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KOPECZKY CSABA 

TORZÓK ELLENFÉNYBEN 

Már csak valami zavaros csobogássá lett az idő , amelyben szabályos időkö-
zönként csak a fájdalom és a megejtés ordítása harsant fel. 

(Albert Camus: A hitehagyott, vagy Egy zavaros elme) 

egy állomáson 
a látóhatárba vesző  ismeretlen körös-körül 
egy állomáson 
fáradt hordárok és szemetesek 
távolba futó sínpárok fölé feszül egy vak lámpa 
sodort valami 

a költő  borostás angyal 
vagy sznob biztosan 

ködös hajnalokon. Úgy t űnnek el 
kedves emberek életünkb ől 
mint sz ő lőfürt áttetsz ő  húsában a magok 
összekunkorodott embriók 
visszapergetett időben 
hajamon hosszú utazások permetege csillog 
valahol meg kell állni 

kezemben mint nehéz kofferok 
gondolataim 
hajatokba tűzöm emlékeimet 
a képek már rég elvesztek 

fájdalommentesen kikapart a feledés 

a vers már eleve kudarc 
sikertelen kísérlet a hódításra 

a költészet ugyanis nem kurva 
akihez különféle szerencsétlen frigyeidb ől 
környezeteddel 
a társadalommal 
a tudománnyal 

önmagaddal 
menekülni lehetne 

fegyverekr ől álmodom újabban 
hideg kék csillanásokról 
a halál hangszereiről 
bozontos kutyákról 

fobisztikus közjátékok a mondat-alteregóimmal 

brokátszövevénycsend 
majd a mozdulatlanság tömény metafizikája 
mondjuk ki bátran 
a nemlété 

a belső  térre vetítve megjelennek 
Leonardo szárnytanulmányai 
csontokra terítve puhán a vonalak hálórendszerei 

örök vágy a szárnyalás után mondhatod 
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közben dobog az esztétika imamalma 
hogyaszongya 
a költészet nem beteges önmutogatók publikuma 
a költészet fegyver mindenkivel szemben 
magaddal elsősorban 
ha vele bujálkodni akarsz 
könnyen a féltököd nélkül maradhatsz 
mint már eddig is sokan 	 • 
a költészet nem politikusok csataterepasztala 
nem buzeránsok tüntet ő táblája 

emlékeztetésül 
az eszel ős szárnytanulmányok 

te kinek dögcéduládon azt írja majd 
költő  vagy ilyesmi 
ha meg akarod kopasztani a szavakat 
magad állj forró gejzírek alá 
szárnytollaidat forrázd 
tovaris Ikarosz 
hogy leperzselődjenek és visszakunkorodjanak álmaid 
hogy sörtévé szenesedjenek a nagy vitorlatollak 
a szavak 
gyűjthetsz metszeteket is 
a gyöngyhó alatt tóduló 
tiszta tiszta patakból 
preparálj 
szelvényeket a szarvasvértócsa erd őkből 
az izzó-rezg ő-remegő  parázsszőnyegből 
szeldelj 
rostokat a dadogó nekihevült húsból 
a valagvonaglásból 
Rembrandt szétmetszett 
arannyal lecsorgatott barmaiból a vad szépséget 
Bosch kreténjei 
idiótái tűzmarta világából 
a gyötrelem szeleit 
a nőből szitakötőhártyákat 

formalinba a barkák molyhos hátával(!) 

a gömböt is ki lehet hámozni 
karikákra gerezdekre 
mint a bibliai almát 
vagy délköreib ől a földet 
jelentéseiből az embert 

zárd üveghengerekbe gy űjteményed darabjait 
mint a nagy írók könyvbe lapok közé 
legyen kéznél az automatizmus 
ratatata 
szóáradata 

.bolydult agyú biológus mérnökök szájíze szerint 
celofán papírba csomagolt embriók 
választhatsz 
kisfiút 
lánykát 
szőkét vagy kék szem űt 
mélyfagyasztásban 
mint olvasmányélményeid 
méhedbe operálva saját magzatodnak tekintheted 
verseid nagy részét 
a költészet 
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a valóságon lő tt gyönyörű  seb lila karimája 
olyan dimenzió 
hová csak emelt f ővel léphetsz be 
nem menekülve 
szigorú élet-papa elő l 
mamaöl-költészetbe 
ödipuszka 

elég a szimbolizmusok 
találós versikéiből 
szabad a gazda 
és a katarzis gyönyöre 
nincs minden képnek rejtett értelme 

a költészet az amikor rajtakapod magad a szavakkal 
a poéta a dolgok csiklójára helyezi ujját 
a költészet megejtése a világnak 
azt hiszem a vers örvényl ő  fényes vízbe csöppentett 
tinta 
vagy vér 
attól függően 
ki 
mivel 
Ír 

valamikor azt hittem úgy kell fölhörpinteni 
hogy öklöddel beütöd a hordó tetejét 
úgy kell kortyolni hogy bajszodról izzadt nyakadra folyjon 
onnan kukorisz őrös melledre 
ledobbanva a ménekrő l 
melyeknek szügyéb ől a történelem folydogál 

a költészet legjobb esetben is kegyelemdöfés 

majd ha a vers önmagában is érvényes lesz 
mint a matematika alapaxiómái 
ha jelzéseit le lehetne bontani 
a csillagközi valóság jelzéseire 
anyagra mozgásra térre energiára 
mindarra ami talán mindenhol érvényes 

majd ha a vers magasan vett akadály lesz 
s nem agyaggalamb-lövészet 
akkor a költő  szobra 
patinás zöld penésszel 
bronzba öntve 
babérkoszorúval 
ott ahol a fák is csöndet hullatnak 
s a nap múltat csordogál 
akkor a galambszaros költő  szobrának 
archaikus fellengz ős molya jelenthet valamit 
s addig 

az infantilis csúfolódó hülye kis öregúr Mozart zenéje a 
léha a csipkés önkielégítés a teljesség a semmi mindensége 
addig 

keresem a tiszta száraz fényt, amit a kora tavaszi dísztelen napok 
hoznak magukkal. Megáradnak ilyenkor a talajvizek s nem lehet eldön-
teni, a vizek úsznak-e az égen, vagy a felh ők a tavak mélyén. Szél. Es ő-
cseppek. Csak nyelvemet kell a rügyekre helyezni... Azt az id őt akarom 
megfesteni, amikor megpattannak a nap h űvös homlokán az erek és• a 
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fény kásás szemcsékben szivárog. Amikor . a vizek szürkék meg zöldek, 
kristályszürkék, zöldszagú, azúr harapású szürkék, gyöngyházfémszín-su-
gárzó-világló-érdes-kobalt-matt rügyizzadás osztinátói dobolnak. Amikor 
még nagyon hideg van, még a nedvek sem mozdulnak a törzsekben, a 
fájdalom nem mocorog a tudatban és az embereknek nagyon nagy a 
szíve. A kora tavaszt! Amikor a leveg őben hatalmas halványkék vásznak 
vannak felfeszítve, amikor csak figyelem vagyok, csak a külvilág vagyok 

szimatolok 
akkor majd elindulok 
de addig csak 
addig 
és örökké 
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HOLTI MÁ RIA  

BÓNI ÉS KONYHÁJA 

— Bóni — mondtam egy alkalommal barátomnak, akit különben Bonifác-
nak hívtak, csak éppen nevetségesnek tartotta a nevét, ezért tért át ön-
kényesen a Bónira —, Bóni, mondtam, igazad volt, amikor azt állítottad, 
hogy sokat fecsegsz. Szerintem is túlzásba viszed. De tudd meg, Bóni, ez 
nemcsak veled van így, sokakkal megesik. Vannak például, hogy mást ne 
mondjak, fecsegésre született egész népek is. Na már most, hogy leküzdjék 
ezt a nem éppen dicséretes tulajdonságukat, megpróbáltak tenni valamit 
a fecsegés ellen. Tudod, ez még nem jelenti azt, hogy senki nem hallgatja 
őket szívesen, távolról sem. Ezért egy ilyen fecseg ős nép, hogy elejét vegye 
a nagyobb beszédfolyamoknak, épített magának egy hosszú falat. Ahány 
Bóni csak akad azon a vidéken, az mind ott ácsorog, és mondja, mondja 
a mondókáját. Ezáltal tehermentesítik embertársaikat. Értesz engem, 
Bóni? 

Bóni szomorúan ingatja ravaszkás fejét, de nem bólint. Csak ingatja 
a fejét, ami jelenthet helyeslést is, rosszallást is meg hitetlenkedést. 

Miért nem mondasz minderre valamit, Bóni? 
Cö, cö, cö. 
Mást is mondhattál volna, Bóni — szóltam. - Tudod, aki sokat 

élcelődik embertársai rovására, az egyszer nagyon megjárja, és úgy el-
megy a kedve a beszédt ől is, hogy akkor se szól, ha életveszélyben van, 
vagy ha muszáj. Nem kell, persze, szó szerint értened, amit mondok. 

Bóni szeme csillogott, mint a hű  kutyáé, és én ezt a csillogást úgy 
értelmeztem, hogy egyetért velem. Megsajnáltam, és hogy tompítsam az 
élét annak, amit mondtam, rögtön meg is kértem, hogy meséljen nekem 
valamit. 

De Bóni hallgatott, a szája szélét is összeszorította. Kérlelni kezdtem: 
Nézd, Bóni, amit én itt az el őbb mondtam, azt csak úgy általá-

ban kell érteni. Azokra az esetekre vonatkozik, amikor valaki a saját 
gyönyörűségére beszél. De a te eseted, lásd, az mer őben más. — Hogy 
ne érezze magát túlságosan megdics őülve, egy kicsit lenyestem a dicsé-
retből: — Akarom mondani, Bóni, többnyire. 

• Bóni, félrehúzta negyven darab fagyasztott csirkelábból feltett leve-
sét, és csavart egyet a t űzhely lángfogóján. 

Én mondom — kezdte óvatosan —, ez egy kit űnő  gyártmány, 
ez a tűzhely. A samottja, mint az álom. 

"Úgy tettem, mintha nem hallottam volna: 
Bóni, ha nincs kedved semmit mesélni, énekelni is lehet. Az ének-

lést, tudod - próbáltam nagykép űsködni —, az időszámításunk elő tti 
ötödik ... vagy nem is, Bóni, azt hiszem, a századik században találták 
fel azoknak, akik meg tudják különböztetni egymástól a hangokat, és 
fölösleges fecsegéssel nem akarják szétforgácsolni gondolataikat. Bóni. 
mondd, tudsz te énekelni? 

A tűz körül foglalatoskodik. Kinyitja, becsukja a kis t űzajtót. Ezt 
a műveletet többször makacsul megismétli összeszorított szájjal. Végül 
megszólal: 

Befordultam a konyhára. 
Helyes. Befordultál. Énekeld el, Bóni. 
Nincs hangom. Ahogy az előbb mondtad, nem tudom a hangokat 

megkülönböztetni. Ez. az igazság. 
Az se baj, Bóni. Ha elmondod a szövegét, az már majdnem ugyan-

az. Nem egészen, az igaz, csak majdnem. 
. — A szövegét, azt mindenki tudja. 
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Valóban — ismerem be, és elszégyellem magam a melléfogás miatt. 
Kínos helyzetemnek köszönhettem, hogy Bóni végre megsajnált, és 

belefogott se vége, se hossza épületes meséjébe egy tyúkfarmról, tekintettel 
a negyven darab fagyasztott tyúklábra a levesében. De ezt a történetét 
már nem írom ide, mert túlságosan hosszú és szétes ő , ezenkívül szenti-
mentális történet is, bizonyos értelemben stílustörés Bóni elbeszélései-
nek a sorában; sokkal inkább az ezután következ őt, amit szintén a „tu-
doddal" kezdett: 

Tudod, ismertem egyszer egy írót. Egy igazi írót. 
Nagyot sóhajtottam, mert ez után a bevezetés után arra voltam 

elkészülve, hogy ismét egy nagyon szomorú eset fültanúja leszek. Ezúttal 
tévedtem. Ekkor tanultam meg, hogy ítéleteinket soha nem kell elha-
markodnunk, mindig mindennek ki kell várnunk a végét. 

Tudod — folytatta Bóni —, én ennél az írónál boldogabb és vidá-
mabb embert Dowert ől Bombayig és vissza soha nem láttam. Itt lakott 
az utcánkban. Néha meghallgattam, hogyan lelkendezik nyáron a folyó-
parton, ahová fürödni jártunk.  Ő  ugyan nem fürdőzött, inkább felöltözve 
járt köztünk, mint egy felügyelő , de ezért senki nem neheztelt rá. Pedig, 
tudod, olyan volt köztünk, egy kicsit, mint a francia Montesquieu a per-
zsák között, amíg be nem öltözött ő  maga is perzsa ruhába, mert véteknek 
érezte, hogy elüssön azoktól, akinek a körében forog. Szóval, ez az író 
szerencsés fickó volt, mindig örült valaminek. Én ugyan nem olvastam 
személyesen, amit írt, de voltak, akik olvasták, és azt mondták, hogy na-
gyon szép dolgokról ír. Az újságokba. 

Hogy hívták? — kérdeztem Bónit, hogy jelét adjam, mennyire 
figyelek, és hogy valami módon én is közreműködjek az elbeszélésben.. 

Tudod, a nevét azt nem jegyeztem meg, de ez nem is fontos ;  in-
kább az, hogy a legboldogabb ember volt és író, akivel valaha találkoztam. 

Ezt már mondtad, Bóni — próbáltam fékezni. — Mit gondolsz. 
minek örült annyira? 

Kérlek ... Sok mindennek, azt hiszem. Leginkább talán annak, 
hogy egész életében készült megírni a nagy m űvet. Ezt ugyan nem mondta 
soha, de láttam. rajta. Mert ugye, ha húsz- vagy harmincéves korában 
megírta volna azt, amit többé sem ő , sem más túl nem szárnyalhat, akkor 
egyszeriben vége lett volna az izgatott készül ődésnek. Ehhez mit szólsz? 

Nem szóltam semmit, mert meglepett Bóninak az írás természetrajza 
körüli jártassága. Tudtam, hogy Bóni a világon mindenhez konyít egy 
kicsit, de hogy az irodalom, s őt, az irodalompolitika is érdekelné anélkül, 
hogy túlzásba vitte volna az olvasást ;  akár egy fél könyvvel is, küls ő  kény-
szer nélkül, arra nem számítottam. 

És mondd, Bóni, csak azt áruld el ... Azt mib ől gondolod, hogy 
nem volt elégedett magával? Hogy nem tartotta valamelyik m űvét, akár 
fércművét is, a csúcsnak? A megisYmételhetetlennek? Mib ől gondolod? 

Abból, hogy akkor nem írt volna többet. 
Legyél egy kicsit világosabb, Bóni — kérleltem. 
Figyelj csak, egyszerű  a dolog. Itt van például ez az én leves-

főzésem. Látod, az én t űzhelyemen mindig rotyog valami. Én folyton 
azt hiszem, hogy sikerül megfőznöm azt a levest, aminél jobbat, tökélete-
sebbet, ízletesebbet készíteni maga a lehetetlenség. Eddig még, evés köz-
ben nem tapasztaltam ezt a ... hogy is mondjam? teljesítményt. Tudom 
jómagamról, hogyha egyszer mégis sikerülne, soha többé nem merészked-
nék a fazekaim közelébe, mert mindaz, amit azon túl készítenék, siralmas 
löttynek számítana az után a produkció után. Ezenkívül lépten-nyomon 
ott kísértene az öncsalás ördöge, ami bizony nagyhatalomnak számít is-
merőseink között, Nem tudom, értesz-e engem? 

Magamban arra gondoltam, hogy éppen ebben rejlik Bóni szeren-
cséje, az elérhetetlenre állított mércében, mert különben a kés őbbiekben 
éhen halna a levesei nélkül; ami meg a csúcsok felé nézeget ő  írókat, mint 
Bóni íróját is, illeti, jobb is, hogy így van, ahogy Bóni mondja, mert 
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akkor alig is volna könyv a világon, vagy pedig a remekművek remek-
művét kellene megírni, és így tovább. Bóni úgy elcsodálkozott a hallgatá-
somon, hogy zavarában visszatolta nagylángra a fazekát, és ott is ma-
radt mellette egészen addig, amíg eszébe nem jutott története a boldog 
kőfaragóról. 

Ha nem tudnád — kezdi —, ismertem egyszer egy k őfaragót. 

Igazán ismerted, Bóni, vagy csak úgy kitalálod most, a történet 
kedvéért? 

Hallgass, így szól a történet. Nem azt akarod folyton, hogy me-
séljek? 

Igen, Bóni, de bizonyos adatokat is, arra nézve ... 
Akkor nem mondom el. 
Folytasd, Bóni. 

Tehát, ismertem egy k őfaragót. Ez egy másmilyen kőfaragó volt, 
mint a többi. Nem csinált megrendelésre se angyalokat, se madonnákat, 
se kereszteket, se háromszögeket. Ez a k őfaragó kerítéseket csinált. 

— .Kerítéseket.  
Kerítéseket, de közben folyton a Louvre, az Ermitage, az Alber-

tiria, az Alhambra, a British meg Henri Morre szobraira gondolt. Meg 
Görögország összes szobraira, ez csak természetes. 

Bóni, nagyon boldogtalan volt az a k őfaragó? 
Egyáltalán. Amíg a többiek bőrkötényben napszámban sörözgettek. 

mosták a torkukról, ahogy mondták, a k őport a kerthelyiségekben, addig 
ez a kőfaragó folyton a köveket vizsgálta. Hallgatta a szívverésüket. 

Bóni, van a köveknek szívük? Hát nem azt mondják a szívtelen 
emberre is, hogy k őszívű ? 

Jegyezd meg, a tárgyak élnek. Minden tárgy éli a maga tárgy-életét. 
És mihelyst valami él, lélegzik is, mihelyst lélegzik, ver a szíve. Érted 
te ezt? 

Az ilyen dolgokhoz mindenki ért, Bóni. 
Jó. Tudod, ez a k őfaragó folyton a köveket vizsgálta, kereste a 

legalkalmnasabbat a szoborra. 
Bóni, món.dd meg már: te ezt a történetet els ő  kézből tudod, 

vagy most találod ki? 
Nem érted, hogy így szól a történet? — Mély lélegzetet vesz, és 

folytatja: — Nézegette a köveket, mint az erdész a fáit; amelyikb ől nem 
rendelkezett nagyobb példánnyal, abból csak egy egészen kis darabot 
tett félre, mintának, hogy abba képzelje bele a leend ő  szobrot. Szeren-
csétlenségére minden nap más és más anyagú szobor mellett tette le 
a garast, mert egyik k ő  szebb és ígéretesebb volt a másiknál. Már-már a 
carrarai statuario mellett döntött, minden kövek köve mellett, amikor a 
grigio ezüstös csillogása ragadta meg. Este azt - mondta a feleségének, 
]Hogy mégis vulkáni hamubál, tufából dolgozik, ezek a legszebb színek, 
és ez az anyag a legkönnyebben munkálható. Az asszony nem szólt sem-
mit, már megszokta az ilyen és hasonló bejelentéseket, amikor észrevette, 
hogy a kőfaragó a két térde közé fogta a hatalmas rosso veronese töm-
böt, és két óriás, durva tenyerét szerelmesen csúsztatja a k ő  vörösbe 
játszó bőrén. Erre a féltékenységt ől annyira megharagudott az asszony, 
hogy összecsomagolta a szobrász mellett vásárolt összes színes holmiját, 
és meg sem állt az anyja házáig. A szobrász el őször elszomorodott, aztán 
mentő  ötlete támadt. Igazságot tesz a maga módján. Otthagyta a rosso 
veronesét, és egy Brazíliában bányászott kisebb ónix mellett döntött. 
Elővette a vés őket, a fogas, a lapos, a horonyvés őt. Már éppen felemelte 
a kalapácsát, amikor meglátott a sarokban egy mérgeszöld malachitot, 
amilyent az Ural déli lábainál. fejtenek. Akkor eldobta a vés őket, a kö-
tényét, a kötött sapkáját, sírt egy sort a k őporban, és minden további 
nélkül nekiállt elkészíteni egy villa kőkerítésének a lábait, amit már évek-
kel ezelő tt megrendeltek. 
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Merőn bámultam Bónit, és nem bírtam megállni, hogy ki ne mondjam: 
Nem azért, Bóni, de ez sem egy túl vidám történet! 	• 
Várd csak ki a végét. Ez a k őfaragó minden áldott nap neki-

fogott a szobornak. Hol a belga noir fine-t vette kézbe, hol a pyreneo 
rossót nézegette. Látod, éppen ezért nem volt szerencsétlen. Hitt a kép-
zeletében élő  nagy szoborban, és el nem ronthatta, mert soha nem tu-
dott dönteni a kő  fajtája mellett. Képzeld el, ha megcsinálja, micsoda 
förtelmes szobor lehetett volna! Így meg őrizte a tökéletes alkotás illú-
zióját, közben persze végezte a maga nagyon is hasznos munkáját, min-
denki megelégedésére. Gondold el, mennyire megviselte, összetörte volna a 
tudat, hogy csapnivaló a szobra. 

Hogy csűröd-csavarod, Bóni! 
Akkor te nem értettél az egészb ől semmit — dohogott Bóni, és 

nagy kedvetlenül nekiállt lesöpörni a falát. 
Ahogy nyúztózkodását elnéztem, elhatároztam, hogy én mondok el 

neki egy párhuzamos történetet a dolgok viszonylagos voltáról. Elmond-
tam neki egy barátom esetét, akinek többek között az volt a feladata, 
hogy lesöpörje a falát. Az illet ő  addig húzta-halasztotta a feladatot, hogy 
majdnem belebetegedett a gondolatba, aztán egy szép napon halált is 
megvető  bátorsággal nekiugrott .a munkának, és tíz perc alatt elkészült 
vele. 

Bóni olyan képmutatón figyelt, mint aki véletlenül sem talált sem-
mi hasonlóságot saját esete és az én történetem között. 

Bölcsen hallgattunk egy ideig, aztán Bóni kezdte: 
Hiába várod, egyel őre nincs több történetem. 
Akkor találjunk ki. 
Egy festőről, például, lehet? 
Lehet, Bóni. 
Volt egyszer egy festő . Mindig madarakat festett. 
Ez a kitalált történet,,ugye, Bóni? Ez nem igaz történet? 
Nem értelek! — horkan fel. — Téged csak az érdekel, hogy meg-

történt vagy kitalált történetet mondok. 
Ne haragudj, csak úgy mellékesen kérdeztem. Többet nem kér-

dezem. 
Akkor jó. Volt egyszer egy fest ő . Mindig madarakat festett. Több 

száz képet megfestett, és valamennyin madarak voltak. Pompás tollazatú. 
pompás színű  madarak, egzotikusak, hazaiak vegyesen. Megint megfes-
tett vagy száz képet, és amikor elkészült az utolsóval is, kimosta az ecse-
teket lenolajban, maga is elcsodálkozott, amikor megnézte őket, egymás 
mellé kirakva. A vásznakon csak madarakat látott, kivétel nélkül, galam-
bokat, gémeket, fürjeket, pöffeszked ő , tolvaj sasokat, lármás rigókat. A 
festő  sírva fakadt. Nem értem, dadogta, hiszen én azt hittem, lepkéket 
is festettem, virágcsendéleteket, portákat. Hogy tévedhettem ekkorát! Tu-
dom: soha, soha nem fogom tudni bebizonyítani, hogy madarakon kívül 
piást is tudok festeni. Pedig én mindenkinek elmondtam, hogy rég bele-
untam a madarakba, és virágokat, embereket, lovakat festek. Hogy higy-
gyenek most már nekem? Hogyan bizonyítsam be, hogy igazat mondtam? 

Aztán megfestett még egy képet. Az utolsót. 
És a vásznon rigók kerget őztek — vetem közbe. 
Pontosan. Rigók. 

Bóni itt elhallgatott, és semmi áron nem akarta folytatni a törté-
netet. Kérlelni kezdtem: 

Bóni, kérlek, fejezd be. Mondj akármit, csak fejezd be. 
Aztán festékfoltos köpenyében megállt a nyitott ablak el ő tt, szét-

tárta a karjait, és elrepült. Egy ideig még fecskemód körözött a m űterem 
fölött, aztán elszállt, soha senki nem látta többé. Elégedett vagy? 

Szó nélkül bólintottam, meggyőződéstelenül. Erre Bóni is elmogorvult, 
s amit később mondott, abban sem volt köszönet: 

10 



Tudod, én ki nem állhatom az ünnepeket. 
Nahát, hogy mondhatsz ilyet. Amikor mindenki úgy odavan értük. 

Alig várják az ünnepeket. A Pilátus pénzét is elköltenék a nagy készül ő -
désben. öltönyöket, nagyestélyiket vesznek. A világ egyik sarkából a má-
sikba utaznak repülőgéppel csak azért, hogy útközben semmit se lássa-
nak, csak minél messzebb durrantsák a pezsg őbor dugóját, attól a hely-
től, ahol különben laknak. Akik egyébként párizsihoz és sózott szalonná-
hoz voltak szokva az év nagy részében, azok az ünnepre ökröt sütnek meg 
kocsikeréknyi tortát rendelnek még akkor is, ha tudják, hogy rájuk rom-
lik a fele. Akik soha, de soha nem fognak a kezükbe se ceruzát, se filc-
tollat, azok most megragadják mégis az írószert, és megírják rokonaik-
nak és ismerőseiknek, hogy boldog ünnepet kívánnak. Akik... 

Elég! — kiabál Bóni. — Elég! Ez engem mind nem érdekel. Úgy 
csinálsz, mintha én nem tudnám, más hogyan ünnepel. Pontosan úgy, 
ahogy mondtad. De engem ez nem érdekel, érted? Nem érdekel. 

Tehetetlenül, sajnálkozva néztem Bónit. Szegény fiú, még ezekt ől a 
nyomorult örömöktől is megfosztja magát. Megpróbáltam kipuhatolni, 
miért haragszik annyira az ünnepekre. 

Aztán mért nem érdekel téged mindez, Bóni? 
Azért, mert utána mindig csalódott vagyok. Becsapva érzem ma-

gam. 
Már ki csapna be téged, Bóni? 
Én, magam. Mert én is ugyanígy készül ődtem valamikor az ün-

nepre. Még jobban is. Én is vettem felesleges rongyokat, a legdrágább 
fogásokat rendeltem, a legdrágább cigányokkal húzattam, a leghangosab-
ban én kurjantottam és éljeneztem az ünnep csúcspontján, a legtöbb 
konfettit én szórtam, és én táncoltam egyedül reggelig. Én rendeltem 
hajnalban a leggyorsabb taxit, és a legel őbelőbb szállodában szálltam 
meg, hogy kialudjam nyugodtan magam. 

Bónit elkapta a költészet forgószele. Kinn a szél a havat kavarta, 
így, ha megállt is valaki az ablak alatt hallgatózni, semmit nem hallha-
tott, hogy köhögéssel jelezze kételyeit. Megigézve hallgattam Bónit, aki 
hol ócsárolt, hol igazi maximalista módján festette le egykori viselkedését 
az ünnepeken. De ennek már vége — nyugtatott meg többször is, és eb-
ben valóban nem kételkedtem. Hogy gondolatait más vizek felé irányít-
sam, megkérdeztem: 

Mit főzöl? 
Fokhagymás hallevest — mondja, és megkavarja a fazék tartal-

mát. — Halat csak ünnepre szoktam. Így elkerülöm a csalódásokat. 
Elkerülöd? 
El. Mert ki nem állhatom a halat. Nem megbeszéltük már, ho-

gyan kényeztetik magukat az emberék az ünnepeken? Tudod, valamikor 
én is úgy vártam áz ünepeket, mint a sivatagi teve a vizet. És így is 
készülődtem rá. Az ünnep el őtti éjjelen még álmodtam is vele. Aztán 
eljött, megvolt, és semmi. Belecsíptem az ünnep leveg őjébe, így, ide nézz 
— jobb hüvelyk és mutatóujját összecsippenti —, belecsíptem, a szemem 
elé vittem, ami ott lapult a két ujjam között, és belestem. Mit láttam ott? 
Egy nagy semmit. Vagyis ugyanazt, amit bármely más munkanapon is 
láthattam volna. Err ől van szó, érted? Akkor jöttem rá, ahogy így elnéz-
tem a két ujjam között lapuló semmit, hogy az ünnepeket azoknak ta-
lálták ki, akiknek hétköznap sincsenek ötleteik. Hogy őket is kárpótolják 
nagy nyomorúságukban, amiért olyan kiesek a gondolataik. 

És ezért főzöd most azt az utálatos halat? 
Mi másért? Nekem minden nap minden új gondolat ünnep. Ezért 

úgy határoztam, nem viszem túlzásba, nem ünneplek ma és holnap, pi-
hentetem a fejem. 

Bóni széttárja a karjait a konyhag őzben, és úgy lengeti őket, mint 
ragasztott szárnyakat. Észreveszem, hogy utolsó ünnepnapján megfoltozta 
a kockás ingét. Ez az észrevétel úgy felderített, hogy hússzor is elkiál-
tottam magam: 
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— Buék, Bóni! Buék, Bóni! 
Aztán sokáig távol voltam nemcsak a városomtól, az udvartól, Bóni 

konyhájától, de a nyelvtől is, amelyen Bónival beszélgetni szoktunk, pon-
tosabban: a nyelvt ől, amelyen Bóni kifejezte magát, gondolatait, kételyeit. 
Talán tévedéseit is, de én ezeket a tévedéseket vagy nem vettem észre, 
vagy mesterien kikerültem. Akkor azt hittem, m űszeretetből. 

Egyáltalán nem bántott, ha arra gondoltam, hogy hosszú távollétem 
alatt mások ülnek a helyemre a küszöbön, még az sem keserített el, ha 
elgondoltam, mások nem értékelik esetleg megfelel őképpen Bóni elme-
futtatásait egyr ől és másról, hiszen Bóni létezési formája a beszéd, és 
ezért is eresztgeti léggyökereit arra, amerre az neki a legalkalmasabb. 

Így gondolkoztam Bóniról, már jócskán meg is feledkeztem róla új 
környezetemben, amikor egyszer váratlanul levelet kaptam t őle. A kezde-
ményező  ötlet meglepett. Forradalmi ötlet t őle az írás nem volt, hiszen 
meghagytam címem. Úgy megörültem már a borítéknak is, hogy a szívem 
majd kiugrott a nagy kalimpálástól. Pincébe ereszked ő  és padlásra ka-
paszkodó soraiban a következ őkről értesített megszólítás nélkül: 

„Itt nem történt semmi említésre méltó azon kívül, hogy egyes lakók 
elköltöztek az udvarból, a következ ők még meg se várták, hogy ezek leg-
alább a vesszőseprűvel kisöpörjenek maguk után, azonnal a helyükbe jöt-
tek, de olyan gyorsan, hogy még a kémény se h űlt ki ez alatt az id ő  alatt. 
Az új lakókkal új arcok is érkeztek. Mondanom se kell, hogy azok már 
az első  nap betelepedtek ide hozzám, néha kés ő  éjszakáig se mozdulnak, 
úgy kell elzavarnom őket, csak azt csodálom, hogy ezeket otthon senki 
nem keresi. Bevallom, elég unalmasak, és nosztalgiával gondolok azokra 
az időkre, amikor még te röpködtél ki-be hozzám, és milyen jól megvol-
tunk, még akkor is, ha folyton kételkedtél abban, amit mondtam, vagy 
sok mindenben más volt a véleményed. 

Tudod, ma rátoltam az ajtóra a riglit, így nyugodtan írhatok, csak 
a legyek zavarnak meg néha az, hogy tennem kell a t űzre. Most már be-
vallhatom neked, hogy én nemcsak a leveseim miatt tüzelek, hanem azért, 
mert megdermesztene a tudat, hogy nem ég. Elvégre, ezt a kis fény űzést 
m:egengehetem magamnak, még ebben az energiaverte világban is. 

Tegnap egész nap egymást derékszögben üt ő  gondolatokkal foglal-
koztam, amikor elhatározódott bennem, hogy soraimmal háborgatlak. Még 
jól emlékszem, hogyan kérleltél, hogy beszéljek neked a kicsi Bóniról 
és játékairól. Ígérem neked, ha legközelebb jössz, az lesz az els ő  dolgom, 
hogy mondjak neked egy pompás történetet. Remélem, nem hagysz túl 
sok időt a kigondolására, csak egész keveset. Most már bevallhatom ne-
ked, hogy egyes történetemet több történet összerakásával hívom életre, 
és bocsátom szárnyra. 

Számíts meglepetésre, ha jössz. Hosszú hónapokat, s őt, az egész 
utóbbi évet különféle elméletek tanulmányozásával töltöttem, és rájöt-
tem, hogy ezek alapján majdnem mindent be lehet bizonyítani, és ugyan-
akkor majdnem mindent tagadni is, s őt, még az is felhasználható, ami 
a kettő  között van. Ez az utóbbi való a cs űrés-csavarásra. Nehogy azt 
hidd, hogy túlságosan elszomorított volna a felismerés, ellenkez őleg, jobb 
kedvre hangolt, és arra ösztökélt, hogy ezentúl még többet gondolkodjak, 
mint eddig. Persze, a legszebb az, ha az ember ott fejezheti ki magát, 
ahol meg is hallgatják. Ne értsd félre, ez nem afféle célzás akar lenni 
mielőbbi visszatérésedre, mert tudom, pontosan addig maradsz, ameddig 
kell, és ott, ahol kell. 

• De ha mégis jössz, ígérem, mondok neked egy ragyogó történetet 
egy barátomról, akiről csak hittem, hogy barátom, aztán kiderült, hogy 
mégsem. Ezzel zárom is a levelem, Bóni." 
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Földi létöröm  4  159  
(Dudás Kálmán fordításai)  
Vers közös témára  12 644  

Egy csipetnyi vers  . 	10 506  
Mit kezdjek magammal  10 506  
Önbizalom 	 ,.. 10 506  
Poézis  10 506  
Munkások  5 234  

Magam vagyok az örök sír  11  578  
Csúf körforgás  11  579  
A város  7-8  357  
'(Urbán F. Gábor fordítása)  

Az utolsó hír, 7-8 358  
(KenyeresKovács Márta fordítása)  

Az álom peremén  10 511  
(Dudás Kálmán fordítása)  

Kakas iskola  7-8 356  
Fekete-fürdő  7--8 356  

FRANCIŠKOVIČ ,  
LAZAR:  

GALAMB JÁNOS:  

KATONA JUDIT:  

KOPECZKY LÁSZLÓ:  

GÁL LÁSZLÓ:  

GYURCSI LAJOS:  

HRONEC,  
VÍTAZOSLAV:  

KAŠTELAN, JURE:  

LATÁK ISTVÁN:  

LŐRINC PÉTER:  

MANDIČ , ZORAN:  

MAŠIREVIČ , 
	

(  

BRAN.KO:  

MATIČ , DUŠAN:  

MOLCER-MÁTYÁS:  



URBÁN JÁNOS: 	Éhség 
Emlék 
Múltam 
Nyugtató 
Csalétek 
Becsületszó 
Szerelem 
Vád 
Némaság 
Hajók 
Jó hallgatni 
Bujdosás 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	3 

	

1-2 	4 

	

1-2 	'4 

	

1-2 	4 

	

1-2 	4 

szám  o1dal 

OBRENOVIĆ , RADE: Mint a fény 
	

5 246 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

PANČ IĆ , IVAN: 	A tavaszba távoztál 
	

6 303 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

PAPHARHAJ, GYURA: E kezeknek 	 5 243 
(Molcer Mátyás fordítása) 

PAP JÓZSEF: 	Tito szemébe nézel 	 5 238 
POLIĆ , 1VILIVOJ: 	Nyitott ablak 	 7-8 368 

(Molcer Mátyás fordítása) 

POPI Ć , IVO: 	Szülőhely 	 5 244 
Szó 	 5 244 

SÁRVÁRI ZSUZSA: 	Szókövek 	 6 301 
Magamhoz 	 6 301 

SEGINJ-DOŠEN, 
MARIJA: 	 Szépségben 	 7-8 367 

(Molcer Mátyás fordítása) 

SIMAI MIHÁLY: 	Két-tornyú 	 7-8 372 
Tiszai rézkarc 	 7-8 372 

SOKOL, DANIJELA: A vasúti hídon 	 7-8 - 368 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

SUDARSKI RED, 
ĐORĐE: 	 Környezetszennyez ődés 	 10 513 . 

