak is nagy szüksége van: nekilátni egy könyv-
nek, mintha semmit sem tudna a szerz őjéről, s félszemmel figyelni, hogy 
érzik magukat együtt, m ű  és olvasó. 

..rw  
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I. 

Így vettem kézbe most én is Herceg két legújabb munkáját. El őször 
a Kék nyárfásít, mely az elmúlt tizenkét esztendő  niovellatérmésének javát 
tartalmazza. S ígytörténhetett, hogy most néztem szembe el őször huza-
mosabban a kötet elején látható fényképpel is, és olyan észrevételeket 
rögzíthettem, amelyeket kritikusként talán röstel+lenem kellene. Mert föl-
tűnt például, hogy a homlokon átívelő  ráncok párhuzamos hajlatai és a 
kalap karimájának hajlata meg a kalapszalag íve milyen finom, mondhat-
nám játékos párhuzamosságot és ellenpontot alkotnak, s hogy enélkül az 
arc merevebbnek, a szem riadtabbnak hatna. Err ől pedig óhatatlanul az 
a szólásmondás jutott eszembe, hogy mindenki olyan kalappal köszön, 
amfi+lyen van neki. Hogy mivel is köszönt ránk ez a szép kötet, már ezzel 
a fölfokozott kíváncsisággal kezdtem fürkészni. Az arc gyötrelmek utáni 
szenvtelen tagoltsága Moraviaszerű  rideg realizmust ígért, de a homlok, 
a kalap és alattuk a sokat látott szem rejtélyt sej tettek, nyitottá tették 
a találkozást. 

• Essünk át a nehezén! Mert a rejtély eleinte próbára tette az ünnepre 
hangolt kíváncsiságot. A Pásztorok azzal lepett meg, hogy epikának nagyon 
is elvont, s ha nem sejtem a parabolából !kizeng ő  líra nekünk szóló jelen-
tését, csak a nyelv mesteri tisztaságát hihetem értéknek. A megmaradás-
pusztulás nagy gondja tárgyiasul ebben a pásztori történetben, s olyan 
érzékenyen, hogy zenére emlékeztet, s azt hiszem, funkciója is olyan, mint 
a nyitányoké. 

Hiányérzetünk azonban, ahogy haladunk az olvasásban, hamar elosz-
lik, mert a világ, melyet Herceg fontosnak vél, ellátja őt olyan ingerekkeÍ, 
ihletekkel, amelyek révén a szélességében létez ő  világ 'koncentrált formák-
ban mutathatja meg legbens őbb tartalmát. Ha nagyon tömören kellene 
megneveznünk ezt az esszenciát, azt mondhatnánk: Herceget az otthon és 
az.otthontalanság mezsgyéin létez ő ' ember és a veszendőség,, az alámerülés 
élménye tartja hatalmában, s az általa ábrázolt világban is ez a lényeges. 
Az ilyen redukciók azt a benyomást kelthetik, mintha eszmei szándékként 
dolgoznának, holott az itteni valóság természetére hangolt különös érzé-
kenység, egy látásmód áll mögötte forrásként, az említett alaptartalom épp 
ezért nem megvalósul, hanem kibontakozik a valóságból. 

Erre, gondolom, a naiv olvasó is csak bólinthat, hiszen észre kell ven-
nie, hogy milyen nagy szerep jut itt annak, ami elmúlt, ami veszend ő . A 
Rigószél jelenben zajló eseménye annyi, hogy a halott kovács kap-e sír-
helyet a címben szerepl ő  temetőben. De míg hozzátartozói ennek végére 
járnak, a kovács •múltjának ismeretlen titkai, szindbádi rejtelmei tárútnak 
föl, s ennek részeként az utolsó félszázad történelmének bácskai hullámve-
rése is be-áramlik a történetbe. Sorsfordító események és id ő tlen magatar-
tásminták. Pedig Herceg csak mesél és beszéltet, mintha egy igazi falu szá-
mára ismerős figuráit idézné, mégis maga a Vajdaság beszél ezekben az 
írásokban. 

Tagadhatatlan, van ebben az ábrázolásban nosztalgia is. „Hogy mire 
gondolt? — tűnődik egyik alakjáról szólva. — Talán a régmúlt id őkre, 
amikor még másféle falu aludta álmát a hegy _aljában ilyenkor őszidőben, 
talán az örökre eltűnt emberek is megjelentek előtte egy pillanatra, mert 
hosszú volt az út atemet őig ..." (120.) Tehát a ,letűnt idő" igézete --
gondolhatja nyomban az olvasó, s bizonyos értelemben joggal. Herceg Já-
nos talán az utolsó írónk, akinek képzeletében a régi és a mai Bácska egy-
beér, aki jelleget érez ennek a tájnak az embereiben, s aki olyan szavak, 
fordulatok, gesztusok emlékeit őrzi, melyek lehettek ellenszenvesek, ártal-
maasák vagy értékesek, de léteztek, s rögzítésük nélkül semmivé, sivár üres-
séggé ,szegényedne a mögöttünk rejl ő  idő . E veszély sejtelme alighanem 
alapérzése Herceg Jánosnak, s az érzékenység, mellyel a rohamosan változó 
világ emlékeit megidézi, ezzel egy t őről ered. 

Az elmúlás mint téma, illetve gond sokszor konkrétabb formában is, 
a figurákat eltöltő  érzésként is megjelenik novelláiban. „Megyek az utcán 
fél óráig — olvasható például az Elmúlásiban —, amíg egy ismer ős arcot 
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látok. A szülővárosomban! És :különben is, mondtam már, idegen vagyok 
ebben a Világban! Nem értem a m űvészetet, a zenét és a költők verseit! 
Mintha magam is kiégtem volna azzal, hogy elmúlt egy kor ... — Ó, mintha 
én nem érezném ugart! — mondta az asszony megkönnyebbülve." (156).) 
A Vacsora alakjai is hajdani, diákéveik emlékeitől hatódnak meg, akár az 
Aranysárkány egykori diákjai, pedig •a jelenben elég jól elboldogulnak. Régi 
dolgokról 'beszélgetnek a Búcsúban is a harminc év után ismét találkozó 
iskolatársak, A vendégbeli idegen is mohó szomjúsággal érkezik a városba, 
hogy fölkeresse ifjúsága helyeit, tanúit. A görög fiú hőse is hazamegy, hogy 
szülőföldjét, eredetét megtalálja, a Balettben egy amerikás magyar jön 
haza, s egy nagy szerelem sorvad el. 

Mi az oka, hogy mindezek ellenére sem érezzük ezt a múltkeres ő , 
múltidéző  hajlamot nosztalgikusnak? Jeleztük, hogy a Vacsora múltba 
révedő  orvosai milyen: jól elboldogulnak a jelenben. Az egyik például évente 
száznyolcvan disznót hizlal és értékesít. S Herceg ezt nagyon is er őteljes 
nyomatékkal adja tudtunkra. A Búcsúban pedig lényegében nem tudnak 
egymással mit kezdeni .a hajdani osztálytársak, s Herceg ezt is érdes sza-
vakkal jelzi. Azt ;a páraszerű  líraiságot, mely a tiszta nosztalgiákat jellemzi, 
itt hiába :keresnénk. Herceg a múltat sem eszményíti, sokszor ironikusan, 
rikító, ső t vásári színekkel festi, gyakori színhelye a kocsma, szerepl ői 
közt sok a különc, a 'lumpenelem. A múlt iránti vonzalmát tehát éppolyan 
szigor ellenpontozza, amilyen keménységet az alsó arc barázdákkal szab- 
dalt mezői rejtenek. De ahogy az arc egésze mégis a szenved ő  ember mély-
ségek sejteti, ,aki így is képes még ámulásra, a novellák érdességei sem 
devalválják a fájdalmat, annak tudatát, hogy valami kivesz őben van a vi-
lágból. Mert Herceget végül is az bántja, hogy a jelenben jól eligazodó 
emberek sem  képesek bens őséges, formás kapcsolatokra. Ahol pedig ennek 
lehetősége fölsejlik, mint a Kék nyárfásban, ont a sorsok ikülöngravltációja 
löki rossz irányba az eseményekeit. Nagyon .is  tisztán látja ő , milyen nevet-
ségesen hat napjainkban az érzelmesség,. a teatralitás, A köcsödi fák fiatal-
jaiban például a maga nyers és praktikus mivoltában jelenik meg a józan-
ság, de azt a meggy őződését, hogy az ember nagyobb, nemesebb érzésekre 
érdemes, nem adja föl. S ha a naiv olvasó és e m űvek találkozásának szín-
játékához visszatérünk, az is ott válik iz.galrnassá, ahol az alakok egymás-
hoz való .ragaszkodása egzisztenciális jelent őségűvé tudott mélyülni. .Az 
Elmúlás már ■ezZel hat, úgy horzsol össze két embert, hogy széthullás éš 
egymásra utaltság egész kis drámáját pergeti le néhány oldalon. A Felhők-
ben, a Kék nyárfásban és a Balettben szintén végzetes vonzalmak tanúi 
lehetünk, • s Herceg írói ereje is ezekben bontakozik ki a legteljesebben. 
Különösen a két utóbbiban. 

A Kék nyárfás előterében egy tanárnő  áll — akit 'kollégái Bébének szó-
lítanak —, de a főhős egy öreg festő, Z, aki ismeretlen okok miatt került 
a faluba. Alakját a furcsa, titokzatos idegennek kijáró figyelem övezi ;  s 
mert Bébé is messziről jött, összeismerkednek, ,megszeretik egymást. Fur-
csa vonzalom ez, a szerelem csak szégyenkezve mer benne életre kelni. 
Közben a tanári kar pletykái is betagozódnak a filmszer ű  események so-
rába, s megjelenik egy gyanús és - félelmetes asszony is, aki Bébét el akarja 
riasztani :a festőtől. Pedig mindketten jól érzik magukat ebben a kapcsolat-
ban, meleg, poétikus árnyalást kap az életük, de la valószín űtlenség feszült-
sége eleve remegővé teszi azt is, ami jó, azalvilági hölgy föllépését ől kezd-
ve pedig csak növekszik a tragikus kifejlés sejtelme. Ebben a közegben 
válhat döntő  jelentőségűvé a hajdani modell, egy öreg cigányasszony meg-
jelenése. Bébé elhatározását a szakításra ez dönti el. Az alvilági n ő  és a 
festő  titokzatossága sok író kezén olcsó hatásvadászatba züllhetne, Herceg 
azonban bámulatos ösztönnel emeli ki történetét a krimik szférájából, s 
teremt egy idegesen vibráló, titkokkal és fenyeget ő  sejtelmekkel telített 
drámát, amely mégis minden részletében valószer ű , mert a párbeszédek 
lélektani hitele, a köznapi, a „fölösleges" mozzanatok beszövése révén a 
rendkívüli mozzanatokat is hitelesíteni tudja.. A titokzatos egy valóságos 
közegbe ágyazódik, a pletykaszint és a fur čsa szerelem finom és sorsdönt ő  
tartalmainak ellentéte egészen különös feszültséget teremt. Benne Her-
ceg emberképének teljesskálaszélessége is megszólalhat. Ahány helyzet, 
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az emberismeret, a beszéltetés, a viszony érzékeltetésének szinte annyi re-
meklése. S az egész maga is egy remeg ő  szervezet lüktetésével halad a meg-
oldás felé. 

Külön figyelmet érdemel a másik remekm ű  is, a - Balett.  Amit előbb 
a novella életszerűségéről mondtunk, itt jóval tágasabb körben és több 
szinten valósul meg. A viszonyrendszer olyan bonyolult, hogy .akár hazárd-
ságnak is tűnhetne ennyiféle vonatkozást ábrázolni. El őször is adott az író 
és az amerikás magyar, mister Labash kapcsolata. Az utóbbi azt szeretné, 
ha az író riportot írna az öregekettáncoltató iskolájáról. Az író így keve-
redik a történetbe. Aztán a rend őrséggel is kapcsolatba 'lép. E kétirányú 
viszony akár kerete is lehetne a történetnek, mert középpontjában a két 
balett kegyetlen különbsége áll. Az egyik, amit mister Labash az öregekkel 
művel, a másik, amit az író, pontosabban szólva a történet•elbeszél ője Pá-
rizsiban a szerelmével látott. A kett ő  között a zene közössége, Debussy 
Pelléas et Mélisande-ja létesít olyan összefüggést, mely a gondolatok • és 
emlékek egész áradatát idézi föl. Az öregek tánca szánalmas és groteszk, 
az író emléke szívszorítóan poétikus. A két balett körüli események úgy 
váltják egymást a novellán belül, ahogy zeneművön belül az áhítatos és tri-
viális motívumok Hihetetlentermészetességgel, noha egymástól idegen vi-
lágot idéz egyik is, másik is. Mégsem függetlenek egymástól, mert a vének 
balettjében azember végs ő , rossz esélyének közelségét kell• éreznünk, in-
kább dermesztő , mint nevettető , amit csinálnak. S végül az író és szerelmé-
nek poétikus szólama is ilyen szomorú révbe jut. S őt mister Labash is be-
lepusztul a maga vállalkozásába, mikor pszichológusa, a gyönyör ű  Ljubinka 
megszökik a balettmesterrel. 