Normális lélegzés 	 10 513 
Jó szolgálat 	 10 513 
Kis helyiségek 	 10 513 
(Fülöp Gábor fordításai) 

THURZÓ LAJOS: 	A hős nyomában 	 5 235 

TÓTH FERENC: 	önvédelem 	 4 151 
Alku 	 4 151 
Levél válasz nélkül 	 12 643 

URBÁN F GÁBOR: 	Gondolatok 	 6 302 
Reggel 	 6 302 
A fal 	 _ 	 6 302 
Csend ' 	 '6 302 
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Kenyeres pajtásaim 1-2 4 
Pillanat 1-2 4 
Gyász 5 231 
Emlékezet  9 435 

UTASI MÁRIA: Gedeon és az angyal 3 98 
A labradori 3 98 
Aranykáva kútján 3 98 
Homo Peregrinus 3 98 
A megmerítő  3 98 
Mese 	 k 3 98 

UZELAC, MILAN: A röpcédulák szépsége 5 245 
(Borbély János fordítása) 

VASS ÉVA: Utólagos kiigazítások 10 510 

VUKOV, PETAR: Énekes ballada 1-2 16 
Kisvárosi rondó 1-2 16 
(Harmat Béla fordításai) 
Josip Broz Tito 7-8 355 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

ZÁKÁNY ANTAL: Emlékezés az új gyárban 5 238 

ZUBAC, PERO: Testvériség-egység 5 245 
(Brasnyó István fordítása) 

-SZÉPPRÓZA 

ALBAHARI, DAVID: A szépség kelyhe 6 306 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

BURÁNY NÁNDOR: Meglepetés 9 436 
CSINGO, ZSIVKO: Duko Koleszki családja 1-2 12 

(Szilágyi Károly fordítása) 

GARDAS, ANTON: Levél Vladiinirnek 7-8 365 
(Szebasztián Urbán Katalin fordítása) 

HEDL, DRAGO: Két karcolat 7-8 362 . 

(Szebasztián Urbán Katalin fordítása) 

JÓDAL RóZSA: Budh az annyi,_ mint: felébredt 10 499 

KECMAN-DAKO, 
DAVID: Sebhely 7-8 359 

(Vasagyi Mária fordítása) 

KOLOZSI TIBOR: A borostyános ház 11 573 

KOMÁROMI JÓZSEF 
SÁNDOR: Eltékozolt költő  4 153 

TIŠMA JANKOVI Č , 
KOVILJKA: A gránátok súlya alatt 10 580 

(Szebasztián Urbán Katalin fordítása) 
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 oldal  

UGRINOV, PAVLE:  

VfGH RUDOLF: 

Szlava , 	 3 	91 
(Vasagyi Mária fordítása) 

Fönt kérdezik 	 6 296  

TANULMÁNYOK, KRITIKÁK, CIKKEK  

BAMBACH RÓBERT: 

BARÁCIUS ZOLTÁN: 

Mire tanít a tanítvány? 
Szürke jubileum 
Mondvacsinált tivornya 

Bemutatók visszhang nélkül 
Az önmegtagadás fesztiválja 

3 
 

124  
7-8 
 

399  
7-8 
 

405  

3 129  
7-8 403  

FEKETE ELVIRA: 

FRANYÓ 
ZSUZSANNA: 

GELLÉR JÓZSA mr.: 

HARTNER KÁLMÁN: 

HORVÁTH MÁTYÁS: 

Lét és tudat 	 7-8 383 
Az áldozatkészség és felel ősség asszonyai 3 105 
(Burkus Valéria fordítása) 

Az .irodalom mint nemzeti önbírálat 1-2 	51 
(Tumbász Erzsébet fordítása) 

A háromszínű  színész halála 	 3 127 
Küzdelem az álarccal 	 4 199 
Szabadka szabad városi rangra emelé-
sPalek~ kétszázadik évfordulója  

Ismerkedés Csépe Imrével 

A Szépség koldusa 

Kanizsa megírandó monográfiája 
kapcsán 	 11 599  

Visszapergetett gyermekkor: • 
Herceg János 	 1-2 60 
Visszapergetett gyermekkor: 
Deák Ferenc 	 4 196  
Visszapergetett gyermekkor: 
Németh István 	 11 618 

A filmművészet hullámain _ 	 4 201. 

Kapcsolatnélküliség 	 9 473 

Szabadka városközpontjának részletes 
rendezési terve és megváltoztatásának 
lehetőségei 	 4 169  
(Szebasztián Urbán. Katalin fordítása) 

• Szabadka kétszáz éves városrendezése 	12 - 654 

Sarlatánok és táltosok 	 . 11 '612 

Irodalmi érdeklődés a 8. osztályban 	6 322 
A tanulók szociális szerkezete és anya- 
nyelvi előmenetelük 	 10 358 

BODROGVÁRI  
FERENC: 

BRčIN, VIDA: 

CINDORI mr., 
MARIJA: 

CSORDÁS MIHÁLY: 

CZABAI JÓZSEF: 

CZINE MIHÁLY: 

DÉR ZOLTÁN: 

DOBOS JÁNOS: ' 

FEHÉR MAGDA: 

1-2 30  . , 

11 ~  585  
4 	167'  
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JUHÁSZ GÉZA: 	Irodalom és forrásvidéke 
Szépítetlen szépirodalom 
Tanú és vádló egy személyben 
Állandóan az igazat írni 
A szegénység ölelő  karjában 
A szülőföld ihlető  ereje 
Laták és az irodalmi baloldal iroda-
lomszemléletének átalakulása a har-
mincas években 

1-2 
3 
4 	. 
6 
9 

11 

12 

53 
118 
161 
314 
445 
594 

662 

KASZÁS KÁROLY: 	Műemlék- és természetvédelem 10 '530  

KATONA IMRE: 	A népi líra kutatása Ortutay Gyulánál 3 -99 

LATÁK ISTVÁN: 	Szenteleky és a vajdasági baloldali írók 12 651 

LENGYEL ANDRÁS: 	Domokos László és Kosztolányi Dezs ő  1-2 17 
Illyés, József Attila és A Dunánál 7-8 374 

LÉVAY ENDRE: 	Alkotói termékenység 3 132 

MAGYAR LÁSZLÓ: 	Milkó Izidor magánkönyvtára 	. 1-2 21 

MÉSZÁROS 
PIROSKA: 	 Szabadka városrendezése a' XVIII. szá- 

zadban 7-8 388 

MILADINOVIĆ , 
MILAN M .: 	 Tito a munka erkölcsi-emberi 

lényegéről 5 273 
(Kisimre Ferenc fordítása) 

PATÓ IMRE: 	A Híd a titói gondolatok hirdet ője' 5 266 

SZEKERES LÁSZLÓ: 	Amit az idő  eltemetett 9 455 

VAJDA GÁBOR: 	Parázshallgatás — lángbeszéd 4 184 
Mítoszromboló mítoszteremtés (1.) 1-8 391 
Mítoszromboló mítoszteremtés (2.) 9 466 
Mítoszrombóló mítoszteremtés (3.) 10 532 

DOKUME111TUMRIPORTOK 

BEVK, FRANCE: 	Tito megsebésül 5 251 
A Galebon 5 252 
(Bodrits Isván fordítása) 

NAZOR, -VLADIMIR: 	Partizánlegendák 5 249 
(Tornyosi Péter fordítása) 

PATÓ IMRE: 	Látta életünket, munkánkat 270 

POPOVIC, JOVAN: 	Pinki látta Titót 5 250 
(Herceg János fordítása) 

TARTAI;.pMMUTATO / 
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MEGEMLÉKEZÉSEK, 

szám oldal 

ÉVFORDULÓK 

BIACSI ANTAL: Bodrogvári Ferenc 6 334 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA: Életeleme volt a szeretet 11 621 

KOPECZKY CSABA: Kihűlt nehézfémkohó 6 333 

LÉVAY ENDRE: Kolozsi Tibor 10 542 
Somogyi Pál 12 669 

LŐRINC PÉTER: Tito halott — Tito örökké él .. 5 232 

PERVIĆ , MUHAREM: Az örökkévaló pillanat költ ője 10 545 
(Kenyeres Kovács Márta fordítása) 

POPIĆ , IVO: Szilágyi László 3 135 
(Tumbász Erzsébet fordítása) 

SZÜSZNER ZOLTÁN: Szilágyi László 12 670 

URBÁN JÁNOS: Szabadka fiataljai Titóról 5 272 

EGYÉB 

A JKP májusi tanácskozásának anya- 
gából 5 254 

ANDRIĆ , IVO: Posztumusz írások 9 440 
(Dudás Kálmán fordítása) 
Az Üzenet pályádíjait odaítél ő  bizott- 
ság' jelentése 9 . 496 

BAKI FERENC— 
VÉBEL LAJOS: A 127-es számú okmány 5 256 

FEHÉR FERENC: Naplójegyzetek 1-2 5 

HERCEG JÁNOS: Kitekintő  ,(6.) 1-2 45 
Kitekintő  • (7.) 3 113 
Kitekintő  (8.) 4 179 
Kitekintő  (9.) - 	6 308 
Kitekintő  (10.) 7-8  377 
Kitekintő  (11.) , 9 461 
Kitekintő  (12.) 10 524 
Kitekintő  (13.) 11 607 
Kitekintő  (14.) 12 657 

JEVTOVIĆ , 
MIROLJUB: A szülőföld 5 247 

(Bencz Mihály fordítása) 

KOMÁROMI JÓZSEF 
SÁNDOR: Pofaszakállás arkangyal 10 514 

LÉVAY ENDRE: Nyomot hagyó találkozások 12 645 

SÁFRÁNY IMRE; Zöld golyóstollal 6 291 
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TITO: 

szám  oldal  

Tito elvtárs értékelése 
A nagy csaták és győzelmek forduló-
pontot jelentettek 
Az írók feladatairól és az irodalomról 
Legyünk továbbra is résen egységünk  
-összes ellenségeivel szentben 
Mindem kommunistának vállalnia kell 
a ráeső  részt 

• 5 

5 
5 

5 

5 

256 

262 
257 

261 

258  
Önigazgatóink milliós tömegei tudatá- 
ban vannak szerepüknek 5 260 
Osztályjelleg és nemzeti jelleg 5 259 

TÓTH BÉLA: Móra Ferenc betűösvényein 7-8 369 

VÉBEL LAJOS: Lásd: Baki Ferenc—Vébel Lajos .. 7-8 369 

~ 

KÖNYVISMERTETÉSEK  

BARANOVSZKY  
EDIT: A történelem hullámhosszán 3 146  

(Ivan Ivanji: Diocletianus) 
Az emberi végletek határán 3 147  
(Branimir Š ćepanović : Földbe némult 
száj) 

BURKUS VALÉRIA: • A nők szemével 12 695  
(Vida Brčin: Više od života) 

DÉR ZOLTÁN: Hercegi ajándék 1-2 69  
(Herceg János: 	Kék nyárfás, Vissza- 
néző )  

' A nyelvromlás .tüneteinek példatára 6 351  
(Matijevics Lajos: Az utca nyelve) 
Közösségi hajlam, . népközelség _7-8 420  
(Csoóri Sándor: Nomád napló) 
Az évtized dokumentuma 12 671  
(Babits Mihály beszélget őfüzetei) 

HARMAT BÉLA: A vágyak élete kíméletlen valóság 9 489  
(Ivan Cankar: Mária szeretetháza) 

HERCEG JÁNOS: Közeli játéktér 3 142  
(Gobby 	Fehér. 	Gyula: 	Másokat hívó 
hang) 

-Európai távlat 9 485  
(Bori Imre: Varázslók és mákvirágok) 

HORVÁTH MÁTYÁS: Múltidéző  3 143  
(Muhi János: Meselő  múlt) 
Az iskolavezetés és -irányítás pedagá 
giája 7-8 412  

- 
(Dr. Tóth Lajos: A korszerű  önigazga-
tású. általános iskola kialakulásának 
útjai és feltételei) 
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KÁICH KATALIN: 

Hol a szivárvány? 
(Brasnyó István: A 
mentjei) 

Színháztörténeti adutt 

11 	633 
szivárvány jött- 

ár 	 7-8 431 
(Bilten — dokumenti — informacije) 

szám I oldal 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA: A „vasas" szerző  legújabb könyve 	3 144 

(Laczkó Antal: Acélszívvel) 
A Pannon síkság költői képeskönyve 7--8 429 
(Lazar Franciškovi ć : Utva bez krila) 

Balladás költészet 	 9 479 
(Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan) 
A kölcsönösség jegyében 	 12 689 
(Endre Adi: Pesme; -Blazse Koneszki: 
Markó temploma; Marija Šimokovi ć : 
Ne boj se, tu sam) 

KOLOZSI TIBOR: 	Változó nyelvszokások 	 1-2 84 
(Kosra János: Nyelvünk fűszerszámai) 
Az önigazgatás könyve 	 3 136 
(A szocialista önigazgatás Jugoszláviá- 
ban) 
A második kötet 	 4 213 
(Josip Broz Tito: Összegyűjtött művei II.) 

( 	 Történelem dióhéjban 	 6 335 
(Edvard Kardelj: Se ćanja)• 
Harcban a fasizmus ellen 	 • 9 475 
(Josip Broz Tito összegyűjtött művei 3-5) 

KOPECZKY CSABA: Szereplők „önrendelkezési jog" nélkül 	3 145 
(Pavle. Ugrinov: Zadat život) 

KRNÁCS ERIKA: _ 	Kultúránk _ történetének nyomában 	1-2 	83 
(Lőrinc Péter: A Pleitz-ház tudomá- 
nyos kiadói tevékenysége a bánáti rónán) 
A munka érzékenysége 	 4 221 
(Benedek Mária: A képernyőn havazik) 

LÉVAY ENDRE: 	Harminc év a művelődési élet fejlesz- 
tésében 	 1-2 	86 
(Horvátországi Magyarok Szövetsége — 
Évkönyv 1.) 

Történelmünk ertékes fejezete 	 4 -215 
(Milenko Beljanski: A Zombor környé- 
ki magyarok a fasizmúš—elleni harc- 
ban)

A könyv soha nem késhet el 	 4 216 
(B. Szabó György) 

Gazdag alkotói életút 	 6 343 
(Balázs G. Árpád) 	 • 
A szomszédnépek századokban él ő  iro- 
dalmi kapcsolatai 	 7-8 416 
(Fried István: A délszláv népköltészet 
recepciója a magyar irodalomban Ka-
zinczytól Jókaiig) 
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- A költő  könyve 
(Vitkovics Mihály válogatott m űvei) 
Kispolgári jeremiáda vagy irodalmi ti- 
tánkodás ...? 
(Vajda Gábor: Kázmér Ern ő ) 
Gazdag képes monográfia 
(Vaj daság Szocialista Autonóm Tarto-
mány) 

9 

10 

11 

486 

554 

622 

Dr. MÉSZÁROS 
SÁNDOR:_ Tudományos igényesség 7-8 407 

(Forradalmi 	munkásmozgalom 	a 	to- 
polyai járásban 1919-1929) 
Történetírásunk újabb eredménye 11 623 
(Urbán János: T űzsziget II). 

MOLNÁR CSIKÓS 
LÁSZLÓ mr.: Jugoszláviai 	magyar 	helyesírási 	ké- 

zikönyv 6 348 
(Ágoston Mihály: Mai magyar írás) 

PÉTER LÁSZLÓ: Egyoldalú kép 6 345 
(Pénovácz 	Antal: . Vajdasági 	magyar 
néprajzi kalauz) 
Szerbek, magyarok a Csillagbörtönben 7-8 408 
(Vladislav Rotbart: Ne féledd el régi 
barátod) 
Tudósítások Temesköz népéletéről 11 636 
(Kalapis Zoltán: Balladaénekesek, me-
semondók, vásárosok) 	. 

POMOGÁTS BÉLA: ' Két erdélyi klasszikus 222 
(Szemlér Ferenc: Harc szélmalmokkal; 
Benkő 	Samu beszégletései 	Kós 	Ká- 
rollyal) 
Két költő : apa és fiú 492 
(Áprily Lajos: Válogatott versek 1945 
—1967; Jékely Zoltán: Évtizedek hatal-
ma) 
Három írói életmű  10 564 
(Dsida Jenő  válogatott versei; Keresz- 
tury Dezső : Válogatott versek; Ottlik 
Géza: Próza) 

RÉZ PÁL: Esztétikai . fogékonyság 12 684 
(Dér Zoltán: Ikercsillagok) 

RÓNAY LÁSZLÓ: Kosztolányi az utazó 	 1-8 64 
(Kosztolányi Dezs ő : Európai képeskönyv) 
Szemben Füst Milánnal 1-2 67 
(Füst Milán válogatott m űvei) 
Megmutatni a mozgás értelmét 3 138 . 
(Illés Endre: Mestereim, barátaim, sze-
relmeim) 
Térkép és önarckép 	i 6 337 
(Dér Zoltán: Szembesülések) 
A szabadkai csillagvizsgálóban 12 680 
(Dér Zoltán: Lkeresillagok) 

RUSZOLY JÓZSEF: Az emigráns .kezdeményez ő  11 626 
(Detre János: Új partok felé) 
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SZAKOLCZAY LAJOS: Formafegyelem és gondolatiság ' 4 224 
(Kormos István versei) 	" 
A nagyravágyás torzképe 10 561 
(C. H. M.: A repülő  Vucsidol) 

SZŰCS IMRE: 	Számadás és önkeresés 1-2 78 
(Dóró Sándor:. A virágok rozsdásodá-
sa) 

TOLDI ÉVA: 	 „Az Élet ideje" 1-2 ' 79 
(Báti Zsuzsa: Útravaló) 

VAJDA GÁBOR: 	Etikai értékcsúcsaink a költészetben 5 283 
(El nem tapósható csillagok) 
Művelődéstörténeti alapozás 7-8 410 
(Kolozsi Tibor: 	Szabadkai sajtó 
1919-1945) 
A gondolat drámája 10 547 
(Varga Zoltán: 	Hallgatás; 	Tücsök 	a 
hangyabolyban) 
Szentségtelenségek 11 628 
(Tolnai Ottó: Világpor) 

VAJDA ZSUZSA: 	Értékes ajándék bölcsődéseinknek 1-2 87 
(Hóc, hóc, katona) 
Varázsigék, legendák 4 226 
(Hozott isten holdacska; 	A halhatat- 
lan Kukul) 
„Száll a madár agrul ágra, Száll az 
ének szájrul szájra" 11 639 
(Magasan repül a daru) 

VARGA ISTVÁN: 	Egy téma több hangú változata 4 218 
(Mirnics Zsuzsa: Órásköz 12) .  
Módszeres lehetőségkeresés 6 342 
(Balázs Attila: Cuniculus) 

Sikertelen hangkeresés 10 557 
(Beretka Ferenc: Abban az utcában) 

Szertelen gondolatok rövid történetek-
ről 11 631 
(Hornyik 	György: 	Parcella; 	Németh 
István: Kertmozi) 

Hiteles lélekrajzok 12 686 
(Hold. Mária: Égi fuvarok) 

VARGA ZOLTÁN: 	Életr'e keltő  múltba tekintés 7=8 427 
(Lengyel Péter: Cseréptörés) 

Dr. VÉKONY 
LÁSZLÓ: 	 Édes anyanyelvünk 12 694 

(France Bevk: A föld sója) 

VIRÁG ÁGNES: 	Áthallások hídjain 1-2 81 
(Kajetan Kovič  versei) 
Az óceánon túlról is lobban elénk tüze 7-8 418 
(Géza Csáth: The Magician's Garden 
and other Stories) 
A nagy óceánok mélységeit jelz ő  ké-
kek vonulatai 9 490. 
(Miroslav Krleža: Ezeregy halál; Drá-
mák) 
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,szám oldal 

Szabadka görbe tükröben 10 563 
(C. H. M.: A repülő  Vucsidol) 

VÖLGYI ENDRE: Az író barangolásait követve 3 141 
(Németh István: Egy múzeum tárgyai) 
Egy népdalvetélkedő  érdemes eredményei 6 347 
(Tiszából a Dunába folyik a víz) 
Művészettörténeti igénnyel írt könyv 10 559 
(Zentai művésztelep) 
Újabb visszatekintés 12 685 
(Benkő  Ákos: Szirmai Károly) 

MŰMELLÉKLETEK 
• 

FŐZŐ  JÓZSEF: Kolozsi, Tibor' portréja" 10 

NÁMETH NIMRÓD: Bodrogvári Ferenc portréja (fénykép) 6 

SÁFRÁNY IMRE: Önarckép (olaj) 6 
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MOLCER MÁTYÁS 

AZ UTOLSÓ EL ŐTTI NAPON 

az utolsó elő tti napon 
még elmentem hozzád, 
Hogy újra elmondjam: 
a kétséges távlatokat, 
természeted dimenzióit, 
ellenvetéseidet, 
kimázolt hitedet, 
a korabeli énekeket 
és egyéb nyöszörgéseket, 
pontos baleseteimet 
a festett virágok között, 
félbemaradt kiáltásaim 
a megbeszélt id őpontban 
és azt is, 
hogy ismét nem lehet 
kávét kapni — • 
miközben az álombeli lovasok 
az oldódó sötétben - 
lobogó fürtökkel vonulnak 
arcod üdesége mögé, 
a bőr, az izom, az ín, a csont . . 

futó mosolyod: 
csonk; 
dermedt kismadaraktól 
vett hangod 
csüggő  falak között, 
megmondanád, melyik ajtón? 
jelenéseid összejárt folyosóin 
szemedben vízhordó fiúk, 
én. vagyok mindegyik! 
ámulatomban kiegyenesedem: 
mit jelent ez? 
alig érint múlásod 
és mégis... 
távolodunk 
és hiába... 
amit nem követtem el, 
most azért vagyok fölösleges 
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KÉZFOGÁS OK  

GIACOMO SCO?'TI 

A F I Ú ÉS A CIPŐ  

Esett. A rovinji domb csúcsát metsz ő  kővel és fűvel borított fennsík 
felé kapaszkodtam, a harangláb árnyékába. Úgy gyalogoltam, ahogyan 
mindenki gyalogol, ha meredeken kapaszkodik felfelé: lehajtott fejjel, 
hajlott háttal, földre szegezett tekintettel. Az ember ilyenkor úgy meg-
görnyed, mintha fenyegetnék. 

Nem gondoltam semmire, még az es őre sem, amely unalmasan 
szemerkélt, követett míg összecsavarogtam a part menti keskeny utcákat 
és a hegyoldalt. Egyetlen gondolatom sem támadt, hogy kiragadjon bús-
komorságomból, saját énemtől való eltávolodásomból, a rovinji hegy 
csúcsán való közömbös létezésemb ől. 

Mégis emlékezem: néhány éve egy lányt szerettem itt fönt, sokszor 
innen fentről fedeztem fel egy mindig új és új tengert. 

Ahogy elhagytam a szűk utcák szabálytalan kövekkel kirakott kö-
vezetét és felmásztam a hegy csúcsán lev ő  síkra, észrevettem valamit a 
fűben: eldobott ócska cipő; ki tudja, mióta hever a fűben, ott sírt az 
esőn, alakja elnyomorodott, talpa felnyílt. Néhány f űszál a fűzőlyukakon 
bújt át. Most fűző  nélkül ~a lyukak olyanok voltak, mint egy torz száj 
eggyy elsős rajzán. Hát még a fűszálak a lyukakban ... Szegény cipő ! —
voit az első  gondolatom. Nem mozdul, elveszett, eldobták. 

Mozdulatlan. Lábammal most arrább kellene löknöm, hogy egy pilla-
natra életre keltsem, hogy felocsúdjon, felugorjon. 

Miért? Néhány méterrel odébb megint a f űbe esne, ismét es ő  
áztatná, még nyomorultabb lenne. Nem nyúltam hozzá. 

Arra gondoltam, hogy most, amikor szabad, amikor senki sem 
vonszolja végig a világon rajta taposva, köveket sem rugdosnak vele, 
sárba sem nyomja senki; most, amikor nem simogatják kefével, nem 
szépítgetik cip őkenőccsel; most haldoklik az unalomtól, haldoklik az 
esőben, mozdulatlanul, szomorúan. Már halott is, rothad. 

Azt mondtam magamban: Írhatnék mesét az elhagyott cip őről, annyi 
élményét mondhatnám el... De minek? Az elviselt cip ő  élményei közis-
mertek. Azután meg ... 

Valami undor gyülemlett gyomromból a torkomba, a számba. Úgy 
rémlett, hogy ismét a halál egyik jelenetét látom. 

Emlékezetemben kutatva ismét a domboldalon kapaszkodó, a hegy-
ség felé tartó aszfaltutat láttam. Nem emlékszem a vidékre (egyszer 
vissza kellene mennem oda, néha elkap a vágyakozás visszatérni a távoli 
dolgokhoz), de tudom, hogy az Út erd őkön haladt át és néhol pásztorok 
meg favágók falucskáit érintette, metszette a hegységek láncolatát, össze-
kötve egyik tengert a másikkal. 

Ezen az úton menekültünk. 
Akkor nem tudtam egészen pontosan, hogy miért is menekültünk, 

lehet, hogy még most sem tudom. Az tény, hogy menekültünk a hegyek 
felé, ahol még valami ennivalót lehetett találni, ahova a háború esetleg 
még nem jutott el (mert háború volt); ahova nem jutottak el a repül ő-
gépek és a bombák, ahol nem találkozunk majd katonákkal. 

Mint a fiúk általában, a katonák bizonyos korukig nem a háborút 
jelentették. A katonák mindig léteztek, fiatalok voltak, er ősek, és mi 
fiúk is egy napon katonák leszünk. Most azonban háború van, igazi há-
ború, a katonák félelemmel töltöttek el bennünket. 
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Ezekben a napokban a völgyekben és a városokban mindenütt ka-
tonákkal, repülőgépekkel és bomábakkal lehetett találkozni. Ezért men-
tünk a hegyekbe. Ám semmi sem volt világos. Miért is menekültünk 
voltaképpen? A németektől féltünk-e, akik dél felől vonultak vissza? 
Vagy az amerikai és angol bombázóktól féltünk, amelyek dél és észak 
felől jöttek? Egyszerűen menekültünk, menekültünk a háború réme elöl. 

Menekültek az öregek, asszonyok, fiúk és gyerekek. Gyalog, kerék-
páron, kocsin, amelyeket lovak vagy tehenek húztak; teherautókon is 
menekültünk. Egypár személyautó is volt a menekül ők között. 

Kezdetben ötös-hatos csoportokban voltunk, mindannyian parasztok, 
kerékpáron. A kerékpárok csak egy bizonyos pontig voltak hasznosak. 
Hegynek felfelé a lábak elnehezedtek a pedálokon, a hát meggörnyedt, 
fejemet a kormányra kellett hajtanom. Azután a lábak leálltak, a pe-
dálok nem forogtak többé, nem tudtunk tovább hajtani, le kellett száll-
nunk, tolni kellett a kerékpárt és verejtékezve kapaszkodni felfelé. 

Több magányos menekülővel taláikožunk. A csoport apránként egyre 
növekszik. Az úton a nyomorultak sora, a szerencsétlenek hada kígyó-
zott, amely az öregek átkozódása, gyermeksírás és a n ők jajveszékelése 
közepette növekedett. 

Útközben németekkel találkoztunk. Meglepetésszer űen történt: a me-
nekülők sora lelassult, majd megállt. Hírek, kérdések heringiek, jajve-
székelés, átkozódás. Mi történik? Mi az ördög történik? Azok kérdez ős-
ködtek, akik a sor végén voltak és még nem látták a németeket, nem tud-
ták mivel magyarázni a megállást. 

Német gépesített osztag közeledett. Amikor a motorok zaja eljutott 
fülünkig a sor közepe táján, mindenki elhallgatott. A n ők abbahagyták 
a jajgatást, az öregek elbámultak, majd lehajtották a fejüket, még a 
gyerekek is elnémultak. 

Az út szélén álltunk meg szabadon hagyva az úttestet. Vártuk, hogy 
a német hadoszlop elhaladjon mellettünk. 

A sor hosszú volt. Néhányan fáradtan ültek le csomagjaikra, b ő-
röndjeikre, batyujukra. A fáradtságtól nyomban el is aludtak. 

Elnéztem őket, ahogy ebben a helyzetben nyomoruk mindent le-
győzött, csúnya emberségük megmutatkozott. Kés őbb olvastam valahol, 
hogy a nyomor mindig. ünnepélyes, meggörnyed saját terhe alatt. 

A németek vonultak. A sor hosszú volt. Ott maradtunk az út szélén 
várakozva, leültünk a bőröndökre, batyukra, .a földre. Sokan, hogy tekin-
tetük eltávolodjon a németekr ől, elfordátották a fejüket; felfelé néztek, 
a hegy felé, a nyomorultak sorának eleje felé. 

A német hadoszlop végre elhaladt, elt űnt a kapaszkodón levő  kanyar-
ban. A hadoszloptól leszakadva, megkésve, egy kis teherautó közeledett. 
Az öregek felkeltek, azután az asszonyok is felkerekedtek. Néhány fiú 
az utolsó teherautó után futott. Valamit kiabáltak, talán kenyeret kértek, 
— nem tudom. Az egyik fütyülni kezdett, hosszút fütyült, a füttyöt olyan 
kézmozdulattal kísérte, mintha azt mondta volna: „Menjetek az ördögbe!" 
Nyomban felhallatszottak a lövések: ta-tata-ta-ta-. Csattogtak körülöttünk 
a géppuskagolyok, de azon a fiún kívül, aki fütyült, senkit sem találtak 
el. A teherautó eltűnt a kanyarban, a golyók is megálltak a hegyoldalban. 

Az eltalált fiú meggörnyedt és hang nélkül összerogyott. 
Az utolsó német teherkocsi is elt űnt. 

A fiút kettévágták a golyók. Úgy feküdt a földön, mint egy feltépett 
batyu, kifordulva, borzasztóan széttépve, megszaggatva. Vére lassan folyt, 
a tócsa egyre nőtt. A fiú haldoklott. Es meghalt. 

Egyik lábán cipő  volt, a másik lábán semmi. 
Erre a részletre jól emlékszem. Lehet, hogy másik cip őjét futás 

közben veszítette el. A lábát nem érte sort űz. A golyók a hasát és a mell-
kasát tépték szét. A fiú mozdulatlanul, vérbe fagyva feküdt a földön, 
bal lábán cip ővel és a mezítlábas jobb lábbal. Úgy éreztem: annak elle- 
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nére, hogy a lábak és a talpak sértetlenek voltak, a legtragikusabb 
éppen ez az egyedül maradt cip ő, ez a mezítelen láb volt. . 

Így éreztem, felkavart kamaszfantáziámmal, a fiú iránt, aki bizto-
san kortársam volt. Valóban mezítláb volt, nemcsak nekem t űnt úgy. 
Akkoriban, azokban az években többé-kevésbé mezítláb jártunk mind-
annyian. A halott azonban csak félig volt mezítláb. Hol volt a másik 
cipője? 

Ostoba kamaszgondolatok, mondják majd. Bevallom, ostobák vol-
tak ezek a gondolatok. A valóság ez: _elkezdtem keresni a halott cip őjét. 
És meg is találtam. Bizony megtaláltam. A halott. körül csak a rokonok 
maradtak, sikítoztak, sírtak, átkozódtak kétségbeesetten. A többiek, a 
kétségbeesettek csoportja ismét elindult, lovak és tehenek vontatta ko-
csik, néhány teherautó, vagy száz öreg, leány és asszony gyalog. Most 
jobban siettek. Az öregek azt beszélték, hogy a németek visszavonulása 
azt jelenti: jönnek az amerikaiak. Azt is mondják, hogy jobb lesz minél 
gyorsabban elhagyni ezt a helyet, mert az amerikaiak meglátják a német 
hadoszlopot és biztosan bombázni fogják őket — az amerikaiak mindig 
bombáztak, a nap bármelyik szakában —, nem értelmes dolgog ott ma-
radni. Ezért a nyomorultak csoportja gyorsított. 

Ott csak páran maradtunk kamaszok, valószín űleg mind családtala-
nok, akikkel senki nem törődött — mindenki a saját baját nézte. 

Míg a halott fiú cip őjét kerestem; láttam, hogy néhányan rugdosnak 
valamit, talán rongylabdát, talán üres konzervdobozt; nem konzervdobozt, 
nem, mert az a valami nem zörgött, nem volt kerek, lábtól lábig repült, 
de nem pattant vissza. Azok, akik folytatták útjukat, a csoport utolsó 
tagjai, főleg asszonyok, szidták a fiúkat: „Istenem, ezek a -kölykök! Gyer-
tek, előregyertek!" 

Időközben egy teherautó felvette a fiú holttestét és azokat, akik 
siratták. 

Láttam, ahogy a teherautó elhajtott a hegy irányába, elhagyva a 
csoport utolsó tagjait, kapaszkodott fel a meredek úton. Amikor elment, 
a fiúk azzal a rongylabdához hasonló valamivel kezdtek játszani. Nem 
rongylabda volt, hanem egy öreg cip ő, a halott fiú másik cipője. 

Álljatok meg! Hagyjátok abba! — kiáltottam. 
Hagyjátok azt a cip őt! — kiabáltam újra kétségbeesett hangon, 

szinte sírva. 
Hallották, hogy kiabálok, de tovább rugdalták a cip ő t. 

Elég, elég! — ordítottam. — Az a halott cip ője! 
A fiúk szinte megbénultak. Abbahagyták a játékot, de egy utolsót 

még rúgtak a cip őn, rossz rúgás volt, az utolsó rúgót megzavarta kiál-
tásom .és a sötét „halott" szó . A cipőt lerúgta az útról, le a szakadékba. 

Most, amikor rátaláltam, a cipő  elveszett volt. 
Szaladni kezdtem, amíg csak bírtam szusszal, futottam, hogy minél 

hamarabb otthagyjam a helyet, hogy utolérjem a csoportot, hogy a töb-
biekkel tartsak. Miért mentünk? És hova? Hova éppen most? Mentünk, 
mert menni kellett. Valami leomlott bennem és körülöttem. Senki, még 
én sem halottam az omlás zaját, ellenkez őleg, mély csönd volt bennem, 
nagy üresség, semmi. Mégis led őlt valami, .a romok bennem maradtak. 
Ügy éreztem, hogy búvár vagyok egy leveg ővel teli búvárharangban. 

A külső  zajokat nem hallottam, csak a bentr ől jövő  hangokat ér-
zékeltem, amelyek úgy visszhangoztak bennem, mint tompa jajkiáltások. 

Nem sikerült kitörölnöm — pedig mennyi év eltelt -- a halott fiú 
emlékét, aki bal lábán cipővel és mezítelen jobb lábbal halt meg. 

Ugyan hol lehet az a cipő. Még holtan sem létezik már, ennyi év 
után. Földdé vált, hamuvá ... Bocsássanak meg, úgy érzem, hogy valami 
undor emelkedik gyomrom mélyéről torkomba, számba ... bocsássanak 
meg ... pontot kell tennem. 

SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin fordítása 
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JOAN FLORA 

A HETYKE FRANC1ASAPKA 

Úgy estefelé lejövünk a hegyr ől, 
s belépünk a parkba. 
Te írásra buzdítasz. 
Vörös csillagok, cseresznyefák, 
hősök emléke; 
magas fokú öntudat, mondod. 

Félreeső  ösvényeken járunk, 
feny őfák karcolják az eget. 
Csobogó kút, izzó sziklazátony, muskátlik, 
Anda Rankovi ć  emlékm űve. 

Ebben a megkövültségben milyen természetes, 
ahogy azt a franciasapkát hetykén .a bal fülére vágta. 
Bíborszín volt minden bizonnyal, 
izgatóan piros, hogy szinte élt, 
mondom. 

BORBÉLY János fordítása 
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ÖRÖKSÉG  

MAGYAR LÁSZLÓ 

THAN MÓR ÉS SZABADKA 

Immár százéves Than Mór történeti fest őnek a szabadkai múzeumban 
kiállított hatalmas méretű  olajképe, amely Mária Teréziát természetes 
nagyságban, rokokó öltözékben ábrázolja. Ám mégis eleddig édeskeveset 
tudtunk a bácskai származású kiváló fest őművészt alkotásáról, keletke-
zésének körülményeiről. A szabadkai levéltárban napvilágra került meg-
sárgult okmányok most fényt derítenek Than Mór festinériyének egész 
történetére. 

De előbb hadd lássuk röviden az előzményeket! 
Szabadka, a szabadalmazott kamarai mez őváros. fejlődésében lassan 

túlnő tte kereteit. Lakosságának állhatatosságát 1779. január 22-én siker 
koronázza: Mária Terézia királyn ő  Bécsben Szent Mária városát, azaz 
Szabadkát szabad királyi várossá nyilvánítja. Nem sokkal kés őbb, feb-
ruár 19-én újabb elismerés érkezik Bécsb ől: a királynő  megmásítja , a vá-
ros korábbi nevét és a várost most saját nevére változtatja. Mária The-
resiapolis szabad királyi városnak ezentúl sokkal gyorsabb ütem ű  pol-
gárosodási folyamata következhet. 

Nos, száz évvel később — 1879. szeptember 1-én — Szabadkai szabad 
királyi város „százados évfordulója alkalmából ünnepélyes rendkívüli 
közgyűlésre" készülődik.' Nevezett ünnepnapon a díszgy űlés meghallgatja 
Gromon Dezső  főispán elnöklete alatt dr. Zomborcsevits Vince városi 
képviselőnek terjedelmes emlékbeszédét. A Pest városhoz címzett szál-
loda dísztermében egybegyűlt városi tisztviselőkön kívül megjelennek a 
nemzeti kaszinó, polgári olvasókör, népkör és iparos kaszinó küldöttei, 
valamint nagyszámú városi polgár is. Schlesinger Sándor könyvnyomdája 
pedig több ezer példányban juttatja a városi polgárok és a szomszédos 
törvényhatóságok kezébe a történelmi emlékbeszédet. 

Ezek után fontosnak tartjuk idézni az ide csatolt díszülés jegyz ő -
könyvének részletét: 

„Mely többszörösen megéljenzett történelmi emlékbeszéd befejeztével 
Szkenderovits János városi képvisel ő  szót emelvén indítványozza, misze-
rint ezen örömünnep alkalmából (5 császári és apostoli királyi felsége 
iránti tántoríthatatlan hűségünket és alattvalói ragaszkodásunkat kifeje-
zendő , — (S felségéhez e város közönsége nevében hódoló felirat intéztes-
sék. — Dr Pertits József jogtudor és városi képvisel ő  pedig megemlékez-
vén azon kiváló érdemekről és áldásos anyai gondoskodásról melyek nagy 
királynőnk Mária Terézia ő  felségének dicsőült emlékét e városnak száz 
évvel ez előtt királyi várossá lett emeltetése folytán az utó nemzedék 
előtt is örökre felejthetetlenné teszik, — indítványozza miszerint dics ő  
emlékű  nagy királynőnk Mária Terézia felségének életnagyságú újabb 
olajfestésű  arczképe a városi tanácsterem része ez alkalommal megren-
deltessék ... " 

Dr. Pertits József indítványát a közgyűlés lelkes éljenzések közepette 
egyhangúlag elfogadta és a szükséges további intézkedéseket a gazdasági 
tanácsra bízta. 

A városháza tanácstermébe felállítandó olajfestmény megrendelésé-
vel Malachovszky László gazdasági tanácsnokot bízták meg. A gazdasági 
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tanácshoz intézett jelentéséb ől arról értesülhetünk, hogy.- Malachovszky 
még 1879 ősžén a pest—zimonyi vasút kiépítése tárgyában egy nagyobb 
bizottsággal a fővárosban járt és egyben a képz őművészeti csarnokban 
is tudakozódott az arckép elkészítése iránt.` Miután ott a tanácsnokot 
kellően nem világosították fel, úgy felkérte Czorda Bódogot, az éppen 
Budapesten tartózkodó legfőbb ítélőszéki bírót és Szabadka szülöttét egy 
jelesebb festőművész megszerzésére. Err ől idő  múltán magánlevélben ér-
tesítené Malachovszky tanácsnokot. 

Közben a tanácsnok a kép keretének megrendelésén szorgoskodik. 
A több budapesti ajánlat közül végül is a Tausig József és társa céget 
találja legmegfelelőbbnek az aranyozott díszkeret elkészítésére. Malachovsz-
ky jelentéséhez csatolja a cég német nyelv ű  ajánlatát is. Szabadka három 
változat közül választhat: 

1 drb 264 x186 cm-es belvilágú 18 cm széles 

tiszta aranyozott keret díszesen megmunkálva — — — 190 Ft 
Ugyanaz félvalódi díszítéssel 	  150 Ft 
Aranyozott fémkeret díszítés nélkül 	_ 	 90, Ft 

A gazdasági tanács 1880. március 11-én az els ő  változat, a 190 forin-
tos tiszta aranyozott keret mellett döntött és a végzés foganatosításával 
Malachovszky Lászlót bízza meg. .A tanácsnok nyomban értesíti a Tausig 
céget a. határozatról. 

Ámde figyeljük közben, mit intézett Czorda Bódog. 
Viszonylag részletesen tudósítja Malachovszky Lászlót a történtekr ől. 

Elmondja, hogy Than Mór, a kiváló festőművész hajlandó lenne 800. Ft 
ellenértékben az arcképet elkészíteni, annál is inkább, hiszen „ ő  is bácskai 
ember és Szabadkán még nincs képe". Majd a mester egy. kívánsággal 
hozakodik elő : a királynőt „fényesen ... magyar (nem fekete) öltöny-
ben" és fiatalabb éveiből festené. A művész Szabadkának maradandót 
szeretne alkotni, melyet — miel őtt Szabadkára kerülne — bemutatnák 
a fővárosi műcsarnokban is. Czorda megjegyzése alapján -= a m űvész 
ilyen céllal festené a fiatal asszonyt is és nem az öreg asszonyt fekete 
ruhában 1779-ből. A mester nyár közepéig elkészítené a festményt, ha. 
Szabadka is úgy akarja. Végül Czorda ítél őszéki bíró megadja Than Mór 
pontos címét, majd művelődéstörténeti érdekességgel zárja levelét: „Than-
nak személyes ismerőse Guln és Jámbor is; 5  nekem pedig és Mánich 
Péternek iskolatársunk. -- De őt különben is ajánita nekem Ráth Gyuszi, 
kit e tárgyban consultáltam." 

És Szabadka nem gördít akadályt Czorda Bódog javaslata elé — 
így Than Mór rögvest hozzákezdhet munkájához. 

Csak mellékesen jegyezzük meg: a mester mégsem „magyar öltöny-
ben" készítette el az arcképet. 

Tausig már március 18-án terjedelmes válaszlevélben beszámol a 
Than Mórral . való megbeszéléséről: a festőművész külön felhívja a• figyel-
met a vakkeret elkészítésének pontosságára, mivel így a vászon L kihúzá-
sa fennakadás nélkül történhet. Tausig továbbá elmondja, hogy a fest ő-
művészt levélben Budapestr ől értesítették a: kép szélességének kiigazítá-
sával kapcsolatban. A mester elfogadja a 193 cm szélességet, de ugyan-
akkor hosszában megnyújtja a képet, hogy elkerülje annak négyzetes 
hatását. 

Majd Tausig a kép esetleges budapesti kiállításáról tudakozódik: a 
legmegfelelőbb kiállítási időpont az őszi hónapok egyike lehetne. Vége-
zetül pedig tudni szeretné, a cég számára vajon mikorra lenne id őszerű  
a képkeret elkészítése? 

1880. augusztus 3-án jó hírrel jelentkezik Than Mór:' Szabadka sza-
bad királyi város részére elkészítette Mária Terézia arcképét. A városi 
tanácshoz intézett levelében egyben jelzi — az „arany keret" is hasonló-
képp elkészült a Tausig cégnél. És felteszi a kérdést: „ ... mi történjék 
a képpel?" Okosabb lenne ősszel a műcsarnokban kiállitani, mint azt 
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azonnal a rendeltetési helyére küldeni. Ennélfogva a festmény csak va-
lahol a következő  év januárjában kerülhetne Szabadkára. Addig is tisz 
telettel kéri a tekintetes városi tanácsot - kegyeskedjék a képért meg 
szavazott 800 forint összeget címére utalványozni. Abban az esetben pedig., 
ha kiállítására nem kerülne sor, úgy a kép légrövidebb id őn belül Sza-
badkára juthat. Mivel a fest őművész hosszabb időre Fiuméba távozik, 
itteni ügyeinek elintézésével Perlaki Kálmán ügyvéd barátját hatalmaz-. 
ta fel. 

Levele végén megköszöni a városi tanácsnak. iránta tanúsított bizal-
mát — újra szerényen utalva a•festrnényért járó tiszteletdíjra. 

Mert Than Mórnak ekkortájt már igazán szüksége volt az anyagiakra: 
mellőzni kezdték a különböző  pályázatokon — többször visszavonul , és • 
csak ritkán fest; Triesztben, Fiuméban és Velencében él. Visszavonultsá-
gában vásznain főleg könnyed életképeket elevenít meg, mintha elégedet-
len lenne eddigi alkotásával. • 

Székely Bertalan és Lotz Károly mellett éppen Than Mór a magyar-
országi akadémizmus legkiválóbb képvisel ője. Višszavonultságában festett 
képeivel azonban hadat üzen a hagyományos alkotásmódnak. Persze Sza-
badkának festett képével még az akadémizmus útját egyengeti. 

Időközben vajon mit határozott a városi tanács? Mindenekel őtt nyom-
ban megküldi a tiszteletdíjat. Itt egyebek 'között még arról értesülhetünk, 
hogy a tanács minden további nélkül engedélyezi •:a festmény kiállítását 
a műcsarnokban: „a kiállításról Than' Mór akadémiai fest ő  intézkedjék, 
a kiállítási idő  elmúltával pedig a többször említett arczképet, a város 
költségén jól becsomagoltan küldje meg".- 

Nem 'éppen könnyen került tehát : Szabadkára a királyn ő  arcképe. 
És nem is éppen jutányos áron! 

Összehasonlításként említhetjük: a tanyai tanító .évi fizetése .ez id ő  
tájt 450-500 forint között mozog; egy paplan ára .7,50 forint; egy adag • 
étel 7-8 krajcár; a napszám pedig 70 krajcár. Így pl. a kelebiai rétb ől 
a víz leeresztésénél és az árok kihányásánál egy napszámos 291 nap alatt 
összesen 203 forintot és 70 krajcárt kerešett. Tehát nem egészen annyit., 
amennyibe a képkeret került (Tausig .1880. november 13-án 220 forint és 
30 krajcár utánvéttel megküldte a képkeretet)? Viszont ma Than Mór 
festménye az eredeti keret nélkül „díszeleg" a szabadkai múzeumban! 

Elődeink áldozatkészségének jóvoltából került Szabadka tulajdonába 
a mester számunkra jelent ős alkotása, hiszen ecsetvonásait bácskai szíve 
és vérmérséklete vezérelte. • 

JEGYZETEK 

Than Mór bbecsén született 1828. június 19-én; Triesztben halt meg 1899. március 11-én. 
A „Mária — Theresiopolis" elnevezés törvényesen 1845. március 27 '-ig volt használatos. 
Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), Városi tanács 6856/1879. 
Levéltár', 'Városi tanács 1858/1880. 
Itt Czorda Bódog feltehet őleg Jámbor Pál (írói nevén Hiador) költőre és íróra gondol. 
Levéltár, Városi tanács 5759/1880. 

Z. Levéltár, Városi tanács, 9332/1880-as sorszámú iktatókönyv. 

MELLÉKLET  

A. 

Than Mór levele a szabadkai városi tanácshoz: 

Tekintetes városi tanács! 

Van szerencsém jelenteni, hogy Czorda Bódog ő  Mlga közbenjárására tek: Malachovszky 
tanácsnok úr a t: városi tanács f. év Mártius llén tartott ülésében tett ajánlata folytán Mária 
Theresia életnagyságú arcképének elkészítésével a tek: tanács által alol irott bizatván meg — 
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ezen megtisztel ő  megbizatásnak eleget tettem — miután a fenn nevezett arczképet tökéletesen 
bevégeztem; — mellyet Czorda Bódog úr ő  Méltósága meg is szemlélt, s 'hihet őleg ez ideig 
jelentését erről meg is.tette; — az arany keret, mellynek elkészítésével Tausig itteni aranyozó 
bizatott meg, hasonlókép elkészült.— 

Most azon kérdés merül tehát fel, mi történjék a képpel? — részemr ől az egynéhány 
nap múlva elküldhető  lenne — azonban szó lévén arról is, valjon a kép• itt kiálítassék é vagy 
nem? erre nézve meg kell jegyeznem, hogy a m űcsarnokban az őszi kiálítás November és 
December havában lessz, s kiálítása esetén legfeljebb Január hóban küldethetnék csak el 
— én ugyan a tek: tanács eziránt hozandó határozatához fogom tartani magam, — azonban 
igen óhajtanám, és alázattal kérném a kiálítás esetére is (mi által a kép átvétele csak Január-
ban történhetnék) hogy a megszavazott 800frt tisztelet díjjat a tek: tanács részemre utalvá-
nyozni kegyeskednék — ha pedig az ki nem álítattnék, úgy a kép rövid id őre átadása után 
történhetnék az utalványozás. — Miután én jelenleg hosszabb id őre Fiuméba utazom, itteni 
ügyeim elintézésével Perlaki Kálmán ügyvéd barátomat hatalmazom fel (lakik Budapest Gizella 

tér 3) ki is a netalán addig folyóvá teend ő  800 frtot is át veendi hivatalos megbízása folytán.— 

Midőn jelentésem alázattal beterjesztem a tek: tanácsnak, kérelmem megújitva, és az 
irántam tanúsított bizalomért köszönetem kijelentve mély tisztelettel vagyok 

A tek: városi tanácsnak 

szolgája 
Than Mór 

Kelt Budapesten Aug. 3. 1880. 

B. 

Czorda Bódog ítélőszéki bíró magánlevele Malachovszky László gazdasági tanácsnokhoz: 

Budapest 1880. jan. 29. 

Kedves Laczi barátom! 

Mtheresia arczképe iránt beszéltem Than Mórral, kinek jóhangzású m űvészi nevét ti is 
ismeritek. — Ö hajlandónak nyilatkozott a m ű  elkészítését, a megszabott nagyságban, 800 frtért 
elvállalni. Annál szívesebben vállalkoznék — mondó nekem mert ő  is bácskai ember és 
Szabadkán még nincs képe. 

C az arcképet „fényesen" készítené el, magyar (nem fekete) öltönyben s a királyn ő  
fiatalabb éveib ől. Ez — úgy látszik — ambitiója a m űvésznek, a mihez én nem értek. Vagy 
akarjátok, hogy épen 1779-nek feleljen meg híven az arckép? 

Itt a fővárosban sok hű  arcképe van Mtheresiának különböz ő  korszakokból: az egyete-
men, a Curián, a Muzeumban, az Eszterházy képtárban stb. — Annyit kivettem Than szavai-
ból, hogy ő  valami szépet akarna producálni, hogy azt a f ővárosban — mielőtt Szabadkára 
leküldené — a m űcsarnokban kiállítsa. Ezért szeretné a fényeset és fiatalabb kort, nem pedig 
az öreg asszonyt fekete ruhában. — A nyár közepéig elkészülne vele. 

Ha tehát szándékotok Thant bízni meg a m ű  kivitelével: értesítsétek őt közvetlenül vagy 
általam. Lakása: V. Marfa Valeria utcza 2 sz. (Stein ház). Mindenesetre hovael őbb, nehogy más 
ujabb vállalatokhoz fogjon. 

A 800 ft keret nélkül járna Thannak. 

Thannak személyes ismerőse Guln és Jámbor is; nekem pedig és Mánich Péternek isko-
latársunk. — De ő t különösen is ajánita nekem Ráth Guszi, kit e tárgyban consultáltam. 

Isten veled! 

Őszinte barátot 
Czorda Bódog 
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FATÓ IMRE 

MAYER OTMÁR HAT LEVELE LdFFLER A. PÁLHOZ 

Az itt bemutatott hat levél 1938. augusztus 30-a és. 1939. július 13-a között 
'íródott, tehát — gorombán számítva — csupán mintegy tíz és fél hónapos 
periódusát mutatja be annak a kapcsolatnak, amely Mayer Otmár,. illetve 
:a Híd szerkeszt ősége és Löffler A. Pált között kialakult. Löffler további 
kapcsolatteremtő : az ő  közvetítésével Hegyi Ilona, Palotás Imre, Gereb-
lyés László és Forgács Antal neve is . forgalomba kerül. Valamennyien a 
Párizsban :élő  baloldali magyar emigráns írók .csoportjához tartoznak. 

Csekély töredéke ez annak az értékes és fontos levelezésnek, ame-
lyet Mayer Otmár, a Híd fő- és felelős szerkesztője folytathatott hazai 
és külföldi munkatársakkal, terjeszt őkkel, s amelyből sajnos eddig csíz-
pán e néhány darab került el ő . Azonban e néhány levél is világosan bizo-
nyítja, hogy a mozgalmi Híd szerkeszt ősége széles körű, szerteágazó kap-
csolatot tartott fenn a környez ő  országok haladó mozgalmaival, és a. for-
rásokból eredeti írások begyűjtésére is törekedett a népfrontpolitika reális 
célkitűzéseinek a szellemében. A népfrontgondolattól átitatott a levélíró-
nak az a rosszalló megjegyzése is, amikor a Veres Péter körüli vitát feles-
leges erőpocsékolásnak tartja. 

A Híd olvasóit tájékoztatni kellett a „hazai fronton" folyó küzdel-
meken kívül a nagyvilág eseményeiről is. A „nagy frontokra" kitekintő  
írások is, amelyek tárgyilagos képet festettek a spanyolországi, csehszlo= 
vákiai, franciaországi stb. eseményekr ől, általában tehát az egyre agresz-
szívebb fasiszta el őretörésről, igen fontos szerepet kaptak a lapban. 

S hogy e kapcsolatból a másik fél is merített, bizonyítja az, amit 
ugyan e levelek nem említenek, hogy a párizsi Szabad Szó 1939. február 
18-i száma a 7-8. oldalon közli Lévay Endre: Hagymavásár című  elbeszé-
lését, amely a Híd 1938. októberi számában jelent meg el őször. 

E helyen mondunk köszönetet a Pet őfi Irodalmi Múzeumnak, amiért 
a kézirattárában, a V. 3746/23/1-6. jelzet alatt őrzött levelek közlését 
engedélyezte. 

A magyarázatban a repertóriumot említve A Híd repertóriuma (1934-
-1941) című  munkára gondolunk. 

Ugyanott idézőjelbe tett és dőlt (kurzív) betűkkel szedett szövegeket 
is közlünk. Ezek Löffler A. Pál e sorok írójának küldött 1979. március 
20-án kelt leveléből vett szöveghű  idézetek. 

1. 

T. A. Löffler 
	 Subotica 1938. aug. 30. 

Paris  

Nagy örömmel vettük könyvismertetését és legközelebbi számunkban 
már hozzuk is.' Cikkének és levelének annyival is inkább örültünk, mert 
hónapok óta senkivel sem találunk érintkezést a külföldön. Sz.Sz.-t már 
vagy két hónapja nem kapjuk. Nagyon kérjük, szóljon .az érdekünkben 
náluk valamit? Ha máskép nem, hát zárt boritékban küldjék cimünkre' 

* Löffler A. Pál (Budapest, 1901. jan. 29. — Párizs, 1979. jún. 28.) párizsi magyar emigráns 
író, publicista. Tizenhét éves korában a Magyar Tanácsköztársaság katonája, 1924 márciusában 
emigrált. Kezdetben pályaudvari kirakodó munkás, kés őbb gyarban, majd tervez őirodában 
dolgozik. Egy idő  után baloldali lapok munkatársa, szerkeszt ő je lesz. Külföldi lapoknak is 
tudósítója, munkatársa volt. Francia nyelven sajtótörténeti munkákat publikált. 
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Ha legközelebb ir valamit számunkra, küldjön ismertetést az ottani 
magyarság életéről, helyzetéről, politikai beállitottságáról. Lehet tanulmány, 
de jobb szeretnénk valami riport-szerű  könnyü irást. 4  Sz.Sz. sok olyan 
magyar könyvet hirdet, amit itt nem kaphatunk meg, különösen a hazai 
kiadásukat, mint Gergely 1514.-e stb. Ezekr ől is kérünk ismertetéseket. — 

Reméljük, hogy ezentul állandó összeköttetésben maradunk!' 
Választ kérünk azonnal! 

Igaz baráti szeretettel, 
Mayer 

A levél géppel íródott Din B5 méret ű  papírra. Az aláírás autográf. A levél bal fels ő  sar-
kában fejbélyegző : 

Administracija i Redakcija 
H I D 

SUBOTICA 
Póštanski fah 88. 

Az aláírás helyén bélyegző : 

JI I D 
szerk. és kiadóhiv. 

Boríték nem maradt fenn. 

Löffler A. [Pál]: Ekvatori életkép. [Icaza, Jorge: Indiánok sírgödre. E. S. I. Paris] 
Ism. 1938. szept. V. évf. 9. sz. 293. p. 

„Biztosan nem ez volt az els ő  levél. Mayer, lehet a Korunkból tudott rólam és onnan 
kapta meg a címemet. Valószín űleg kért, írjak a Hídnak, mert én csak akkor írtam egy lapnak, 
ha arra felkértek. Levelére válaszolva küldtem a cikket." 

A kapcsolat még 1937 elején létrejöhetett, mert a H1D már az 1937. július—augusztusi 
számában [49. p.] glosszát közöl Löffler A. Páltól — L. A. szignóval — Az anya párizsi bemu-
tatójáról a Theátre du Peuple-ban.. A szignót tévesen L őbl Árpád szignójának véltük, és a 
repertóriumba is ezzel a feloldással került be. A tévedésre a szerz ő  hívta fel a figyelmünket. 

Sz. Sz. tkp. Szabad Szó, amely 1935. december 7-ét ől 1939. augusztus 26-áig Párizsban 
jelent meg, a franciaországi és belgiumi magyar munkások lapja volt. Bölöni György, Gergely 
Sándor, Illyés Gyula, Komját Aladár, József Attila, Palotás Imre és mások órásait is közölte. 

„Szinte minden (szombati) szerkeszt őségi ülés után említettem Palotásnak, ne feledje• el 
[a] vHícl«-at. Ő  vezette a kiadóhivatali munkát." 

1938 már háború »előtti« év volt, a posta bizonytalanul végezte munkáját." 

„Ért elég szorgalmas cikkíró (és levélíró) voltam." 

A levélnek ez a sora is az 1.) alatti állítást igazolja, ugyanakkor a levelek (ill. kül-
demények) cl-elkallódására is utal. 

2. 

1938. oktober. 1. Subotica. 
A. Lö f f ter, Paris. 

Levelére én is csak elkésve válaszolhatok, mert mostanában külö-
nösen sok a dolgom.' Természetesen nagyon örülünk könyvismertetéseinek 
és forditásainak, csak arra kérjük, hogy lehet őleg a parasztságot érdeklö 
szépirodalmi dolgokat küldjön. Nálunk ipari munkásság jóformán nincs, 
ami van, az is paraszti eredetü és olvasóink jórésze szintén paraszt. 

Sz.Sz.-nek állandóan küldjük lapunkat és igy nem értem, hogy miért . 
nem kapják meg. Azt még megértem, hogy hozzánk nem mindig érkezik 
meg lapjuk, de hogy ők sem kapják meg a miénket? .. 

Várjuk a beigért kéziratokat, mégpedig mielöbbre. 

Baráti üdvözlet, 
Mayer 
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A postai levelezőlap címzése: 

M. 
A. Löffler 

3. Rue David d, Angers, 3 
Paris-19. 

A postabélyegző : SUBOTICA 2 —3. IX. 38. 13 

A levelezőlap címoldalán fejbélyegző : 

Administracija i Redakcija 
H I D 

SUBOTICA 
Poštanskifah 88. 

A szöveg géppel íródott, az aláírás autográf. Mind az aláírás helyén, mind pedig a lap 
szövegoldalának bal felső  sarkában bélyegző : 

H I D 
szerk. és kiadóhiv. 

Ezzel egybehangzó a HÍD 1938. októberi száma borítójának bels ő  oldalán a Szerkesztői 
üzenetekben olvasható, a lap késését indokló magyarázat: a lap késésének és a f őszerkesztő  
szokásosnál is nagyobb elfoglaltságának a készül ő  1939-es HÍD-naptár az oka. 

A küldemények el-elkallódásának nem csupán a posta hanyag munkája volt az oka, 
hamm a küldemények cenzúrázása is. 

 

Subotica 1939. febr. 10. 
A. Löffler 
Páris 

Jan. 29.-i levelére csak most érek rá válaszolni. Elöször is meg kell 
állapitanom, hogy nem mi, hanem Ön tartozott nekünk válasszal. Elsö 
könyvismertetését azonnal leközöltük, továbbiakat is kértünk, az Ön • leve-
lében emlitett második irását azonban meg sem kaptuk.' Pedig higyje 
el minden erönkkel azon dolgozunk, hogy ,valami módon az utódállamok-
beli és általában, Magyarországon kivül élö irókkal összeköttetést teremt-
sünk. Az utóbbi világesemények elszakitóttak bennünket Szlovenszkótól, a 
román határon keresztül egyetlen sajtótermék • sem juthat el hózžánk, 
jó pár hónapja pedig már a Szabad Szót sem kapjuk. Egyedül az amerikai 
magyarsággal vannak még laza kapcsolataink, de azok olyan messze van-
nak és olyannyira más világban élnek, hogy ez az összeköttetés számunkra 
sok haszonnal bizony nem jár. 

Pedig Önök ott kint nagy segitségünkre lehetnének. Amint irja, meg-
alakult a Párisi Magyar Írók Munkaközössége. Mi mindent nem adnám( 
mi, ha itt is lehetséges lenne egy ilyen tömörülés. Dehát nálunk tulerösen 
érzik a magyar fasizmus szellemi expanziója. Itt mindenki fél a vissza-
csatolástól, és mindenki mosakszik. Természetesen ugy, hogy másokat fe-
ketit be. Lapunk a „hivatalos magyarság" számára vörös posztó. Kampányt 
inditottak ellenünk, hogy tönkre tegyenek. Éppen ezért vagyunk kényte-
lenek Önökhöz fordulni segitségért: támogassanak bennünket irásaikkal. 

- Mi sajnos a kéziratokat honorálni nem tudjuk. Lapunkat javarészt 
parasztok olvassák és igy olcsón kell adnunk. Mi mindnyájan ingyen dol-
gozunk és minden fillérre vigyázunk. 

Kérjük, hogy járjon el érdekünkben a Szabad Szónál. Küldjék rend-
szeresen lapjukat. Ha másként nem hát zárt boritékban, levélként. Inkább 
megtéritjük valami módon az igy előálló költségtöbbletet? A „Korunk" 
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valószinüleg szintén jár Párisba. Kérjük, a cimlapot letépve, nyomtatvány- 
ként minden hónapban elküldeni . — .ha lehetséges.' Ezenkivül hallottunk 
valamit az „Uj Hang" 4 c. lapról. Nem is láttuk még. Ujabban még köny-
vekhez sem juthatunk. Prager-kiadó' megszünt,. a magyar könyvkiadók 
és kereskedők menekülnek minden olyan könyvt ől, melynek csak a leg-
csekélyebb haladószellemü szaga is van, az ujabb könyvek pedig „ma-
gyar nemzeti, keresztény" védjeggyel vannak ellátva. 

Kérjük tehát küldje el irásait, szólitsa fel a többi magyar irót is, 
hogy támogassanak bennünket, küldjék a lapokat, hozzanak egy kis vilá-

..gosságot ebbe az afrikai sötétségbe . 6  

Kérünk mielőbbi választ és cikkeket! 

Baráti üdvözlettel, 
Mayer Otmár 

A levél géppel íródott Din A4 méret ű  papírra. Az aláírás autográf. A levél bal fels ő  sar-
kában fejbélyegző , az aláírás helyén pedig bélyegz ő , mint az 1938. aug. 30-án kelt levélen. 

Boríték nem maradt fenn. 	 . 

Löffler magyarázata szerint részben a posta hanyagsága, másrészt a cenzúra ébersége 
miatt. 

A Szabad Szó példányainak elmaradásáért is Löffler a postát és a cenzúrát okolja. 

„A Korunk párizsi munkatársa voltam. Rendszerint küldtem Bpestre és a Hídnak 
is francia folyóiratok címlappal [címlapjával]." 

Az Új Hang Moszkvában jelent meg 1938 jauárjától 1941 júniusáig. A magyar emig-
ráció egyik lapja volt, amely a népfrontgondolat jegyeit is tükrözte. Barta Sándor, majd Gábor 
Andor szerkesztette, párizsi megbízottja Palotás Imre volt. 

S. Eugen Prager haladó könyvek kiadója volt Pozsonyban [Bratislava], azonban ez a 
kiadó 1938-ban megszűnt. 

6. „Én felkértem, nevezetesen Gereblyés Lászlót, Forgácsot, Hegyi Ilonkát, de ezeknek 
még kenyérre sem volt elég pénzük, nem még papírra és bélyegre." 

4. 

Subotica 1939. május 1. 

Löffler A. 
Páris 

Megkaptuk legutóbbi levelét és forditás.át. 1  A novellát sajnos nem 
használhatjuk annak szelleme miatt. Egy-két évvel ezelött még jó lett 
volna ma azonban az ilyenfajta pacifizmus nem nekünk való. Azt Ón is 
tudja, hogy a pacifizmus nem jelenti - minden körülmények között a há-
ború-ellenességet is. 

Hegyi irását2  egy itteni, kimondottan szépirodalmi lapnak adtuk át 
közlés végett, sorsáról még nem kaptunk értesitést.' Ha közlik, honorá-
riumot is kaphat. 

Kérünk tudósitásokat az ottani magyarság helyzetéröl. Remélem ösz-
szeköttetésünkben ezután már nem állnak be> zavarok és a jövöben rend-
szeresen dolgoznak a HID számára. Err ől Palotásnak is irtam már.' Fog-
janak össze és segitsenek munkánkban. 

Baráti üdvözlettel, 
Mayer Otmár 

A levél géppel. íródott Din B5 méret ű  papírra. Az aláírás autográf. A levél bal fels ő  sar-
kában fejbélyegző , az aláírás helyén pedig bélyegz ő , mint az 1938. augusztus 30-án kelt levélen. 

Boríték nem maradt fenn. 
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i. „Mint .a Kárunknak, tt• Hídnak is• - forditottarxa francia íróktól rövid eibeszéléšeket." 

„Hegyi Ilona, a »Szökevény« [cím ű] kisregény szerz ője, az én rtnszolásorxzra írt a 
Híd«-nak. Éhezett férjével együtt. Egyszer sikerült .elhelyeznem egy meséjét a »Le Peatpler-

ben, azért kapott pénzért [pénzen] éltek hetekig. 

A Kalangyáról van szó. 

Palotás Imre (Kanizsa, 1894. - Bp., 1968) k őművesmunkás, író, szociáldemokrata, 
majd kommunista szakszervezeti. vezet ő . Munkástárgyú versei és elbeszélései a Népszavában 
jelentek meg. 1933-ban megjelent az Állványok alatt c. regénye, amelyet az ügyészség nyomban 
el is koboztatott. 1937-ben Franciaországba emigrált, részt vett a munkásmozgalomban, az 
ellenállási mozgalomban pedig a Pet őfi század politikai. megbízottja volt. Munkatársa és szer-
kesztője volt a magyar emigráns irodalmi lapoknak (Szabad Szó, tlaenet). 

- • ;,Palotás még a SzSz-nak is ritkán írt. Egy regényen dolgozott." 

Subotica, 1939. május . 29. 

A. L.ö:ffler, 

Paris 

Rue David d' Angers 3 

Hegyi Ilona kéziratát Kalangya visszaküldte azzal, hogy habár tehet-
séges irás, tárgya idegen és ezért nem közölheti. Még nem tudjuk mi le-
gyen vele, lehet hogy mi fogjuk lehozni.' Legutóbb küldött cikkét és a 
verseket egyik munkatársunknak adtuk ki áttanulmányozás végett? Még 
nem tett róla jelentést. 

Ami az ottani magyarokat illeti, szeretnénk társadalmi rajzot kapni 
róluk. Kb. milyen ,összetételü és milyen okoknál fogva kerültek ki Francia-
országba (gazdasági, politikai), melyik ok hatott jobban, milyen sorsban 
élnek, vannak-e szervezeteik, folyik-e a harc ott is a revizionista münche-
nisták és a demokratikus irányuak között, van-e számbavehet ő  mozgal-
muk a revizionistáknak, stb. 

Olvastuk a legutóbbi Üzenetet.' Hogy vélekednek Önök Veres Péterr ől? 
Nem tartják-e ártalmasnak ezt a kérdést mindig ujból felszinre hozni? 
Nálunk a vitának meglehet ősen nagy visszhangja van, de hogy eredmé-
nyes is lenne azt éppen nem állithatjuk. A kérdésnek ilyen módon való 
„tisztázása" apró frakciókra osztja a demokratikus elemeket, ami ma 
éppen nem valami szerencsés jelenség. -  Talán lehetne a „tisztázásokat" 
jobb időkre hagyni? 

Kiváncsian várjuk véleményüket. 

Baráti üdvözlettel, 
Mayer 

A levél géppel íródott Din B5 méretű  papírra. A lapon nyomtatott fejléc, amelynek szö-
vege: Administracija i redakcija H I D szerkeszt ősége és kiadóhivatala SUBOTICA Pošt. fáh 
88 — Čekračun 58.297. Az aláírás autográf. Az aláírás helyén bélyegz ő : HÍD szerk. és kiadóhiv. 

A "levélpapír bal szélén alulról fölfelé Löffler A. Pál tintával írott feljegyzése olvasható: 
„Válasz és néger költ ők Forgács fordításban 1939 jun. 19." 

1. A Híd 1940. május 15-i [VII. évf. 7.] számának borítóján kis közlemény jelent meg 
Ráb [Hegyi] Ilona Párizsi levél c. cikkének a cenzúra által történt törlésér ő l. [A repertórium-
ban Hegyi Ilona álneve feloldatlan, a közelmúltig számunkra is ismeretlen volt.] 

Az utolsó Mayer-levél 1939. július 13-i. keltezés ű , és ha a Párizsi levél nem a Kalangyá-
nak is felkínált írás, akkor ez a mozzanat a kapcsolatok valamiképpeni továbbélésér ől tanús-
kodik, noha ezt már több levél nem bizonyítja. 
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Földmunkások helyzete Franciaországban. Cikk. 1939. márc:`[rlli. évf. 3: sz.] 78-S0. p. 

Az üzenet a Párisi Magyar Irók Munkaközösségének a folyóirata volt, 1939-ben je'l'ent 
meg mindössze hat száma. A levélíró a lap áprilisi számát említheti, amelyben megjelent Veres 
Péter Nyilatkozat c. írása [64. p.], amit válasznak szánta lapban és más baloldali orgánumok-
ban, a személyével kapcsolatban ‚közölt megállapításokra. Els ősorban [Révai József] Vörös 
Sándor Néhány szó Veres Péterhez, a Szabad Szó 1939. január 21-i [4.] számában [4. p.], vala-
mint [Révai József] Kőrösi Imre A kakukktojás és az elefántcsonttorony, az üzenet 1939. már-
ciusi [1.] számában [17-20. p.] megjelent cikkekre gondolhatunk. 