A szálak tehát valami közös tragikumba torkollnak, a sokrét ű  kap-
csolat a veszendőség akkordjaiban hangzik ki. De már előbb is fontos funk-
ciója volt a keretszerű  viszonyoknak is, mister Labash furcsa vállalkozása, 
amerikás üzletessége, kívánsága, hogy az író írjon az ő  iskolájáról, csak 
látszatra független a történet magjától, valójában a kifejlésben föltáruló 
emberi titok előjátéka, sőt a rendőrrel való beszélgetés is mélyíti, ponto-
sítja a belső színjáték rajzát. Arról nem iás beszélve, hogy a történetbe a 
bűnügyek izgalmát is belopja, sőt az író és a rendőrség pikantériáit is. 

S mindez megejtő  könnyedséggel, a mesterkéltség minden jele nél-
kül valósul meg. A részletek olyan varázslatos leírásokkal szolgálnak, a 
költői és a bizarr olyan zavartalanul váltja egymást, a sorok olyan tisztán 
bontakoznak ki, hogy regényben is ritkán sikerül ennyi réteg meggy őző  
egybejátszatása. A párizsi balett élanényénnk vissza-visszatér ő  képei között 
például ilyen chagalli is, akad: „Persze a színpad is mélyen alattunk volt, 
úgyhogy amikor felment a függöny, a szuffiták lila égboltja olyan volt, 
mint amikor a tenger vizében az algás sziklákat látja az ember. Minden 
lila volt. Még az öreg zsidó szakálla is, aki a hold udvarában hegedült, s 
a halfarkú lány, testéhez tapadó rövid ujjas trikóban úszott át a fejek fö-
lött, számunkra azonban :madártávlatban mégis. És ő  is lila volt." (212.) 

Ez a részlet épp csak ízelít őt adhat a hercegi próza varázsából, amely-
nek éppen az a titka, hogy nem akar varázslatos lenni. A „ködlovagok"-tól 
ebben +is különbözik. Az előbb idézett poétikus kép kel külön életre, nem 
nő  rá a novellára, a lila világítás ugyan teljes, de csak ezen a képen belül, 
s a realista szemlélet a maga józanságát egy finom fintor révén így is jel-
zi: „És ő  is lila volt." Egyszersmind azt is tapasztaljuk itt, hogy a kép 
vonatkoztatott, a novella f őhőseinek jelenlétét is jelzi, ami ismét csak az 
ábrázolás szervességének hatását er ősíti. Az élő  prózastílusok képessége ez: 
mindent vonatkozásba hozni a m ű  lényegével, de 'semmit sem oldani föl 
a stilizálásban. A köcsödi fák című  elbeszélés kezdő  szakasza például az 
alkonyt ábrázolja. Műszer kellene, . mellyel mérhető  volna, hogy ez az al-
konyfestő  szándék milyen érzékenyen vigyáz a dolgok természetére, mi-
közben érvényesíti a maga természetét: „Mert kés őre járt az idő , a Köcsöd 
felől fütyülő  esti vonattal settenkedve jött a homály. Az ég alja vörös 
volt, tüzével kicsit még meglocsolta az erdőt, de a víz színén -  már meg-
adóan simultak szét a hullámok, s a felcsapó potyka elvesztette ezüstös 
fényét." (127.) Merő  expresszivitás, mondhatná valaki a tűzzel való 'locso- 
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l.ás ,olvastán, s a kép csakugyan merész, de annyira a valóságra hangolt, 
hogy a mondatok zenéje is az alkonyhoz szelídül, s e melódián belül meg-
érezhető , hogy a lemenő  nap tüze is hűvös már, mint a folyó. 

Az epikus akkor igazi, ha érzékelni és érzékeltetni tudja a helyzetek 
sajátos tartaarnát, egy-egy mondatban, szóváltásban, gesztusban az ember 
és a helyzet belső  lényegét. S persze jó, ha a történetei is izgalmasak. Az 
a tapasztalatunk, hogy Herceg újabb kötetében a 'különös jelleg iránti ér-
zékenység a szembeötlően bácskai történetekben a legélelmesebb, de a 
Kék nyárfás és a Balett mégis szerencsésebben futtatja ki a helyzettükröz ő  
képességet is. A régi világ rekvizitumai, furcsa figurái mindig érdekesek, 
ha írásaiban megjelennek, de olykor periferikus csodabogarak benyomását 
keltik, s ami velük történik, nerci egyetemes érvény ű . Ilyenkar a mondat-
szövésben is észlelhető  némi anekdotikus furfang. A furcsa figura jellem-
zése közben beugró hasonlat új alak árnyát nemzi. Bizonyára azért, mert a 
közeghez ez is hozzátartozik, de van ebben kedvtelés is, az egzotikum fö-
lött mélázik így az avatott, aki már kinőtt a süllyedő  világból: „ — Hajjaj, 
jaj, mit én megcsinálom magából, gyönyör ű  kisasszony! — fogadkozott az 
ukrán, és szivart szívott, mint valami úriember, s őt sárga félcip ője volt, éš 
lila inge, zöld nyakkendővel, a ruhája meg igazán városi szabású, .s a hú-
sos piros arca fölött olyan volt a hullámosan dús, kicsit már őszülő  haja, 
mint mostanában a Komlóssy doktor úré, aki nemcsak arról nevezetes, 
hogy a betegeiket vadászkutyája 'kíséretében látogatja, hanem hogy estefelé 
kinyitja •a nagyszoba ablakát, és órák hosszat hegedül, s őt vasárnaponként 
is együtt muzsikál a kántorral, fenn a kóruson a nagymisén." (106.) 

Időnként megvadulnak ezek a furcsa :és érdekes figurák, kivált ha a 
történelem felhecceli őket, de aztán ismét összerázódnak. Talán azért is 
lettek Herceg, világán belül ilyen vásárian elegánsdk, különc urak és sze-
szélyes szegényeik, hogy emberi esendőségeik lehetővé tegyék az együtté-
lést. Mi is lenne, ha veszedelmes düheikkel, 'kondk és kíméletlen indulataik-
kal. lennének jelen? Az írói ösztön tehát így, az emberszemlélet alapjaiban 
szerez érvényt ama hitének, hogy egy közös otthont ábrázol. Igy függ 
össze az előbbi idézetből rikító zöld nyakkendős elegancia és Herceg pró-
zájának egész embertenyészete a szemlélet mélyebb tartalmaival. A fölszán-
tott arc keménységét és a Látottaktól meggyötört szem riadt nézését is így 
.szelídítik ámulófigyelemmé a homlok és •a kalap békés ívei. Az arc és a 
mű  egymásra üt, 'egyazon szellem eredményei. 

II. 

Visszanéz ő  címmel adta közre a Forum Herceg János helytörténeti 
jegyzeteit. Külsőre .a novellákat tartalmazó Kék nyárfással teljesen azonos-
nak tetszik ez a könyv, csak az utóbbin fölfelé mutatnak a kék és arany 
nyilak, az előbbin balra, mondhatnók: visszafelé. A kapcsolat a lényegben 
is határozott: a visszarévedés itt, a helytörténeti jegyzetekben is jellegadó, 
s megszólal direkt módon is: „Hogy miért mondom mindezek után mind-
ezt mégis újra? Annak ellenére, hogy ismerem a latin közmondást, mely 
szerint a szó elröpül., az írás megmarad? Mert már nem hiszek a közmondá-
soknak. Van úgy, hogy az írás se marad meg. Szél se kerekedik, amely szét-
vinné, csak por van, hogy belepje, és feledés. A példabeszéd is kísért, »mint 
oldott kéve« — ahogy a költ ő  mondja, vagy a Halotti Beszéd: »Látjátok 
feleire szümtükkel mik vogymuk ...« Hát ezért kell írni és beszélni, amíg 
lehet mindarról, ami szép volt egyszer, és újra megint." (423.) Annak a 
Zágrábból Kórógyra érkez ő  .állatorvosinak a szándékával rokon Herceg Já-
nosé, aki kiállítást rendezett a falu régi dolgaiból: „ ...miel őtt vágleg ki-
veszne, hadd lássa •a világ, mi volt Kórógyon!" (423.) Herceg persze egy 
tágasabb otthon arányaiban gondolkodik, is a jöv őért való alkotó küzdelem 
szellemében. Elégikusra hangolt sejtelme, hogy talán „utolsó magyar kró-
nikása" (422.) annek a tájnak, mégsem alaptalan. Nem mintha kétségbe 
vonná a krónikások létének lehetséges kontinuitását. Bizonyos, hogy szü-
letnek és fölnőnek majd itt is új magyar történetírók. De emlékezetük más 
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lesz, mint Hercegé. Másképpen fogalmazva: Herceg olyan dolgokra, ese-
ményekre emlékszik, amilyenekre és amelyekre utána így már nem emlé-
kezhet senki. Talán 'mondanunk sem kell, hogy munkája értelmér ől be-
szélünk. Érdemes hát fölidéznünk, mi mindent tud és mikre emlékszik. 

Tudja például, rendkívül pontosan és részletesen, milyen volt a régi 
Zombor, mely házban kik laktak, s azt i's, hogy a „keresked ők (...) fino-
mak voltak és halk szavúak, mintha álomból riasztotta volna fel őket a 
vevő". (45.) Emlékszik, melyen szenzáció volt a városba érkez ő  fafu+siak szá-
mára a Párizsi út aszfaltja, s .hagy puszta passzióból végig is hajtottak 
rajta. Tudja, mivel fűtötték a kandallókat, s azt is, hogy festettek bakjaik-
kal a favágók. Tudja, ki volt az 'egyetlen él ő  ember, akiről Zomborban 
utcát neveztek el, s emlékszik, hogy „alacsony, kefehajú sz őke ember" volt, 
„aki szigorú és harsány hangja folytán vált nevezetessé a vármegyeháza 
harmadik udvarában" (73.), mivelhogy börtön őr volt, s csak ő  hitte, hogy 
a Koháry utcát róla nevezték el. Természetesen ismeri a kézikönyvekb ő l, 
helytörténeti 'tanulmányokból ismerhet ő  adatokat. Arról például, hogy a 
szondi kereskedők mikor kaptak menedéklevelet, s hogy a szondi diákok 
külföldi egyetemekre jártak. Nélküle alighanem feledésbe merülne a tény, 
hogy a zombori szerb tanítóképz őben, ahol a múlt század végén szintén 
kötelezővé tették a magyar nyelvet, igen sokszor Margalits Ede volt az 
érettségi biztos, s elnézte, ha a diákok nem tudtak magyarul. Ki tartaná 
számon, ha Herceg nem, milyen hangon árulta Ki:rjálk Emil a zombori Új 
Híreket, milyen volt a járása, s hogy Tallós fiákeres tüd őbajban szenve-
dett? Tőle tudjuk azt iás, hogyan reagált Laza Kosti ć  Zmaj zombori győ-
zelmére, hogyan zavarta ki a szolgálót, s hogy — :a botrányt elkerülend ő  
— a pópáik meghúzatták a harangot, ,;míg Zmaj csendesen lehajtotta a 
fejét". (206.) Aztán hogy a Szerb—Horvát—Szlovén Királyságban mik tör-
téntek, mikor a magyarság még nem számított államalkotó tényez őnek, de 
szavazataira szükség volt. Herceg erre az id őre is szemtanúként emlékszik, 
s följegyzi, hogy Milorad Veselinovi ć  Petőfi Nemzeti dalával kezdte válasz-
tási beszédeit, s könnyen gy őzött. B:aranyárban. Ki tudja ma már, hogy az 
akkori földreform igazságtalanságai ellen ki szólalt föl., •s mit mondott? S 
minek, kinek köszönhette nagy olvasottságát az Új Hírek? Ehhez ismerni 
kell az akkori vasút- és autóbuszjáratok rendszerét és Vizi Sándort, a var-
rógépügynökből lett terjesztőt, ahogy Herceg ismeri. Draskóczy Edér ől, á 
Kalangya egyik sáfáráról egyet-mást tudunk, hiszen írt is olykor, de hogy 
szavára miért hallgattak a közönyös urak és az érzékeny írók, köztük 
Szenteleky is, azt csak Herceg 'tudja ma már megértetni. De azt is tudja, 
hogy a hajdani birtokosok egyike, Dun đerski Doko „százezer koronát tett 
a bugyellárisába, ha bement a szabadkai tavaszi vásárba, s Szemz ő  Gyuszi 
csak százkoronás poénnal volt hajlandó számolni a preferánszot". (387.) 
A bácskai urak újgazdag mentalitását olyan megfigyelésekkel teszi érzé-
kelhetővé, amilyenekre csak szemtanú képes. Például hogy botja hegyével 
a bácskai úr megpiszkálta a süldők trágyáját, így jött rá, hogy az ispán 
ellopta-e a takarmányból az árpát vagy sem. Tudja, miért lett keresettebb 
egy idő  után a bezdáni fürd ő, mint a nemesm,i!li:ticsi, s hogy Hegedűs Lé 
nárd plébános úr Bajorokon egy emberölt őn át három nyelven tartotta a 
prédikációit. Gu'bicza Kálmánt vidékünk egyik úttör ő  régészeként illene 
számon tartanunk, ekként tiszteli őt Herceg i's, de emlékszik, hogy a f ővá-
rosból Latinovics Géza képvisel ő  kíséretében ide érkez ő  régészeket Gu-
bicza tanító úr levett kalappal várta az országúton. 

Szemet szúrhatott ,az olvasónak, hogy a fennebb idézett példákról 
szólva többször is azt írtuk: emlékszik, megfigyelte, tehát .szemtanúként 
idéztük Herceget olyan események kapcsán is, amelyek idejében még meg 
sem született. Ennek a könyvnek die,gszemib+eötl őbb jellegzetessége és legna-
gyobb értéke is ez a szemtanúra valló testközelség. Vidéke vagy városa törté-
netének fellelhető  adatait bárki összegyűjtheti. A sajátos vajdasági hagyo-
mányt is lehet úgy rekonstruálni, hogy lexikonokból, 'kézikönyvekb ől, átfogó 
szakmunkákból kicédulázzuk a Vaj dasággal kapcsolatos adatokat, s ezeket 
időrendbe rakva történelemmé szerkesztjük. Sajátunkká azonban igazán 
csak úgy honosodhat a múlt, ahogyan Herceg János emlékezetében újjáéled. 
Az ő  emlékezetében ugyanis nemcsak a hajdani rikkancsok hangja, Zmaj 
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egy mozdulata, Szenteleky szavai támadnak föl, de .az írott történelem is. 
Nagyon is ismeri, amit valaha, valahol Vajdaságról írtak, de nem éri be 
a kútfők megidézé.sével, beszéltetésével, lebontja, személyes emlékezete 
részévé asszimilálja,.ami a forrásokból megtudható. 

Téved, aki azt hiszi, hogy Herceg átlírizálja a történelmet, vagy el-
merül a helytörténet intimitásaiban. Előbbi példáink •is ilyen látszatba 
keverhették, kivált azok, amelyek egy-egy alak különös tulajdonságait 
örökítik meg. Valójában Herceg a történelem teljes szélességében vizs-
gálódik, a Zomborról adott képe pedig olyan átfogó, hogy a város múlt-
jától 'kezdve státusának alakulásán át, a küls ő  kép, a társadalmi rétegek, 
iskolák, nevezetességek megidézésén túl a könyvtárakig, a labdarúgócsa-
patokig és házi muzsikáig mindenre kiterjeszkedik. Más helységekr ől jóval 
hézagosabb !emlékeket, ismereteket közöl, de szempontunkból nem is az 
alaposság vagy tüzetesség a fontos, hanem a nagy történelem és a hely-
történet eseményeinek az a szemlélete, melyben a kett ő  egymásba fonód-
va elevenedik meg. S ahogy ez az egymásba fonódás lejátszódik, abban 
Herceg asszimiláló módszere is mintegy tetten érhet ő . 

Mondottuk: nem lírizálással hozza testközelbe a történelmet, hanem 
a ,testközeli eseményekr ől és alakokról beszél úgy, hogy egyszer csak tá-
gasabb horizont nyílik ki körülöttünk, s beilleszJkednek a história folya-
matába. Éppen fordítottja ez az eljárás annak, amely az egyetemes törté-
net felől !közeledik a helytörténet eseményeihez. A példák fel ől értelme is 
tisztábban világlik ki. A Sajkás terület megszűnéséről például elég sokat 
tud a történetírás, Erről szólva Herceg is !közli :a legfontosabb -tudnivaló-
kat, de elbeszélése ott válik élővé, ahol gaz utolsó seregszemlét, a törté-
nelmi szereptől való búcsút fölidézi. Ennek kapcsán írja, hogy épp a 
leszerelés, a fegyverek gúlába rakása, harci daluk utolsó fölzengése köz-
ben „A Tiszám, akkor ment fel egy csavarg őzös, sípolt is egyet, mintha 
búcsúzni akart volna t őlük, s a házak ablakaiból síró asszonyok néztek 
feléjük". (90.) Hogy a szóban forgó gőzös csakugyan abban a történelmi 
pillanatban sípolt, talán a forrásokból tudja Herceg, de ha kitalálta volna, 
akkor is hiszünk ,neki, mert ezt a gőzöst nem szeszélyes ötlet ügyeskedte 
a képbe. Megjelenése beszédes jelképe annak a ténynek, hogy a terme-
lési eszközök és termelési viszonyok nagy változása zajlott le, -  annak, 
amiről ez a részlet szól, hogyeljárt az !id ő  a sajkás, a katonaéletforma 
fölött. Jelképesnek azonban csak az írás egészének ismeretében mondható 
ez a fütty, a szöveg folyamatában csak a háttérhez tartozó kép része, 
ám éppen így, spontán és szeszélyes mivoltában segít él ővé avatni a holt 
adatokat. Persze, nemcsak egy füttyszó vagy más kitalált mozzanat, de 
sok ilyein hiteles „megfigyelés' is: „De a kürtszó, amelyen. a t.akaradót 
fújta, tornyoš csákóján kétfej ű  sassal a trombitás, mintha a szívüket 
szaggatta volna széjjel." (90.) Azt mindenki tudja, hogy a sajkás életforma 
föladása 'kegyetlen és fájdalmas válsággal járt, kürtö•st, csákóján .a kétfej ű  
sassal szintén láthattunk könyvekben, képeken. Herceg sem kohol tehát, 
„kitalálása" annyi, hogy a sokfel ől begyűjtött, fölhalmozott ismeret nála 
életszerű  események rendjébe illeszkedik. A helytörténet adaléka a história 
áramába. 

Ennek a kifelé, a nagy színterek felé figyel ő  !érzékenységnek, a hely-
történet adatait, vonatkozásait tágasabb körbe lendít ő  képességnek lép-
ten-nyomon tanúi lehetünk ebben a könyvben. A subás ember és a többiek 
című  fejezet például a zombori szerb gimnázium történetének új feje-
zeteként indul, Holstein tanár .urat idézi, amint Jugovity Ivánról beszélt. 
Aztán kiegészíti a történetet, s így jut el a Vajdaságból Szerbiába került 
értelmiség sokszor igaztalan szigorral megítélt magatartásához, az Ausztria 
és Oroszország közötti választás akkori dilemmájához, tehát nagyon is 
nagy jelentőségű  kérdésekhez. Ismét egy életszer ű  és igen érdekes emlék 
felől indulva viszi, kapcsolja be Zombort a történelem f ő  sodrába. Kisebb 
horderej ű , de nagyon gyakori fordulattípus az is, melynek révén a hely-
történet elemei egy-egy híres emberrel kerülnek kapcsolatba. A zombori 
alapítványok sorsáról szólva például, nagyon természetes fordulattal tér 
rá azokra, akik ezek segítségével lettek orvosok, ügyvédek, tanárok, s köz- 
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tük egy sokgyermekes szegény sz űrszabó fiára, Juhász Árpádra, kora egyik 
legjobb grafikusára, s általa az alapítvány ügye a világhír érdekkörébe 
emelkedik. Persze az alapítványok ügye enélkül is megérdemli a rájuk 
fordított figyelmet, de horizontjuk így n ő  meg, így tagozódnak az egye-
temes érdekű  ügyek közé. Akár Horvátovich Laci alakja, aki a vidék 
utolsó bohémjáéként tengődött a húszas évek elején. Róla az derül ki, hogy 
Krúdy Gyulával is hetekig járta a bácskai udvarházakat, „ahol tele pince, 
térített asztal és vendégszeret ő  baráti szó várta őket". (320.) 

Ha azt gondolná valaki, hogy csak egy tájkuriózumnak akart így 
Herceg jelentőséget adni, téved. Horvátovich Laci ellehetetlenülésé egy 
dzsentroid'típus sorsát is példázza, egy let űnő  világra láthat rá az olvasó. 
De még fontosabb, hogy a Horvátovich Laciról szóló gondolatoknak egy 
újsághír az apropójuk, s ugyanebben az újságban olvasható az is, miként 
utasították ki 1927 decemberében az egyetlen magyar színház tagjait. A 
keserves emlék így jelenik meg a k.rim'iszer ű  híradás szomszédságában, 
oldva és átszínezve az általuk kiváltott indulatokat. Herceg János némely 
kritikusai -  a 'drámai elsikkadását vetik ilyen megoldások láttán az író 
szemére, ami nem kerül semmibe, mivel messzire elkerülik azokat a 
történelmi tényeket, melyekről Herceg, szelídített formában ugyan, de 
számot ad. 

Visszatérve a horizonttágítás és jelent őségszárzés módszeréhez, hang-
súlyoznunk kell, hogy Hercegtől idegen a hírességekre fölnéz ő  sznobizmus. 
Ha nevük 'fölötlik, mindig a maga vidékének valamilyen- lehet őségét, ku-
darcát vagy sajátosságát állítja így élesebb világításba. Szirmai Károly 
az induló vonaton elutazó barátainak azért kiáltja, hogy „Majd megírom 
Németh Lászlónak, mi a helyzet nálunk", hogy kit űnjön: a ködbe kiáltott, 
s föllebbeznie csak Németh Lászlóhoz lehetett. (334.) Reg őce egykori ese-
ményeiről szólva a kelta sír fölfedezésének szenzációja, Gozsdu Elek, `Gu-
bicza Kálmán merül föl, a Történelmi Társulat is szóba kerül, s termé-
szetesen Csáth Géza szörny ű  tragédiája is, akiről — írja Herceg =-- a 
helyi urak tudták, amit ma már mindenki, s elmondja, hogy mit. Igen 
ám, de aztán így folytatja: „De ezek közül az urak közül se maradt meg 
senki. Utódaik sem. Talán a cselédjeiket kellene felkutatni, ha él még 
közülük valaki. Mert a cselédek aligha mentek el. Jöhettek háborúk, for-
radalmak, változások, amelyek tökéletesen .megváltoztatnak egy-egy vidé-
ket, a cselédek biztosan itt is a helyükön maradtak. Ő rizték a kis szegény-
ségüket, mint akiknek egyébként sincs hova menni." (362.) Ez a tétova 
reflexió önmagában talán frázisnak hatna, de az adott összefüggésben 
hiteles tartalmassággal telik meg, s a nevezetességek fölidézésének moz-
zanatait a létkérdések síkjára billenti át. 

Idevágó példáink közül a legbeszédesebb talán a Nemesmiliticsról 
írt fejezetben olvasható. Amit a falu múltjáról, nemességének jellegér ől, 
szerepéről mond, önmagában is igen érdekes, de nem önmagáért. való. 
A hagyománytiszteletről, a méltóságos tartásról, a nobilitás jegyeir ől szól-
va szükségképpen kerít sor a törvényszegés példáira. Ilyen földrengésszer ű  
eseményként érte a falut az egyik Ódry fiú- lépése, aki komédiásnak 
szegődött. Később, hogy világhírű  énekes ..lett, Nemesmilitics megbocsá-
tott Ódry Lehelnek, akinek szívéhez Brankovics György szerepe állt min-
dig. a legközelebb. Hogy miért éppen ez, új, lélektani, ihletve etnikai rej-
tély irányába 'mozdítja Herceg képželetét, s az oolvasó szívesen követi, 
mert előbb Nemesmilitics jellemzésével már előkészített erre, s kés őbb, 
mikor a másik Ódryra, Árpádra kerül sor, új meglepetéssel hitelesíti 
tűnődését. 