6. 

Subotica, 1939. julius 13. 
A. Löffler, Paris 

Egyikünknek sincs joga arra, hogy egymásnak szemrehányást tegyünk 
a levelek „gyors" elintézése [7 bet űhely m-mel átütve] miatt. 

A Forgács-forditásokról még nem döntöttünk.' Ha lehet még a jöv ő  
hét elejére kérjük levelében jelzett JULIUS 14, a forr. ünnepe cimü irását. 2  
Érdekelne: Franciaország mez őgazdasági helyzete, a francia paraszt iroda-
lom. Kérjen másoktól is számunkra cikkeket. 

üdvözlet, 
Mayer Otnzá.r 

A postai levelezőlap címzése: 

M 
A. l.öffler, 

Paris. 19-e 
3, Rue David d' Angers 
[Átlósan, tintával:] Trancuska 

A levelezőlat; címoldalán nyomtatott fejléc, amelynek szövege és formája azonos az 1939. 
május 29-i levél papirósán látható fejléccel. 

A levelezőlap szövegoldalán is végigfut a postai automata bélyegz ő , és ez a szöveg első  
bekezdésének olvasását néhol nehézkessé teszi. 

A szöveg géppel íródott, az aláírás autográf. Az aláírás helyén bélyegz ő : 

H I D 
szerk. és kiadóhiv. 

A Hídban később sem jelentek meg néger költők versei Forgács fordításában. 
„ .. . Forgács nem tudott eléggé franciául, hogy verset fordíthasson (amelyeket nekem ttxuta- 
tott, .gyenge Tordítások voltak). Valószín űleg azért nem közölték őket. — Lehet, szürrealistákat 
fordított és az rosszul sikerült neki, meg talán tartalmuk sem felelt meg [a] Híd-nak." 

„Biztos, hogy elküldtem, hosszú cikk volt, szerettem ezt a cikket, csupa lelkesedés 
volt." A Hídban talán éppen .a lelkesítő  volta miatt nem jelenhetett meg. 
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JURE KAŠ3'ELA.1lT 

A SZÍV LÁTÓHATÁRAI 
EMLÉKEZÉS DOBRIŠA CESARI ĆRA 
(1902-1980) 

A fájdalom és a fény — ez a két szó Cesari ć  lírájában tartalomhordozó 
szerepet játszik, s egyfajta központi mondandóként szolgál. 

A fájdalom: mélység, a fény: magasság, átlényegülés, az örökké-
valóság feltárt pillanata. Ezek a koordináták állítják kritikai dimenzióba 
a költészeti víziót. 

Gyengécske magzatokat, szül az öröm, 
s a fiókák. hirtelen halandóak, 
a dalok, fájdalommal fellobogva, 
a távol f ényeikérit világolnak. 

(Kételyek órái, fájdalom órái) 

Cesarić  lírájának kontextusában a fájdalom f őnév összetett jelen-
tésskálában mutatkozik meg: filozófiai és pszichológiai-érzelmi tartalom-
tól a gondolati megismerésig és az alkotó fájdalomig (megismerés, si-
koly, tekintet, rejtett fájdalom). A fájdalom szinonimájaként jelentkezik: 
a görcs, keserűség, kín, csömör, sikoly ;  üvöltés, kétségbeesés, düh, meg-
határozó melléknevekként pedig: sötét, keser ű , mély. Minden érzet egy 
bizonyos határon túl fájdalommá válik. 

A fájdalom lélektani-érzelmi állapot, a világ átélése, az a h őmérsék-
let, mely a rímet formálja. A költ ő  gondolata nem eszmékben, hanem 
képekben nyilvánul meg. A költ ő  gondolata- forma. 

Sikolyomat a világba rikoltva, 
hogy visszhangot keressen magának, 
szétosztottam a szívemet 
ismeretlen, távoli testvéreimnek. 

(Sikoly) 

• 	A fájdalom az eredendő  teremt ő  rítus, a gondolkodás gyötrődése, 
nem pedig a tragikum alkalmazott bölcselete, vagy Schopenhauer -pesszi-
mizmusa. A költészet ősidők óta fájdalommal táplálkozik. 

A fájdalom Cesari ć  költészetében morális és etikus tartalmú, ami 
valójában együttérzés az emberi kínnal, s érzelmi katarzis. 

A fájdalom az embert jelöli, s nem egyetemes törvény. A fájdalom 
nem önmaga célja, nem gyötr ődés a gyötrődésért. A fájdalom a lét 
autentikus forrásaihoz vezérel vissza bennünket. Cesari ć  lírájának huma-
nizmusa a fájdalom humanizmusa, együttérzés az ember gyötr ődéseivel. 

A fájdalom az a teremt ő  szikra, mely szívtől szívig pattan, a cél 
pedig: a fény. A fájdalom az eredet, értelme pedig a szép víziója, a 
teljesség és az örökkévalóság víziója. A fény az ember törekvéseinek 
jelképe: múlhatatlanság a múlandóságban. 

Cesarić  érzékszerveivel fedezi fel a világ képét. Az érzékek tarto-
mányán kívüli világ lefordíthatatlan jel, • kommunikáción túli. A költ ői 
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világ.. öntörvényű  és jelentéshordozó. A tér és az id ő  emberi idővé és 
emberi térré válik, érzékelhet ő  világgá. Az érzékek tartományán kívül 
„a végtelen éj sötétje" honol, mint a Halott című  versben. 

Cesarić  számára a természet és a tárgyak beszélnek a „jelek" nyel-
vén. A versben egyedül van a t űzzel, mely „jelet ad, mintha mondani 
akarna valamit", de a jelek beszéde nem szó, nem nyelvi beszéd. A nyel-
ven túli jel csak akkor válik emberi beszéddé, ha kommunikatív. A köl-
tő , miként a világot érzékszerveivel fedezi fel, s teszi emberivé, úgy a 
természetes jelek beszédét az emberi szavak értelmén át• fedi fel. A sza-
vak lényege a kommunikáció, nem csupán a jelentésátvitel lehet ősége, 
hanem a szavakban rejlő  értelem kisugárzása is. • 

Az ember nem csupán szavakkal beszél, de rengeteg jellel is. A 
költő  számára a szó az egyetlen beszéd. A költ ő  viszonya a világgal szem-
beni viszonyulásától kezdődik, s azáltal bizonyosul. Az a költ ő , aki az 
egyéni fájdalmon keresztül tárja fel a világ emberi mivoltát, az ember • 
közös égtáját, visszaadja a szavaknak :az értelem. méltóságát. Mert egye-
dül, a szavakon keresztül hosszabbodik meg léte a közösség életébe, né 
pekbe• és Egyedekbe., a világ emberségességébe. 
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ÉGTÁJ  

SZEKERES LÁSZLÓ 

RÉGÉSZETI TALLÓZÁS KANIZSA KÖRNYÉKÉN 

É etkép. 
Nyiladozó kis legénykének a nagyapja kopottas albumból régi fény-

képeit mutogatja. . Egy-két szóval mindegyiknél megjegyzi, hogy melyik 
alkalomból készült: lakodalomban, mundérban, favágás, közben; cséplés 
alkalmával stb. 

Egymást követik a képek, és a kisgyerek figyelmesen nézi őket, 
mindegyikhez várva a magyarázatot. Mégis, a kíváncsiság, az új várása 
alatt érezhet ően hiányzik a háttér. Megjegyzi a látottakat, a maga mód-
ján elraktározza a jelenségeket, de fogalma sincs arról, hogy mi rejlik 
az egyes képek mögött: gondok, örömök, szorongások, keser űségek .. . 

Megesett már velem, hogy hasonló asszociációim voltak írás, ma-
gyarázás vagy előadás közben. Úgy éreztem, hogy a homályba vesz ő , na-
gyon régi eseményekről beszélni néha nemcsak nehéz dolog, hanem egy-
ben felelősségteljes feladat is. Olyan dolgokat kell megérteni, amelyek 
a mai ember számára gyakran érthetetlenek; meg kell a jóllakottnak 
magyarázni, hogy mi az éhség, érzékeltetni kell a meleg szobában ül ő-
vel azt, hogy mit jelent a ruhátlan számára a fagy. 

A régésznek, a régészetnek tulajdonképpen — a klasszikus értelem-
ben vett történelmi tények mellett — azokat a feltételeket is szintetizálni 
kellene, amelyek meghatározták az egyes korok emberének életét, élet-
feltételeit, tehát gazdasági, társadalmi és szellemi életének mozgatóer őit. 
Meg is vannak az ilyen irányú törekvések, de a kit űzött célokat a legrit-
kább esetben lehet elérni. Csupán az igyekezet ehhez nem elegend ő. Elő-
munkálatok, kiegészítő  kutatások lennének szükségesek, amelyekhez a 
legtöbb esetben nincsenek meg a szakemberek vagy a szükséges anyagi 
feltételek. Gondolok itt elsősorban az embertani, paleozoológiai, paleobo-
tanikai, földrajzi, pedológiai, radiológiai és egyéb kutatásokra; koránt-
sem merítettem ki mindent. A lajstrom olvastán mégsem kell azt gon-
dolni, hogy a régész a fellegekben jár, maximalista, amikor a párhuza-
mos kutatások szükségességét emlegeti és igényli, hiszen régészeti átte-
kintéseket kizárólag régészeti módszereken alapuló eredmények felhasz-
nálásával is lehet készteni. Úgy, ahogy eddig tették sokan mások. Csak-
hogy a mai tudomány mérlegére téve az ilyen szintézist, hiányt fogunk 
tapasztalni, mert a nyert kép nagyon sokat veszít mélységéb ől, plaszti-
citásából. 

A fenti néhány mondatban felvázolt, inkább érintett problematika 
túlságosan összetett ahhoz, hogy itt körül tudnám határolni. Inkább ta-
lán azt a meggyőződésemet kellene hangsúlyoznom, hogy az olyan igé-
nyek, amelyek egy monográfia megírására és megszerkesztésére irányul-
nak, fellendíthetik a történelmi múlt iránti érdekl ődést és elősegíthetik 
megismerésének igényesebb, tudományos megközelítését. És ezek a kva-
litások pozitív hatásukat éreztethetik a régészet terén is. 

Az igazat megvallva, bármennyire áhítozza is a régész a komplex, 
sokrétű  kutatásokat, környezetünkben eredményként szoktuk elkönyvelni 
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már azt is, hogy ha valahol a véletlenül felbukkant régészeti leleteket 
nem pusztítják rögtön el, hanem . értesítik a 'legközelebbi múzeumot. Még 
nagyobb eseménynek számít, ha kellő  türelmet és pénz formájában kife-
jezett megértést is tanúsítanak a ingtalálók és á megfelel ő  fórurasok 
a régészeti hagyaték feltárására. És err ől a pontról kell elindulni, ami-
kor röviden át akarjuk tekinteni a régészeti lehet őségeket és teendőket .  
Kanizsa község területén. 

~ 

A Tisza melléke közismerten a régészetileg gazdag területek közé 
tartozik. Tehát Kanizsa község területe is. Amennyire az eddig végzett 
kisszámú módszeres régészeti feltárás és lényegesen kiterjedtebb terep- 
járás (felszíni kutatás) alapján meg lehet állapítani, mintegy hétezer  

évre visszammenően, a korai neolitikumtól kezdve a 'kés ői középkorig  
minden főbb korszakbál ismerünk leleteket vagy lel őhelyeket a Horgos,,  
tól Tetőhegyesig húzódó területen. S őt, Tetőhegyesen az iskola építése ,  
közben, négy méter mélyen egy, a jégkorszak utolsó szakaszából szárma-
zó tűzhelyet és néhány, sajnos, atipikus kovadarabot is találtak, a fels ő . 
paleolitikum embere jelenlétének halvány, de mégis megfogható bizonyí= 
tékait. A kanizsai téglagyár környékén és Adorján közelében a Tisza rned-, 
rében gyakran felbukkanó jégkorszaki• állati csontmaradványok eddig 
még meg nem fejtett problémát jelentenek, mert emberkéz • készítette • 
szerszámok hiányában nem iktathatók be a történelem keretébe., . 

A horgosi Budzsákon és környékén. legújabban kimutatott neoliti- 
kus településnyomok a legfrissebb eredmények közé tartoznak. 

. Egy gazdag rézkori temet ő  több mint négyezer éves leleteinek egy -
része az ötvenes években került be a zentai múzeumba. Nagyon való-
színű, hogy az említett temet ő  még nincs teljesen kimerítve és . hogy 
érdemes lenne a helyet alaposabban átkutatni: 

• 	A bronzkorból a horgosi Szűcs-halom környékéről ismeretesek vélet- 
lenül előkerült leletek: agyagedények és néhány kiváló bronztárgy. Nem,, 
zetközi összefogás eredményeképpen 1970 nyárán . nagyméret ű . ásatások 
folytak a Kanizsa közelében fekv ő  Velebit tőszomszédságában, a ma .már, 
nem létez ő  egykori Városi halom isiellett. Itt párhuzamosan két temet ő , 
maradványai kerültek napfényre. Az egyik, á jelent ősebb, •bronzkori volt; 
és az ott nyert tapasztalatok és eredmények szakmai körökben nagy 
visszhangot keltettek. A velebiti temet ő  a Vajdaság területén feltárt ha-. 
sonló korú temetők között a legnagyobbak közé tartozik, jóllehet á kuta-. 
tások még nincsenek befejezve. • 

A vaskorszakból, értvén alatta az id őszámításunkat megelőző  első  
évezredet, egész Észak-Bácskában kevés lelet maradt. fenn :  És . éppen 
Kanizsán tudunk ebből a korból egy kiváló településmaradványról, ame-
lyik közel a város szívéhez, a házak alatt lappang. Nyomai, a vörösre 
égetett, goromba és finomabb szürke, árkokkal díszített agyagedénycsere-
pek alakjában kerülnek felszínre; valahányszor gödröt vagy árkot ásnak 
azon a magasabb részen, amelyik a Tisza partja felé esik. Ott az id őszá- • 
mításunk előtti VII—VIII. században, tehát több mint két és fél ezer 
évvel ezelőtt, megerősített település, földvár állt. Lehetséges, hogy már 
jóval korábban, a bronzkorszakban megvetette itt a lábát az ember, amit 
csak ásatással lehetne ellen őrizni. Ez azt jelenti, hogy Kanizsa múltja . 
legalább három ezredévre vezethet ő  vissza. Ennek az adatnak a fényét 
csak az árnyékolja be, hogy az ősi földvárról és annak épít őiről kizáró-
lag véletlen leletek alapján tudunk néhány szót ejteni, mert ásatások 
itt még nem folytak. És ez azért is sajnálatos, mert az érintett területen 
egyre-másra újabb épületek keletkeznek, amelyek megsemmisítik a lele-
teket és az adatokat és lehetetlenné teszik a jöv őben ott is az ásatást, 
ahol esetleg még bolygatatlan területek állnak a kutató rendelkezésére. 
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Behatóbb ásatások feltehet ően ki tudnák mutatni a :földvár folyamatos 
létezését és aktív szerepét a kés őbbi .korszakokban is. Pozitív régészeti 
adatok birtokában pedig nem kellene tovább kételkednünk abban sem., 
hogy. a Névtelen Jegyző  (Anonymus) adata, amelyik a honfoglaló magya-
rok .egy seregének tiszai átkelésér ől szól és Kanizsával kapcsolatos, meg-
felel-e, a valóságnak vagy sem. 

A szarmata jazigok I. századi megjelenésével; amikor a római légi-
ók nyugati irányból haladva elérték a Duna vonalát, elmém.etileg a mi 
területeink is az írott történelem korszakába léptek. Kanizsa környékén 
a legjelentősebb szarmata kori leletek Velebiten kerültek el ő, amikor a 
bronzkori temet ő  feltárásával párhuzamosan •folyt az ugyánazon a helyen 
elterül ő  szar. m.ata temet ő  feltárása is. A szarmaták nyomait ;  akiket az 
V: század elején •a hunok -igáztak le, szinte mindenhol megtaláljuk • a 
folyó- és állóvizek magasabb partjain. A hunok jelenléte is biztosra 
vehető  területeinken, az úgynevezett kés ő  szarmata leletanyagból azon-
ban még nem sikerült kiszűrni az ő  hagyatékukat. A hunok örökébe lép ő  
gepidákról már valamivel többet tudunk • annak a két temet őnek az 
alapján, amelyet Horgoson, illetve Adorjánon ástak ki. A népvándorlás 
korának egyik igen markáns -  népcsoportja az avar volt. Leleteik Horgoson 
kerültek elő  két helyen is,• továbbá' Adorján közelében is két helyen talál-
tak avar kori sírokat. Az egyik adorjáni sírmez ő  még valószínűleg nincs 
egészen kimerítve. 

• Mint 'egyébként mindenütt' Bácskában és Bánátban, Kanizsa kör-
nyékéről sem ismerünk számottevő  - leleteket a IX. és a X. századból.. 
Annál nagyobb számban van képviselve nyilvántartásainkban és • gy űjte-
ményeinkben a középkor. Egész sor településnyomot, templomromot és 
temetőt ismerünk Kanizsa környékéről. Mai településeink egy része is 
egyenes^ leszármazottja a középkori településeknek, egyesek még nevük-
ben is tovább viszik azok emlékét. A Kanizsa környéki középkori • lel ő-
helyek kutatása azért kiváló téma, mert viszonylag az itteni települések-
ről maradt ránk a legtöbb írott okirata feljegyzésekben egyébként vég-
telenül szegény Bácskából. Adorjánt, Alsót és Fels őt is beleértve, 1271 
és 1522 között, csak évek szerint nézve, huszonnyolcszor említik. Kanizsát 
1093 és 1381 között tizenháromszor, Martonost 1237 és 1522 között szintén 
tizenháromszor említik. Középkori településeink régészeti kutatása elen-
gedhetetlen feladat. Sok olyan településnyomot, els ősorban templomot 
tartunk nyilván, amelynek a neve nem is ismeretes vagy bizonytalan. 
Horgoson például • két templomromról van tudomásunk (Kishorgos és 
Budzsák), Kishomokon egy templomromról és egy ma még • ismeretlen 
rendeltetésű  romról, Kanizsa közelében, Sajtin pusztán szintén van egy 
templomrom. 

A vajdasági régészeti kutatásnak, az egyébként is sok restanciája mel -
lett, van egy teljesen elhanyagolt területe: a földm űvek problematikája. 
Ebbe beletartozik a földvárak , a halmok és a sáncok • kutatásának kér-
dése. Kanizsa környékén mindhárom említett kategória képviselve van. 
Említsük elsősorban a horgosi Vaskaput, azt az impozáns, a mi körülmé-
nyeink között páratlan nagyságú földvárat, amely a falutól délre van 
és amelyet, ha továbbra sem teszünk semmit, az ellen őrzés. nélküli ho-
mokbányászás következtében hamarosan el fognak tüntetni. A kanizsai 
földvárról már szóltunk. A község területén olyan gyakoriak az ember-
kéz alkotta ősi halmok, hogy felsorolásukra itt nincs hely. Velük kap-
csolatban említsük meg, hogy keletkezési idejük némely esetben vissza-
nyúlik egészen a rézkorszakba, de azt is, hogy némelyiket komolyan az 
a veszély fenyegeti, hogy mindörökre elvesz a szemünk el ől (Kis-
piac). Hogy Kanizsa környékén voltak-e sáncok, ahogyan Marsigli tábor-
nok, a nevezetes olasz—osztrák katonai mérnök állította, aki a XVII. szá-
zad végén járt itt, ma még nem tudjuk bizonyosan. 

Ha a fennálló anyag- és adátb őségen áttekintünk és befejezésül 
megvizsgáljuk, hogy a potenciális lel őhelyek közül hányat tanulmányoz- 
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tak át tudományos módszerekkel, akkor elég szomorú képet kapunk. 
Régészeti gazdasága ellenére, Kanizsa környékén alig volt régészeti 
feltárás. 

Az első  világháború előtt Tömörkény István és Mára Ferenc mint 
a szegedi múzeum munkatársai jártak id őnként errefelé és jegyeztek fel 
adatokat vagy szedtek össze kallódó leleteket. A két háború között semmi-
féle régészeti munka nem folyt. A második világháború alatt a szegedi 
Régészeti Intézet szervezésében két helyen folytak ásatások: Tet őhegye-
sen és Adorjánon. A felszabadulás után egy kis ment őásatás volt Ador-
j ánon és három nagyobb lélegzetű  rendszeres ásatás a kés őbbi években. 
Az egyik Kishorgoson folyt egy XIII. századi templom romjain, a másik 
Tetőhegyesnél a paphalmi középkori, a harmadik pedig Velebiten az 
említett bronzkori és szarmata kori temet őben. 

Nem lehetünk tehát megelégedve az eddig elvégzett munkával. Ha 
egy részletekre is kiterjed ő  régészeti képet óhajtunk alkotni Kanizsa 
község területér ől, akkor még néhány fontosabb lelőhelyen feltétlenül 
tisztáznunk kell bizonyos problémákat, de mindenekel őtt neki kell fog-
nunk az adatok rendszeres, ásatás útján való begy űjtéséhez. 

A népfölkelés negyvenedik, jubileumi évének megjelölése 
és a haladó hagyományok ápolása szándékával. a 7 Nap és az 
Üzenet — megjelenésének harmincötödik, illetve tizedik évfor-
dulója alkalmából — közös 

PÁLYÁZATOT HIRDET  

az osztályharcról, a népfelszabadító háborúról, népi forradal-
munkról és a mai országépít ő  munkáról szóló irodalmi és pub-
licisztikai anűvek megírására. 

A bíráló bizottság —amelynek tagjai Csordás Mihály, IIor-
nyik Miklós és Horváth Mátyás — csakis a közöletlen alkotá-
sokat veszi figyelembe. 

A jeligével ellátott pályaműveket — amelyeknek terjedelme 
nem haladhatja meg a 15 ritkán gépelt oldalt — három példány-
ban kell beküldeni a 7 Nap szerkeszt őségének címére (24000 
Subotica, Trg slobode 2). 

A pályázaton jugoszláv állampolgárok vehetnek részt ma-
gyar nyelven írt munkákkal. 

A díjazott és közlésre ajánlott m űvek szerzői másodpél-
dánnyal igazolják szerzőségüket. 

A díjak: 

díj 6000 dinár 
díj 5000 dinár 
díj 4000 dinár 

Beküldési határidő : 1981. május 31. 
A pályázat eredményét a 7 Nap július 3-i, illetve az Üzenet 

júliusi számában tesszük közzé. 
A zsüri által javasolt írások közléséért tiszteletdíjat fizetünk. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 

F. hazajött Angliából, a guildfordi nyári egyetem nyelvtanfólyama véget 
ért. Egy francia fiúval lakott Mrs. Walkernél, akinek az ura egy teher-
autó sofőrje. Arra a kérdésre, hogy az angolok milyenek, nem tudott vá-
laszolni, mert nem sikerült közelebbi kapcsolatot teremtenie. velük. Elébe 
tették, mint fizet ővendégnek a reggelit teával, vajjal, tojással .és , sült 
szalonnával, vacsorára a hamburgert, amely inasa se lehet a kranji kol-
básznak vagy a debreceninek, és napközben többször is teával kínálták. 
Ebből állt az érintkezésük. 

Nem vendégszeret ő  nép az angol — vonta le mindebből a követ-
keztetést, ami persze nem okvetlenül megbízható kritika egy siheder 
szájából, aki még nincs tizenöt éves. — A kuvaitiakat, például, össze se 
lehet hasonlítani velük — mondta. — Ha el őadás után bementünk egy 
cukrászdába, sosem engedték kifizetni a szilvapudingot vagy a fagylal-
tot.. És a legjobban azok a srácok jártak, akiket skótoknál helyeztek el. 
A skótok valósággal tömték őket hússal, hallal és mindenféle jóval. 

Miközben megmagyaráztuk, hogy Kuwait a világ leggazdagabb ál-
lama, ennélfogva a kuvaiti • fiúk megengedhették maguknak a fény űzést, 
hogy társaikat ne hagyják fizetni a cukrászdában, nem tudtuk, mit szól-
junk a zsugoriságukról hírhedt skótok gavallériájához. De hát legenda. 
és a valóság között néha óriási szakadék tátong. A nyugati világ egyes 
részein talán még mindig tartja magát a hiedelem, hogy a magyarok 
nyereg alatt puhított húst esznek. 

Az viszont már nem legenda, hogy a fasiszták megtámadtak ben-
nünket. 

Ugyan, miket beszélsz? Nagy-Britanniában nincsenek fasiszták! 
És vajon hol támadtak meg benneteket? 

Például a diszkóklubban.. Azt mondták, kommunisták vagyunk, 
és nekünk rontottak. A rendőrség is kijött. Punkistáknak mondják ma-
gukat, borotvált fejjel járnak, jobb kezüket magasba lendítve köszönnek,, 
szóval fasiszták. 

A gyerekek háborúskodása nem újkeletű, s még csak nem is poli-' 
tikai  természetű . A Pál utcai fiúk vörösingeseinek elszánt csatározása a 
gittegylet tagjaival más és más formában a világnak valószn űleg minden 
részén és minden korban lejátszódott. Különben a gyerekek a szavakat is 
a felnőttektől kölcsönzik, próbálom megnyugtatni magamat, s inkább 
arról faggatom az unokámat, hogy a Tate-galleryben mit látott. Meghall-
gattat Big Ben harangszavát, s egyáltalán mit szól Londonhoz? 

Minden nagyon drága — felelte, mintha ez a tény a Iegszebb 
látnivalókat is háttérbe szorította volna, hogy ne felejtse el egyhamar. 
-- Képzeld, a vasúti jegy Guildfordtól Londonig, az alig harminc kilo-
méteres távolsággal majdnem egy font. Ezért a pénzért mi Szabadkától 
Belgrádig utazhatunk. És minden más is körülbelül ötször annyiba kerül, 
mint nálunk. 

Lehet, hogy a számítása nem egészen pontos. Annál jellemz őbb, 
hogy ebben is hasonlít ránk, akik másféle viszonyokból érkezve szintén 
kénytelenek vagyunk számolni, s eközben talán mi is elhanyagolunk sok 
minden egyebet. Még mindig könnyebben leküzdjük azonban a brutális 
anyagi különbségeket. Mi tudjuk, hova megyünk, azt is, mi miért van 
másképpen, mint nálunk, mindezt rég elintéztük magunkban. 

A gyerekek, akik előítéletektől mentesen lépnek ki egy másik világ-
ba, mint most az én unokám, felháborodnak a meghökkent ő  különbsége-
ken. Olykor talán el is árulják magukat, rosszallásukat kifejezve, mert 
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őszintébbek, mint mi felnő ttek. Így történhetett,' hogy néma tiltakozásuk-
kal magukra vonták az ottani fiúk haragját. A jelz őkben kifejezett poli-
tikai konzekvenciák természetesen lehettek mind a két részr ől túlzot-
tak, de hogy két világ került szembe egymással, az semmi kétséget nem 
hagyott. 

Mit mondjak mindezek után? Nem így képzeltem unokám hazaté-
rését. Persze, mert Shelley, William Blake és Shakespeare igézete sokkal 
nagyobb és szuggesztívebb volt abban az id őben, mikor még nem kellett 
számolnunk lépten-nyomon, s Európa sem a megszokott világ ország-
útján feküdt, mint mostanában. 

* 

Olvasom, hogy szambával fogadták H. János Pál pápát Brazíliában. 
Nagy tömeg fogta körül énekelve és táncolva. Állítólag a korábban lezaj-
lott véres sztrájk résztvev ői szintén szép számban vettek részt ebben 
a táncban. 

Nálunk a szambának a maga idejében, ha még jól emlékszem, er ő -
sen erotikus :  jellege volt. Lefojtott, vad szenvedélyek szorultak a négy-
negyedes topogásba, a latin-amerikai pampák szelét is éreztetve, miköz-
ben gyakran fel-felsikoltott a szaxofon. 

Most aztán csakhamar kénytelen voltam fogyatékos m űveltségemet 
kiegészíteni azzal, hogy a szamba ősi néger tánc, amelyet a rabszolgák 
jártak, amennyire már béklyóba vert lábuk ezt megengedte. A négereket 
az ötszáz év előtt betelepülő  fehérek, portugálok, spanyolok és olaszok 
vitték be Afrikából, miután az indián őslakosságot az Amazonas trópusi 
völgyébe száműzték, ahol aztán csaknem teljesen kipusztultak. A nége-
rek szívósabbak voltak, számuk ma is mintegy hétmillóra tehet ő, ami az 
összlakosságnak körülbelül tíz százaléka. S annak ellenére, hogy a rab-
szolgaságot több mint száz év el őtt Brazíliában is felszámolták, a szam-
ba megmaradt, nemzeti tánc lett és elindult európai hódító útjára. 

Fohászkodás a szamba 
a bánat járja táncát 
a reménykedő  bánat 
hogy előbb-utóbb 
elveszti láncát. 

A verstöredék hevenyészett fordítása sajnos nem engedi még csak 
elképzelni sem Vinicius de Mirais, a mostanában elhunyt brazil költ ő  
tehetségét. Meg kell elégednünk a lexikon szűkszavú közlésével, hogy a 
mai Brazília legjelent ősebb költője volt, következetes formaművész, aki 
azonban sötét hangulatú és nyugtalan lelkivilágának is gyakran kifeje-
zést adott. 

Ezt a nyugtalan, sötét hangulatot, hírlapi jelentések szerint az a 
nagy tömeg is kifejezésre juttatta, amely a szambát táncolva fogta körül 
a pápát, aki — megint csak az újságok szerint — „oroszlánbarlangba" 
lépett, amikor brazil földre tette a lábát. A Sáo Pauló-i repül őtéren don 
Paulo Arns bíboros érsek fogadta II. János Pált, az a f őpap, aki a ta-
vasszal az egész világ figyelmét vonta magára „egyház, sztrájk, törvény" 
Jelszavával. A bíborost ezért a legmagasabb helyekr ől érte súlyos bírá-
lat. „Álcázott kommunistának" nevezték, mert a hárommilliós város 
százötvenezer sztrájkoló fémmunkása vezet őinek rendelkezésére bocsá-
totta az egyik templomot, hogy gyűléseiket megtarthassák. 

A Sáo Paoló-i fogadáson a pápa egyik oldalán a harcias bíboros, 
másikon az államfő  állt. A milliós tömeg pedig fáradhatatlanul járta a 
szambát. A nyugati sajtó egy része az „utazó pápa" újabb békesikerét 
üdvözölte ebben  a látogatásban. A brazil nép elégedetlenségér ől is szó 
esett ugyanis a pápa prédikációiban, amelyeket „Liberdade, liberdade!" 
(Szabadság, szabadság!) felkiáltásokkal szakított meg minduntalan a 
hatalmas tömeg. 
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-Csak a párizsi Le Monde vonta kétségbe ennek a békeakciónak a 
sikerét. A szenvedélyek lecsillapítására irányuló szándékot látott benne, 
ami a jelenlegi állapotok meghosszabbítását szolgálja. Ellentmondást 
vélt felfedezni abban is, hogy míg egy helyütt patétikusan kiáltotta a 
tömegnek II. János Pál: „Ne hagyjátok, hogy azt tegyék veletek, amit-
akarnak!", másutt óvta híveit a politizálástól s az er őszaktól. 

Látogatása óta több mint egy hónap telt el anélkül, hogy Brazíliá-
ban bármi történt volna az elégedetlen tömegek érdekében. Mert vannak 
történelmi pillanatok, amikor a béke jelszavai nem hozhatnak békét. 

Viszont a szamba szenvedélyes monotóniái a, amelyr ől a költő  azt 
írta, hogy .,a bánat járja táncát" benne, tovább tart. És már nemcsak 
négerek járják, mint valamikor, hanem az egész ország népe. 

Türr. Istvánról olvastam mostanában. Az olasz tábornokról, aki he-
gyesre fent bajusszal és szilvakék egyenruhában fogadta Kissztapáron 
Ferenc Józsefet, s a királynak Semmi kifogása nem volt e fölöttébb rebel-
lis megjelenés ellen. Talán azért, mert nagyon jól tudta, hogy Nápoly 
egykori parancsnoka és Garibaldi vezérkari f őnöke rég nem veszélyes. 
Türr István Bácskában már egy kicsit operetth ős volt az akkori urak 
körében. 

És mintha Itáliában még annyi figyelemre se méltatta volna az 
utókor. Én nemcsak azért mentem fel kétszer is a Gianicolóra, hogy a 
csodálatos látványban gyönyörködjek az alattunk elterül ő  örök várossal. 
Először különben is esteledett már, amikor a Termini vonatfüttyös lár-
májában eszembe jutott, hogy meg kellene nézni Olaszország h ősei kö-
zött a szobrát. Másnap hazaindulásra készültem, nem halaszthattam to-
vább a látogatást. De a 27-es félelmetes lassúsággal döcögött. Egy lábon 
álltam a tömegben, s a kalauz még jobban megtömte volna a kocsit, 
egyre türelmetlenebbül kiáltva: „Avanti, avanti!" Cavour utcájához érve 
eltűnődhette n a magyar légió sorsán, amely segített kiküzdeni Itália 
egyesítését, aztán lassan feloszlott: Igy érnek véget a forradalmak — 
mondtam magamban. 

A Colosseumnál megritkultunk. Egy Seregnyi fényképez őgépes, gitá-
ros fiatal szállt le nagy nevetés közepette, s egy kék szem ű  lány barát-
ságos s'il vous plait-vel adta át a helyét. Engem nézett franciának, vagy 
ő  volt francia, tűnődhettem rajta egészen a via del Casalettóig a za-
rándokházzal, ahol máskor leszálltam. Ilyenkor a Casa di Santo Stefanó-
ban már vacsorához terítenek az öreg,- suttogva beszél ő  apácák, s a 
festő  is kimosta ecseteit, ha nem is fejezte be az állványon hagyott ké- 
pet. „Na mit láttál?" --= kérdezi valahányszor házajövök, s miután elmond-
tam napi bolyongásaim élményeit, felmegyünk vacsora el őtt a műtermé-' 
be, hogy Leonardo és Michelangelo után megnézzem az ő  legújabb vász-
nát. A • vörös sokféle színárnyalatában megjelen ő, vad és indulatos, de 
azért mégis ezoterikussá szelídített látomást, miközben cseresznyepálin-
kát kórtyolgattunk, amelyet hazulról küldtek neki. 

A költő  is hazaért bizonyára, aki a napokban érkezett Amerikából' 
gyakori vendégként. Kénsárga nyakkend ővel, oldalt elválasztott, lesimí-
tott hajjal nyitott be otthonosan tegnapel őtt a műterembe: Hát te vagy 
az?-- mondtuk egymásnak — Hát te vagy az? — s én kerestem rajta az 
opálos dunántúli fényeket, de hát azok rég lekoptak róla, csak a ver-
seiben villannak fel néha, de lehet, hogy az is optikai csalódás, úgyhogy 
nem csodálkoztam, amikor ilyen sorokat olvastam t őle: „Egybeforraszt 
az írott nyelv mágiája, de a tenger az megint messzevisz. Darabokra 
tép a révület tigrisfoga." 

Még dobolt bennem a vers ritmusa, amikor felértem a Gianicolóra.' 
Végigrohantam a Passeggiatán, sorra megnéztem az út mellett álló, 
márvány aufzaccra helyezett neoklasszikus mellszobrokat, az olasz köz-
társaság hőseit, ahogy -a múlt század stílusában sorakoznak a sétányt. 
szegélyezve, a fák alatt, Hans Makart ecsete alá kívánkozva. 
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Az ismerős bajusz nem volt ...sehol. Az esthomályból ödafehériett a 
Pantheon kupolája a tornyok és paloták tömegéb ől, a Via Appia felé 
nézve látni véltem Cecilia Metella lőréses, várszerű  síremlékét. A pado-
kon szerelmespárok bújtak egymásba, hátat fordítva Rómának, mint aki-
ket .a pillanat gyönyörén kívül semmi más nem érdekel. 