Semmi kétség: a történetírót a szépírói tehetség teszi képessé mind-
arra, aminek példáinkban tanúi lehettünk. Az ismer ős eseményekből ki-
nagyítani az egyszerit, a különöst, s így haladni a lényeg felé, a helytür-
téáreti mozzanatokban messze nyilalló vonatkozást fölfedezni, s nem lan-
kadó találékonysággal szőni össze 'közelre és távolabbra utaló mozzana-
tokat — erre azonban szépírók közül is csak az képes, aki az írott és 
a maga által megélt történelmet a személyiség kohójában összevegyült 
anyagként, személyes emlékként birtokolja és mozgósítja. Persze akkor 
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és ott kelti életre anyagát a legelevenebb színekkel, ahol szorosabb a kap-
csolat, frissebb a forrás. Hja. Savoyai Jen őről beszél, hathatóan küzd az 
eredetiségért, hiszen a könyvek többet tudnak róla, de ha például egykori 
tanárairól van szó, .emlékezete úgy rekonstruál,. hogy a figurát azonmód 
novellába lehetne áttenni: „Körrnendy tanár úr Nemesmiliticsr ől járt be 
a félnyolcas vonattal, s mire kitornázta magát, elefántcsont fej ű  sétabot-
ját lóbálva, már be is ért a hosszú Bajai úton. Ütemes léptekkel szágul-
dott, hintázva, kissé kifelé fordított lábfejjel, nyájas mosollyal az arcán, 
mint mikor egy régi filmet újra forgatnak, és mindenki rohan rajta." (112.) 
S ilyen érzékletes képpel igen gyakran szolgál Herceg. A megörökítés szán-
dókáit az elmúlással szembeszegülő  ihlet sehol sem fokozza lázassá. Az 
elégia érzelmi szintjein zajlik ez a visszaemlékezés, így elég széles térsé-
geket tud átlátni és ráérősen haladhat célja. felé. Van ideje a tűnődésre 
és a furcsaságok jóízű  fölidézésére. 

Ha meg kellene határoznunk, milyen m űfaj is az, melyet Herceg e 
könyvében megteremtett, nehéz volna a dolgunk, mert bizonyos, hogy amit 
művel, nem történetírás a szó szoros értelmében. Néhol a történeti ala-
pozású szociográfia benyomását kelti, de máshol ebb ől a keretb ől is ki-
mozdul. Anekdotaszerű  betétjei, helyzet- és pillanatképei és alakjainak 
sora szépírói teljesítmények. Láttuk azonban, hogy a sokféle részlet szu-
verén emlékkinccsé érlelten jelenik meg ebben a könyvben, az arcképek 
nagyobb összefüggésbe illeszkednek, a sokirányú' vonatkozások mindig a 
vajdasági lét tartalmait, dimenzióit mélyítik, gyarapítják. Írásainak rend-
hagyó természetével Herceg nagyon is tisztában van. Egy szemrehányó 
levélre válaszolva ezért 'is ad róla ilyen túl szerény, túl engedékeny meg-
határozást: „Amit művelek, nem faktorgráfia, még kevésbé történelem. A 
régmúlt, ,amely olvasmányaimból, emlékeimb ől eredően jelenik meg elő t-
tem, ürügy csupán a merengésre, és inkább számon kérem az id őtől az 
igazságot, mintsem kardot rántanék mellette." (245.) 

A műfaj meghatározását mi sem érezzük elengedhetetlen föladatnak, 
de a történelmi tények szerepét fontosabbnak véljük ebben a ,merengés-
ben. Sokszor kellett arra gondolnunk: vajon Szabadkáról vagy Kanizsáról 
születik-e valaha  olyan életrajz, amilyet Herceg itt Zornborról megírt? 
Amikor iirügyről beszél, a tények logikáját nagyon is tiszteli. S az igaz-
ságot is úgy kéri számon az id őn, hogy a tényeket beszélteti. 'Az embe-
reket, az értékeket, akik s amelyek léteztek, a történelmet, amely szere-
peket oszt, színpadokat ad és leléptet személyeket, osztályokat, más szere-
pekre kényszerít közösségeket. Fájdalom és bölcsesség hatja át ezt a köny-
vet, s valami kimondatlan remény: hátha ez a sok vonatkozás, híresség és 
ez •a gazdag embertenyészet, ez a múlt fel ől is rekonstruált és hihetetlenül 
gazdag vajdasági világ a mai világképbe is beépülhet. Hátha t űnődésre kész-
teti a ma itt élő  népeket is, s része lehet az együttélés új .törvényeinek kiala-
kításában. Ez a remény, illetve szándék sok helyen direkt módon is formát 
ölt. Akár a novellákban, itt is a tolerancia példáit nagyítja ki a történelem 
örvényléséből. A zamibori könyvesboltot például, , ;ahova eszmecserére jár-
tak az urak", ahol „pártálláson és valláskül'önb;ségen túl volt valami, ami ki-
egyenlítette az ielleinrtéteket". (237.) Tud ő  persze ellenségesebb viszonyokról 
is, számon tartja, miről nem lehetett írni az SZHSZ Királyságban, emlékszik 
a hatalommal való visszaélés eseteire, s tendenciákat jelez, melyek miatt 
ma is szoronghat, de azt a meggy őződését, hogy akik együtt élnek, akik 
ismerik egymást, azok türelmesek is lehetnek egymás iránt, egy percig 
sem adja föl. S könyve alapsugallma éppen az, hogy ha a múltban ez 
lehetséges volt, a jelenben sem lehet másként. „A megyében a hazát sze-
retni" — erre csakugyan szép példákat idéz: szerbeket, magyarokat. Bi-
zonyára azt is tudja, miért kényszerült megyéjét hazává avatni Vaj daság 
sokféle nemzetisége. E nemzetiségek nagyobb részét a történelem aztán 
országnyi hazába integrálta, s ezzel mer őben más helyzet állt el ő . Herceg 
emlékezéseiben ez az új helyzet nem ölt drámai formát, elemzésér ől is 
lemond. De az együttélés múltból kinagyított példái, a tolerancia, . melyet 
történelmi fejleményként állít elénk, ma is 'érvényes követelmény. 

A Visszanéz ő  ebben az értelemben nagyon is id őszerű  olvasmány. 
Margalitsról, Szentedekyről vagy Szirmairól alkotott már teljesebb képe- 
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ket is, mint ahogy itt fölbukkannak, de ebben a műben nem a részletek 
a fontosak, hanem az egészb ől sugárzó és benne dokumentált szellem. 
A novellák emberképének értelme isinnen válik nyilvánvalóvá, így a két 
kötet rímszerűen erősíti föl a bennük formát ölt ő  üzenetet. Szemérmes 
sugárzás ez, alkonyi színekkel árnyalt, és a remény is ilyen: kétségekkel 
átszőtt. De aki egy történelmet birtokol, az talál fogódzót a jöv őben is. 
Az emlékek bősége és a „merengő" sokirányú figyelmessége, emberi gaz-
dagsága önmagában is olyan érték, mely a veszend őség fölé emelkedve 
tanúskodik léte értelméről. S önmagában mindannak értelmér ől, amit 
képvisel. 

DÉR ZOLTÁN 

SZÁMADÁS ÉS ÖNKERESÉS 

DÓRÓ SÁNDOR: A virágok rozsdásodása. Hátrahagyott versek. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Dóró Sándor hátrahagyott verseinek 
zöme: számadás .és önkeresés; szám-
adás a gyermekkorról, a tájról, az 
emberekről, az .ifjonti lelkesedések-
ről, a „folyamokká növő" vágyakról 
— s a legjobb versek, verssorok ta-
nulsága szerint arról is, hogyelső  
kötetével, s még inkább a mostani-
val: személyében .is „elindul(t) a nép 
legkisebb fia, arccal á mindenség 
felé!" . . Elindult, de sajnos a min-
denségig nem jutott el, mivel az 
útkeresés és az önkeresés közben 
„igyekezete erős magvát" elvesztet-
te, s azt az 1959-ben megjelent Ko-
ratavaszi felhők után, talán csak 
élete utolsó stációjában, a kórházi 
ágyon találta meg, amikor már kö-
zelebb volt hozzá a halál, az elmú-
lás, minit az élet. Dóró — mint ahogy 
azt már mások is megállapították 
— ekkor talált csak ismét magára, 
vagyis :ékkor, amikor sebesen élve (s 
égve) már mindent megtapasztalt, 
mindent megszenvedett, mindent 
számba vett. Az így szerzett felisme-
rései már érzelmileg és gondolatilag 
is sallangmentesek, s a rövid élete 
utolsó éveiben keletkezett versei is 
letisztultabbak, kisforrottabbak, ma-
radandóbbak. És bár sok helyen 
csak panaszkodik, perel, kesereg —  
a maga és mások felemás próbálko-
zásai miatt —, mint például az 
Episztola a néhai barátokért és ön- 

magamért című  hosszabb versében 
is, a halál közelségében, „a hírnevet 
növelő  cirkuszi versenyek" után már 
tudja, hogy a vers nem „szédít ő  bal-
zsam," hanem inkább „félelem," 
„súlyos ideggyulladás," s egyik lehet-
séges formája a meghalás; a sike-
rekkel, félsikerekkel és a vereségek-
kel való megbékélés. Mert -- ahogy 
a Kifulladásig című  versében is ír-
ja —,(ekkor már (a halál közelsé-
gében) az élet is elviselhet őbb, ki-
bírhatóbb ..." 

A virágok rozsdásodása a halál-
ra készülődő  és költővé érlelődő  
ember utolsó üzenete, a tisztességes- 
ség és a hitelesség jegyeivel ellátva. 
Tetszelgés, hetykeség, mellébeszélés 
ezért ritkán, található a kötetben — 
noha Dóró Sándor hajdani barátja- 
ként is tudom, hogy ez az önmagát 
kereső , finom lelkületű  poéta, táj-
ba és nyelvbe szerelmesedett ember, 
mindig is „megbántott önérzettel 
kullogott előre"! ... 

És — egy kissé sorstársaként — 
tudom azt is, hogy bár az élet so-
sem „melengette a tenyerén": életét, 
terhét becsülettel hordta, a vívódá-
sokat alázattal tűrte és fölemelt 
fejjel viselte, éppolyan alázattal, 
ahogy a Mind kedvesek voltak cí-
mű  versében elköszön mindenkitől: 
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S ha leteszem egyszer e terhet, 
lesz, ki majd tovább viszi a tüzet. 
Nincs kedvem, s nem is érdekel, 
míg pusztán életemért kell küzdenem... 
S ha elköszönök, elmegyek, 
mondhatom, mind kedvesek 
voltak hozzám az emberek, 
senkit, semmivel nem terhelek! 

Beletörődés, rezignáltság, élet-
bölcsesség, szelídség és gyöngédség 
van ezekben a sorokban. Az, ami tu-
domásom szerint a leginkább jelle-
mezte Dóró Sándort, még akkor is, 
amikor — talán korábbi önmagát, 
vagy korábbi verseit megtagadva — 
Derűs István néven írt. Bennem Sa-
nyi iás, Pista is tovább él, költ őként 
és emberként egyaránt. Tovább él, 
mert ha fizikai-biológiai értelemben 
megszűnt is — hátrahagyott versei-
nek tanulsága szerint — : szavaiban 
att ég a parázs. Ott izzik mindaz, 
amiben hitt, +s amit őszintén hirde-
tett. Mint például ebben a néhány 
sorban is: 

S ha dolgoztam, alkottass valamit, 
talán_ ér annyit, mint egy munkás 
élet-alkotása... 

Nos, hogy mennyit érnek, és a 
„mindenség falába" beépülnek-e ezek  

a versek, azt majd eldönti az id ő . 
Az azonban még a mi dolgunk, hogy 
tudjuk, ne feledjük: nemrég még 
köztünk volt Dóró Sándor, •s nem 
is éppen „elhaló furulyaszóként" 
ébresztette, ébresztgette a régi és 
új időket! ... És ha netán igaz is 
az, hogy „öröklétben élni" nem si-
került, vagy nem sikerül neki, lega-
lább élete utolsó pillanatában — stá-
ciójában — sikerült neki a tiszta, 
meghitt kitárulkozás. Az a kitárul-
kozás, amely szelídséget, melegsé-
get, szép emberi szót áraszt magá-
ból — és a költészet különös varázs-
lata és hatalmaként segít bennünket 
abban, hogy „mint anyák •a gyerme-
kük": megöleljük a világot ... 

[Ne keseregj hát, Sanyi, „fenn 
a fellegekben", vagy lenn a „meder 
fenekén": itt voltál, jelt hagytál a 
Földön — s íme a bizonyíték (a be-
gyűjtött termés), hogy nem éltél 
hiába!] 

SZ ŰCS IMRE 

„AZ ÉLET IDEJE" 

BÁTI ZSUZSA: Útravaló. 
Forum, Újvidék, 1979.- 

Az ember életében ősidőktől fogva 
jelen van a költészet, ez a , ;nyelven 
túli nyelv," amely — hogy Somlyó 
György 'szavaival éljek — „arra te-
remtődött, hogy olyan kapcsolato-
kat támasszon az ember és a dol-
gok, az 'ember és az emberek, az 
ember és önmaga, az ember és 
múltja, az ember és a jövő  között,. 
amilyenelket semmi más nem képes. 
Erre utal az az ősi 'közhely is, amely 
szerint „a költészet a kimondhatat-
lan kimondása". Szinte pszichológiai 
szükségletünk lett a vers. 

Élet és költészet megfelelésér ől 
kaphatunk tanűbizoriyságot Báti 
Zsuzsa nemrég megjelent, Útravaló 
című  verseskötetébe bepillantva. Az 
élete delén álló költőnő  hosszú, 
mintegy két évtizedes hallgatás után 
ismét • 'hallatja hangját. Verseiben 
megjiennek az asszonysors gondjai, 
felvillannak előttünk életének epi-
zódjai, de az egyetemes emberi lét 
örök problémái is. Érzi a bonyolult 
városi Qiét, az összekuszálódott em-
beri kapcsolatok fojtogatását, ahol 
„az ember meggebed, amíg megtalál- 
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ja / a célra vezet ő  utat," és ahol 
„sokan akarnak nagyok lenni". Meg-
nyugvást a falu, szül őföldje jelent 
számára (Visszatérés a provinciába). 
Spontán megnyilatkozásait olvasva 
egykori barátai és ismerősei eleve-
nednek meg előttünk. 

„A világnak tettre van szüksége", 
„ne csak a papír / őrizze meg a 
szándékot" — mondja Báti Zsuzsa 
az Útravaló című  versben, s a kö-
tetben lépten-nyomon az immár 
negyvenegy éves költőnő  hihetetlen 
vitalitásával, tettvágyával találkoz-
hatunk. Bár időben még távol lehet 
tőle, a „véges kövekkel rakták ki 
a tejutat" gondolata és szorongásos 
létérzése újra és újra testközelbe 
hozza számára a halált: „Hadész vi-
zéntúlról senki sem tért vissza / 
csak a nők / csak Alkésztisz és Eu-
ri'd>iké mása / csak mása" (Bará-
taim II.), s ez az evolucionizmus tu-
datában élő  emberből még inkább 
türelmetlenséget vált ki. Báti Zsu-
zsa szembenéz tehát a megsemmi-
süléssel, amikor is enyhe iróniája 
jut kifejezésre: ,;szegényessé válnak 
a meghalás válfajai" (Ökológia). A 
mulandóság átélése mellett a költ ő-
nő  harckészsége is kifejezésre jut: 
„majd mebirkózunk egymással / én 
meg az adandó világ" (Kislexikon). 
Az újrakezdés vágya jellemzi az 
Üzenet című  verset is, s csak néha 
szól ki egy-egy költeményéb ől a re-
zignáltság: „minek / kikért / jöv ő-
re úgyis kihajtanak a fák" (Hosszú 
távra, hogy legyen értelme). 

A költőnőt ,az izolálódás és az 
öregedés problematikája is foglal-
koztatja. „Mert széttör mindent a 
magány / kicsiny eresztékeibe te-
lepszik a kétely", annál er ősebb 
nosztalgiája tűnő  fiatalsága és ifjú-
kori szerelme után (Szombat, Az ar-
com). Emlékeinek leltárán épül fel 
vallomásos lírája, melyben egy-egy  

konvenciók ellen irányuló tiltako-
zásnak is hangot ad (Végrendelke-• 
zett temetésem). Barátaim I. című  
költeménye pedig prófétikus kinyi-
latkoztatásszerű , a föld létének, az 
emberiség jövőjének féltése, mely 
az ember civilizációs betegségeire 
figyelmeztet: „sokrét űen mérgezett 
a föld / amelyről beszélek." Minden-
nek ellenére a kötet címadó verse 
Báti Zsuzsa attitűdjének optimista 
kicsengést ad: „mert ez . a mi időnk 
/ az élet ideje." 

Megdöbbentő  erejű, s a kötet 
legszuggesztívebb költeménye a Vé-
gül is című , melyben az emberi ön-
zés, felületesség, közönyösség, az 
ember bonyolult !lelkivilágának 
megismerhetetlensége árnyékában 
jelenik meg a költői lét: ,;a közön-
ség majd csinál magának verset / 
mi közöm a közönség verséhez // 
velem élni úgysem akar senki / ve-
lem meghalni úgysem tud senki / 
mellettem élőkből van úgyis elég." 
Mint a legtöbb költő , Báti Zsuzsa 
is szembesül költészetével. Útra 
kelteni című  versében a vershez va-
ló viszony kerül előtérbe: „csak pri-
vát használatra ajánlom / homokon 
izzó / vándorok étke gyanánt / 
merthogy közel a tenger / és írni 
muszáj", a következ ő  Sorokat pedig 
ars poeticájaként tarthatnánk szá-
mon: „persze, ha most boldog vol-
nék / nem írtam volna verset / ha 
boldog lennék // de a vers meglett 
/ és nincs ellene orvosság" (A vers-
hez II.). 

Bátra Zsuzsa Szlovéniában él, a 
Murántúlon fejt ki újságírói tevé-
kenységet, éppen ezért verseskönyve 
sajátos színfoltja a jugoszláviai ma-
gyar költészetnek, hiszen a poézis 
— Sanntt-John Perse szerint is —
„a valóságlegközvetlenebb birtoklá-
si vágya és legjobban megközelítő  
megragadása". 

TOLDI .ÉVA 
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ÁTHALLÁSOK HÍDJAIN 

KAJETAN KOVIČ  versei. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Kajetan Kovič  versei, hirdeti a cím-
lap. Az Európa Könyvkiadó gondo-
zása. Semmi csábító benne, semmi, 
ami az érdeklődést magára vonja. 
Csak a kiadóház emblémája fémje-
lez. A fülszöveg elsősorban költőnek 
mondja, de eddig magyarul két re-
génye jelent meg. Fordítói tevékeny-
séggel is foglalkozik. A magyar líri-
kusok közül Adyt, .Babitsot, Kosz-
tolányit és József Attilát ültette át 
szlovénre. 

Lator László utószava modern 
költőként említi, akinek versei a né-
met expresszionizmus és a francia 
szürrealizmus talajában gyökerez-
nek, de erős a valósághoz való köt ő-
désük is. A műfordító tisztét Lator 
László töltötte be, aki egy 1970 ben 
és egy 1976-ban megjelent kötetb ől 
válogatott. 

Most legszívesebben fordítanám a 
lapot. Hősugárzót nuĐílaról hármas-
ra. Hisz ami eddig papírra került, 
csak adat, csipegetés innen-onnan. 
Aminek jönnie kell: a versekkel való 
találkozás, a mellkasra tapadó fül 
s a szív dobajai mögötte. 

Harminckilenc vers, vallomás a 
világról egy átlagosnál érzékenyebb 
lelkületű  ember köreinek látószögé-
ből, megannyiy' enigma, rádöbbenés: 
„így iás lehet. " 

Kerestem a fogódzókat, sziklafal-
ban a repedést. 

Megrendítően szép három vers a 
kutyáról. Veszettnek bélyegezték, pe-
dig csak szabad akart lenni: 

Aztán meglátta az elzárt utat. 
. Gondolta: ez a lánc. 
De nem hőkölt meg, nem húzta be a 

[farkát. 
Itt az élet, amott a halál. 
A szabadságot választotta. 

Agyonverték, mint egy kutyát. 

(A veszett kutya) 

Mennyire más kép ez, mint ami-
lyet a közhit és Pet őfi is A kutyák 
dala című  versében erről az ősi házi-
állatról kialakított. Nem feltétlenül 

hűséges, gazdája kezét szolgaian nya-
logató eb a kutya. 

A másik irányt adó fénypont egy 
triptichon: A halottak, az élők és 
az eljövend ők országa. Olvasom A 
halottak országát, s két sora 

Növény-éjbe: a földön szétvált 
dolgok egymást ölelik ott. 

a gondolattársításnak merész szál-
fáját veti a zúgó fölé, amelyen Ká-
dár Kata sudár alakja lépeget. Né-
zem mindhárom vers végső  szaka-
szát. Mi a záradék A halottak orszá-
gában? A szellem szabadságának za-
vartalansága, 

	  ahol 
a források fehér nyugalma 
fénylik, hegyek patakja forr. 

Messze esik ez az üveggyöngy-or-
szág Dsida Jenő  képzeletbeli túlvilá-
gártól, a költők est promenádjával, 
ahol Shakespeare tesz tisztelg ő  lá-
togatást Arany Jánosnál, aki a „mor-
cos ánglust magyarul tanítja". 

Az él ők országa Kovič  szerint 
puszta szenvedés átsz őve tűnékeny 
öröklét-sej telemmel. 

Az eljövendők országa azonban 
tisztán sugárzik: 

Egyik fehér szárnya a jöv ő. 
És a honvágy a másik. 

Mint bojtorján ragad meg ben-
nem a szó: „honvágy". Más bolygók-
ról vágyunk talán majd vissza a Föld-
re? Vagy ez nem ilyen kozmikus 
vonatkozás? Egyszerűen csuk egy le-
tűnt kort fogunk visszasírni az uni-
formizálódás sivatagában? A költ ő  
vajon hogyan adná meg erre a sor-
ra a megfejtést? 

Másra fordítom a szót, mert itt 
van a kezem alatt A fekete golyó. 
Egyszerű  és áttekinthető  ez a vers, 
mégis szemkápráztató, mint egy 
op-art festmény. Fehér falra kúszik 
a fekete golyó, de amint fölér, vala-
mi ördögi parancsra alá kell gör-
dülnie. A golyó azonban hősiesen 
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újra kezdi. Nincs új a nap alatt, 
ktiálrbamók fel, hisz ez a Sziszüphosz 
mítosza! 

Mássz, zuhanj, golyócska. 
Tied a dicsőség. 

Álljunk csak meg egy percre! 
Azért a¢ antik görög monda camus-i 
változata különbözik Kajetan. Kovi č  
szemléletétől. Ott az alvilági táj ko-
mor szépsége, aa sziklában szikrázó 
csillámok látványa, a munka, a. meg-
tett Út bódulata teszi elviselhet ővé 
a hiábavaló munkát, ad értelmet az 
örökös újrakezdésnek; itt az a kurta 
perc, „míg fenn van a fehér ormon". 
Még iLl;anóbb tehát a Kovi č  jelölte 
ba1,dogság. Nem. állapot, hanem alá-
merülés előtti tűnékeny pillanat. 

A Bodzaórák érdekes kísérlet, 
hogyan fűzhetők fel egészen eltérő  
dolgok egyetlen tű  fókán át a „zsi-
negre". Bodzaórákról beszél, 'vihar 
előtti keserű  bodzaidőről, bodza-
álomról, a házak bodzaoldaláról, vé-
gül Kovič  számára a vasárnap lyu-
kas bodzaág. A dolgok átlényegíté-
sének vagyunk szemtanúi. Minden a 
bodza „szemüvegén, át", akár gyer-
mclkkorunk kedves mulatsága, „a vi-
Lágrnak" színes üvegdarabokon. ke-
resztüli szemlélése. Kovi čnál ez tour 
de force, költői erőpróba. De ráál-
lós kézzel, erőlködés -nélkül, szelí-
den sodró belső  áramlatoktól irá-
nyítva. 

Lator László utószavához kanya- 
• rodom vissza, mert ott olvastam, 
hogy Kovič  legutóbbi kötete, a Lab-
rador a gyermekkor forrásvidékéről 
ered. Ezek után a versek. után kuta-
tok most a fordítások között és buk-
kanok rájuk a kis könyv vége felé 
(Eső, Láz, Szagok, Arany kert, A 
fiúk). Francis Jammes-ot vélem látni 
e versek lugasában. Delikát ujjal le-
metsz egy-egy gerezdet. Kérdőn te-
kint rám. Nas, az íz? Bólintok. Egé-
szen hasonló zamat. Figyelj, erőskö-
dik, s én hallgatom: 

Langyos este jön. 
Ragacsos, izzadt a fal. 

Majd újabb idézet következik: 

Sombokrokon 
duzzadt bogyók. 
Vörhenyes árnyak 
suhognak a tölgyek alatt. 
Sárga virágból 
vad tej csepeg. 
Csípős idő . 

De aztán. lassan elfordul a vers, 
mint a tájalkonyi órán, Jammes 
alakja is enyészik, s felizzik valami 
vadabb szenzualitás, de még mindig 
a nagy angol—francia kemény ezüst-
keretébe szorítva: 

s a kabátkák alatt 
a lányok meleg melle, 
mikor hanyatt feküsznek 
kíváncsi fiúk alatt, 
s fölöttük halál-kéken 
izabella érik. 

Ennyi furcsa felhőjáték egy kis 
kötet lapjain? Ezek pedig csak aa 
fogódzók. A kilátók, ahonnan mély-
be és magasba lehet tekinteni to-
vább. 