Zavartan és szégyenkezve botorkáltam le a hegyr ől. 
— Türr István szobrát kerestem — menteget őztem 'a - késés miatt, 

s fel se mentem a műterembe. „Türr István? — csodálkozott a fest ő  —
Talán inkább Nápolyban őrizték meg az emlékét, nem?" A költ ő  hall-
gatott, frissen pezsg ő  élmények foglalták le, s csakhamar másról be-
szélgettünk. 

Mikor még egyszer felmentem a Gianicolóra, hogy most már majd 
igazán megkeresem a bácskai szabadságh őst, nyár volt, s nem voltain 
egyedül. A hőség vastag párafelhőt vont Róma fölé, s e délibábos fény-
ben minden sejtelmessé vált. Az id ő  megállt, de századoktól, évezredek-
től volt terhes, s hiába hozta utánunk triciklijén egész fagylaltboltját 
Homlokába fésült fekete hajával a cukrászlány, lentr ől mintha Nero 
oroszlánjai b őgtek volna fel, s én megrendülve álltam a leny űgöző  • lát-
ványtól, és mégis valami tiszta örömmel, minden mást elfelejtve. 

~ 

Üdvözlet Temesvárról. „A népek városából" teszi hozzá a képes-
lap írója, ami alatt soknyelvűséget kell érteni. Így jut eszembe pár év 
előtti „temesvári élményem", amely némileg kiegészíti a konglomerátum-
ra utaló jelzőt. A bukaresti repülőtér állomásán ődöngtem kétségbeesve, 
mert a hangosbemondó annyira torzított, hogy a román szövegb ől egy 
kukkot sem értettem. Pedig az óra félelmetesen jelezte gépem indulását 
Marosvásárhelyre. Akkor lépett be a nem túl 'forgalmas üvegfalú ho-
dályba megmentőm, egy ötven év körüli, csinos, jól öltözött asszony. 
Könnyű, kockás utazótáska volt a kezében, a fején divatos kis kalap. 
Németül szólítottam meg, s azonnal megkaptam a kielégít ő , pontos vá-
laszt. Hálálkodó szavaimban a csodálkozás is benne volt, hogy ilyen jól 
beszél németül, mire mosolyogva jegyezte meg: Ich bin doch von Temes-
vár! Nem Timišoarát mondott, s a város utolsó szótagját oly nyílt á-val 
ejtette ki, hogy újabb kérdést kockáztattam meg: „Akkor talán magyarul 
is tud?" „Hogyne, hiszen mondtam, hogy temesvári vagyok!" „Milyen  
kár — folytattam kicsit már udvarlós hangon, mert együtt mentünk ki  
a gépeink felé, az ajtóban csak a jegyet kellett felmutatni, miután már  

átestünk a motozáson, s a légi buszok kinn vártak ránk a betonon, az  
övé jobbra, az enyém balra —, milyen kár, hogy pár lépés után elválunk.  

Maga Temesvárra megy, én meg majd Belgrádba. „Jeste iz Jugoslavije?  
— kapta fel a fejét, s bólintásomra még rám nevetett: — Drago mi je!  

Ja sam naim.e Srpkinja." Ezzel elváltunk.  

És azóta is sajnálom, hogy sosem voltam Temesváron. Csak elkép-
zelni tudom a dinamikus, talán valóban a legtöbb nemzetiséggel betele-
pített gyárvárost, ahova • Gozsdu Elek tért meg Zomborból, hogy több  

mint tíz éven át naponta megírja szerelmes levelét a szép Weissnének,  

s ezekből a levelekből kelljen majd összeolvasni utolsó művét, legszebb  
és legizgalmasabb regényét.  

Crnjanski emlékezik még vissza diákkorának városára, Temesvárra,  

s miután ő  is kozmopolita jellegét domborítja ki a latin szellemet ter-
jesztő  piaristákkal, akiknek legjobb diákjai közé tartozott, meg a Kini-
zsi nevét viselő  futballcsapatával, ahol ő  a csatársorban játszott, kitér a  

maga nemzetiségi szigetére a korzóval és a pravoszláv püspöki palotával,  

amely előtt a délceg v Bogdanović  Lucijan, a későbbi pátriárka gusztálta  
az elvonuló nőket, pedig akkor már — teszi hozzá elmarasztaló szigorral  

— vérbajos volt. Eszerint mintha minden népnek meg lett volna a  

külön zárt világa ebben a konglomerátumban, talán egy ideig a csehek-
nek, franciáknak, olaszoknak és bolgároknak is, akiket még Mercy Glau-
dius Florimond császári tábornok telepített, s akik azóta bizonyára beol-
vadtak valamely nagyobb és er ősebb népközösségbe. .  
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Erről a ködbe vesző  távoli múltról azonban már nem beszél senki. 
Hogy itt ültették tüzes trónra . az urak Dózsa Györgyöt, s itt mértek 
halálos csapást a magyar szabadságharcra, csak egyes történelemkönyv-
ben olvasható • már. A mi külön sorsunkat pedig, amikor Temesvárról 
igazgatta Mayerhoffer báró a Szerb Vajdaságot, mint érdektelen történel-
mi közjátékot talán nem is említik sehol. A katonai sánc, amely a határ őr-
vidéket összekötötte, nemsokára megsz űnt, s az utódokat közigazgatási, 
majd országhatár választotta el. 

Temesvár a polgáriasodással n őtt a vidék fölé, mikor már semmi 
kapcsolata nem volt Bácskával, a közelség ellenére sem. Átutaztunk raj-
ta Erdélybe és Bukarestbe, mintha nem a népek országútján feküdt 
volna. Talán a konglomerátum hasonlósága tette, hogy elmentünk mel-
lette „eredetibb" vidékek felé. 

Most azt hiszem naponta jár át autóbusz. Egyszer rá kellene szán-
ni magamat és megnézni végre csak Temesvárt. De hát az ember annyi 
mindennel tartozik önmagának, hogy én se merek elhatározni egy ilyen 
utazást. Vannak városok, amelyek a képzeletünkben élnek, talán sokkal 
szebben, mint amilyenek a valóságban. Ezek közé sorolnám a magam • 
részéről Temesvárt is. 

Mindössze másfél órát várakoztam Bolognában a pályaudvaron. 
Veronából jövet itt kellett átszállnom a direttissimóra Firenze felé. Nyár 
volt, kiültem a peronra, az olasz vasútállomások mindenütt egyformán 
tarka és egy pillanatra el nem csituló zsongásába. Fehér kabátos pin-
cér bujkált ügyesen a tömegben, habos söröket vitt a válla fölé emelt 
kerek tálcán és hangosan énekelt. Szemben velem egy öreg apáca ült 
nagy szemű  rózsafüzérét morzsolgatva ebben a lármában egykedv űen. 
Kicsit távolabb kövér barát szunyókált, s a korlátnál kispapok nevet-
géltek ugyanolyan felszabadultan, mint más fiatalok. Itt aztán semmi 
sem árulta el, hogy kommunistát ültettek a polgármesteri székbe. Per-
sze az sem, hogy pokolgépes merényletet követnek el majd öt év múlva 
nem tudni kik, nem tudni kik ellen és miért. Illetve a történelmi ködben 
felderengenek a frontvonalak, éppen csak a felderítés várat magára s az 
ellenfelek nyílt felvonulása. 

Mikor Nádasdy Tamás idejött diáknak, olvastam az este, miel őtt a 
rettenetes hír a bolognai pusztításról a rádióban elhangzott volna, „ba-
rátságos, szolid nép lakta a várost". Kapuit kitárta a világ mind a négy 
égtája felé, s a tizenkettedik században létesült egyeteme a reformáció 
szellemétől sem idegenkedve bocsátotta útjukra a humanistákat. Ná- 
dasdy Tamás is hazament horvátországi. birtokára és iskolát nyitott, majd 
nyomdát állított fel, s gyönyörű  episztolákban számolt be feleségének, 
Kanizsai Orsolyának mindennapi dolgairól. Bán volt, horvát f őúr, ez 
azonban abban az id őben nem jelentett idegenséget se olaszoktól, akik-
től „csak a tenger választ el", mint írta, se magyaroktól, akikkel oly 
sok nép élt az idő  tájt a közös királyságban. Nagy Lajos alatt még a 
bolognai olaszok is, miután meghódoltak a magyar uralkodó el őtt és 
uruk, Pepoli Jakab vezérlete alatt csatlakoztak további hadjárataihoz. 

Persze, nem a nép dolga volt ez, sem Itáliában, sem Magyarországon. 
Egyszerűen az urak rendelkeztek alattvalóikkal, s még talán Dante és 
Petrarca sem a saját jószántából ment követségbe a hódítóhoz. Itália 
népe a maga történelme során megszokhatta az idegenek elég s űrűn változó 
uralmát. Költőik és tudósaik ugyan ott is az udvarokban kaptak helyet, 
sőt tanácsadási jogot, mint Mátyásnál, Budán, de a nép maga szolga-
sorban maradt, s így mindegy lehetett, kinek a parancsa szerint kell 
élnie olasz vagy idegen járomban. 

De hiszen a lassan már testvérháborúhoz hasonlító mai Olaszor-
szágban sem nép harcol nép ellen. Sötét politikai hatalmak becstelen 
küzdelme ez, amelyben a nép a tehetetlen áldozat. Csak most nem er ősza-
kos királyok döngetik az itáliai városkapukat, mint Nagy Lajos korában: 
Az olasz néptől idegen érdekek, idegen t őke pénzeli, idegen beavatkozás 

38 



támogatja a földalatti maffiát. Nagy Lajos még nyílt sisakkal érkezett 
Bologna alá, ahol mirhával, poniagranáttal és toscanai borokkal fogad-
ták. A mai hódító szándék személytelen, felismerhetetlen és láthatatlan 
pusztító kezek munkájában próbálja elérni célját. 

S nem is annyira a kommunista polgármester, sokkal inkább az 
1848-as forradalmak hatására épp Bolognában felgyúlt tüzek, s a máso-
dik világháború ott szervezett partizánmozgalmai suóallják, hogy kell 
ott lennie harcra képes népnek ma is. Ezt mondják az olasz politikai élet 
ismerő i és a világ tájékozott közvéleménye. 

Én azonban nem egykönnyen szabadulok meg iménti olvasmányom 
hatása alól, s önkéntelenül belesóhajtom a sötét éjszakába: boldog közép-
kor! Az erőszakot, a jogtalanságot is nyílt sisakkal végrehajtott rabló-
lovagok civilizálatlan kora, amikor a hódítók lovascsapatai nyomában 
jóhiszemű  költők és tudósok jártak, s angyali naivitással hirdették a 
humanizmus tanításait. Védekezni lehetett ellenük, a hódítók és huma-
nisták ellen egyaránt. Mert láthatók voltak, ahogy a hegyek alatt, a 
folyók vagy a tenger partján poroszkáltak, szabadság és rabság, felvilá-
gosodás és sötétség ellentmondásai között, de mindig nyíltan és harc-
ra készen, korántsem olyan alattomosan pusztítva, mint napjainkban. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

HORVÁTH MÁTYÁS 

A KAKUKKFŰ  FELDOLGOZÁSA 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 7. OSZTÁLYÁBAN 

Nem titkolt meggyőződésünk, hogy a magyart idegen nyelvként erre 
szolgáló tankönyveinkben zömmel konstruált szövegek segítségével kell 
tanítanunk. Ugyanakkor azt is valljuk, hogy a nyelvtanulás egy fejlet-
tebb fokán a szerbhorvát anyanyelv ű  tanulókkal meg lehet és meg kell 
ismertetni a magyar irodalmi nyelvet is, irodalmi szövegek segítségével. 
Míg ez utóbbi feladaton munkálkodunk, lényegében egy fontos m űvelő-
dési célt teljesítünk: megismertetjük a gyermekekkel a magyar szépiro-
dalmat, sőt arra törekszünk, hogy a fejlettebb nyelvérzék űekben vonzal-
mat ébresszünk ez új irodalom iránt. 

A magyar irodalom megismertetésének legfontosabb eszköze a házi 
olvasmány. A feldolgozás módja, a kijelölt m űvek megközelítése, az iro-
dalom megszerettetése még az anyanyelvtanítás keretében sem egyszer ű  
feladat. Az irodalmi nevelés céljainak maradéktalan elérése még ott is 
csak a legműveltebb, legügyesebb tanárainknak sikerül. A környezetnyelv 
tanítása keretében nem véletlenül vet ődött fel a pedagógusok részér ől, 
hogy el kellene mélyedni e kérdésben. 

A házi olvasmányok feldolgozásáról szóló szakirodalom általában 
igen gyér. A megjelent vagy ismert tanulmányok is megmaradnak az 
általánosítások szintjén. És nem is lehet másképpen! Az alapelveket min-
den kijelölt házi olvasziiánynál, minden konkrét gyermekcsoportnál más-
ként lehet alkalmazni. 

Még inkább így van ez a környezetnyelv tanításában. Az alapelvek-
re is módjával, fenntartásokkal támaszkodhatunk. A tanításnak, a ma-
gyartanárnak tehát Úttörő  munkát kell végeznie ezen a téren. Els ősor-
ban az olvasás megszervezése nem lehet azonos, mint az anyanyelvi 
tárgynál. Az anyanyelvi irodalomtanításban tanterveink négy vagy több 
kötetnyi szépirodalmi anyagot jelölnek ki házi olvasmányul. A környezet-
nyelv tanterve osztályonként egy-egy kötetnyi szöveggy űjteményt javasol 
a magyar irodalom megismertetéséhez. Óratervünkben tehát helytelen 
lenne három-öt órát el őirányozni egy blokkban a házi olvasmány feldol-
gozásához. 

A Kakukkf ű  című  antológia 13 elbeszélést tartalmaz a mai magyar 
irodalomból. Ha a magyartanár jól ismeri az el őző  tanítási évb ől vagy 
évekből osztálya nyelvi ismeretszintjét, már az év eleji tervez őmunka 
keretében eldöntheti, hogy vajon minden elbeszélést vagy azok egy ré-
szét dolgozza-e fel a tanítási év folyamán. A tanulók elé nem állíthatunk 
megoldhatatlan nyelvi feladatokat. Ha úgy találja, hogy az a 7. osztály, 
amelyben tanít, képtelen egyik-másik szöveget megérteni, nyelvileg meg-
közelíteni, bátran kihagyhatja tervéb ől. Az így kialakult szövegterjedel-
met osszuk be ezután az egész tanítási id őre! Egy-egy elbeszélésre —
terjedelem, nyelvi problémákra való tekintettel — egy-két órányi tanítá-
si idő t határozhatunk meg. 

A másik szervezési kérdés a kötelez ő  jelleg kerülése lenne. A kötet 
45 dináros áron került forgalomba, tehát nem sokkal drágább, mint bár-
melyik magazinunk. Ennek eienére ne er őltessük kötelez ő  megvételét. 
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Az iskolának kötelessége a kell ő  példányú könyvtári anyag biztosítása, 
nem a szülőnek. A családi költségvetés növelése már eleve bizonyos el-
lenszenvet ébreszthet az olvasmány, rajta keresztül a magyar irodalom 
iránt. Ha az iskola nem képes biztosítani a megfelel ő  számú kötetet, a 
magyartanár ezt .a feladatot nem iktatja munkatervébe. Másrészt a szó-
használatban is kerüljük a „kötelező" terminus használatát. Kutatási ada-
tok bizonyítják, hogy még az anyanyelvi nevelés keretében sem olvassák 
el a tanulók a kötelező  olvasmányokat, .éppen a „kötelez ő" jelleg keltet-
te ellenállás következtében. A megkötezelítés, a feldolgozás legyen olyan 
vonzó, hogy a tanulók kényszer és kötelezettség nélkül valóban elolvas-
sák ezeket az elbeszéléseket, vagy legalábbis minden tanuló elolvassa azok 
egy részét. 

A következőkben tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tud-
juk megteremteni a fentebb említett vonzó jelleget. 

Valami eleve nem lehet vonzó, ha meghaladja er őnket, túl magas 
követelmény elé állít bennünket. A novellaválogatás egyik legfogasabb 
kérdése éppen ez volt: bemutatni a mai magyar elbeszél őirodalmat úgy, 
hogy az a nyelvet tanuló gyermekeknek megközelíthet ő  legyen, ugyan-
akkor reális képet alkothassanak a magyar kisepika legjelesebb m űvei-
ről és alkotásairól. Nyilván egyik gátló akadálya a megértésnek a lexika 
lesz. Minden elbeszéléshez szószedetet mellékeltünk. Bizonyára segítsé-
gére lesz a tanulóknak a tartalom értelmezésében, ám csak általános 
tájékoztatást, segítséget jelenthet. A Magyartanár egy-egy elbeszélés fel-
dolgozása előtt saját megítélése szerint még végezhet és végeznie is kell 
bizonyos szemantizációt. A sarkalatos kifejezésekhez nyújthat segítséget. 
Ugyanakkor éppen e tevékenység közben hívhatja fel a tanulók figyelmét, 
adhat alkalmat az önálló szótárhasználatra. Tegye lehet ővé, hogy min-
den tanuló szabadon használja a kétnyelv ű  szótárt. Az azonban nagyon 
helytelen eljárás lenne, ha a tanulók minden egyes ismeretlen szót láza-
san kutatnának a szótárakban. Utaljunk arra, hogy els ősorban igyekez-
zenek bizonyos kifejezéseket, szavakat magából a szövegb ől értelmezni. 
A haladó nyelvtanuás fokán már várható, hogy egy viszonylag gazda-
gabb szókészlet lehet ővé teszi a folyamatosabb olvasást és megértést, 
ugyanakkor azt is, hogy a jelentkező  ismeretlen szavak értelmet nyer-
nek a szövegkörnyezetb ől vagy a cselekményb ől. Nem is annyira a kü-
lönálló szavakra, hanem az • állandó szókapcsolatokra, kifejezésekre, fra-
zeológiai egységekre, idiomatikus kifejezésekre tereljük a figyelmet. A 
konstruált leckeszövegek ugyanis általában egyszer űsített nyelvi anyaguk-
kal ezek megfigyeltetésére nem adtak alkalmat. Az irodalmi szövegek a. 
művelt köznyelv és irodalmi nyelv fordulataival ismertetik meg a tanu-
lót, azaz közelebb állnak a valódi, életes nyelvhasználathoz. yMásrészt 
hívjuk fel a figyelmet a nyelvhasználat stilisztikai elemeire is. Az érzék-
letes nyelvi ábrázolás megköveteli a trópusok használatát. Pl. a jelz ős 
szerkezetek szerepe nyilvánvaló a leíró részekben. Tanítványaink az anya-
nyelvi irodalom jóvoltából már tisztában vannak ezek használati értéké-
vel. Most erősítsük ezeket az ismereteket a magyar irodalom és nyelv-
használat vonatkozásában. A párbeszédek megfigyeltetése is hasznosít-
ható ismeretekhez vezet. Itt szemléltethetjük, hogy valós beszédszituáció-
ban nem élünk minden alkalommal a teljes mondatszerkezetekkel, illet-
ve bizonyos beszédhelyzetben a mondatok helyzeti energiát, sokszor 
ellentétes jelentést nyerhetnek. 

Akadályozhatja a megértést, hogy a tanulók nem ismerik sem a 
régebbi, sem a legújabb magyar történelmet. Válogatásunkkor igyekez-
tünk elkerülni az erős történelmi-társadalmi kötöttség ű  szövegeket. A 
forma azonban elválaszthatatlan a tartalomtól, s a valóságból fakadó 
események, még-  ha fikciók is, egy adott nép társadalmi valóságból fa-
kadnak. A feldolgozás el őtt tehát a szükség teremtette arányban közöl-
jünk adatokat a korról, melyben a cselekmény játszódik. De nemcsak 
időfolyamatról, hanem társadalmi osztályokról is šzólnunk kell. A magyar 
nép háború utáni fejlődése sokban eltér a jugoszláv társadalom fejl ő-
désétől. Éppen ezért bizonyos .szociológai vonatkozású ismeretek csak tá-
mogathatják a szövegek megértését. 

41 



A magyarázatok héve azonban ne ragadja 'el a tanárt. A szöveg ne 
szolgáljon ürügyül, hogy hosszadalmas és unalmas ismertet őkkel untas-
suk a tanulókat vagy helyettesítsük magukat az irodalmi szövegeket. 
Nagyon megfontoltan csak azt közöljük; ami • értelemzavaró elemeket 
háríthat el. Ne válljék a szövegfeldolgozás történelemórává! 

Mi pedagógusok általában megfeledkezünk arról, hogy a gyermek 
életének szerves tartozéka a vidámság, a humor. Még akkor sem aka-
runk erről tudomást venni, ha az osztályban minden apróság, baklövés, 
ügyetlenség általános nevetést vált ki, s a gyermekek szinte lesik, mikor 
pukkanhat ki belőlük a .nevetés. Az irodalomban sem vetik meg a vidám 
szövegeket. A Kakukkf ű  földolgozásakor éppen ebb ől az adottságbál 
indulhatunk ki. Szeptemberben, az els ő  hetek bemelegít ő  tevékenysége 
után, mielőtt még a házi olvasmányról egy szót is ejtettünk volna, vi-
gyük be a kötetet az osztályba és olvassuk fel a tanulóknak Somogyi 
Tóth Sándor Gabi című  regínyéből a kijelölt részletet. Bevezetésként 
beszélgessünk el velük a következ őkről: 

Ki vezet naplót? Mi a haszna a naplóvezetésnek? Milyen a nap-
ló stílusa? 

Milyen ragadványnevek vannak az osztályban? Etimologizáljuk 
az Estebány és Zsu neveket. Hogyan keletkeztek az osztály ragadvány-
nevei? Mennyire jellemzőek? Mi a humoros bennük? 

Használnak-e diáknyelvi kifejezéseket? Gy űjtsük össze ezeket! 
Mi a jellegzetességlik? A magyar nyelvben is találunk hasonlókat. Itt 
közlünk a szószedet nem tartalmazta kifejezésekb ől néhányat. Pl. ugrál-
hatnak a nagyhatalmak; srác; nyúlfej; dinnye, leszúrta a találmányát stb. 
Hogy mondanák a tanulók ezeket anyanyelvükön? Figyelmeztessük őket, 
hogy ne szó szerinti fordításra törekedjenek, hanem az értelmüknek meg-
felelő  szerbhorvát kifejezést keressék. 

Ezután mutatjuk be nekik magát a kötetet. Néhány szóval jelle-
mezzük az író munkásságát, és bemutatjuk fényképét. Vigyázzunk! Nem 
az a célunk, hogy irodalomtörténetet tanítsunk, hanem hogy érdekl ődést 
keltsünk a magyar irodalom iránt. A hangsúly tehát az irodalmon, az 
olvasáson legyen, nem az irodalomtörténeti adatokon. Nagyon helytele-
nül járnánk el, ha így tennénk fel a kérdést: „Bizonyára hallottatok már 
Somogyi Tóth Sándorról?" Miért és hol hallott volna a tanuló róla? Az 
sem bizonyos, hogy magyar tanítási osztályban sok tanuló adna igenl ő  
választ. Ne feledkezzünk el arról, hogy nem anyanyelvi osztályban 
vagyunk. 

Ezután kifejez ően, értelmezve felolvassuk az els ő  naplórészletet. A 
tanári felolvasás után irányító kérdésekkel a humoros részekre tereljük 
a beszélgetést. Megállapítjuk, mi képezi a humor forrását: a sajátos gyer-
meki gondolkodásmód, a világlátás, a tudományos eredmények feliiletes 
ismerete, a képzelet szabad száguldása.. 

Miért volt képzeletük középpontjában a. televízió? 
Miért hallgattak el a gyerekek az apa érkezésekor, habár az éppen 

a társalgás továbbfolytatására szólította fel őket? 
A második rész felolvasása alkalmat adhat a generációs különbségek 

megbeszélésére. Mi a helyzet saját családjukban? Egyesek még mindig 
hogyan viseltetnek a vallás kérdéseihez? Szabad-e tapintatlanul vagy dur= 
ván állást foglalnunk a szül ők és nagyszülők nézeteivel szemben? 

A harmadik rész felolvasása után a tartalmi elemeken kívül kité-
rünk a regényrészlet nyelvezetére, stílusára. A választott forma, a napló 
lehetővé teszi az írónak, hogy a társalgási stílus elemeit is felhasználja. 
Ez azt jelenti, hogy szerepl ői szájába olyan kifejezéseket ad, amelyek 
nem mindig állják ki a nyelvi helyességet. Pl. mén a teve ... Lehet, hogy 
tanítványaink környezetükb ől éppen ezt vagy hasonló kifejezéseket sajá-
títottak el. Alkalmunk van tehát arra, hogy a beszédhelyzet és használati 
érték viszonylatára mutassunk. Találunk a szövegben mosdatlan kifeje-
zést is. Az ilyen és hasonló szavak, kifejezések használata sem ritka a 
gyermekcsoportokban. Máshol, más beszédhelyzetben megbotránkoztató 
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volna, itt jellemez. Helyzetet és szerepl őket egyaránt. Tehát az író a nyelv, 
a .stílus eszközeivel jellemzi szerepl őit anélkül, hogy maga véleményt 
nyilvánítana. 

Véleményünk szerint a felolvasásra javasolt szöveg olyan bájos, any-
nyira mai és a hasonló korú fiatalok életéb ől vett, hogy meg fogja 
ragadni a tanulók figyelmét, érdeklődést kelt az egész kötet anyaga iránt. 
Ha valóban megteremtődött a kedvező  feltétel, abban az esetben a peda-
gógus mutassa be a kötetet. Néhány szóban ismertesse szerkezeti ele-
meit. Különösen ajánlatos felhívni a figyelmet a szerbhorvát nyelv ű  utó-
szóró. Önálló olvasással a tanulók tájékozódhatnak anyanyelvükön a mai 
magyar novellairodalom sajátosságairól. Ezután kiosztjuk a könyvtári kö-
teteket, és feladatul adjuk, hogy a tanulók egy kijelölt id őpontra készít-
sék elő  bemutató olvasásra Szakonyi Károly János és Jánoska című  
elbeszélését. 

Miért éppen ezt a szöveget javasoljuk, és miért bemutató olvasásra? 
A 7. osztályban már pubertáskori gyerekekkel dolgozunk. A 13-14 

éves gyerekek az els ő  szerelmek korát élik. Az els ő  szemérmes, titkolt 
érzelmek jelentkeznek vagy szöv ődnek a nemek között. Az ajánlott elbe-
szélés éppen hasonló korúakról, őket foglalkoztató témáról szól szelíd 
szexualitással. A testiségnek nyoma sincs a feldolgozott eseményben. 
Tiszta, szép vonzalmat dolgoz fel Szakonyi, olyat, ami annyira jellemz ő  
erre a korra. És jellemz ő  az is, hogy ez az a kor, amikor válságba kerül-
nek a gyerekek. Egyrészt jellemz ő  rájuk :a fokozódó függetlenedés a szü-
lőktől — és ennek velejárója az ifjúkori szerelem is —, másrészt ott-
hon, a családban még mindig a kisgyermeket látják a szül ők bennük. 
Ezen az ellentéten alapul a konfliktus. A szerz ő  nem mutat kiutat a 
helyzetből. Nem is mutathat, mert minden fiatalnak magának kell meg-
harcolnia önállóságát, minden egyén a maga sajátos környezetében éri 
el fokozatosan a felnőtté válás egyes stádiumait. 

Azért javasoltuk feladatul a bemutató olvasást, mert a házi olvas-
mány feldolgozásában nem lehet merev szabály, hogy a tanuló otthon 
olvassa el a szövegeket, elemzi azokat, és az iskolában csak verbális 
megbeszélést folytathatunk a már ismert elemekr ől. Éppen ebben a 
tárgyban, a környezetnyelv tanításában élhetünk azzal a megoldási lehe-
tőséggel, hogy az osztályban, közös olvasással tanulmányozzuk vagy újra 
tanulmányozzuk a szöveget. 

A kijelölt órán tehát meghallgatjuk az elbeszélés bemutató olvasá-
sát. Ezt követ ően választ kaphatnak a tanulók az esetleg felmerül ő  kér-
désekre, illetve szómagyarázatot adhatunk. Ez utóbbinak kevés a való-
színűsége, mert a szöveg közismert kifejezéseket tartalmaz, és talán a 
legegyszerűbb nyelvi szerkezetű  mindegyik közül. 

A megbeszélésben két szempont vezet bennünket: Jánoska és Éva 
kapcsolata, Jánoska és János (az apa) kapcsolata. 

Jánoska vonzódik Évához. A vonzalom azonban nem fogalmazódik 
meg benne mindjárt a maga teljességében. Az elbeszélésben nem egy 
kész, kiforrott érzelemmel találkozunk. A szemünk el őtt fokozatosan 
tudatosul a gyerekben, hogy azt a lányt, akivel szeret együtt lenni, tulaj-
donképpen szereti. Kerestessük meg válogató olvasással, melyek azok' a 
részek amelyek ezt a tudatosulási folyamatot jelzik! 

„Megszorította a lány csuklóját ..." 
„Egyszer majd megcsókolom ..." 
„Jánoska nekidőlt a falnak ..." 
Keressük meg azt a részt, amelyben tudatosult, megfogalmazódott 

a fiúban a szerelem! 
„Jánoska megfogta a kilincset. Istenem, gondolta, Vica,• szeretlek. 

Vajon érzed-e? Tudod-e?" 
A fiú érzelmeinek fokozatos formálódásával, tudatosulásával párhu-

zamosan bontakozik ki a konfliktus közte és a szül ők, különösen az apja 
között. A benne elhatalmasodó érzéssel vívódó fiút otthon még kisfiúként 
fogadják. 
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Keressünk bizonyítékot állításunkra! 	 • 
Apja kétségtelenül még rövidnadrágos kisgyereknek tekinti. 'Ber-

zenkedik, mert késett, és nem mutat kell ő  érdeklődést a játékvonat pí-
tése és kezelése iránt. Értetlenül áll a fiú látható közönye láttán. 

Nem viszi el őre a cselekményt, de felhívhatjuk a tanulók figyeltnét 
még egy körülményre. Vajon kit érdekel jobban a játékvasút? Jánost 
vagy Jánoskát? Olvassuk fel a bizonyító szövegrészeket! 

A jelenség ismét tipikus. Mondassunk példákat a tanulókkal, be-
széljék el saját élettapasztalataikat. Ne elégedjünk meg csupán a hobbi-
val kapcsolatos egyéni élményeikkel. Elmondhatják saját konfliktusaikat 
is a szüleikkel. Hogyan, miben nyilvánul meg náluk a generációs kü-
lönbség? 

Fejlettebb nyelvtudású osztályokban megkísérelhetjük a jellemzést 
is. Erre a célra olyan szöveget válasszunk, amelyben a szerepl ő  vagy se-
replők jelleme tetteikben szemléletesen megnyilvánul. Pl. igen alkalmas-
nak tartjuk e feladat megoldására Galgóczi Erzsébet A vessz ő  című  no-
velláját. A szöveget most már otthoni olvasással készíttessük el ő . Szem-
pontokat ne adjunk az olvasáshoz. Fél ő , hogy a didaktizálás csak riasz- 
tóan hatna a tanulókra. Amikor az óra eleji szervezési percekben vagy az 
óraközi szünetekben folytatott beszélgetések alapján meggy őződtünk ar-
ról, hogy a tanulók már mind ismerik a szöveget, megszervezem a fel-
dolgozó órát. 

Az előkészítő  percekben vázoljuk a szituációt: egy tizennégy éves 
általános iskolás kislány nagybeteg édesanyját ápolja. Hogyan lett fél-
árva, mi okozhatta az anya betegségét? Keressük meg a szövegrészlete-
ket, amelyek utalnak ezekre az elemekre! 

Ki hallott már a rákos megbetegedésr ől? Milyen áldozatot vállalt 
a kislány anyjáért? Hol olvashatunk a betegápolással járó megpróbálta-
tásokról? Milyen munkát kellett végeznie? 

Véleményetek szerint milyen tulajdonságokkal rendelkezhetett ez a 
kislány, aki mindezt vállalta? 

A környezet tisztában volt a család helyzetével. Szolidaritást vál-
laltak mindkett őjükkel. Keressetek szövegrészeket, amelyek az emberek 
együttérzését igazolják (szomszédok, az orvos, a tanárai). 

Magyarázzátok mea az orvos szavait: „Neked miért kell szenvedni? 
Teher, szenvedés volt Annuskának édesanyja ápolása? 

Mi volt erősebb: a lélek vagy a test? Olvassuk újra aát a részt, 
amely a testi csüggedést és a lélek lankadatlanságát igazolja! 

Mit jelent ez a mondat: „De a vessz őre már nem volt szükség.' 
Az elbeszélésben nyoma sincs a sajnáltatásnak vagy önsajnáltátás-

nak. A szerző  kerülte az olcsó, hatásvadászó eszközöket, hogy olvasóit 
meghassa. Az óravezetésben, a megbeszélésben nekünk is ezt a megoldást 
kell. választanunk. A szöveg maga, egészében kelt nemes érzelmeket, 
együttérzést a kislánnyal. Felesleges belemagyarázással rontani az elbe-
szélés összhatását. 

A következő  feldolgozásra kerülő  szöveg lehet Sánta Ferenc Kicsi 
madár című  elbeszélése. A megbeszélés el őtt tájékoztathatjuk a tanu-
lókat. Ez esetben szükséges a szerz őről is beszélni, ugyanis életrajzából 
választ kaphatnak a tanulók arra a kérdésre, honnan ismeri olyan jól a 
falusi szegénység és a módosabb rétegek közötti viszonyt. 

Jól használhatjuk az Írók, képek című  kiadvány első  kötetét. Képe-
ket, is adatokat is találunk az író gyermekkoráról: apja ... „— a pa-
raszti sors reménytelensége el ől menekülve — előbb éveken át pincéres-
kedett, majd a legkülönfélébb alkalmi munkákból élt. A fia úgy emlék-
szik vissza rá, hogy szinte sose volt otthon: járta a szomszédos falvakat, 
hogy megkeresse családjának a betev ő  falatot. Ünnep volt, amikor 
megjött. 

Sokfajta tündéri képességgel volt megáldva. Nagyon szépen tudott 
például tárogatózni. Ha vidékre ment muzsikálni, nemegyszer magával 
vitte a fiát is. A Marosvásárhely környéki falvak poros utcáit járva Sánta 
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Ferenc már öt-hatéves korában társadalmi méretekben érzékelhette, 
mekkora kiterjedése van a szegénységnek." 

A novellahelyzetnek van tehát valóságmagva. Valószín űleg apjával 
járva ismerhette meg a falusi zenészek, énekesek helyzetét, társadalmon 
kívüli helyzetüket, a módosabb rétegek hozzájuk való viszonyát.  

Hogyan ábrázolja az író a kisfiú természetadta kivételes tehetségét?  

Olvastassuk el újból az idevonatkozó szövegrészeket! 
„Engem az Isten meg fog verni, édes fiam!" — kiált fel a kisfiú 

anyja. Értelmeztessük a tanulókkal az anya szavait! Mivel ir_dokolh.atjuk 
az anya félelmét? 

„A doktornak pénz kell, az orvossághoz is, s ha nincs, az Isten se 
törődik a szegény emberrel. „Milyen volt nálunk a helyzete a munkás-
embernek a forradalom el őtt? Milyen volt az orvosi ellátottság? Milyen 
most a helyzet? 

Társadalmunk sokat . tesz, hogy támogassa, segítse a gyermekes 
családokat. Soroljátok fel, milyen juttatásban részesülnek az állapotos 
vagy kisgyermekes anyák! Az író ezzel szemben azt írja elbeszélésében: 
... „megint ver az Isten minket, anyánk gyereket vár." Miért tekintették 
a sok gyereket istencsapásnak abban az id őben? Indokoljátok! 

Keressünk• szövegrészeket a kocsma vendégeinek jellemzésére. Mi-
lyen volt Réce Gáspár, a molnár; Kácsa András és fia, Imre; Botos Jani. 

Mi játszódott le a kisgyerek lelkében, amikor a dölyfös Kácsa Imre 
énekkésre akarta kényszeríteni? Idézzük a szöveget! 