Felmérhetetlen erőkkel gyarapo-
dik a költészet, amely a fordítások 
által ezernyi. teret és rezdülést épít 
bele mintegy a maga költői tapasz-
talatkörébe. Lator Lászlóé volt a 
gond, miénk az élvezet, a lelki ka-
land gyönyörűsége, a magyar költé-
szeté. pedig a haszon, ami ebb ől a 
munkából is származik. 

Mégis záruljon ez az írás a kitű-
nő  szlovén költőről szinte magától 
összeálló képpel. 

Mint a szellemjárástól visszhang-
zó magányos, lak, amelynek küszö-
bén az összes zengzeteket fülében 
hordozó lantos ül, s. , hangszerének 
telt akkordjai egybefórrnak a túlbéli 
és .mégis ittenvaló üzenetekkel, így 
látom .én Kajatan Kbvi čot, de'még 
ezen felül a természet, titkos ultra-
hangjaira is figyelmezve. 

VIRÁG ÁGNES 
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KULTÚRÁNK  TÖRTÉNETÉNEK NYOMÁBAN 

LŐRINC PÉTER: A Pleitz-ház tudományos kiadói tevékenysége a bánáti 
rónán. 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló 

Lőrinc Péter könyve művelődéstör-
téneti jelentőségű : az 1867-es kiegye-
zés és a régi Jugoszlávia megalaku-
lása közötti időszak tudományos 
kiadói tevékenységének bemutatá-
sát foglalja magába. Ez esetben az 
író kutatási területe Bárvárt, mivel 
ebben az időben itt van a legvirág-
zóbb kulturális központ nálunk. 

Megvilágítja a tudományos tevé-
kenység egyéni és társadalmi gyöke-
reit, bemutatja az ország politikáját, 
a nemzeti kérdést. F őleg a könyvtá-
rak érdeklik; hangsúlyozza az egy-
kori magánkönyvtárak jelent őségét, 
mivel sokban hozzájárultak a báná-
ti polgári kultúra jegyeinek a feltá-
rásához. Sajnálkozással állapítja 
meg, hogy ezek az értékek a hábo-
rúk folyamán nagyon megcsappan-
tak, nagy részük eltűnt a polgári tár-
sadalommal együtt. 

Fontos központ volt Beeskerek 
(ma Zrenj:anin). Lőrinc Péter ebben 
a 'könyvében főleg azokat az írókat 
említi, akiknek művei a becskereki 
Pleitz-nyomdából kerültek ki. A di-
namikus kulturális élet kialakulását 
a polgárság megerősödése tette le-
hetővé. A magánkönyvtárakat több-
nyelvűség jellemzi, mivel Bánát igen 
tarka nemzetiségi összetétel ű . A két 
ellentétes érdekű  osztály, a proleta-
riátus és a polgárság kapcsolataira 
azonban nem bukkanunk ezekben 
á. könyvtárakban, csupán értekezé-
sékeit, tanulmányokat tartalmaznak. 
Az .1918-as társadalmi változásokkal 
azonban nagyfokú szétszóródást ta-
pasztalhatunk: „Az ősi könyvtárak 
vándorútra indultak, amennyiben 
nem tudtak megújulni, kiegészülni 
az új nemzedék, az új osztály !mo-
dern könyveivel, könyvgyűjtemé-
nyeivel" -- írja a szerz ő . Szerinte a 
magánkönyvtárvak elvesztették igazi 
sajátosságukat, mivel egyesek ma-
gánembereiknek vagy könyvtárak-
nak, egyesületeknek adták át köny-
veiket. A Plieitz történelmi sorozat 
nagy része a Hungarológiai Intézet-
ben található meg. Folytonosságról 
nem beszélhetünk, mert sok értékes 
könyv, műtárgy, ,Magánlevéltári 

giai Kutatások Intézete, Újvidék, 1979. 

anyag elpusztult vagy veszített érté-
kéből !azáltal, hogy nagyobb könyv- 
tárakban lappang, ahol még erede-
tét sem tartják számon. 

Lőrinc Péter kutatásaiból kide-
rül, hogy a Fieitz-nyomda 1847-ben 
létesült, és els ősorban a Torontás és 
a Wochenblatt c. lapok, kés őbb pe-
dig könyvek nyomtatásáról vált hí-
ressé. A .szépirodalmon és a politi-
kai irodalmon kívül f őleg a társada-
lomtudományt és a társadalomtu-
dományt is nyújtó történelmet ik-
tatta be kiadói tevéke:nységébe. A 
Plenitz-nyoniída jelent ős személyisége-
ket, írókat, tudásokat kötött le — 
mint például Somfai Jánost, Szent-
kláray Jenőt, Szabó Ferencet, Pleitz 
Fer. Pált ,stb. — és állandó olvasó-
közönséget teremtett magának. Ezt 
elősegítette a lap többnyelv űsége is. 
A Torontál tehát nemcsak irodalmi 
és művelődéstörténeti szempontból 
jelentős, mert politikusok, szocioló-
gusok és történészek cikkeit i's tar-
talmazza. Általa megismerhetjük a 
megyei múzeumokat, könyvtárakat, 
egyesületeket és az ott folyó kultu-
rális életet — politikai és társadal-
mi vonatkozásában is. 

Ebben az időben több csoport 
alakult. Említésre érdemes a peda-
gógiaiirodalm'i egylet haladó, forra-
dalmi, közönségtoborzó jellege miatt. 
A lap népszerűsége így még jobban 
nő , a magasabb körökkel is kapcso-
latot teremtenek, mivel történelmi 
és társadalomtudományi érdekl ődésű  
közönségre is szükség van. Pleitz-
Szabóék tevékenységének etredmé- 
nyerségét bizonyítja a tíz év alatt 
kiadott száz kötetet felölel ő  kis-
könyvtár. A lap az elméleti kérdése-
ket ,összekepcsolja a gyakorlattal; 
foglalkozik ugyanis •a munkás-moz-
galmakkal, az agrár- és nemzeti kér-
déssel. 

Az !álmagyarosítás korában a né-
pek testvériségét-egységét, barátsá-
gát hirdeti, tárgyilagos, objektív, 
Bőrt a pozitivizmuson túl közeledik 
a történelmi materializmus felé. 
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Lőrinc Péter témája felöleli. je-
lentős történetírók ,munkáját is, 
mint amilyen Szentkláray Jenő , aki 
a XIX. századi magyar—szerb és né-
met—román történetírás kiemelked ő  
személyisége, de társadalmi-politikai 
kérdésekkel, 'ső t filozófiával) is fog- 
lalkozik. Amellett, hogy felsorakoz 
tatja pozitív jellemzőit, nem feled-
kezik meg osztályelfogultságáról, 
sovinizmusáról sem; ugyanis az el-
magyarosító politika híve volt. Írá-
saiban azonban tárgyilagos képet ka-
punk az akkori Bánátról, melynek 
társadalmi és nemzeti fejlődését is-
merteti. 

Ily módon a Pleitz-ház tevékeny 
sége mindjobban kiszélesedik. Bá-
nátban a kulturális érdeklődés sok-
kal szerteágazóbb, mint például 
Bácskában, ahol inkább csak iro-
dalmi elit létezik. 

A könyv jelentősége nemcsak a 
nagymennyiségű  anyag tárolásában 
van, hanem ennek rendszerezésében 
és számos történelmi kiadvány tár-
sadalmi-világnézeti elemzésében. Lő -
rinc Péter ugyanis részletes törté-
nelmi áttekintést ad, amelyb ől oázis-
ként emelkedik ki a Pleitz-ház tudo-
mányos kiadói tevékenysége. 

KRNÁCS ERIKA 

VÁLTOZÓ  NYELVSZOKÁSOK 

KOSSA JÁNOS: Nyelvünk f űszerszámai. 
Gondolat, Budapest, 1979. 

Kossa János eddigi néhány könyvé-
nek megjelenése mindig esemény-
számba ment, mivel összegyűjtött 
nyelvi vonatkozású írásaiban mindig 
a jugoszláviai magyar nyelvművelés-
sel kapcsolatos legid őszerűbb prob-
lémákat dolgozza fel. Ezzel a feldol-
gozással szinte egyedül áll Itt nálunk 
a nyelvművelésben, egyrészt azért, 
mert a határon túl él ő  nyelvészeik 
természetszerűen nem fogl•al:koznák 
és nem foglalkozhatnak külön azok-
kal a kérdésekkel, amelyeket a szerb-
horvát nyelvhatás vet fel az itteni 
magyar nyelvhasználattal kapcsolat-
ban, másrészt pedig az itt elszórtan 
megjelenő  nyelvművelő  cikkektől 
Kossa. János írásait megkülönbözteti 
a rendszeresség, az a kirajzolódó 
keret, amely a felmerülő  kérdések 
széles körű  felölelése, az író szerte-
ágazó, mindenre kiterjed ő  figyelme 
révén válik szinte teljessé egy-egy 
kötetben is. 

Ez a most megjelent kötete tu-
lajdonképpen legnagyobbrészt a ré-
gebbi kötetek anyagából kikerült vá-
logatás, persze megfelel ő  csiszolás-
sal és még alaposabb' kidolgozással, 
kiegészítve néhány újabb, kötetben 
még meg nem jelent írással. Azt  

mondhatnánk tehát, hogy lényegé-
ben valamiféle második kiadásról 
van szó. És mégis, a Nyelvünk f ű. 
szerszámai  valami újat jelent az ed-
digi kötetekhez képest. Ennek az 
„új"-nak természetes magyarázata 
már :a megjelenés helye is. Az a kö-
rülmény ugyanis, hogy a kötet Buda-
pesten, magyarországi kiadóvállalat 
jóvoltából, Lőrincze Lajos avatott 
gondozásában és előszavával jelent 
m}eg, természetszerűen azt is jelenti, 
hogy Kossa János ezúttal nem els ő-
sorban a jugoszláviai .olvasóközön-
séghez szól, nem kizárólagosan itteni 
nyelvproblémákra ad választ, nem 
csupán itteni nyelvi kérdésekre mu-
tat rá, hanem mondanivalója egye-
temes érvényűvé válik, immár egye-
temes magyar nyelvproblémákról 
szól, tehát számot tarthat a magyar-
országi olvasóközönség érdeklődésé-
re. Mindez természetesen kihatott a 
könyv anyagának összeválogatására 
is. Megmaradtak ugyan a válogatás-
ban a speciálisan jugoszláviai kér-
dések, a szerbhorvát nyelvnek az it-
teni magyar nyelvhasználtra gyako-
rolt hatása elleni küzdelem mint a 
nyelvtisztaságért folytatott harc 
szerves része, ugyanakkor azonban 
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előtérbe került az egyetemes vonat-
kozás, az általános érvény. 

Kossa János természetesen a sa-
játságosan jugoszláviai nyelvi prob-
lémák felszínre vetésével is az egye-
temes magyar nyelv tisztaságának, 
szabatosságának és tökéletes érthe-
tőségének az érdekeit szolgálja, s ép-
pen ez adta nyilvánvalóan az ötletet 
is, hogy műveinek válogatásából 
most külön kötetet 'adjanak ki a 
nyelvi munkákban egyáltalán nem 
szűkölködő  magyarországi olvasók 
számára is. Hogy azonban a könyv 
megfeleljen ennek a kiszélesített fel-
adatának, ahhoz szükséges az is, 
hogy a külön jugoszláviai vonatko-
zások helyett előtérbe kerüljön ben-
ne egy 'egyetemes vonatkozás, a 
nyelv mint egész szabatosságának 
és közérthetőségének kérdése. Erre 
törekedett a kötet összeállítója is, 
de lényegében ez alakul ki Kossa 
János egész nyelvművelő  tevékeny-
ségéből is. Nem merev nyelvi szabá-
lyok gondolkodás nélküli betartásá-
ért harcol, nem beidegz ődött nyelvi 
babonák változatlan tiszteletben tar-
tását szorgalmazza, nem megbék-
lyózni kívánja a nyelvet, hanem ép-
pen ellenkezőleg, felszabadítani, tu-
lajdonképpen minden más szabály 
fölé helyezve a fejl ődő  és egyre vál-
tozó nyelvi szokásokat, amelyeknek 
sohasem az a céljuk, hogy megme-
revítsék, dogmákba szorítsák az él ő  
nyelvet, hanem az, hagy — mindig 
a kifejezés szabatosságát és a köz-
érthetőséget tartva szem előtt — a 
nyelv évszázadokon át kialakult és 
alakuló szellemében lehessen hasz-
nálni és emellett továbbfejleszteni 
a kifejezés módját, b ővíteni a sza-
vak világát. Nem küls ő  szabályokat 
kíván tehát rákényszeríteni az él ő  
beszédre, hanem a nyelv belső  logi-
kájából kiindulva mutat rá az ,elté-
velyedésekre, ,amnélyek nem is .any-
nyira a rögzített szabályok megsér-
tése elleni hadakozást jelentik, ha-
nem az élő  nyelv fejlődési útjának 
további egyengetését, azon az ala-
pon, hogy végeredményben nem az 
élő  nyelv alakul az akadémia által 
megfogalmazott szabályok szerint, 
hanem 'az akadémia halad az élő  
nyelv változásai nyomában, s ezek-
nek megfelelően, az egységesítés 
megkönnyítése érdekében foglalja 
időről időre egységes ,  'szabályokba a 
gyakorlatban már kialakult új nyel-
vi formákat, változásokat. 

Hadd említsek csupán egy példát 
Kossa János 'kötetének fisok-sok írá-
sa közül; a Prištinán vagy Prištiná-
ban címűt. Hosszú ideig afféle nyel-
vi babonának bizonyult erre mife-
lénk, hogy vakon alkalmazni kell a 
helységnevek ragozása tekintetében 
azt a nyelvtani szabályt, amely sze-
rint nagy általánosságban :a magyar-
országi helységneveikhez rendszerint 
(a kivételektől eltekintve) az -on, -en 
és a -ra -re ragok járulnak, a kül-
földi helységnevekhez viszont a -ban., 
-ben és a -ba, -be ragok. Igen ám, 
de a jugoszláviai (és a romániai és 
csehszlovákiai) 'magyarság körében 
az emberek a jugoszláviai (illetve 
romániai) helységnevekre immár 
nem úgy tekintettek, mint külföldi-
ekre, azaztőlük idegenekre, hanem 
ezek a helységnevek szorosan bele-
épülnek életükbe, itehát nyelvükbe 
is. Ez a magyarázata, hogy a jugo-
szláviai magyar ember egyelőre ha-
bozik akkor, ha helyragot kell ragasz-
tania mondjuk a Rijeka szóhoz, s 
így születnek kétféle megoldások: a 
Rijekán és Rijekában, a Prištinába 
és Prištinára stb. stb. Kossa János 
nem az eddigi akadémiai szabályok 
szempo:ntjából közelíti meg ezt a 
kérdést, hanem az él ő  nyelv szem-
pontjából, amely itt nálunk — anél-
kül, hogy ellenkezne magának a ma-
gyar nyelvnek a szellemével — egy-
re inkább közelít ahhoz az állásfog-
laláshoz, hogy a jugoszláviai hely-
ségnevek voltaképpen belföldi hely-
ségnevek, tehát ennek megfelel ően 
kell is őket ragozni. Kosra János ezt 
sem mondja ki szabályként, de az 
új 'nyelvszokás terjedése ellen sem 
foglal állást, hanem a nyelvszokás 
erejére, ,életképességére bízza, hóg,y 
átvehetjük, illetve hogy átvesszük-e. 
véglegesen jugoszláviai viszonylat-
ban is a magyarországi helységnevek 
ragozására vonatkozó szabályokat. 

Ez csupán egy példa a könyvb ő l, 
de kellőképpen érzékelteti, hogy mi-
lyen szempontból közelíti meg Kos-
sa János a jugoszláviai magyar nyelv 
alakulásának kérdéseit. Ha hadako-
zik is természetesen az egymás meg-
értését megnehezítő  úgynevezett ma-
karóninyelv, a tükörfordítások, a fe-
lesleges importszavak, a vonzatté-
vesztések és egyéb elferdülések el-
len, ezt a hadakozást nem a régi 
kaptafához való merev ragaszkordás 
diktálja, hanem a szabatosság, az 
érthetőség és félreérthetetlenség ke-
resése. 
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És még valamit meg kell jegyez-
ni a könyvvel 'kapcsolatban. Ez a va-
lami tulajdonképpen nem iš új, hi-
szení már az előző  kötetekkel kap-
csolatban is Mindannyiszor megem-
lékeztünk róla. Ez a valami ugyanis 
Kossa , János nyelvművelő  írásainak 
a stílusa. Mert Kossa nem egyszer ű-
en Csak előrángatja a problémákat, 
hanem megfelelő  példák körítésével 
tárgyalja őket, mégpedig párját rit-
kító szellemességgel és nyelvismeret-
tél (idegen nyelvek ismeretével is). 
A' felvetett problémát árnyalataira 
bontja, rámutat a .szavak árnyalati 
különbségeire, jelentéseire, s eköz-
ben úgy szórja az árnyalati külön- 

bözetű  szinonimákat, mintha csak 
a kabátujjából rázná ki, vagy mint-
ha a legújabb szinonimaszótár so-
rait idézné, de minden erőltetés nél-
kül, természetes m:agátálértet ődő-
séggel. 

S mind e közben egyetlen való-
ban fontos szabályt tart igazán szem 
előtt, amit ikülön. ki is emel: a nyelv 
mint élő  szerkezet állandóan alakul, 
fejlődik, és fejlődésének útját a 
nyelvszokások alakulása jelzi. Ennek 
az élő  nyelvnek a propagandája és 
harcosa ez a most Budapesten meg-
jelent könyv, mely méltán sorakozik 
Kossa János eddigi kötetei közé. 

KOLOZSI TIBOR 

HARMINC ÉV A M ŰVELŐDÉSI ÉLET FEJLESZTÉSÉBEN 

Horvátországi Magyarok Szövetsége — Évkönyv 1. 
Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék, 1979. 

Egy évkönyv, amely évtizedek ered-
ményeit mutatja fel és betekintést 
nyújt a tőlünk kissé távolabb tevé-
kenykedő  művelődési közösség — a 
jelen esetben országos szövetség — 
munkájába, már nevében vállalt igé-
nyével is arra hivatott, hogy lehet ő-
leg a legfontosabb mozzanatokat át-
fogó írásokkal, emlékezésekkel, nap-
lójegyzetekkel ajándékozza meg az 
olvasót. Ez a törekvése annál meg-
győzőbben érvényesül, minél hitele-
sebben tükrözi az események zaj-
lását, egymást váltását: az ember és 
szerep ható és termékenyít ő  erejét 
önigazgatású társadalmi viszonyaik 
kö7ö•tt a népek és nemzetiségek bé-
kés együttélésében, egyenjogúságuk 
egyértelmű  megvalósúlásában. Eb-
ben a sokfelé kiterjed ő  munkában 
az évek ,évtizedekké sokasodnak; az 
idő ' léptei történelmi tartalommal 
telítődnek, s t:áirbatúkban egy moz-
galm+aš korszak bontakozik ki. 

A. Horvátországi Magyarok Szö-
vetsége első  évkönyvét olvasgatva 
ilyen gondolatok ébrednek. bennünk. 
Igaz., három. évtizedet kellett vára-
koznunk arra, hogy az els ő  évkönyv  

megszülessen, de jó, hogy abban 
az időben, amikor a kortársak nagy 
része még itt él közöttünk s éppen 
jeaenlétükneik, közreműködésüknek 
köszönthetjük azt, hogy a vállalko-
zásokkal teli esztend őkből semmi 
nem mosódott el, s emlékeiket nem 
vitték el — minden hagyaték nélkül 
— magukkal azok, akik az élők so-
raiból eltávo11ta'k. 

A kor tanúi szólalnak meg ebben 
a kötetben, s vallomásaikból olyan 
részletekkel ismerkedünk meg, me-
lyeknek vázlatos, röpke híradássze-
rű  nyomait ma már csak lapjaink 
régi ,évfolyamait fellapozva találhat-
juk meg. A horvátországi magyarok 
élete most így kronologikus feldol-
gozásban kerül elénk olyan nagy je-
lentőségű  adatok felsorakoztatásá-
va+l, melyek a horvátországi munkás-
mozgalom történetéb ől bemutatják 
azokat a magyar forradalmárokat, 
szabadságharcosokat, akik mind ott 
voltak népi: forradalmunk el őkészí-
tői között: Kiss Ernőt, Gombárovits 
Istvánt, Kiss Lászlót, Gerstmajer 
Gusztávot, Öszterreicher Sándort, 
Munkás Mihályt, és a népfelszabadí- 
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tó háború harcosait, Fehér Istvánt, 
a Petőfi zászlóalj első  századának 
volt politikai biztošát, Vet ő  Györ-
gyöt és harcostársait .. . 

A felszabadulás után Az első  
munkavállaláson című  fejezet ismer-
tet meg bennünket az ország újjá-
építésében végzett áldozatos munká-
val, amelyet a. horvátországi magya-
rok szerte az országban végeztek a 
brčko—banovići vasútvonaltól kezd-
ve egészen a Testvériség—Egység 
autóútig. 

Troszt Sándor — a kötet szer-
kesztője — a Horvátországi Magya-
rok Szövetsége három események-
ben gazdag évtizedét foglalja össze 
írásában. Az áttekint ő  képet nyújtó 
bevezető  után jelentős dátumokat 
rögzít: a Horvátországi Kultúr- és 
Közoktatásügyi Szövetség 1949-ben 
alakult meg, majd tizennyolc évvel 
később, 1967-ben kapta meg a Hor-
vátországi Magyarok Szövetsége ne-
vet: A szövetség székhelye megala-
kulásától kezdve  napjaisikig Eszék. 

Kétségtelen, hogy -a szövetség sze-
repe a horvátországi magyarok te-
lepüléšeineik világában kiemelkedő  
helyet foglal el művelődési életünk 
fejlesztésében. Művelődési egyesüle-
tek, könyvtárak, amat őr színházak,  

énekkarok, a ` népi hagyományok 
gyűjtőinek együttései múlhatatlan 
értékű  munkát végeztek ezen a té-
ren. Nem jegy kezdeményezés' több 
száz követőre talált a horvátországi 
Magyar településeken és a vajdasági 
szakkörökben is. Dr. Tóth Lajos Ók-
tCttášunlc évszázadai című  dolgozatá-
ban értékes adatok felsorakoztatá-
sával foglalkozik az indulás előfej-
tételeivel, majd Merki Ferenc a hor-
vátországi magyar tannyelv ű  iskola-
hálózat fejlődését mutatja be. A 
küzdelmes munka valamennyi terü-
letén értékes szolgálatot tttt a Ma-
gyar Képes Újság, amely lépten-nyo-
mon figyelemmel kísérte, regisztrál-
ta az elért eredményeket s nem egy 
új fiul,adatra hasznos útmutatást 
adott. 

A szövetség első  évkönyvét doku-
mentumértékű  fotók teszik még 
szemléletesebbé, megörökítve azokat 
a portrékat, létesítményeket, emlék-
műveket, melyek egy nagy történel-
mi korszak beköszöntésének napjait 
és éveit örökítik meg azokon a tá-
jakon, ahol a munkásmozgalom el& 
harcosai, a szabadságharcosok nagy 
tettei után egy minden téren tartal-
mas alkotó élet bontakozott ki. 

LÉVAV ENDRE 

ÉRTÉKES AJÁNDÉK BÖLCS ŐDÉSEINKNEK 

Hóc, hóc, katona. Bölcsődések verseskönyve. 
Mára Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

A nemzetközi gyerinekév alkalmá-
ból szebb' és nemesebb ajándékot 
nem is lehetett volna legkisebbjeink-
nek adai, mint a Móra Könyvkiadó 
gondozásában megjelent Hóc, hóc, 
katona című , bölcsődéseknek szánt 
verseskönyvet. Moldoványi Zsuzsa 
nagy' hozzáértésről tanúskodva, a 
szülők' és bölcsődei nevelők segítsé-
gére sietve, a kisagyar népköltészet, 
valamint a magyar irodalom jeles 
költőinek (többek- ;között Weöres 
Sándornalk, Csanádi Imrének, Gaz-
dag Erzsinek, Zeyk Zoltánnak és 
még Másoknak) gyermekverseit vá- 

logafta egy csokorba: A magyar gyer-
mekfrodaloMban úttörő  jelenség-
nek számít e' könyv; noha• az utóbbi 
években több gyermekeknek szánt 
kötet is látott napvilágot: Bújj, 
bújj, zöld ág,•Kivirágzott a diófa..., 
hogy cšak a -legismertebbeket em-
lítsük; melyek azonban már az isko-
láskor előtti nagyobb gyerekeknek 
készülték. 