Voltatok-e veszélyhelyzetben? Idézzétek fel, mi fordult meg a tí 
fejetekben akkor! 

Déry Tibor Mákos tészta című  elbeszélését otthon elolvastatjuk, ta-
nulmányoztatjuk. Az iskolai feldolgozó órán a megbeszélés vezérfonala-
ként felkerül a táblára a következe ő  vázlat: 

1. Az anya tésztát gyúr. 
. 2. Lonci nem tud ellenálni' a kísértésnek. 

3. A börtönben. 
A vázlat alapján mindenekelőtt tisztázzúk a szerepl őket, társadalmi 

helyzetüket és a helyszíneket. Mell őzzük a részletező  reprodukálást. Arra 
törekedjünk, hogy az elbeszélés három ellentmondásos helyzetével kap-
csolatban állásfoglalásra bírjuk a .tanulókat,, Az ellentmondásos helyze-
tek a következ ők:  

Az éhező  család, a korgó gyomrú gyermekek és a tésztát gyúró 
anya. A várakozással ellentétben az, asszony nem a gyermekek kínzó éh-
ségének kielégítésére törekszik, hanem durvaságával, átkozódásával igyek-
szik azokat elriasztani, magától és az ételt ől távol tartani őket. 

Igyekezzünk a megbeszélést olyan mederbe terelni, melynek ered-
ményeképpen a tanulók kifejtik véleményüket. Ne befolyásoljuk őket a 
véleményalkotásban! Valószínű , hogy_ ellentétes. vélemények alakulnak ki 
az olvasottak hatására. Ezeket az ellentéteket ne tanári magyarázattal 
oldjuk fel. Az egymással szembeszegül ő  véleményeket úgy irányítsuk, 
hogy lassan-lassan világossá váljék a tanulók el őtt, miért leplezte érzé-
seit durvasággal a munkásasszony. 

Lonci fontos megbízatást kap: ő  viszi a kincset jelentő  egyszerű  
ételt bebörtönzött bátyjának. Útközben er őt vesz rajta, az éhség és bele-
kóstol a mákos tésztába. De nemcsak ő  veri el az .éhét, még egy kóbor 
kutyának is jut a maradékból. Könnyelm űen elosztogatja azt, amit test-
vérei meg sem kóstolhattak, és hiába várja bátyja a börtönben. 

A tanulók fejtsék ki a. véleményüket a kislány tettér ől. Az állásfog-
lalások feltehet ően ebben az esetben sem lesznek egyértelm űek. Az ellen-
tétes nézetek szembeállításával bontakoztassuk ki fokozatosan Lonci hely-
zetét: a fejletlen, kiéhezett gyereklány :nem képes ellenállni a létfenntar-
tási ösztön parancsának. 

Milyen erkölcsi normák alapján lehet elítélni a kislányt? 
Jogunkban áll-e pálcát törni a kislány tette felett? 
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c) A börtönben mindkét testvér hazudik. Az egyik a börtönkosztot 
dicséri, a másik az otthoni konyha ínyencségeit. 

Mi készteti hazudozásra a testvéreket? 
A tanulók ajkán felhangzó vélemények összegezését képezhetik a 

szereplők jellemeinek, az elbeszélés rejtettebb mondanivalóinak: Ez utóbbi 
lenne az optimálisan elérhető  végső  cél: a tanulók ne csak a cselekmény 
szimpla megértésénél állapodjanak meg, hanem a rejtetteb írói üzenet 
megfejtése legyen a betet őzése elemző  munkánknak. A jó taktikai érzék-
kel vezetett beszélgetés, állásfoglalásra késztetés feleslegessé teszi a szö-
veg tanár által történ ő  értelmezését. 

Ha azt tapasztaljuk, hogy a tanulók valóban a felszíni történések 
mögé képesek hatolni, próbálkozzunk meg a szöveg stilisztikai elemzé-
sével is. Egyetlen képi elemet, a jelz ős szerkezeteket próbáljuk meg ki-
emelni. Az elbeszélés egyes részeinek újbóli olvasásával, tanulmányoz-
tatásával hívjuk fel a figyelmet a jelz ős szerkezetek szerepére • 

Péter, Lonci és az anya alakjának megmintázásában; 
az evés leírásában (a kislány feneketlen éhsége — a tészta ízei); 
Józsi. és a börtön ábrázolásában. 

A pedagógus fokról fokra (elbeszélésr ől elbeszélésre) növelheti a 
tanulók önállóságát az egyes szövegek feldolgozásakor. Nem javasoltunk 
és nem is javasolhatunk meghatározott sorrendet az elbeszélések feldol-
gozásához. Minden egyes iskolában és minden egyes 7. osztályban a pe-
dagógusnak kell eldöntenie, milyen sorrendben dolgozhatja fel a kötet 
anyagát a hely, idő, alkalom elvének megfelel ően, és elsősorban a ta-
nulók nyelvi előmenetele figyelembevételével. 

A további szövegek feldolgozásakor alkalmazhatjuk a következ ő  
szempotokat: 

1. Világos szerkezetű  elbeszélést jelenetekre bontunk. A tanulók az 
egyes jeleneteket önállóan reprodukálják, ügyelve . arra, hogy minél 
eredetibben elevenítsék fel a cselekmény helyszínét (természeti vagy 
belső  környezet), a szerepl őket (alakjuk, ruházatuk, viselkedésük). Állás-
foglalással részleges vitákat kedzeményezhetünk az egyes szerepl ők vi-
selkedésével, tetteivel, a többi szerepl őhöz fűződő  viszonyukkal kap-
csolatban. 

2. A kilakult jártasságok alapján önállóan tagolhatnak egy elbeszé-
lést, és a közös munkában felkészülésük alapján reprodukálják a fon-
tosabb elemeket. 

3. Elbeszélő  versenyt szervezhetünk. Eigyelmiink irányulhat 
a szöveg minél eredetibb akusztikai el őadására, 
a szöveg tömörítésére, 
a cselekmény kiegészítésére, 
a cselekményhez hasonló élmény elmondására. 

A legutolsó szempont a tanulótól teljes nyelvi önállóságot követel, 
tehát csak azokban az osztályokban kísérletezzünk vele, ahol megítélé-
sünk szerint nyelvileg a' tanulók megbirkózhatnak a feladattal. 

Az elbeszélő  verseny kapcsolódhat valamelyik általános nyelvi meg-
mozdulásunkhoz. A magyar nyelvművelő  egyesületek és a Jó Pajtás min-
den évben beszédművelési versenyt szervez. Ezeken a vetélked őkön a 
nem magyar nemzetiségi tanulók is részt vesznek. A házi olvasmány 
feldolgozása, keretében az elbeszél ő  verseny lehetőséget ad pedagógus-
nak, tanulónak egyaránt, hogy egyrészt felkészüljön egy hasonló rendez-
vényre, másrészt alkalom arra is, hogy a tömeges részvétel keretében 
felderítsük a legfejlettebb nyelvi képesség ű  tanulóinkat, akik sikerrel 
szerepelhetnek nyilvános rendezvényen. 

4. A házi olvasmány,  feldolgozásának szóbeli részét irodalmi vetél-
kedővel zárhatjuk. A tanítási év vége felé, amikor közös munkával az 
egész kötet anyagát részletesen megismerték a tanulók, a szövegfeldol-
gozást kiegészíthetik a magyar irodalomra és a szerz őkre vonatkozó 
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adatok önálló tanulmányozásával. Az útmutatással egyidej űleg kitűzzük 
a vetélkedő  időpontját. 

Formailag a verseny olyan lehet, mint a tévéb ől jól ismert „Ki 
mit tud?" vetélkedők. A tanulók ismerik a hazai tévéhálózat adásaiból 
ezt a versenyformat, vagy éppen részt is vettek már hasonlóban. Isme-
retes, hogy mennyire leköti az ifjúságot a versenyeknek ez a tömeges 
formája. Várható, hogy az osztályban vagy a párhuzamos osztályokkal 
szervezett vetélked ő  hasonló érdeklődést vált ki a gyerekekb ől. A kellő  
motívum tehát megvan ahhoz, hogy az egész tanítási évben folyó szöveg-
tanulmányozást a tanulók most a részletek tisztázásával, meger ősítésével 
tetőzzék be. 

5. Írásbeli dolgozat íratása. Ha a magyartanár úgy találja, hogy a 
tanítási év második felében a szövegfeldolgozás osztályát érzelmileg 
megragadta, az események, eszmék, szituáció vagy erkölcsi elvek a tanu-
lókban tovább gyűrűznek, nem jár el helytelenül, ha a feldolgozott no-
vellák alapján jelöli ki az iskolai dolgozat témaját. Egyszer ű  szöveg-
reprodukciót azonban csak akkor jelöljön ki feladatul, ha megítélése 
szerint a tanulók összetettebb feladattal nem tudnak nyelvileg megbir-
kózni. Kedvez őbb körülmények esetében úgy fogalmazza meg a dol-
gozatcímet, hogy az nagyobb lehet őséget biztosítson a tanulók egyéni-
ségének érvényesítésére a szövegszerkesztésben. 

Befejezésül arra hívnánk fel a pedagógusok figyelmét, hogy a ja-
valost eljárásokat ne kezeljék mereven. Egy modell mechanikus alkal-
mazása vagy éppen erőltetése olyan tanulócsoportban, ahol arra a nyelvi 
feltételek nem teremt ődtek meg, éppen olyan veszélyes és káros, mint ha 
nincs semmi elképzelésünk, mit kezdjünk a magyar irodalmi szövegek-
kel. Lesz, aki megvalósítja nemcsak a javasolt modellt, de ötleteivel 
kibővíti azt, nehezebb, bonyolultabb feladatokat is meg tud oldani ta-
nítványaival. És legyen olyan is, aki tapasztalata alapján úgy dönt, hogy 
nem fogja a kötet minden elbeszélését feldolgozni, mert az meghaladja 
a tanulók képességeit. Ilyenkor válassza ki a nyelvileg és szerkezetileg 
legegyszerűbb szövegeket, foglalkozzon azokkal hosszabb ideig, behatób-
ban — de egyszerűbb modell alkalmazásával. Sokkal több haszna lesz 
belőle, mintha erő t meghaladó feladattal felületesen és formálisan is-
mertetné a magyar irodalom képviselőit. 
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KASZÁS K Á ROL Y  

A NYELVM ŰVELŐ  EGYESÜLETEK 
EGYEZTETŐ  BIZOTTSÁGA 

A Vajdasági Közművelődési Közösség keretében, 1976-ban egy új testü-
let alakult: a vajdasági nyelvm űvelő  egyesületek egyeztet ő  bizottsága. Az 
említett évben a tartományi pártbizottság és .a Szocialista Szövetség Tar-
tományi Választmánya keretében m űködő  nemzetiségügyi szakosztályok 
együttes, a nyelvművelés időszerű  kérdéseivel és a vajdasági nyelvm űvelő  
egyesületek tevékenységével - foglalkozó ülésükön megállapították: szükség 
mutatkozik egy olyan szerv létrehozására, mely egyeztethetné a nyelv-
művelő  egyesületek tevékenységét. Azóta, a vajdasági nyelvm űvelő  egye-
sületek egyeztet ő  bizottsága több-kevesebb sikerrel, de folyamatosan 
végzi a programtervében lefektetett feladatait. A bizottságot öt tag képezi, 
mindegyik nyelvművelő  egyesület egy-egy küldöttet nevez ki. Az egyez-
tető  bizottság munkájáért a Vajdasági Közm űvelődési Közösség Elnök-
ségének tartozik felel őséggel, a küldöttek pedig anyaegyesületüknek. 

Arra a kérdésre, hogy miért alakult meg ez a bizottság egyszer ű  
a válasz. Vajdaságban magyar, szerbhorvát, ruszin, szlovák és román 
nyelvművelő  egyesületek működnek. Mindegyik sokrétű  tevékenységet 
fejt ki, gazdag programot valósít meg évente. Ennek kapcsán számtalan, 
közös érdekű  kérdés merül fel, megannyi azonos érintkezési ponton ta-
lálkoznak a szervezők, a tervmegvalósítók. Nem egy azonos vagy hasonló 
elméleti és gyakorlati kérdés merül fel nap mint nap. Az egyeztet ő  bi-
zottság nélkül a tapasztalatok, az eredmények. csak sz űk keretek között 
maradnának meg, az illet ő  nyelvművelő  egyesület berkeiben. Nem csoda, 
hisz kellő  kapocs híján a nyelvművelő  egyesületek egymástól elszigetelten 
fejtenek ki tevékenységet. 

Alkalomadtán összműködésre is szükség van, hisz egyes esetekben 
közös vállalkozásokban vesznek részt a nyelvm űvelők. Ilyen volt az 
1979-ben, közös erőfeszítéssel készült ötnyelvű , társadalmi-politikai kife- 
jezéseket tartalmazó szakszótár. Az eredmények mellett, az egyazon gon-
dok, meg nem oldott kérdések is egymásra utalják az egyesületeket. A 
székházak, irodák hiánya, a nem mindig kielégít ő  pénzelés, a szakszol-
gálatok nem létezése — mind, mind olyan kérdés, amely egyformán érinti 
a nyelvművelő  egyesületeket. 

A programokról is érdemes kimerít őbben elbeszélgetni. Hiszen a 
vajdasági magyar nyelvművelő  egyesületen kívül a többi egyesület az 
illető  nemzet, illetve nemzetiség irodalmával is foglalkozik. Tehát tevé-
kenységük nem korlátozódik kizárólag a nyelvművelésre. E mellett a 
román és ruszin nyelvművelő  egyesület, más vajdasági intézmény híján, 
néprajzi, művelődéstörténeti, hagyományápoló, valamint tudományos ku-
tatómunkát is végez. A szerbhorvát nyelv- és irodalom egyesületének 
a pedagógusok továbbképzése is a hatáskörébe tartozik. A téli szünid ő  
idején tanfolyamokat szervez a gyakorló pedagógusok részére külön-
böző  nyelvi és nyelvoktatási, illetve módszertani kérdésekr ől. 

Az egyeztet ő  bizottság ülésein számtalanszor véleménycserére kerül 
sor a munka közben felmerül ő  kérdésekkel kapcsolatban. A jelenlev ő  
küldöttek betekintést nyerhetnek az egyesületek munkájába, megis-
merkedhetnek az évi jelentésekb ől a munkaeredményekkel, a nehézsé-
gekkel. 

A közös elképzelések is az egyeztet ő  bizottság ülésein nyernek meg-
fogalmazást, kapnak serkent ő  lendületet. 1979-ben az öt nyelvművelő  
egyesület közös irodalmi és nyelvművelő  pályázatot szervezett a vajdasági 
általános iskolások részére a Jugoszláv Kommunista Párt, a Jugoszláv 
Kommunista Ifjúsági Szövetség és a jugoszláv forradalmi szakszerveze-
tek évfordulója kapcsán. A bíráló bizottság is közös volt, az egyesületek 
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ajánlatára az egyeztet ő  bizottság nevezte ki. A beérkezett pályam űveket 
minden nyelvterületen egyformán jutalmazták. `Az • egyeztet ő  bizottság 
közreműködésével vált lehetővé, hogy az 1979-es ljubljanai szlavista 
kongresszuson — a szerbhorvát nyelv és irodalom egyesülete mellett —  
a szlovák és a ruszin nyelv és irodalom –egyesületei is megjelenjenek. 

Az évi közgyűlések az esztend ő  termésének felmérésére, az .új év 
irányelveinek lefektetésére adnak alkalmat. A bizottság kezdeményezésére 
mindegyik egyesület meghívót kap valamennyi egyesület közgy űlésére. 
Így lehetővé vált az állandó, közvetlen kapcsolatfenntartás s egymás 
tájékoztatása. 

A nyelvművelő  egyesületeknek — a magyar egyesület kivételével — 
mindegyiknek van valamilyen kiadványa. Ismeretes, hogy a Magyar Szó 
1979 augusztusában, nyolcéves folyamatos megjelenés után megszüntette 
a Nyelvművelő  című  mellékletét, melyet a Vajdasági Magyar Nyelvm ű-
velő  Egyesület szerkesztő  bizottsága szerkesztett. Az említett kiadvá-
nyokról is sokszor esik szó a bizottság ülésein. A tartalmak ismereteté-
sére nem egyszer sor kerül. A szerbhorvát egyesületnek folyóirata, a 
románnak és a ruszinnak pedig évkönyve van. Mindezekben rendszere-
sen helyet kapnak a testvéregyesületek írásai, hírei, nagyobb megmozdu-
lásairól szóló ismertet ői is. 

Az egyeztető  bizottság részt vesz valamennyi olyan tartományi ér-
tekezleten, melyen .a Vajdaságban" beszélt nyelvekr ől, a felmerülő  nyelvi 
kérdésekről van szó s adott esetben, ha valamelyik egyesület • nem kép-
viselteti magát az összejövetelen, tájékoztatja az őt érdeklő  kérdésekrő l. 

Az egyeztet ő  bizottságra még számos feladat vár, mert még nem te-
rebélyesedett ki teljes egészében a munkája. Azonban eddig is hozzájá-
rult az egymás jobb megismeréséhez, az egymáshoz való közeledéshez, 
a közös érdekek megvalósításához. 

4. 



KUKIN ZSUZSANNA 

ÖTSZÁZ ÉVES A SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR 
LEGRÉGIBB KÖNYVE 

Lapozgatni egy régi könyvet, amelyet az utóbbi évszázadokban bizonyára 
kevesen vettek kézbe és senki sem olvasott végig, különös élmény a 
könyvtáros számára. A csodálat és gyönyör űség mellett ebben az élmény-
be valamiféle sajnálat is vegyül a régi könyvek kedvel ői iránt, akik nem 
lehetnek egy ilyen kivételes esemény részesei. 

Innen a könyvtáros szándéka, hogy bemutassa a Szabadkai Városi 
Könyvtár legrégibb inkunábulumát,' amely ötszáz évvel ezel őtt jelent 
meg. Egy latin bibliáról van szó, amelyet 1480-ban nyomtattak Velencé-
ben. A könyv kolofonján2  a következő  olvasható: Explicit biblia impressa 
Venetiis per Franciscum de IBailbram MCCCCLXXX. 

A XV. század hatvanas-hetvenes éveiben — Gutenberg világraszóló 
találmányát követően — egymás után alakulnak meg Németországban 
és Nyugat-Európa más városaiban a nyomdák. Mégis • csakhamar Olasz-
ország vette át a könyvnyomtatás vezet ő  szerepét. Velencében és a töb-
bi nagy olasz városban a XV. század második . felében már majdnem két-
szer annyi nyomda működött, mint Németországban. Ide jött például 
Magyarországról nyomdászatot tanulni és dolgozni Brassai András 1476-
ban, Garai Simon 1491-ben. A velencei nyomdászcsaládok könyvremekei 
egyszerre világhír űvé váltak. Így a velencei Aldus Manutius (1446-1516) 
könyvnyomtató és utódai által a XV. század végén és a XVI. században 
nyomtatott könyvek. Ők adtak ki először oktáv (nyolcadrét) könyveket, 
amelyekkel megteremtették a könyv mai formáját. 

Egy ilyen komoly velencei műhelyből való a szóban forgó ősnyom-
tatvány is, melynek finoman metszett betűi a könyvnyomtatás művésze-
tének kivételes remekeit képezik. Inkunábulumunk díszít őelemei kézzel 
festett piros és kék színű  iniciálék. Díszítése távolról sem közelíti meg 
a középkornak sokszor rendkívül pazar módon készített és díszített kó-
dexeit. Az inkunábulumok többnyire nagy formátumú könyvek, sokszor 
fél méter magasak és csak ritkán kisméret űek. A mi példányunk 21 cm, 
és ezért is ritka. A papír, amelyre a finom kézimetszés ű  és szokatlanul 
apró betűket nyomták, rendkívül tartós, még ma is ép, sárgásszürke 
színű. Általában a XV. századi papír jó alapanyagból készült, bizonyítja 
ezt a tény, hogy könyvünk lapjai sértetlenek és kibírták fél évezred min-
den elképzelhető  hányódtatásait. Az oldalak nincsenek számozva, külön-
ben az ősnyomtatványoknál levelekről beszélünk és nem oldalakról, ame-
lyeket fűzésnél ívekbe fogtak össze. Így keletkeztek az ívfüzetek. El őször 
1472-ben kezdtek a nyomdászok a lap aljára szignatúrát nyomni az ívfü-
zetek sorrendbe állítása céljából. Addig kézzel írott bet űkkel jelölték a 
levelek sorrendjét, amelyet azonban kötés alkalmával levágtak. A szig-
natúra az ívek els ő  levelén a jobb alsó sarokba került és egyenl ő  az 
ábécé egymás után következ ő  betűivel. Az első  ívfüzet első  levele az a, 
jelölést kapta, a második levél az a 2-t stb. Ha kifogytak az ábécéb ől, 
akkor elölről kezdték, de nagy betűkkel. A mi ősnyomtatványunk első  
szignatúrája b 2, tehát csonka példányról van szó. Így is azonban nagy 
érték. Az inkunábulumok esetében az egyes kiadások példányszáma az 
ötszázat ritkán haladta meg, és ha azt vesszük, hogy a szóban forgó 

incunabulum (lat.) a. m. bölcs őnyomat. bsnyomtatvány, amelyet 1500 végéig Európában 
szedésnyomással állítottak elő . Nem tartoznak ide a táblanyomatok és a Kínában, Koreában 
stb. sokszorosított könyvek 
kolofon (kolophon, gör.) a. m. csúcs, vég; az ősnyomtatványok és régi könyvek címét he-
lyettesítő  záradék, mely a kiadó, szerz ő  vagy a nyomdász nevét, valamint a kiadás, a nyom-
tatás helyét és idejét jelöli meg. 
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bibliából 500 évvel ezelőtt 500 példányt nyomtak, akkor a Szabadkai Vá-
rosi Könyvtár, amely könyvállományairól ítélve inkább népkönyvtár, 
kölcsönzéssel és nem raritások gyűjtésével foglalkozik, büszke lehet erre 
a kincsére. 

Ez a nyomdászati remekm ű , ha nem is olvassa el az ember, bete-
kintést nyújthat a XV. század emberének szellemébe, kultúrájába, m űvé-
szetébe, nyomdatechnikájába. 

A kolofont követő  oldalon — egyebek között — az alsó rnarginán 
tisztán olvasható betűkkel, bár a fekete tinta már meglehet ősen halvány, 
a következő  beírás olvasható: Mart. Lutherús natus Anno 1483 Islebii in 
Germania. 

Bármely lexikon igazolja, hogy a beírás Martin Luther pontos szü-
letési adatait tartalmazza. Martin Luther (Eisleben, latinul Islebia, 1483; 
meghalt ugyanott 1546-ban) Von dem Papsttum zu Rom (1520) című  
munkájában kimutatja, hogy a szentírás tanai szerint nincs semmi szük-
ség arra, hogy az egyháznak földi látható feje legyen. 

A biblia egyik olvasója — vajon ki lehetett? —, aki ezt a bejegy-
zést írta, feltehet ően a reformáció idején Luther tanait tanulmányozva, 
esetleg követve, vagy talán megcáfolandó, olvasta a szentírás e példányát. 
A bejegyzés valószínűleg még Luther életében történt, mert az elhalálo-
zási év nincs feltüntetve, és ha ez így van, akkor egy XVI. századbeli 
kézírásról van szó, amely szintén nem értéktelen. 

Egyik olvasója e könyvnek tintával a margóra rajzolt egy kézfejet, 
melynek mutatóujja olyan szóra vagy mondatrészre mutat, melyet vala-
milyen oknál fogva ki akart emelni a szövegb ől. Ez az aránytalanul nagy 
mutatóujj többször jelentkezik nemcsak a margón, hanem a két oszlop-
ba 'szedett szöveg közötti papírfelületen is. A bejegyzések között van 
latin betűs és gót betűs beírás is. A megjegyzéseket nemcsak fekete tin-
tával írták, hanem a piros tinta is fel-felvillan többször a sorok között. 

Hogy ki mindenki tulajdonában volt könyvünk, nem lehet a beírá-
sokból megállapítani azok olvashatatlansága miatt. Annyi bizonyos, hogy 
a Szabadkai Városi Könyvtár csere útján jutott hozzá nem sokkal a fel-
szabadulás után. A könyv egy magánkönyvtárból került át tulajdonunk-
ba. Utolsó tulajdonosa nem tüntette fel nevét a biblián; állítólag egy 
gimnáziumi tanáré volt. Leltárunkba 1947-ben került. Azóta féltve őriz-
zük ősnyomtatványaink, régi és ritka könyveink között ezt az ötszáz 
éves remekművet. 
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A FELKÉSZÜLÉS IDEJE 

DANILO KECIĆ : Forradalmi munkásmozgalom Vajdaságban 1917-1921  
között.  
Forum, Újvidék, 1980.  

A vajdasági forradalmi munkásmozgalom történetének feltárása és .meg-
írása az 1.970-es évek elején vett nagyobb lendületet. A hivatásos történet-
írók egész sora foglalkozik ezzel az izgalmas és összetett kérdéssel, és  

egyre több munkát jelentetnek meg. Az alkotók és m űveik nem mindig  
hálás felsorolását és értékelését mell őzve, azért megállapíthatjuk, hogy  

dr. Danilo Keci ć  egyike a legfáradhatatlanabb és legtermékenyebb tör. té-
nészeinknek. Könyveinek száma tekintélyes. Sajnos, ez ideig csak az Osz-
tályharcok Vajdaságban című  történelmi áttekintése jelent meg magyar  

nyelven. Mivel az említet mű  jó fogadtatásra, kedvező  visszhangra talált  
a vajdasági magyar közvéleményben, most kiadott kötete iránt is meg-
különböztetett érdekl ődés nyilvánul meg.  

A Forradalmi munkásmozgalom Vajdaságban 1917-1921 között tu-
lajdobiképpen doktori disszertációja, melyet 1971 januárjában nyújtott  

be és 1972 januárjában védett meg az újvidéki egyetem bölcsészeti kará-
nak eminens szakbizottsága el őtt. Értekezését még ugyanabban az évben,  
tehát 1972-ben sajtó alá rendezte és a Vajdasági Történelemkutató Inté-
zet Monografije (Monográfiák) című  sorozatának 3. könyveként ki is  
adták.  

Ennek a könyvnek a magyar nyelv ű  kiadása fekszik most el őttünk.  
Dr. Danilo Kecić  monográfiája, a bevezet ővel és függelékkel együtt,  

456 oldalon tárgyalja a vajdasági forradalmi munkásmozgalom 1917-1921  

közötti időszakának történetét. Munkáját a lehet ő  legszélesebb kutatás  
eredményeire és a korábban megjelent forrásm űvek tanulmányozására  
alapozta. Előszava szerint százhúsz levéltári gy űjtemény dokumentumait,  
továbbá párt- és szakszervezeti értekezletek és kongresszusok, illetve  

városi és megyei bizottságok képviseleti szerveinek és tanácsainak nagy-
számú jegyzőkönyveit, valamint több mint 160 szerbhorvát, magyar, né-
met, román és orosz nyelven kiadott munkás- és polgári lap megfelel ő  
évfolyamait nézte át és használta fel azok vonatkozó adatait.  

Ez az impozáns méretű  kutatómunka tette lehet ővé számára, hogy  
elsőként nyújtson teljes képet a vajdasági forradalmi munkásmozgalom  

tárgyalt időszakáról. Ez tette lehet ővé számára, hogy képzettségének és  
alkotókészségének megfelel ő  színvonalon a történelmi események megírá-
sában szintézisre jusson. Figyelembe véve a tárgyalt id őszak munkás-
mozgalmának eléggé heterogén voltát, az osztály- és nemzetiségi ellen-
tétek egymásra hatását és a roppant bonyolult hazai és nemzetközi  

politikai helyzetet, a több mint négy évig tartó imperialista világháború  

okozta szenvedések nyomán felgyülemlett általános elkeseredést, a  

robbanásig feszült közhangulat legkülönböz őbb menyilvánulásait, ez  
egyáltalán nem nevezhető  könnyű  feladatnak. Ellenkezőleg. Danilo Kecić  
a munkásmozgalomban tapasztalható tarkaságot, az egymásra feszül ő  
gazdasági, társadalmi és nemzetiségi ellentéteket elemezve kimutatta,  

hogy a vajdasági munkásmozgalomnak már ebben az id őszakában is je-
len van az az erő, amely az 1917-es októberi és 1919-es magyar proletár-.  
forradalom hatására, erejét és hatékonyságát felfokozva, végül is létre-
hozta a munkásosztály forradalmi pártját, a JKP-t, illetve annak szer-
vezeteit az új államalakulathoz csatolt Vajdaságban is.  
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A vajdasági forradalmi munkásmozgalom, mint a magyarországi 
munkásmozgalom része, a múlt század utolsó évtizedében vett lendületet 
és elsősorban a Magyarországi Szociáldemokrata Párt keretében folytat-
ta harcát a kapitalista kizsákmányolás, a nagybirtok és a feudális ma-
radványok megszüntetéséért, a politikai jogok elnyeréséért, a társadalmi 
igazságosság: megvalósításáért. A mozgalom els ő  három évtizedének vol-
ták nagy fellendülései, de apályai is. Az 1912. év utolsó nagy mozgalmi 
.fellendülése (általános sztrájk, választójogi küzdelmek stb.) után jöttek 
a világháborús évek, amikor a hatalomtartók fokozott terrorintézkedések-
kel szinte lehetetlenné tették a szervezett munkásmozgalom létezését. 
Sok helyen teljesen megszűntek a szervezetek, a megmaradottak pedig 
igen nehéz körülmények között folytatták tevékenységüket. A forradalmi 
munkásmozgalom azonban nemcsak túlélte az imperialista háborút ki-
robbató, a népek és nemzetiségek legvitálisabb fiait vágóhidra kénysze-
rítő, a militarizmussal összefogó, azzal eggyé váló t őkés-nagybirtokosi 
rendszer munkásellenes intézkedéseit, hanem a nyomorral és pusztítással 
párhuzamosan növelte is erejét, melyet az 1918. április 22-i és május el-
sejei megmozdulások félreérthetetlenül jeleztek. Az 1917-es februári orosz 
polgári, majd az októberi proletárforradalom világraszóló sikere pél-
daként hatott és ösztönzésül szolgált vidékünk munkásmozgalma számá-
ra is. Ám az MSZDP vezetőségének opportunista állásfoglalása miatt a 
tömegek forradalmasítása jórészt elakadt, és ahogyan a szerz ő  megálla-
pítja: „ ... eltávolodott a forradalmi irányvonaltól", a választójogi küz-
delmekben merítette ki erejét és „a közvetlen burzsoá-demokratikus érde-
kek és célok vonzásában maradt". A szociáldemokrata vezet őségre vo-
natkoztatva ez így igaz. Az MSZDP vezet ősége nem vette figyelembe a 
nemzetiségek önállósulási törekvéseit. Arra szerette volna rábírni a le-
igázott népek és nemzetiségek munkásosztályát, hogy támogassák a Ma-
gyarország területi integritásának meg őrzésére irányuló, lejáratott és a 
történelem által meghaladott politikát. A nemzetiségek, így a délszláv né-
pek itt élő  nemzeti kisebbségei is azonban az önálló nemzeti állam-
hoz való tartozásért folytattak harcot. Világos, hogy a nemzetiségek 
burzsoáziája, akárcsak a magyar burzsoázia, a maga célkit űzéseinek 
szolgálatába igyekezett állítani „saját" munkásosztályát is. A magyar 
szociáldemokrata pártnak mint a legnagyobb szervezett er őnek az ilyen 
politikája 1918 végén inkább taszító, mint vonzó er őt képviselt a nem-
zetiségek munkásosztálya felé. Vajdaságban ez igencsak érezhet ő  volt 
1918 őszén és 1919 tavaszán. 

A szerző  a könyv összefoglalójában le is szögezi, hogy a fenti okok 
miatt vált a vajdasági munkásmozgalom forradalmi er őinek erőfeszítése 
1919 elejére „bonyolultabbá és nehezebbé". 

A forradalmi erők politikai magvát Vajdaság területén elsősorban 
az illegális Pelagić-szövetség tagjai alkották, akik közül a legtöbben részt 
vettek az októberi szocialista forradalomban. A Pelagi ć-követők, volt vö-
rös katonák, nagy szerepet játszottak a Jugoszláv Szocialista (kommunis-
ta) Munkáspárt létrehozásáért folyó küzdelemben; a párt megalakítására 
1919. április 20-án került sor. Az 1919. március 24-én, közvetlenül a Ma-
gyar Tanácsköztársaság kikiáltása (1919. március 21.) után Szabadkán 
tartott vajdasági szociáldemokrata kongresszus — figyelembe véve a rea-
litásokat — ennek a forradalmi elveken alapuló egységes munkáspártnak 
a megalakítása mellett tört lándzsát. A reformista opportunista csoportok 
azonban, habár korábban csatlakoztak a megalakult egységes munkás-
párthoz, igen gyorsan irányt változtattak és — országos méretekben is 
— kiléptek a JSZ(k)M soraiból és önálló reformista pártot alakítottak. 

A tömegek forradalomra való felkészülésének útjába tehát most 
már nemcsak a vele szemben egységes frontot alakító burzsoázia, hanem 
az „új" reformista párt is igyekezett akadályokat gördíteni. 

Ám a JSZ(k)M befolyása az év végére, a nehéz körülményék ellenére, 
megerősödött Vajdaságban is, ahol 25 szervezete és kirendeltsége m űkö-
dött. Ezt az erőt demonstrálta az 1920 elején Újvidéken tartott tartomá-
nyi kongresszus is, amelyen közelebbről is meghatározták a politikai 
platformot, a mozgalom közvetlen feladatait és megválasztották külön a 
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párt és külön a szakszervezetek vezet őségeit. Úgyszintén elhatározták egy 
magyar és egy szerbhorvát nyelv ű  pártlap (Közakarat, Radni čki list) 
kiadását. 

A könyv részletesen beszámol ezeknek az eseményeknek az el őzmé-
nyeiről és értékeli az elért eredményeket, eközben nem lelkendezik, ha-
nem bátran rámutat az elkövetett hibákra és gyöngeségekre is. A for-
radalmi munkásmozgalom ugyanis ebben az id őszakban még több fontos, 
így a nemzetiségi kérdésben sem rendelkezett a 3KP kés őbbi program-
jában kikristályosodott igazi marxista állásfoglalással. Hasonló volt a 
helyzet a parasztkérdéssel is. 

A burzsoázia állandó nyomását és terrorját kivédve, az 1920 júniusi 
vukovári kongresszus tisztultabb programjának népszer űsítése és valóra 
váltása érdekében folytatott akciókban a 3KP vajdasági szervezetei is 
megerősödtek, úgyhogy az év végén tartott alkotmányozó nemzetgy űlési 
választásokon, habár a magyar kisebbség választói nem rendelkeztek sza-
vazati joggal, 6 képvisel ői mandátumhoz (országos méretekben 59 volt a 
kommunista képviselők száma) juttatták a pártot, s ezzel már bizonyí-
tották is erejüket. 

Éppen a kommunisták választási sikere miatt határozta el a bur-
zsoázia, hogy lecsap a forradalmi munkásmozgalom pártjára és szerve-
zeteire. Az Obznanával (Riadóval) 1920 végén feloszlatták a kommunista 
pártot és a forradalmi szakszervezeteket, betiltották a kommunista la-
pokat és mindennem ű  kommunista propagandát, így aztán igen nagy 
erőfeszítésbe került a forradalmi munkásmozgalom sorainak rendezése 
országos és vajdasági viszonylatban is. 

Dr. Danilo Keci ć  ennek a harcnak a történetét írta meg a tárgyalt 
időszak forradalmi munkásmozgalmának vajdasági monográfiájában. 