Ismenetes, hogy a játék 'a gyer-
mek testi és pszichikai képességei-
nek fejlesztését szolgálja. Lényegét 
tekintve ezért nem választhatók kü-
lön egymástól a mondókák, gyer- 
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mekdallok, társasjátékok. A szöve-
gek ritmusa, költőisége, a dallam 
zeneisége, a verssorok hangzatossá-
ga és a társasegyüttjátszás más 
lelki elemei nyújtják a gyermek ré-
szére azt a pótolhatatlan, örömér-
zést, amelyet a játékban keres és ta-
lál meg. A játéktevékenység kifejlő -
dése már a néhány hónapos csecse-
mőnél kezdődik, gondoljunk csak a 
riangató, altató, cirógató vagy nevet-
tető  versikékre A gyermek azonban 
csak akkor válik tevékeny tagjává 
a játéknak, amikor játékvágya kie-
légítését a maga erejéb ől keresi és 
találja meg. Ettől kezdve testi moz-
gékonysága, képzeletvilága, ismeret-
anyaga, akarati tevékenysége és tár-
sasösztöne természetes, gyors fejl ő-
désnek indul. Ehhez a fejl ődéshez 
nagyban hozzájárulhat a ,Hóc, laóc, 
katona című  verseskönyv. 

A gyűjtemény első  felében az 
egykét ,éveseknek szánt versikék ol-
vashatók. Ezek többnyire rövid, in-
kább dallamos, mintsem tematikai 
igényű  szövegek, melyeket főleg a 
magyar népköltés:zetb ől vagy ismert 
költőinktől válogatott Moldoványi 
Zsuzsa. Az egy-két éves gyerekek ér-
deklődését ebben a korban még el-
sősorban a zeneiség kelti fel. Több-
nyire népi mondókák ezek, kiolva-
sók („Ecc-pecc, kimehetsz, / holnap-
után bejöhetsz! / Cérnára, cinegére 
/ugorj cica az egérre, fuss!"), melyek 
nagyobb gyerekeknél a játék kezde-
tét jelentik, itt viszont könnyed rit-
musukkal, fülbemászó dallamossá-
gukkal érik el a megfelelő  hatást 
(Egyedem-begyedem, Erre, kakas, 
erre, tyúk 'stb.). Az állatok, tárgyak 
hangját utánzó versek (Mackómese, 
Munkál a kalapács, vagy Csanádi 
Kis kutya, nagy kutya című  verse: 
, ;Kicsi kutya, / vekk vetik vekk, / 
csihöl, csahol, / bereked. // öreg 
kutya, / vakk vakk vakk, / ha nem 
muszáj, / nem ugat."); állathívoga-
tók (Csigabiga, gyere ki, Tücsök ko-
ma); ujj-játékok (Ez elment vadász-
ni... Mese az ujjakról, Hüvelykuj-
jam almafa); altatódalok (Aludj, ba-
ba, Tente baba, párnára) szép da-
rabjai szolgálnak a gyerekek örömé-
re. Meg kell azonban jegyezni, noha 
esztétikai szépsége vitathatatlan, az 
egy-két éves gyerekek aligha élvez-
hetik igazi szépségét Páskándi Gé-
za Járóka című  versének, nemcsak  

terjedelme, de hasonló, a gyerekek 
számára értelmetlen kifejezései 
miatt sem: „Járilkái a / kisbárány, 
/ bongyorúság / bundáján ..., vagy: 
„Nézi a komondor: / szőre milyen 
kondor", vagy: „bongyor barit / ele-
get találtam." S őt Nemes Nagy Ág-
nes szép versét, a Mit beszél a tenge-
lice? címűt, nem lett volna célsze-
rűbb a kötet második részében kö-
zölni? 

A verseskönyv nagyobb részét a 
két-három évesek számára ajánlott 
versikék képezik. Ezek már temati-
kailag, formailag és verstanilag iás 
sokszínűbbek. A tréfás ritmusjáté-
kok, fülbemászó népi mondókák 
(„Hátamon a zsákom, / zsákomban 
a mákom, / mákomban a rákom, / 
kirágta a zsákom, / kihullott a má-
kom, / elszaladt a rákom") mellett 
már fogalmakról, tárgyakról (Já-
tékvonat, Mozdony, óra-mondóka), 
természeti jelenségekről (Hej, tél, 
hideg tél, Jön a fagy, Tavasz, Nap-
lzávoga:tó: „Süss föl, nap, / fényes 
nap, / !kis kakas kukorékol., / meg-
virrad. / Csillagok kialusznak, / kó-
sza ködök szakadoznak, / arany aj-
tók hasadoznak, — / süss föd , nap!") 
szóló versek is megtalálhatók, me-
lyek a gyerekek ismeretéhez jól il-
leszkedve gazdagítják azokat. Kelle-
mes élményt nyújtanak az állatok-
ról szóló versek (A kiskutyám Dani, 
A kis kakas, Cirmi és a tej, A medve 
töprengése, A bíbic meg a gilice stb.). 
Sőt, már a meséhez közelítő  kis. tör-
téneteket is elmondanak egyes szö-
vegek, mint például Móricz Zsig-
mond Iciri-piciri című  verse a két 
kis ökröcskéről, vagy a buta Mehe-
medről szóló A török és a tehenek, 
de ide sorolhatjuk még Gazdag Er-
zsi kedves kis versét, A kis kakas 
rézgarasát is. 

Idézhetnénk még, hiszen se vége, 
se hossza a szebbnél szebb versek-
nek, nem hiába válogatott Moldová-
nyi Zsuzsa az angol, orosz, bolgár 
és román népköltészetből is. A gye-
rekek számára azonban a szövegek 
mellett külön élményt jelentenek a 
versikékhez járuló színes -  il lustrá-
ciók, Szykszni'an Wanda egyszer ű  
vonalú, játékos hangvételű, modern 
rajzai, melyek fantáziájukat lega-
lább annyira felkeltik, mint a ver-
sek, melyekhez tartoznak. 

VAJDA ZSUZSA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 32. KÖTETE 

SOMOGYI PÁL 

Kiderült az ég 
(emigrációs évek :a Szovjetunióban) 

Szociális irodalmunk kiemelkedő  egyénisége a jelen-
leg Kaposváron élő  Somogyi Pál. A Tanácsköztársaság 
bukása után szökött át Jugoszláviába, s itt élt egészen 
1933 tavaszáig, amíg el nem kellett hagynia az országot. 
Ez alatt a tizenhárom év alatt a vajdasági magyar mozgal-
mi költészet és drámairodalom egyik vezet ő  alakja lett. 
Agitatív versei éppúgy, mint ugyanilyen jelleg ű  életképei, 
mozgósító erejűek voltak, akárcsak valamivel később La-
ták István művei. Miután a hatóságok mint kommunista-
gyanús idegent kiutasították, Bécsen és Prágán át — a 
Vörös Segély révén — a Szovjetunióba ment, s ott ugyan-
csak tizenhárom évet töltött emigrációban. 

A Kiderült az ég életének erről a szakáról szól. Visz-
szaemlékezésében csupán legmaradandóbb élményeit ele-
veníti fel, mert ilyen kis terjedelm ű  írásban nemigen jut 
hely a történelmi háttér részletesebb felvázolására, de 
így is megdöbbentő  események elevenednek meg el őttünk: 
Kun Béla és társai letartóztatásának és elhurcolásának 
napjai, a világháború borzalmai, az éhezés, szenvedés, 
megpróbáltatás és helytállás évei, a szeretett feleség és 
harcostárs elvesztése... 

Nemcsak izgalmas olvasmány tehát Somogyi Pál élet-
rajzának ez a fejezete — amely az Életjel Miniat űrök 14. 
köteteként megjelent Máglya szerves folytatása —, hanem 
ugyanakkor kordokumentum is. Egy olyan író munkája, 
akinek mély gyökerei vannak irodalmunkban és munkás-
mozgalmunk húszas évekbeli időszakában, s akit — ép-
pen ezért — szoros szálak fűznék hozzánk. Ezért is adta 
ki az Életjel ezt a megkülönböztetett érdekl ődésre számot 
tartó könyvét születésének nyolcvanötödik évfordulója al-
kalmából. 

A 108 oldalas, tizenkét, köztük több dokumentumér-
tékű  fényképet tartalmazó kötet el őfizetési ára 25, bolti 
ára pedig 32 dinár. Megrendelhető  a Veljko Vlahović  Mun-
kásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 
15), vagy pedig a Forum szabadkai könyvesboltjában (Bo-
ris Kidrič  u. 8.) vásárolható meg. 
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MUHI. JÁNOS  

MESELt.'1VIÚLT  
(helytörténeti arások)  

Az,. Éle tjel szet-keszt ősége  ---  Csépe Imre és Laták  -  István  
pos'zt txtnusi.kđ tetei '  után  ----  most az 1913--ban;Mohaion született és  
1969-ben Szegeden elhunyt Muhi János helytörténeti írásaiból je-
lentetett meg válogatást' az ivó halálának tizedik c'vfordulty .ja  al 
kalmából. 

Fiatalon kezdett publikálni. A zombori [1j Hírek szerke-sz-
tóségében dolgozott.  szerepelt a Jugoszláviai Magyar Könyvtár  
Városok ..  ,  falvak ... c. kétkötetes gy űjteményében. 1938-ban a 
Kisebbségi K ćinvvtár kiadta /1 jugoszláviai magyarság gazdasági  
rrregsz,ert'e ése  č . értekezé sét, a Kalangva pedig néhány évvel 
később Zorarhor története c. monográfiáját.,  

A háború után egy ideig tisztvisel ő  volt, majd ismét visszatért  
az 'újságíráshoz. A Magyar Szó szabadkai munkatársaként dol-
gozott haláláig. Egy szarajevói könyvkiadó vállalat az ő  fÜr-drtasa-
ban jelentette meg Karinthy Ferenc Budapesti tavasz, c. regényét. 

Muhi János a táj szerelmese volt. Értékes helyzetrajzokat 
adott ennek a vidéknek a városairól, falvairól, madárvilágáról 
az itt éléi emberekr ő l. A szül ő föld fogalma, szeretete eleven való-
sággá vált  a Meséld )))tilt c. sorozatában.  

Ezek  közül gyű jtötte össze a legjobbakat ebben a 120 oldalas  
könyvben Urhún  .Íános. Valamennyi érdekes, hasznos olvasmány  
fiatalnak, id ő snek egyaránt.  

DFl2 ZOLTÁN  

SZEMBESÜLÉSEK  
(kt-.itikák. tanulmányok)  

A cim  -  S,,erlthc siilécek  ----  ezúttal lényegre utal, Dér  Zoltán  
írásainak természetét -e. Mint nemzedéke más alkotói, ő  is akkor  
járta ki az esztétika alapiskoláit, mikor besz űkült és  szimpla-  
sagra  kapató elméletek és példák alkották a vizsgaanyagot.  Szor-  
ea.mas  diákként ezeket jól megtanulta,  hogy aztán, gyarlóságuk  
lelepleződése után, annál nagyobb le gyen a zavara. A zavar  akko-
ra lett, hogy a költ őként indult Dér Zoltán a versek. pul}likálá-

•~ át abba is hagyta. Sokéves Újságírói munkálkodása során azon-
ban csöndben és szívósan készült  a z  újrakezdés alkalmára. Köz-
ben színre lépett egy Új nemzedék, s a vihar, amelyet kavart, Dér  

Zoltánt még alaposabb számvetésre késztette. Voltak értékek, 
amelyekrő l nem tudott lemondani: a hagyomány iránti vonzalom, 
a közösségi érdek ű  és szerves m ű  eszménye. Ezeket azonban  az  
írj fejlemények értékeivel is összhangba szerette volna hozni. Id ő  
keilejt ehhez: befelé szigorú önvizsgálat, kifelé nyitottság es szu-
verén értéktudat. Az. írj jelenségek <~íttéséne ‚k terrn • kenv izga  

maiból íg\ szükségképpen kimaradt, de .-részt vehetett  az igazi 
értékek régiek és Újak  ---  elrendez ődésének fol ~•arriatríban.  i 
lettek  bírálatai és tanulmányai szembesülések, melyekben egy  
id ősebb nemzedék mé.rlegeli önmaga és a megújuló irodalom 
viszonyát. Rendszeresen és az irodalomtudomány jó  iskoláiban, 
kl<:r::sziktrsaink közelében,  elmélyiilt horzáért ~kssei.  -  

\linrlkrr krim, meQrendc°Ihetr _s _s Vclikb 1'1ahcvic Alunkascs,rctcrrert (24000  
tish,t ica, l rg 'arzs _ic,Nana tietwil:r 151. 	pedig  :r  Forum  : ~al:.utkai kürr ~~ cshctlr 
jnhnn rEie>ri kiclri ć  ti. fi.I ~ :'ss,irc ~ lh:>tcr meg.  A  ntrtlt e101 ar:s 50, bolti 
•r,s rv.rii ~ h~ . s h:rrmit~ c iuf ci :rl.xti.ri rtta< :trr, trn s.cai.nent p!'15737  .~ Ikot a±;'3rrsp w7i51ir 
?aR nlrl;rl:r. `,, ns1, clil{ cr k ,  i v;itsnt 100. illetve 130  din;"tr. 
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