Nagy nyereség lenne egész közösségünk számára, ha a Vajdasági 
Történelemkutató Intézet lehet ővé tenné a sorozat többi könyvének, így 
— és elsősorban — dr. Milenko Palić  hasonló című , az 1921-1929 kö-
zötti időszak történetét feldolgozó monográfiájának, továbbá dr.. Mészáros 
Sándor Radnički pokret u Ba čkoj (1890-1918) című  bizonyos értelemben 
úttörő  munkájának magyar nyelvű  megjelentetését is. Ezenfelül persze 
más ilyen munkákat is szívesen tanulmányozna anyanyelvén a vajdasági 
magyar olvasó. 

Végezetül el kell mondanunk még, hogy dr. Danilo Keci ć  művét 
Garai László és Németh János fordította magyarra. 

BRINDZA KÁROLY 

CSATH G ÉZA  NOVELLA!  AN GOLUL  

GÉZA CSÁTH: The Magician's Garden and other Stories. 
Corvina, Budapest — Columbia University Press, New York, 1980. 

A Csáth-mű  utóéletének fontos fejleményér ől adhatunk számot: a buda-
pesti Corvina Kiadó és a New York-i Columbia University Press közös 
vállalkozásaként angolul is megjelentek Csáth Géza legjobb novellái. A 
kötet címe: The Magician's Garden and other Stories (A varázsló kertje 
és más történetek), s huszonnégy elbeszélést tartalmaz, kétségtelenül a 
legjelent ősebbeket. Marianna D. Birnbaum, aki a válogatás munkáját vé-
gezte; s a Columbia Egyetemen magyar nyelvet és irodalmat tanít, lát-
hatóan Csáthot is jól ismeri, kilenc részes bevezet ő  tanulmányt írt a 
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könyv elé. A fedőlap képe s az illusztrációk Sassy Attila Ópium-álmok 
című  gyűjteményéből valók — abból, amelyet megjelenésekor Csáth is 
hosszan méltatott a Nyugat 1910. január 16-i számában —, igen jelleg-
zetes kortársi munkák tehát, s a papír, a nyomás: a kötet egész kivite-
lezése olyan stílszerű , hogy joggal mondhatjuk: a The Magician's Garclen .. . 
minden eddiginél szebb Csáth-könyv. 

A szép külső , a terjedelmes előszó keltette bizalom csak fölfokozza 
a Csáth-ismer ő  kíváncsiságát: vajon milyen maga a kép, mely írónkról 
a távoli szakértőben kialakult? Maga a válogatás alig különbözik attól, 
amelyet hasonló terjedelmű  gyű jteményében, az Apa és fiúban legutóbb 
Illés Endre közzétett. Amiben azonban elüt, az már az érdekl ődés különb-
ségét is szemlélteti. A kötet zömét Illésnél és Birnbaumnál egyaránt a 
Csáth-irodalom által egybehangzóan igazolt alapm űvek: az álom, a varázs 
lat szférájában játszódó novellák, valamint a kegyetlenséget, szörny űsé-
get dermeszt ő  érzékletességgel megjelenít ő  darabok alkotják. Az előbbie-
ket A varázsló kertje és az Egyiptomi József, az utóbbiakat A béka vagy 
az Anyagyilkosság példázhatják. Mondom: a kötet többségét ilyen ter-
mészetű  írások töltik ki. Mellettük a Pál és Virginia és a Muzsikusok 
képviseli azt az elbeszéléstípust, amelyben a társadalmi motiváció és a 
mesélés hagyományosabb módszere határozza meg a jelleget. Máshol 
előadtam már, hogy ez a „hagyományosság" korántsem csökevény Csáth 
Géza novellisztikájában. A Muzsikusokban csehovi mélységeket hoz fel-
színre a vidéken elkallódó zenészek sorsából, a Kálvin téren látszólagos 
Naturalizmusa napjaink üde, filmszerű  tárgyiassága felé mutat, s a Kato-
nai behívó monoton krónikájában épp a monotonság teszi nyomasztóan 
érzékletessé a labirintust, melybe az ember kerülhet. (S itt hadd mondjuk 
el, amiről eddig még nem szóltunk, hogy Csáth ezzel az írásával részt 
vett .  a budapesti Világ című  napilap 1911-1912. évi jeligés tárcapályá-
zatán, amelyre összesen hatszázan küldték be munkáikat. A harmincegy 
közölt novella közül a legtöbb, 937 szavazatot -Barta Lajos A. gyönvgház-
íiátcsó című  története kapta, s ezzel elnyerte az 500 koronás díjat. A Ka-
tonai behívó mindössze három olvasó tetszését nyerte el, így az utolsó 
előtti helyre került.) Egyszóval: Csáth, akár Kosztolányi vagy Babits, a 
naturalizmus közelében, de már tudatosan messzebbre nézve lett íróvá, 
s ez minden naturalista küllem ű  írásában tükröz ődik is. Valami többlet 
valamennyiben rejlik, s Csáth tehetségének skálaszélességét sz űkíti le, aki 
ezzel nem számol. Az angol nyelvű  kötet érdekessége, hogy 'mostohán bá-
nik a kifelé is figyelő  tehetség erejét példázó darabokkal, noha a bevezet ő  
tanulmány észleli némelyikben a mélyebb értéket. Rejtélyesnek tetszhet 
ez, de zavarosságról szó sincs. A bevezet ő  átgondolt, világos és alapos 
mI.i.nka, színvonala és sajátos optikája miatt is érdemes részletesen is-
mertetr_ün'k. 

Az életrajz ismerős adatainak tömör előadása után Birnbaum a 
Csáth-mű  társadalmi hátterét, illetve gyökerét vázolja föl. Err ől szól a 
tanulmány első  része. Eszerint Csáth történetei — akárcsak élete — a 
józanság és a téboly, az álom és a valóság határán játszódnak. Hátterük 
a széthulló Osztrák—Magyar Monarchia dekadens, fojtó atmoszférája, 
megalomániás álmaival és az elkerülhetetlen tragikus vég felé mutató 
komor valósággal. A múlt glóriájában tetszelg ő  középosztály nem vesz 
tudomást a közelg ő  tragédiáról, s bekövetkezésekor nem is tud mit kez-
deni. Ebben a miliőben — amelyet már Musil, Kafka, Hašek és mások is 
megrajzoltak — élnék Csáth alakjai. Csáth, aki szemtanúja és ábrázolója 
a középosztály önelégült világának, leleplezi e lét látszatharmóniáját és 
föltárja „a kor emberének zaklatott és robbanékony élményvilágát". Kaf-
kához hasonlóan szenved ennek az életformának a sekélyességét ől, üres-
ségétő l és megaláztatásaitól. Eszközeiben, ahogy ezt a szenvedést ábrá-
zolja, szintén hasonlít Kafkához: történetei magából az emberi létb ő l 
fakadó félelmeket és szorongásokat fejeznek ki, úgy; hogy fölnagyítják 
egy-egy esemény dimenzióját. Ige, lévén ideggyógyász, az ő  módszere, 
szemléletmódja látszólag „tudományosabb", nem annyira érzelmi jelleg ű , 
mint Kafkáé. 
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A második rész Csáth alakjait 'veszi szemügyre. írónk nem volt ,;hár- -
cos egyéniség" — írja Birnbaum =-, akárcsak férfih ősei sem. Ha a szeri- 
vedés és a megaláztatás fölkelti bennük a vágyat valami jobb és tisz-
tább iránt, akkor nem próbálják megváltoztatni életüket; ehelyett meg-. 
kísérlik, hogy valami reménytelen vagy romantikus módon elmenekülje-
nek előle • álmokba, alkoholba vagy ópiumba. Néhány alakja abszurdnak 
mutatkozik, míg világossá nem válik, hogy abszurditásuk csak válasz arra 
a képtelen világra, amellyel nem tudják fölvenni a harcot. 

Csáth világának n őalakjai két csoportra oszthatók: a valóságos n őké- 
re és az elképzeltekre. Valóságos n őalakjai mind a századvég középosz-
tályához tartoznak, jellegzetes figurái annak a• fölszínes és üres világnak; 
melytől Csáth és hősei kétségbeesetten próbálnak menekülni. Mindannyian 
szerepet játszanak, nincsenek vágyaik, sz űk körű  világuk biztonságos hatá-
rain belül élnek. Egyikük sem alkotó vagy akár „adni tudó" ember; egysze-
rűen csak fogyasztói mindannak, amit a• férfiak megteremtenek. Ebben 
a korlátolt életformában „férjük vagy szeret őjük nyakán élősködnek, 
szexuális és egyéb kötelezettségekkel láncolják le őket és megakadályoz- 
zák eszményeik követésében". 

A másik nőtípus férfiak által kitalált álomalak, melynek legfonto-
sabb tulajdonsága, hogy nem követel. A halott anya és nagyanya és más 
alakjai is éteri bájt, jóságot, kedvességet és megértést sugároznak. Az 
első  kedves lezárja a haldokló varázsló szemét, a kórterem láthatatlan 
„kisasszonya" begyógyítja a „valóságos" n ők okozta sebeket. (Az Anya-
gyilkosság strindbergi tényeinek kontrasztjában látható ez tisztán.) 

Csáth úgy ábrázolja a nőket, mint akik valami gonosz- varázsbit 
alatt élnek, amely megakadályozza őket abban, hogy átéljék a legmélyebb 
emberi érzéseket. Mindent látnak, de semmit sem értenek — mindő rök-
re ki vannak zárva a férfiak képzeletvilágából. Ez azonban meg is védi 
őket az érzelmi széthullástól, z űrzavartól, amelyt ől Csáth férfih ősei szen- 
vednek. Egyikük sem kábítószer-élvez ő  antihős, nem él a társadalom t 
szélén. Ők otthon vannak a világban, ők tartoznak valahová, nem úgy, 
mint a férfiak. 

A tanulmány harmadik része Csáth gyermekfiguráinak szerepét elem-
zi. Talán a legnagyobb vitát is ezek a gyermekek és serdül ők váltották 
ki. Korának olvasóközönségét készületlenül érte, hogy a középosztálybéli 
gyerekeket — Freud hatására — gátlástalan kis gyilkosokként és sa-
distákként ábrázolta. Csáth megközelítése azonban kevésbé érzelmes és 
humoros, mint számos kortársáé, az orvos látásmódjára utal, aki az 
okot keresi a tünet mögött. 

Történetei bemutatják a porosz nevelési rendszer szigorúságát, amely 
két táborra osztotta a középosztályt: a gyermekekére, a védtelen kisebb-
ségre és a feln őttekére (szül ők, tanárok), akik jó polgárt akarnak fa-
ragni gyerekeikb ől. Így a gyerekek két „szinten" élnek: az egyiken alkal-
mazkodónak mutatkoznak, a másikon valódi természetük: a dac és az 
összeesküvés uralkodik. Ezek a látszatra jól nevelt fiúk, akik habozás 
nélkül megölik édesanyjukat az ékszerért, és a kedves gyerekek, akik 
fölakasztják játszópajtásukat, a fölszín alatt lappangó szenvedélyekr ől és 
torzulásokról tudósítanak. 

Az olvasók meghökkenve jöttek rá, hogy Csáth e m űveiben nem-
csak nevelési elveiket leplezte le, de alapvet ő  kapcsolataikat: a szeretetet 
és bizalmat is csalásnak, színlelésnek min ősítette. Így — bár maga az író 
csak a családi élet ürességének konkluziojaig jutott el — valójában aláp-
jaiUan támadta a korabeli társadalmat. 

A negyedik rész a torzulások és betegségek ábrázolásának jellegét 
boncolja. Eszerint a szadizmus több elbeszélés központi témája. Csáth 
fiatal h ősei kínoznak és ölnek, csak azért, hogy az áldozat kínlódását fi-
gyelhessék. Az író tárgyilagosan, klinikai pontossággal összpontosít az 
eseményekre, nem kommentál, nem moralizál, és éppen ezzel kelt kényel-
metlen érzést az olvasóban. Ez a technika Kafka Fegyencgyarmaton című  
novellájából már ismerős. De amíg Kafka h ősei változnak az embertelen 
és abnormális helyzetekben, Csáth h ősei változatlanok, érintetlenek ma-
radnak, így az -ő  pesszimizmusa még mélyebb, mint az osztrák íróé. 

56 



Mint gyakorló ideggyógyász, Csáth a beteg lélek bels ő  logikáját kö- 
veti, nem engedi, hogy a művész. „eltérítse" sa cselekményt. A „klinikai" 
elbeszélésekben a kívülálló megfigyel őé a főszerep, s ennek száraz, tény- 
szerű  stílusa inkább orvosi jelentésekre hasonlít,- mint m űvészi alkotá-
sokra. Ez a távolságtartás akkor is érvényesülni tud, ha ő   maga a fő -
szereplő , néhol az irónia jóvoltából. 

Olykor ezt a csehovi közömbös el őadásmódot fölváltja az idegbe-
tegek, az elkárhozottak világának belülr ől való szemlélése. Például Ópium 
című  novellájában, ahol a szabadon áradó asszociációk ellenére is szi-
gorú belső  szerkezetet követ az író. A szabadon áradó bels ő  monológ a 
narkózis természetét tükrözi. Az Ópium stílusának dísztelensége éppúgy 
elüt a „varázstörténetek" álomszer űségétől, akár naplójának pontokba 
szedett, staccatós el őadásmódja. 

A legtöbb betegséget ábrázoló („klinikai") novellája csak annyiban 
reális, hogy valódi aberrációkkal foglalkozik, valóságos modellek alap, 
ján. Objektivitása szándékos, hogy el őadásának hűvössége és szárazsága 
provokálhassa az olvasót. Így keltik ezek az elbeszélések az élveboncolás 
benyomását, a mélyebb okok keresésének izgalmát. Nem a teljesség 
megragadására, inkább egy-egy lényeges vonás kinagyítására törekedett. 

Az ötödik rész a naturalizmus kérdésével néz szembe. Csáth két drá-
mája — írja szerz őnk —, a Janika és a Hamvazószerda írásművészetének 
két fő  irányát képviseli. Az utóbbi „álomjáték", az el őbbi a földhözragadt, 
naturalista irányhoz tartozik. Csáth néhány kritikusa a pályát is eszerint 
tagolja egy korai, „látomásos" és egy „földközeli" szakaszra, amelyet a 
kábítószer következményének tart. Birnbaum úgy véli, hogy ebben az 
időben a legtöbb művész stílusát ilyen kett ősség jellemezte, mivel a régi 
és az új irányzatok — a kritikai realizmus, az újromantika, a korai szim-
bolizmus, a szecesszió és a naturalizmus — még egymás mellett léteztek. 

Csáth, azonban kevés igazán naturalista m űvet írt. Ezek közül a Mu-
zsikusok az egyetlen, amely társadalomkritikát is tartalmaz. A másik na-
turalista elbeszélése A tor, ebben azonban a naturalista részletezés mö 
gött mélyebb jelentés is rejlik: az er őszak és a nemi vágy közötti mély 
összefüggés. 

A hatodik rész a Csáth-novellisztika bizonyos jellegzetességeit tár-
gyalja. Nem tudni, hogy játékból-e vagy szakmájából ered ően — írja 
Birnbaum —, Csáth gyakran engedi, hogy történetei váratlan irányt ve- 
gyenek. Sokszor a jól ismert témától vagy motívumtól valami „átformált 
realitásba” viszi az olvasót. Például a Pál és Virginiában megfordítja a 
„formulát", amely szerint a kielégítetlen szerelem önpusztításhoz vezet, 
s megmutatja a szenvedély gyilkoló és önz ő  voltát. Ilyen visszájára for-
duló történet az Egyiptomi József, s erre lehet példa a Délutáni álom is. 
Legmesteribb a motívumátformálás A varázsló kertjében. A kert igen 
sokszor menedék a művész számára. Ez a kert azonban az irrealitás b ű-
völete mellett a maga egzotikus, részegít ő  igézetével inkább csapda, mint 
menedék. Fölkavaró szépsége egy másik elátkozott kertre emlékezteti az 
olvasót, amelyik Hawthorne Rappaccini lánya című  elbeszélésében t ű -
nik föl. Ezt a kertet csak a képzelet lakja, a cselekmény jelképes, csu-
pán egy  lelkiállapot rajza. Az idevezet ő  utcák kihaltak és furcsák, ka-
nyargósak és régiek, mert a múltba visznek, s a kert, a fivérek lelke, 
amint föltárul egy idegen el őtt, varázskertje azoknak a zabolátlan fia-
talkori álmoknak, elfojtott erotikának, amelyek ott élnek a föln őtt em-
ber lelkében, s csak néha öltenek alakot, ahogy Maeterlinck A kék madár 
című  színpadi m űvében a halott nagyszül ők. Talán Octave Mirbeau A kí-
nok kertje, „az egyetlen hasonló szimbolikájú kortársi munka" is ha-
tott Csáthra. 

A hetedik és a nyolcadik részben — Csáth stílusát jellemezve — 
Birnbaum az álomvíziók allegorikus, szimbolikus jellegére hívja föl a 
figyelmet. A háttér rajza jobbára vázlatos, sz űkszavú, az ábrázolás a 
cselekményre és az alakokra összpontosít. Néhány „álom-novellá"-ban 
expresszív ✓ jegyek is föltűnnek, de Csáthból hiányzik az expresszionisták 
elkötelezettsége. Szerkesztésmódjának filmszer űségére viszont föl kell 
figyelnünk. A stílus rétegzettségében két f ő  vonulat különíthető  el hatá-
rozottan: a „klinikai" (vagy eset-; leíró) novellák puritán, tárgyszer ű , tö- 
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mör stílusa s a „varázstörténetek" szecessziós vizualitása. Az utóbbiakban 
E. T. A. Hoffmann, Andersen rokonának tetszik, líraisága •Oscar Wilde 
prózájára emlékeztet. 

Summáz'atként Birnbaum megállapítja: Csáth vágya az. volt, hogy 
megismerje a megismerhetetlent, s a létb ől kicsikarja a teljes örömet 
vagy fájdalmat. 

. A kép, amely az angol nyelv ű  Csáth-kötet e tüzetes bévezet őjéből ki-
bontakozik, nem mondható meghökkent ően újszerűnek, s ez részünkr ől 
nem gáncs és nem elismerés. Inkább csak azt óhajtjuk jelezni: közös a 
nyelv, amelyen beszélünk, s ez azt is jelenti, hogy Birnbaum ismeri a 
Csáth-irodalmat, magyarázataiban a már ismert problémák új megvilá-
gítására törekszik. 

S nem eredménytelenül. Az a legérdekesebb, hogy friss fölismerés-
sel akkor szolgál, mikor a leghagyományosabb szempontok fel ől közelít. 
Igen termékenynek bizonyul például a férfi- és n őalakok elkülönítő , konf-
rontáló vizsgálata, s ugyanilyen értékes a gyermekfigurák ábrázolásából 
levonható tanulság is. Régi igazság, hogy az epikai m ű  gyújtópontja a 
jellem, a figurák jelleme. Felőlük kilátás nyílik a jelentésre és a nyelvre 
is, tehát a mű  legelvontabb és legérzékletesebb szférájára is. Megnyug 
tató látnunk, hogy egy amerikai esztéta sem érzi avultnak az alakelem-
zés módszerét. Amit e munka során észrevesz, illetve fölismer, abból Csáth 
szemléletének alapvonásai is kirajzolódnának, ha kissé éberebben vizs-
gálódna. 

Észre lehetne például venni, hogy Csáth n őalakjai korántsem pola-
rizálhatók élesen valóságos n őkre, akik középosztálybeli kitartottak, „fo-
gyasztók", s jóságos álomalakokra. A vörös Eszti nőalakja például na-
gyon is valóságos cseléd, s a mesenosztalgia nem bontja föl, nem billenti 
át az irrealitás síkjába. Hús-vér alak A tor Marisa is, akit az angol szö-
veg Rozinak nevez; igaz, ő  is cseléd, tehát nem középosztálybeli, .de való-
ságos figura. Másfelől a Tálay f őhadnagy-beli fiatalasszony vagy Az albíró-
ék nőalakja úrinők, s nem dolgoznak, ez igaz, de ártatlan és kedves höl-
gyek, szikrázó, jóízű  színjáték támad körülöttük, az életforma ürességére 
utaló mozzanatokat sok vonzó árnyalattal ábrázolja Csáth. Ezért írhatja 
Birnbaum kés őbb — magának ellentmondva —, hogy Csáth m űvei .közül 
csak. a Muzsikusok tartalmaz társadalomkritikát. S ha mindezzel számo-
lunk, az ábrázolt világ és az ábrázoló közötti távolság mellett az érint- 
kezéseket és a rokon vonásokat is észre kell vennünk. A hiperérzékenység, 
a gyönyöi hajszolásának szenvedélye, az úri mámorok igézete bizony 
nemcsak inspirálta, le is húzta írónkat; a világnak, melyet „alapjaiban" 
támadott, nemcsak leleplez ője, emigránsa, de foglya is volt. Megért őbben 
szólva: részese is, ezért ábrázolhatta nemcsak h űvös objektivitással, dé 
belülről is, ami A Janikában vagy a Muzsikusokban például korántsem 
korlátozza, inkább elmélyülésre képesíti. 

Mindezek ellenére jelent ős fölismerés, hogy a lélek harmóniavágyát 
az „álom-novellák" női elégítik ki. E fölismerés fel ől Csáthnak és nem-
zedékének viszonya a kor valóságához elemz őbb módon magyarázható. 
Hasonló, s messzire mutató észrevétel az is, hogy Csáth úri hölgyei ki 
vannak zárva a nagy emberi gondokból, ügyekb ől, ugyanakkor otthono-
sabbak is a létben. Ez az ösztöni szint ű  nőiség, tudjuk, Kosztolányi 
nőalakjaiban is lényeges, mondhatni uralkodó sajátosság, még az Arany 
alapra arannyal hőse is ettől varázslatos, s kés őbb is „csak" a jóság az 
a magasabb rendű  tulajdonság, mely vele könnyen társul. Csáth novellisz- 
tikájában is van erre esély, A vörös Eszti ezt is példázza, de hogy a nem 
cseléd nők zöme csak „fogyasztó", ez is arra vall, hogy a m űnek a be-
érés elő tt kellett lezárulnia. 

A gyermekalakok tárgyalásában még kiélezettebbnek érzem Birnbaum 
magyarázatát. Amennyire igaz, hogy a jólneveltség máza alól föltör ő  sza-
dizmus a polgári család, a polgári konszolidáltság alapjait is érintette, 
annyira kétséges , hogy a szülők és gyermekek viszonya antagonisztikus 
lenne. Hogy Csáth történetei a „porosz nevelési rendszer szigorúságát" 
mutatnák be, ez még az Anyagyilkosságra sem érvényes. Inkább a kö-
zöny mérgez itt, mint a drill, s A szegény kisgyermek panaszaiban is in- 
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kább titokzatos, mint félelmetes az apa, kés őbb pedig a gyerekek között 
is akad annyi komisz alak, mint a tanárok között. Birnbaum tehát más 
kelet-európai példákra gondolhatott, amikor a porosz nevelés szigorát 
emlegeti, s e tévedésnél id őznünk épp azért kellett, mert ez az amerikai 
távlat a tanulmány más helyein is összemossa a jelenségeket. 

Kivált a Kafkával való párhuzamokra érvényes ez. Birnbaum — nem-
csak ő  — Csáthot az Osztrák—Magyar Monarchia fölbomlásának el ő -
érzetében véli Kafka, Musil, Hašek rokonának, s következésképpen azt 
hiszi, hogy Csáth is a létezés természeteként ábrázolja a szorongásokat 
és félelmeket. Akik 'közelebbről nézzük Csáthot, régóta úgy látjuk: Kaf-
kától elsősorban abban üt el, hogy betegségként, konkrétan motivált, 
megmagyarázott aberrációként ábrázolja azt, ami Kafkánál az ember vég-
léteként jelenik meg. Csáth „orvosi" módszerének els őrendű  értelme is 
ez. Kafka egy teljes világot ábrázol abszurdnak, Csáth kóreseteket nagyít 
ki. Ezekben is van az egészre vonatkozó érvény, de csak egy tendenciára 
utaló, s épp az egészség, a nyitottság, a társadalom fölhajtó erejének 
izgalma avatja drámaivá az abnormális hajlamok ábrázolását, megdöb-
bentővé, botrányossá, ami Kafkánál fölfejthet ő , de másíthatatlan szöve-
vény hatását kelti. Ennek belátásához persze nem elég a monarchiáról 
való tudás, számolni kell a Nyugat-mozgalom természetével is. S azt hisz-
szük, a Kafkával való rokonítás, a monarchiás jegyek fölismerése is 
akkor lesz meggyőző, ha a sajátos vonások, a szabadkai és a magyar 
valóságban termett hajlamok és szándékok fel ől ismerjük föl az érint-
kezési pontokat. Az, hogy Csáth világában a fülledtség és élvetegség 
uralkodó jellegű , önmagában is dönt ő  különbségre figyelmeztet. Kafká-
nál a félelem nem engedélyez ilyen kéjelgéseket. Csáthnak nincsenek 
identitás-problémái, s nem azért vágyik el a valóságból, mert űzik, ha-
nem. mert nem ad méltó vagy méltónak vélt élményeket. S hogy mindez 
a társadalmi eredet különbségeivel is összefügg,. könny ű  volna kimutatni, 
de nem érdemes. Nem érdemes, mert ezek a rokonítások eddig mindig 
csak utalásszerű  párhuzamokban ötlöttek föl, s annyira elvontan, hogy 
akként jogosak is lehettek, de a csáthi lényegnek épp ezért csak a bur-
kát érinthették. 

Eddigi észrevételeim voltaképpen egy ismer ős, ső t egyezményes Csáth-
kép . súlyponjait érintették, inkább korrekciók volnának tehát, s nem 
érintik a kép egészét. Ennyi nézetkülönbség a közelünkben formálódott 
Csáth-interpretálások között is van. S őt ez a különbözés szinte eltökélt. 
Akárki megfigyelhette, hogy aki Csáthról vagy Kosztolányiról értekezik 
— tisztelet a 'kivételnek —, úgy tesz, mintha vele kezd ődne az érvényes 
igazság kimondásának története, s ha el őtte valaki pedzett is valamit, 
nem tudta végiggondolni. Talán ez is oka lehet, hogy az újnak képzelt 
koncepciókban az a legkétségesebb, ami valóban új. Annak a koncepció-
nak hiszünk, amelyik a jelentős művek hiteles értelmezésével igazolja 
önmagát. Abban a már kiforrt eredmények is jól elférnek, s ő t a talál-
kozástól csak meggyőzőbb lesz az is, ami egyéni fölismerés. 

Ezért figyeltük legkíváncsibban Birnbaum tanulmányában is a m ű-
értelmezéseket. Ezekben nem befolyásolhatták a kész sémák, tehát még 
tévedései is tanulságosabbak lehetnek, mint irodalomtörténeti. párhuza-
mai. Nem csalódtunk, mert épp a legismertebb s ezúttal címadó novella, 
A varázsló kertje értelmezésében juttatja értékes fölismeréshez a Csáth-
irodalmat. Azt természetesen tudtuk, hogy ez a kert a képzelet táj ait, 
hajlamait objektiválja: az elmúlt ifjúság ábrándjait, kéjes és hideglel ős 
borzongásait. De Birnbaum ama fölismerése, hogy ez a kert csapda is, 
nemcsak menedék, a csáthi jellegre eszméltet. Ujjmutatása nyomán azon-
nal szembetűnik, hogy milyen buja, „húsos" és egzotikus ez a virágte-
nyészet: a szegfű  kék, a lámpás koponyában van elhelyezve, a n őszirom 
lila, a varázsló kéjesen hempereg ebben a bódulatban a lánnyá változott 
virágokkal. Az érett Kosztolányi a Neróról szóló fejezete szerint a deka-
dencia enciklopédiájaként interpretált Huysmans-regény ábrázol hasonló 
kedvteléseket. Kosztolányi Nero perverzióinak rajzához használta forrásul 
A különcöt, Csáthnál a nosztalgia kelti életre a varázsló ikétségkívüi me-
sésebb, de így is dekadens világát. Semmi kétség: az a viszony, amely a 
Nerót meghatározža, termékenyebb, de vajon A varázsló kertjének értékét 
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kisebbíti-e, hogy aa képzelet ilyen kamaszizgalmai kelnek benne• életre? 
E világ elvesztését nem érezzük fájdalmasnak, hogy létezett, m űvek ,so-
rából tudjuk. Miért remekmű  hát A varázsló kertje? Birnbaum tanulmá-
nyának köszönhet ő , hogy ilyen termékeny kétségeket is támaszt. 

Nem minden kísérletében. Az Egyiptomi Józsefben észlelt „váratlan 
irányváltás" magyarázatában például nálánál messzebb jutott • a Csáth-
irodalom, s a Pál és Virginiában nem a kielégítetlen szerelem problema-
tikája a lényeg, jóllehet az egymásba szerelmes unokatestvérek egy ideig 
nem lehetnek. egymáséi. Mi úgy véljük, ebben a történetben a rokonok 
szerelmében készül ődő  perverzitás-esély idillbe billenése (az anya elárul-
ja: lányát nem a férje nemzette) a tárcaötletnek ad mélyebb távlatot: 
arra kell gondolnunk, hogy a fiatalok ösztönei „tudták" ezt a titkot. Jó 
volna, ha a szerzővel és más Csáth-szakért őkkel ezekről a magyarázatok-
ról többször cserélhetnénk véleményt. 

Az angol Csáth-kötet egy szélesebb kör ű  eszmecsere kibontakozására 
igen alkalmas volna. Többféle távlat, néz őpont és ízlés szólalhatna meg 
ürügyén, s talán a Csáth-m ű  értékrendje is meggy őzőbbé válhatna. • Be 
kell vallanunk: sokévi Csáth-kutatás után, ha most el kellene dönteni, 
hány Csáth-novella követelhet magának helyet egy magyar novellaanto-
lógiában, s melyik, nehezen tudnánk válaszolni. V  Egyebek között azért, 
mert az irodalomtörténeti és esztétikai értékszempontokat róla szólva 
nagy gátlástalansággal szoktuk egymásba csúsztatni. Ez a gy űjtemény 
sem győz meg arról, hogy a Délutáni álom vagy az Elfeledett álom rnor-
fiumos képzelgései ina fölzaklatnák az olvasót, aki annyi komor és véres 
esemény tanúja és szenved ője volt. A varázsló kertje és az Egyiptomi 
József szomszédságában ezek az álomtörténetek ma már egy modor rek-
vizitumaiként hatnak. Egyszóval: sokalljuk az „álom-novellákat", s- A se-
bész okfejtéseit kifejlettebb, izgalmasabb változatban nyújtja az Ópium. 

Az angol Csáth tehát némileg konzerválja a divatos Csáth-képet., de 
lehet, hogy ez szándékának is megfelel, hiszen a címlap maga is hang-
súlyozottan szecessziós, ahogy szecessziósak Sassy Attila illusztrációi-- is. 
Alig: hihető , hogy ezek a halvonalú n ők, akik egy tengermélyi világ hullám-
ívein hajladoznak, persze ékszerszer ű  láncokból létesült ívek között, más-
hol végsőkig elfinomult mesés állatok vagy kéjsóvár n ők társaságában, 
mai áhítatot akarnának kielégíteni. Inkább az áhítathiányra számítanak: 
ékszeres, sóvár finomságuk, mesés hajlékonyságuk láttán ámuljon a dur-
vaságoktól megcsömörlött néz ő . S persze ámulunk is. De nem nagyon. 
S makacsul hisszük: ami Csáthban id őálló, nem lehet ennyire egzotikus, 
ilyen művi és rafinált. 

DÉR ZOLTÁN 

EGY KÖN YV  KETTŐS TÜKÖRBEN  

BOSNYÁK ISTVÁN: Szóakció I. 
Forum, Új vidék, 1980. 

AZ ELŐDÖK NYOMÁBAN 

Az elmúlt két évtized alatt nem egy m űgonddal készült tanulmány és 
nem egy alapos irodalomtörténeti felméréssel megírt kötet jelent meg, 
amely eligazít bennünket azoknak az eseményeknek a tekervényes útjain, 
amelyek valahol ott kezd ődnek, ahol a jugoszláviai magyar irodalom út-
törői, fészekrakói kisebbségi irodalmat alapítva elindultak; jóformán 
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üres tarsollyal vágtak neki az ismeretlen .útnak, s ennek a parányi kis 
életnek egymagából kigyöngyözött nagykorúságáról épp csak hogy álmo-
dozni mertek. Ha olvasás közben eltűnődve visszapillantunk, neveket már 
tudunk, szerkeszt őségeket, gyűjtőhelyeket is, de hogy kik voltak és hon-
nan jöttek azok a kezdeményezők, akik itt a magyar szellemi élet kicsiny-
ke lángjait élesztgették s kimondták a cselekvésre hívogató els ő  szót, 
arról. már jóval kevesebbet tudunk: sokszor legfeljebb csak annyit, ameiiy-
nyit egy név takar, és az „egykönyves emberek" m űvének címe mond. 
(Hányan ismerkedhettek még ezeknek az elkallódott, vagy ma már csak 
nagy nehezen fellelhet ő  munkáknak a tartalmával?) 

Az első  ilyen felmérés tizenkét esztend ővel ezelőtt került a kezünkbe. 
Bori Imre A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig 
című  kötete első  könyvünk megjelenésétől számítva több mint negyven 
év után végre összefoglalta azt a munkát, amelyet el ődjeink végez-
tek ezen a lassan benépesül ő  területen, s ez az els ő  ilyen hasznos 
kötet egyben az indítást is magával hozta azok számára, akik nem riad-
nak vissza az évtizedes munkát követel ő  kutatástól, az életművek han-
gyaszorgalmit vizsgálatától, hogy ahonnan csak lehet, kibányásszák a 
„magvetők" lába nyomán kihajtott ismeretlen, jelent ős vagy kevésbé 
jelentős; de mégis valamit magában hordó irodalmi termékeket. 

Épp a fennebb említett irodalomtörténeti. fejezeteket olvasgatva Z 
kérdések egész sora merül fel bennünk. Az írástudónak milyen keserves 
küzdelemmel teli utat kellett megtennie a húszas évek elejét ől csaknem 
két évtizeden át és utána — a második világháború befejezését követ ő  
még majd két évtizeden át — addig a szintig, amelyr ől már szűkebb 
hazánkon túl is visszhangot keltve kimondhattuk: vagyunk ...! ? Itt már 
nem csupán személyi és esztétikai, hanem mozgalmi és ideológiai kérdé-
sek. is felmerültek az el őbbiek és a nagy nehezen kigyöngyözött eredmé-
nyek kapcsán. 

Bosnyák István munkája (tömörebb és halkabb címet nem is választ-
hatott volna), a Szóakció eszmetörténeti szempontból tágítja a már több-
ször és több helyen fölvetett „ ... elvi/esztétikai programok kérdéskörét". 

. • Az a körülmény, hogy az első  Symposion-nemzedék tagjaként nyúlt 
hozzá az imént említett kérdésekhez, a lelép ő  és a fellépő  nemzedékek 
számára is rendkívül sokatmondó, hiszen szellemi mozgalmunk baloldali 
hagyományait ilyen objektív megvilágításban — az el őtte megjelent apró 
felvillanások óta —, igazában alapos körültekintéssel még nem írta meg 
senki ... Bosnyák például a Híd indulásának és készülődéseinek eszten-
deiből. olyan fontos részleteket tárt fel,. amelyek már — az id őközben 
eltelt negyven év után — jórészt feledésbé merültek, és hála az ő , hív 
igyekezetének, ezeket a részleteket így megismerhettük, miután mai érté-
kelésükben felszínre kerültek. 

Adatok felsorakoztatásával és idevágó idézetek alátámasztásával 
Bosnyák István nem egy helyen hangsúlyozza, hogy a Híd els ő  korsza-
kában már jelen voltak a baloldali er ők — Cseh Károly, Singer Adolf, 
Laták István, Atlasz János, Lőbl Iván, Thurzó Lajos —, akik valamennyien 
részt vettek az 1936. májusi lapátadás el őkészítésében, amikor a folyóirat 
a párt orgánuma lett. Tehát nagyon helyesen mondja ki az ezt a korsza-
kot idéző  író, hogy itt voltaképpen évekig tartó fejl ődési folyamatról van 
szó,. amely megérlelte azt az id őt, amikor már a lap a pártszervezet irá-
nyítása alá kerülhetett. 

A szerző  eszmetörténeti szempontból a Kalangya szerepét is az ed-
dieknél több dimenziójú megvilágításba helyezi. Szenteleky Kornél kora 
a Vajdasági Írás elhalása után új irodalmi folyóiratunk, a Kalangya in-
dulásának idejét jelzi a harmincas évek elején. Amíg a húszas években 
még a couleur locale ellen harcolt, itt már -- az Akácok alatt című  
antológiájának elősžavávaí is — makacsul a helyi színezet mellett foglalt 
állást, és hevesen harcolt az általa „internacionális talajtalanságban lebe-
gő"-nek nevezett Havas Emil ellen, aki kétségbe vonta az „ákácos" 
irodalmat. 

A kötet írója csak részben érinti a Szirmai Károly által szerkesz-
tett . Kalangya korát, jóllehet éppen ez volt az, amikor a folyóirat több 
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évi vajúdás után végre kinyitotta kapuit a baloldali írók el őtt, és a hala-
dó szellemű  ifjúsági mozgalom munkatársainak írásai is megjelentek a 
szépirodalmi folyóirat hasábjain. Szirmai Új er őket gyűjtött a Kalangya 
köré, ami részben olvasótáborának kiszélesedésében is megmutatkozott. 

Ám mindez csak rövid ideig tartott, mert a harmincas évek vége 
felé — 1937. közepén — a Kalangya „anélkül, hogy néven nevezné a 
Hidat — már foglalkozik a »külön szellemi táborba« csoportosult ma-
gyar marxistákkal. Siránkozik miattuk, s őt meghúzza a vészharangot is: 
ezek a tagadó, ékverő  fiatalok, mintegy saját szándékuk ellenére, nem 
a fejlődést, hanem az elmaradást szolgálják; nagy veszteséget jelentenek 
a kisebbségi élet számára, álláspontjuk a magyar tevékenység akadálya 
lehet ... És igaza van . a Kalangyának: a Kommunista Párttal szervesen 
együttműködő  Híd-szerkesztőség a jól megszervezett munkatárs- és ter-
jesztőhálózattal csakugyan a legkomolyabb akadálya lett a »magyar 
tevékenységnek«". 

Ennek a harcnak a második világháború kitörése vetett végett:- .a 
Hidat betiltották, a. Kalangya tovább élt és a Horthy-megszállás -  alatt 
mindvégig érvényesítette a „magyarságot", a „magyar tevékenységet" szol-
gúló programját, bár arra nagyon ügyelt, hogy hasábjain egyetlen olyan 
mondat se jelenjen meg, „amely bármely vélünk együtt él ő  népre- sér-
tő  lenne". 

„Leírni is kínos: egyetlen Híd-emlékszám egy elmélyült portrévázlat-
tal, egy emlékező  tanulmánnyal. s néhány nekrológgal, meg egy igényes, 
a Tanszék jubileumán felolvasott kisesszé — s lényegében ez minden, 
amit a halála óta eltelt hét év alatt tettünk" —' írja szerz őnk a B. Szabó 
és kora fejezetében. 

Olyan megrázó ez a mondat, hogy húsunkba mar. 
Ezekben a sorokban szellemi életünk olyan kiemelked ő  alakjának hi-

teles portréjával találkozhatunk, aki sajnos — Sinkó Ervin kegyeletes 
szavaival élve — torzó maradt: nagy ígéretekkel indult, de alkotásaiban 
befejezetlen élet. Amit hátrahagyott, az bennünk él: irodaimunkbarr,..kép-
zőművészeti életünkben, intézményeinkben, nagyszótárunkban, m űvészte-
lepeinkben, irodalmi életünk általa megkezdett bibliográfiájában. Nagy 
átöleléssel mindent, ami megoldásra várt; meg akart valósítani. De ehhez 
a nagy vállalkozáshoz, s amit megkezdett, annak befejezéséhez sem ideje, 
sem ereje nem volt elég. Bár sokáig védte „tulajdon irodalomszervez ői 
illúzióit" az író „egységfront" továbbéltetéséről, mégis az „idősek" közül 
egyike volt az „els őnek, aki képmutatás és »helyezkedés« nélkül, teljes 
meggyőződéssel azonosult az induló Symposion törekvéseivel". 

• 	Bosnyák István Szóakciójának els ő  kötetéről elmondhatjuk: -.egy 
olyan művel gazdagodtunk, amely szellemi életünk tökéletesebb megis-
meréséhez visz közelebb bennünket, melyet eddig a távolodó múlt ijesz-
tően sűrűsödő  és deformáló homálya fedett. 

LÉVAY ENDRE  

AZ EGYETLEN SZEMPONT BgJKTATÓI 

Ismeretes, hogy az irodaiomtörténetírás nálunk a megszokottal ellentétes 
irányban halad: el őbb készült el ugyanis történeti összefoglalása, els ő  
szintézise, s csak újabban születnek a részlettanulmányok, az egyes mo-
nográfikus munkák. De igaza van Bosnyák Istvánnak, hogy e szintézis 
(Bori Imre irodalomtörténete) „természetszer űen nem tette fölöslegessé, 
ellenkezőleg már puszta létrejöttével is siettette, termékenyen ösztönözte 
a további kutatást, az irodalmi orgánumok, irodalomtörténeti folyamatok 
és életművek beható vizsgálatát stílus-, eszme-, mozgalom-, műfaj- és esz-
tétikatörténeti szempontból egyaránt". Bosnyák .István könyve is e „to-
vábbi kutatások" sorába tartozik, s kétségkívül jelent ős adalékot szol 
gáltat „az örvendetesen kiterebélyesedett kutatásokhoz". 

Amint a bevezetőben kifejti, a kötetbe foglalt tanulmányok „a jugo-
szláviai magyar irodalom életének — s nem alkotástörténetének, meg- 
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valósulásainak — négy évtizedén pásztáznak át, a húszas évek elejét ől az 
ötvenes évek végéig", azaz irodalmunk ;,szellemrajzához" nyújtanak ada-
lékot. A tanulmányokat, az egyes „megállókat" úgy rendezte, szerkesztette 
kötetbe, hogy irodalmunk eszmetörténetének folyamatosságát érzékeltesse, 
mégpedig egyfelől e folyamatosság „kézzelfogható" megnyilvánulását az 
újrainduló Hídban, másfelől pedig „az irodalmi élet mélyvizeiben érvé-
nyesülő  folyamatosságot", amelyet a Hídnak és a Kalangyának „hagyo-
mányellentéte" képviselt. Az egyes fejezetek így, mintegy ellenpontozva 
egymást, váltakozva szólnak a polgári és baloldali programtörekvésekr ől, 
célkitűzésekről, s ez sajátos belső  ritmust kölcsönöz a könyvnek. A Bos-
nyák egyéb írásaiból ismert szenvedélyes, vitázó hang és lendületes stílus 
egyszersmind izgalmas, érdekfeszít ő  olvasmánnyá is avatja a Szóakciót. 
E szenvedélyesen vitatkozó hangnem, nem kevésbé a szerz ő  által levont 
némely következtetések az olvasót is vitára ösztönzik, s őt ingerlik, mond-
hatnánk, a szó pozitív, gondolatok, eszmék tisztázását el őmozdító értel-
mében provokálják is. Ezért a könyv ismertetése is alig képzelhet ő  el 
másképp, mint e kihívást elfogadva, a szerz ő  vágta gondolatcsapásokon 
tovább haladva, módszerével és némely következtetésével vitába szállva. 

Legyen szabad e helyen egy személyes természet ű , a könyvtől azon-
ban nem független, 'közlést közbeiktatni. Amint a könyv keresztlevele, 
azaz „kolofonja" is tanúsítja, e sorok írója recenzensi min őségben már 
véleményt mondott a Szóakció J. kéziratáról, s természetesen kiadásra 
javasolta. A recenzió azonban, jócskán túllépve .eredeti kompetenciáján, 
nemcsak a kiadhatóság szempontjából foglalkozott a kézirattal, hanem 
vitába szállt a szerz ő  módszerével és több tézisével is, rábízva termé-
szetesen, hogy mit fogad el az ellenérvekb ől, s változtat vagy nem a 
kéziraton. A szokatlan eljárásra a szerz ő  is szokatlanul reagált, s meg-
írta válaszát a lektori jelentésre, ami így a recenzióval együtt érdekes 
s talán nem is mindennapi dokumentuma a kézirat-el őkészítés körüli mű-
helymunkának. Az akkor megkezdett vita korrektsége és elvszer űsége (a 
válaszból ítélve a szerz ő  is ilyennek tartja), nemkülönben az ott vitatott 
irodalomtörténeti kérdések jelentősége arra ösztönözte a recenzenst, hogy 
fontosabbnak vélt észrevételeit e könyvismertet ő  keretében nyilvános-
ságra hozza, azaz folytassa a vitát. • 

Kezdjük mindjárt Bosnyák módszerének, illet őleg célkitűzésének fő  
buktatójával. Mint már idéztük, csak irodalmunk életével, szellemével, 
eszmetörténetével kíván foglalkozni, de alkotástörténetével, azaz megvaló-
sulásaival nem. Szó szerint: „a tágan értelmezett, az irodalmi mozgal-
mak és elvi-esztétikai programok kérdéskörét is érint ő" eszmetörténetet 
írt. Ezek viszont természetszerűen csak az irodalomra, a megvalósulásokra 
gyakorolt tényleges hatásukban lehetnek érdekesek, önmagukban semmi-
képpen. Érthető  tehát, hogy Bosnyák sem önmagukban és önmagukért 
vizsgálja e kérdéseket; hanem .pozitív vagy negatív — leginkább negatív — 
hatásukra következtet, anélkül . azonban, hogy magát az irodalmat vizs-
gálná; akár csak egyetlen m űvet is említene tézise alátámasztására. Az 
irodalmi programok pedig mindig csak kívánságok maradtak, s aligha 
van példa az irodalmak történetében, hogy program és megvalósulás 
fedték volna egymást. Hogy távolabbi beszédes példákat • ne is « említ-
sünk, maradjunk csak a Szóakció kérdéskörein belül, mondjuk Szenteleky 
irodalomteremtő, mindenáron való egységet szorgalmazó koncepciójánál, 
a helyi színek erőltetésénél stb. Hogy irodalmat nem teremtett, nem 
mondhatjuk; hogy jobb koncepcióvar teremthetett volna-e jobbat, nehe-
zen hihető , mert hisz olyat sem teremtett, amilyet akart: sajátosan vaj-
daságit. És egységeset? Azt is csak szeretett volna. Hirdette ugyan, hogy 
„a kisebbség élete és osztályszemlélete egységesebb és az osztálytago-
zódása elmosódottabb", mint a többségé, hogy „mellékes a »kultúra mun-
kásának« világnézete, eszmei kiállása, a lényeg az, hogy — magyar legyen", 
de ettől még az irodalom köztudottan nem vált eszmeileg, világnézetileg 
egyégessé, sőt Gondos József a Tovább-ban azon nyomban, 1932-ben visz-
sza is utasítja tézisét, hangsúlyozva, hogy „a kisebbségi munkanélküli, a 
látomtól vakulásig dolgozó földmunkás és paraszt els ősorban az osztály- 
sorsot érzi. Ezekre els ősorban az osztálysors nehezedik, s csak azután 
a kisebbségi sors". S őt, az .is köztudott, hogy az Ákácok alattban nem- 
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csak a couleur locale elvét nem tudta érvényre juttatni, hanem az •iro-
dalomnak még a névleges egységét, azaz az írók egységes fellépését sem. 
pedig a világnézetileg velük egyenesen szemben álló Latáknak (Szirmai 
Károly megállapítása) teljesen szabad kezet adott: írjon, amir ől akar, 
ahogyan. akar, s nála kivételesen még a terjedelmet sem korlátozta. Még-
sem szerepelt az. antológiában — Szenteleky őszinte sajnálatára. S amint 
maga Bosnyák is rámutat, Szenteleky Sachlichkeitos törekvéseivel a pol-
gár Havas Emil is szembehelyezkedett, a benne rejl ő  veszélyekre is figyel-
meztetett, mégsem született meg az igazán nagy irodalom sem a hidas 
baloldalon, sem a Szenteleky körén kívüli polgári irodalomban. Nem 
túlzás-e, s nem veszedelmes és egyoldalú túlértékelése-e valamely iro-
dalmi programnak — adott esetben a Szentelekyének —, ha a provincia-
lizmus térhódítását, -a vicinális irodalmat mint „eredményt" egy-egy prog-
ramadó vezér vagy esztétikus nyakába varrjuk? Más helyen Bosnyák 
is nagyon világosan látja, hogy az Akácok alattban elénk táruló „külső-
ségeiben vajdasági, felszínesen Sachlichkeitos tabló" megszületésében nin 
maga a couleur locale programja a hibás ... , hanem mindenekel őtt az 
a körülmény, hogy Szenteleky táborában nem volt olyan íróegyéniség, 
akinek e program igazán »testhez állt« volna .... Így, ilyen összefüggésben 
állítható csupán, hogy Szenteleky kizárólagossá vált szerkeszt ői vezérlő -
elve megpecsételte a .vajdasági irodalom amúgy is befelé forduló, köldök 
néző  áramának — ha nem is egészének a sorsát". 

így, ilyen fenntartásokkal valóban beszélhetünk is valamely prog-
ram negatív hatásáról, aminthogy ilyen fenntartással fogadható el az 
1945-ös korszakhatár „elmosása", azaz „feltételes elmosása" is. De eny-
nyi fenntartással és ilyen feltételesen már értelmetlenné is válik ez az 
állítás, illet őleg annak az indokolása: „felszabadulás utáni irodalmi éle-
tünk eszmei és programatikus-esztétikai kérdéskörei tagadó vagy affir-
máló, illetve tagadva-vállaló módon, de mindenképpen kötődtek, szerve-
sen kapcsolódtak . a felszabadulás el őttiekhez". Ilyen „feltételesen" volta-
képpen minden korszakhatár elmosható, hisz valami módon, s általá-
ban a Bosnyák említette módozatok szerint minden újabb irodalmi, 
művészeti hullám, irányzat vagy nemzedék köt ődik az előbbihez, ha a 
(teljes) tagadást is köt ődésnek minősítjük.. 

A kézirat körül megkezdett vitánk egyik legfontosabb kérdése a két 
világháború közötti Híd irodalompolitikájának és a földmunkástömegek 
megnyerésére irányuló mozgalmi tevékenységének megítélése. A Híd-reper-
tórium tanulságaiból kiindulva, Bosnyák előbb megkérdőjelezi Bori Imre 
tézisét a Híd-mozgalom „behozatali jellegé"-r ől, .felteszi a. kérdést: „Volt-e 
a Hídnak mint mozgalmi orgánumnak a külföldi ösztönzés és a JKP 
közvetett és közvetlen hatása. mellett, illetve vele összefüggésben, bizo-
nyos autochton jellege is?" És a következ ő  választ adja a kérdésre: „Hang- 
súlyozott agrár-irányultság és a deklasszálódott 'kisebbségi magyar közép-
osztály, középosztálybeli értelmiség és kispolgárság lehetséges szövetsé- 
gének szorgalmazása az ipari proletariátussal; vagy legalábbis e rétegek 
»kiiktatása« a fasizmus vajdasági hatósugarából: íme a Híd-mozgalom 
népfront-szellemiségű  antifasizmusának é.s forradalmiságának .autochton 
megalapozottsága!" Tovább fejtegetve a kérdést 'a Hídról „mint 'hangsú-
lyozottan — ha nem is kizárólagosan! — agrár-irányultságú mozgalmi 
lan"-ról szól, amely ennélfogva logikusan termelte ki a lapnak mint iro-
dalmi közlönynek „elsődlegesen — ha nem is 'kizárólagosan! — népies-szo-
ciográfikus érdeklődését". S mindezt a csehszlovákiai, romániai és ma-
gyarországi népies törekvésekkel való kétségtelen hasonlósága elle-
nére elsősorban azzal magyarázza, hogy „a polgárosodással és urbanizá-
lódással hagyományosan késő  Duna-medencei államok potenciális irodalmi 
közönsége és mozgalmi tömegei ... ilyen irodalmat igényeltek. Erdély- 
ben, Szlovenszkóban, a magyar »ugaron« és Vajdaságban egyaránt". 

Itt talán nem is annyira az autochton jelleg a kérdéses — bár 
a csehszlovákiai Sarlós-mozgalom hatása az indulás éveiben és a magyar-
országi népiességé kés őbb aligha kerülhető  meg —, hanem a népfront-
szellemiségű  antifasizmus és a földmunkásság és kispolgárság szövetsé-
gének szorgalmazása a proletariátussal érdemel az eddiginél több figyel-
met. Lőrinc Péter például azt írja a Pirkadásban, hogy „Szabadkán in- 
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dult meg 1934-ben az ifjúsági, népi-»narodnyik« Híd", majd sietett 
helyesbíteni, hogy tévedne, aki .azt hinné, „1936 el őtt a Híd tisztára »na-
rodnyik«, utópista ifjúsági lap volt". Bosnyák épp. a Híd-repertóriumból, 
azt :a a következtetést vonja le, hogy „a magyarországi könyvek recenzióói 
közt- legtöbb a népiesek műveivel és a szociográfia műfajával foglalkozik: 
Darvas József, Illyés Gyula és Szabó Dezs ő  két-két művét, Féja Géza, 
Kovács Imre, Nagy Lajos, Veres Péter egy-egy alkotását ismerteti a Hid,.. 
a folyóiratszemlében pedig recenziót talalunk a Válaszról és a Magyar 
Életről is. Csupán a népiesek (főleg szociográfiai) tevékenységét kíséri 
tehát a Híd viszonylag állandó figyelemmel". (Aláhúzta: J. G.) Ennek 
megfelelően alakul a folyóirat 'olvasótábora is. Patá Imre mutatta ki,. 
hogy a példányszám növekedésével párhuzamosan 1936-tól 1938-ig a falu- 
si 'olvasóknak nemcsak a száma, hanem a százalékaránya. is jelent ősen 
növekedett. Míg az 1936-os 700 példánynak 25%-a került falura, az 1938-as 
1200 példánynak már 60%-a. Figyelembe véve továbbá, hogy városban, 
„egy-egy példányt átlagosan négyen .vásároltak és olvastak, falun viszont 
tizennégyen!" (sőt: Lőrinc Péter szerint huszonöten!), a falusi olvasók. szá-
ma .1938-ban több mint ötszöröse volt 'a városiakénak: I0 080 az 1920-szal 
szemben. Ha ehhez még hozzávesszük ;  hogy a-._városi olvasók között értel-
miségiek és kispolgárok is bizonyára voltak,.. akkor némi kétkedéssel 
kell -  fogadnunk dr. Rehák Lászlónak •azt a megállapítását, hogy „A Híd 
két' olvasóréteg felzárkózását, kapcsolását szorgalmazza a szervezett mun-
kássághoz: • a falusi szegénységet, a :falu agrárproletariátusát (...) és a 
város •kispolgárságát". Valóban . feltehet ő . a kérdés: hol is volt hát az a 
szervezett munkásság, amelyhez a .többi réteget kapcsolni kellett? 

Nem szükséges ismételgetni Vajdaság agrár jellegét, köztudott, hogy 
itt :évszázadokon át a földkérdés, 'pontosabban a földnélküliség volt az 
egyik legfőbb szociális kérdés; pontosan. fogalmaz ,  Lőrinc Péter, amikor 
megállapítja, hogy „a felszabadulás . el őtti Vojvodina legproletárabb né-
pe" a magyarság volt, s „mint ilyen f őleg a falusi dolgozók és földnél 
küliek rétegébe tartozott". De azt is L őrinc Péter írta le -- szintén pontos 
fogalmazásban --, hogy a két háború között „Mind a városi, mind a 
mezei munkásságnak nagyobb százalékarányát képviselte .ugyanis a ma-
gyar lakosság százalékarányánál. Nagyobb számú munkásságot képviselt. 
mint a többi vajdasági nep, nagyobb arányban volt képviselve a szak-
szervezetekben meg a Pártban is a németnél, s őt a szerbnél is". (Pirkadás. 
Forum, 1978. 167.) Hasonlóképpen ír Danilo Keci ć  is az észak-bácskai s 
külön a szabadkai munkásmozgalomról a Szervezett Munkás szerkesz-
tőségének ide helyezése kapcsán: „A leglogikusabb és legjobb megoldás 
volt Szabadkán, nem pedig valamely más vajdasági városban kiadni 
és nyomni, mert az említett id őben [ 1925 augusztusától egészen a dikta-
túra bevezetéséig] ebben a városban volt a legfejlettebb a forradalmi 
munkásmozgalom, s Szabadka volt 'a legfőbb támasza Észak-Vajdaság 
pártszervezetének, forradalmi Szakszervezetének, különösen pedig a magyar 
nemzetiségű  munkások forradalmi mozgalmának." 

Malušev Cvetkótól pedig megtudhatjuk, hogy a Híd indulásának évei-
ben igen mozgalmas szakszervezeti élet folyt Szabadkán, 1933-ban adták 
ki a kommunisták a jelszót: „Elfoglalni a szakszervezeteket és kialakí-
tani a munkásegységet!", s 1934 nyarától, miután a munkásotthon átköl-
tözött a Zagreba čka utcába, egy úgynevezett Hetes Bizottság irányította 
„a kulturális, agitációs és világnézeti munkát", melynek tagja volt Mayer 
Otmár, Laták István, Malušev Cvetko stb. Ekkoriban fordult Kun Szabó 
György — Czuczy Pál közvetítésével — a baloldaliakhoz segítségért, mert 
szerettek volna „több haladó szellem ű, társadalmi problémákkal foglal-
kozó írást közölni" a lapban, s talán épp innen delegálták Laták Istvánt 
a kapcsolat fölvételére. És a Híd mégsem Itt kereste a tömegbázist, 
hanem falusi földmunkástik, agrárproletárok körében. 

Laták István • viszont már 1932-ben (Tovább) valamiféle „népiroda-
lom (viszonyainkban mint sajátos parasztirodalom)" megteremtését tartja 
szükségesnek, s szemlét tartva a vajdasági irodalom potenciális olvasói 
fölött, így teszi fel a kérdést: „És a földmunkások, béresek, szolgálók? 
Talán ezek olvasnának legtöbbet. A kizsákmányoltság legközvetlenebbül 
őket éri, és a legtöbbet tapasztalnak különböz ő  osztályrétegeknél .való 
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robotjukban. De " a túlmunka (16, 18, . 20 óra napi munka),. melyet neni 
ritkán magyar kisebbségi f ővezéreknél végeznek, s a tíz-, tizenöt dinár-
nyi napszám vagy ennek megfelelő  évi kommenció, nem engedi, hogy 
sajtótermékeket vasároljanak és olvassanak." A magyar munkásságról pe- 
dig ugyanitt így vélekedik: „A csekély számú magyar ipari proletariátus 

 munka nélkül, vagy elszórtan él Jugoszlávia ipari területeinek szláv 
nyelvű  lakossága közt, hol nincs alkalma itthoni irodalmi kezdeménye-
zésekre figyelmi." 

Úgy tetszhet, hogy Latáknak ez a Híd el őtti vélekedése nem érde-
mel figyelmet a tárgyalt kérdéssel kapcsolatban (bár felt űnő, hogy épp. 
a Tovább-bal 'kapcsolatban Laták azt is leírta, hogy „a kerületi párt-
szervezet megbízottja, Nésics Lázár a lapnak 'a munkássággal való kap_ 
csolatai kiépítésén fáradozott"!), de ha mellé állítjuk Mayer Otmár nem.'  
rég előkerült levelét 1938-ból, amelyet a Párizsban él ő  Löffler A. Pálhoz. 
intézett (közli: Pató Imre); akkor az összefüggés szinte meglep ő . Íme:.` 
,.,Természetesen nagyon örülünk könyvismertetéseinek és fordításainak;_ 
csak arra kérjük, hogy lehet őleg a parasztságot érdeklő  szépirodalmi 
gokat küldjön. Nálunk ipari munkásság jóformán nincs, ami van, az is 
paraszti eredetű , és olvasóink jórésze szintén "paraszt." 1939 júliusában 
pedig ezt írja ugyancsak Löffler Pálnak: „Érdekelne: Franciaország' mé= ,  
zőgazdasági helyzete, a francia parasztirodalom. 

Bosnyák István gondolatokban, eredeti megállapításokban és követ 
keztétése'kben rendkívül gazdag könyve feltehet őleg még másokat is szá, 
mos irodalomtörténeti kérdés továbbgondolására ösztönöz vagy ingerel 
Egyik ezek közül tálán. a Tóvetkez ő  lehetne: mennyi vajon ' a Híd „ag= 
rár irányultságában", a falu és földmunkásság ; felé fordulásában „a nem 
szektás, nem csupán az ipari proletariátusra épül ő, : azaz népfronti szelle-
miségű  irányvétel', és mennyi a nép felé tájékozódó értelmiségiek eredeti 
(„narodnyik"?) törekvésének a maradványa? 

BALLADAÉLETTAN 

Erdők, mez ők, vad ligetek. Drávaszögi magyar népballadák. 
Közzéteszi: Katona Imre, Lábadt Károly, Olsvai Imre. 
Forum, Újvidék, 1980. 

A jugoszlávia magyar népballadagyűjtés föllendüléséről a gyarapodó kiad-
ványok tesznek tanúbizonyságot. Kálmány Lajos száz év el őtti gyűjtésé-
nek anyagát jócskán meggazdagították a hivatásos és nem hivatásos 
népköltészeti gyűjtők a Vajdaságban, Szlavóniában egyaránt. A zentai-
gyűjtés kapcsán indítványoztam, hogy készüljön olyan gy űjtemény, amely 
a sok helyi gyűjtés válogatott anyagából az egész jugoszláviai magyar 
nyelvterület balladakincsének javát teszi a népköltészetet szeret ők asz-
talára (Hungarológiai Közlemények, 1977. 32.). Noha a most kezemben 
tartott kötet ismét egyetlen tájnak, a Drávaszögnek, ebben is voltakép-
pen hat községnek balladás szájhagyományát foglalja össze, némiképpen 
mégis képet ad az egész jugoszláviai magyarság balladakincsér ől, mert 
terjedelmes bevezető  tanulmányában és részletes jegyzetanyagában min-
den szempontból kiterjeszti figyelmét a már eddig közzétett változa-' 
tokra is. 

A másikjavaslatom is többé-kevésbé teljesült. A gazdag gy űjtések-
hez méltó tuományos apparátust, a folklorisztika mindenkori színvo-
nalán álló elemzéseket, magyarázatokat, jegyzeteket kívántam. E kö- 
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:tétben ez is megvalósult. A többé-kevésbé'arra vonatkozik, hogy — mint 
céloztam rá — egyelőre „bérmunkában" készültek a jegyzetek: nem vaj-
dasági, hanem budapesti tudós munkájaként. 

Ámde Katona Imrének illetékességét e kérdésben senki sem von-
hatja kétségbe. Egyrészt ma Vargyas Lajos mellett ő  a magyar nép-
ballada legjobb ismerője, kutatója; nem kis érdeme, hogy egyszerre sze-
rencsés kezű  gyűjtő  és tág szemhatárú értelmez ő . Másrészt éppen ő  a 
Drávaszög, nevezetesen Kopács legrégibb népköltészeti gy űjtője: majd-
nem negyven éve, hogy a falut ismeri, néphagyományát — ha megszakí-
tással is — figyelemmel kíséri, mesekincsét összegy űjtötte, tanulmá-
nyozta, részben kiadta, részben más adta ki, részben még kéziratban 
őrzi. Ebben az esetben tehát fölösleges lett volna mást, még ha vajdaságit 
is, megbízni e munkával, senki utol nem érhette volná Katona Imrét. A 
Mikszáth példája szerint: nagy er őfeszítéssel az ember is megtanulhat 
egeret fogni, de minek, mikor ott a macska! 

Nemcsak az első  félszáz lap, hanem minden jegyzet voltaképpen 
a ballada életének természetrajza. Ahogyan nem elégszünk meg a mese 
szövegével, hanem keletkezésének, hagyományozódásának, elevenségének 
vagy hanyatlásának, terjedésének és vegyülésének, el őadásának és befo-
gadásának (a mesél őnek és hallgatóságának) ;  a mese és a mesélés társa-
dalmi szerepének titkait is föltárja ma már a meseélettan, úgy teszi most 
ezt Katona Imre, megteremtve a magyar balladaélettant. Mert nemcsak 
a jugoszláviai gyűjtésekkel veti folyton össze a Drávaszögben lelt bal-
ladakincset, hanem az egész magyar nyelvterületével. Ebben nagy segít 
.céget kapott Vargyas Lajos hatalmas balladamonográfiájában, de Katona 
Imre még Vargyast is ki tudja egészíteni, itt-ott helyesbíteni. A Nem 
messze van ide Kismargita kezdetű  dal („átmenet a betyárballadából a 
lírai helyzetképbe") keletkezését Vargyas a múlt század nyolcvanas éveire 
tette; Katona kimutatja Török Károlynak a hatvanas években folytatott 
gyűjtéséből (112). A rabénekeket Vargyas sajátos magyar alkotásoknak 
tartja; Katona rámutat, hogy rokonaival más népek költészetében is 
találkozhatunk, s kiegészít ően azt is hangsúlyozza, hogy a hazai rabénekek 
fölvirágzása összefüggött a Ráday-korszakkal (1868-71), az alföldi betyár-
világ könyörtelen fölszámolásával (143). 

A bevezető  keresztül-kasul végigbúvárolja a balladakincsb ől kiszűr-
hető . tanulságokat. Ha tudjuk is, hogy a számszer ű  adatok elkerülhetet-
len hibaszázalékkal érvényesek csupán, hiszen az eddigi gy űjtések esetle-
gességeinek függvényei, mégis olyanok, mint a közvélemény-kutatásban a 
mintavétel: bizonyos határok között hiteles tájékoztató. Tgy mindjárt 
az, hogy a hat község közül Kopácson gy űjtötték a legtöbbet (33 típus-
ba sorolható 52 változatot), egyszerre mutatja a gy űjtés egyenetlenségét, 
de. nyilván a balladakincs helyi gazdagságát is. Az összevetésekben Katona 
Imre olykor már a sport versenyszellemét. is megidézi: Háromszék — 
úgymond — „veretlenül áll az elš ő  helyen" majdnem 900 balladaszöve-
gével (7). Ha túlzás is az ilyen . versengés, annyi alapja van, hogy .a 
drávaszögi balladakincs gazdagságának jelent őségét érzékeltesse. Kopács 
és Várdaróc — az eddigi gy űjtések szerint — az erdélyi el őfordulások 
után a legbővebben ontották a balladákat; a jugoszláviai magyarság kö-
rében mindenesetre máig a legtöbb e két községb ől került elő . Jólesik 
.olvasnom itt is, a kötet több más helyén is, hogy Kálmány Lajos élet-
, műve nemcsak történeti értékű, hanem mostanáig utolérhetetlen: négy-
'száz balladát gy űjtött a szegedi nagytájon. A Hol jártál az éjjel, ci.nege-
rriadár? kezdetű, most bő  változatokban éppen Jugoszláviában el őkerülő, 
főiklorizált románc kapcsán szögezi le Katona Imre, hogy az Alföldön 
alig ismerik, Erdélyből is csak kéziratos szövege került el ő , ám: „Annál 
nagyobb dicsősége Kálmány Lajosnak, hogy ezt az alföldi ritkaságot a 
múlt század végén feljegyezte” (245). ő  .írta le először a Farkas Julcsa 
balladáját is: els ő  közlésénél,. 1891-nél, nem. is lehet sokkal régibb: a 
nyolcvanas években, amikor a csépl őgép terjedt, születhetett csak meg. 
Kálmány már ott volt a forrásánál, szinte a születése pillanatában ra-
gadta meg. „Íme,. Kál.mányismét a legjobb gyűjtők egyikének bizonyult" 
-- firja joggal Katona Imre {330). 



A gyűjtemény álčíme nem szabatos. A kötet nemcsak rlépballadák.at 
tartalmaz, hanem szép számban e műfajhoz csak lazán kapcsolódó nép-
költészeti, sőt még egészen nem is népköltészeti, csupán .a néphagyo-
mányba bekerült, de hozzá még nem .hasonult idegen eredet ű  alkotáso-
kat is. Ilyen mindjárt Szil ágyi és Hajmási históriájának kéziratos vál-
tozata, amely az ún. Kopácsi énekeskönyvben, Csöbrös István (1795-1834) 
katonakönyvében volt található: 1822-25 közt másolhatta bele ismeretlen 
írott forrásból. Invariáns, ahogy a m űszó mondja: olyan alkotás, amely-
nek nincs szóbeli változata; egyedi; tehát nem népi, hanem irodalmi 
mű , amely éppenséggel elindulhatott volna itt is (mint másutt) a népivé 
válás útján, ám nem került a nép szájára, megrekedt írásos formájában. 
Voltaképpen tehát az irodalomtörténeti kutatás tárgya volna. Mégis — 
éppen a balladaélettan törvényei szerint — helyénvaló, hogy szerepel itt. 
A Kopácsi énekeskönyvb ől közli a kötet a Megjártam a hadak latját 
kezdetű  bujdosóéneket is, amelynek eddigi első  közlése szintén K.álmány-
tól. való, 1891-ből. Ezen is érzik még az egyéni költő  fogalmazása, de ez 
már a folkí.orizációnak egy újabb állomásáig jutott: elkerült a nép közé, 
és megkezdődött rajta a csiszolás, a nép ízlése, hagyománya szerinti 
fokozatos átformálás. 

Az Aradi• nap egy másik kéziratos daloskönyvb ől, a csúzai Tóth 
József kézírásával maradt fönn. Ez Lévay József versének szintén folklo-
rizálódni kezdő  változata. A Fürdik a holdvilág... Petőfi népszerű  köl-
teményének népivé vált folyománya. Már Kálmány följegyezte, fölismerte, 
észrevételt is tett a változtatás jellegér ől. Az • első  sorban — úgymond —  
a nép ég helyett éj-t mond, mert számára ez érthet őbb. Terbe Lajos 
(Petőfi és nép) azóta számos más összefüggést elemzett. Ebben pl..jel-
lemző , hogy a romantikus Méláz a haramia helyén a nép a józanabb 
Bujdosik a betyár kifejezést használja. Természetesen nem népi a Rinaldá 
Rinaldiniről. szóló históriás ének sem: ez is invariáns, mégis érdekés és 
jellemző , hogy 1966-ban a kopácsi Sípos Istvánné — az egyik legjobb 
adatközlő  — tudta és elmondta. 

Érthető , ha Katona Imre ennyi nem népballada után a Szégyenbe 
esett lány verses-dallamos történetér ől szólva önkéntelen fölkiáltással 
árulja el, hogy maga is gondban volt az előbbiek közlésével: „végre .igazi 
ballada!" (164.) Pedig még nincs vége a folkloriráit vagy alig folklorizált 
verseknek. Mindjárt utána megint ilyen következik: Zách Klára (ismét 
Sípos Istvánné közlésében) „Arany János után szabadon" — mondhatnám 
némi gúnnyal. Katona meggyőz arról, hogy érdemes az ilyet is közzé-
tenni, mert a változtatások tanulságosak. A nép ízlése szerinti behelyette-
sítések olykor még Arany János szövegénél is sikerültebbek. De arra is 
jó ez a változat, hogy a Zách Klára • egyik motívumáról Katona • kiderítse: 
Arany ezt egy népi párosító énekb ől merítette (172). Ez kitűnő  példája 
annak az örök körforgásnak, amely a népköltészet és m űköltészet között 
az emberiség egész művelődéstörténete folyamán működik, s amelyet 
Móra Ferenc ragyogó tárcájában (Hol termett az istenáldotta búza) a 
folklorisztika száraz tételeinél is meggy őzőbben, de velük egybehangzón 
szemléltetett. Petőfi, Arany vagy Móra vett valamit a népt ől, formált raj-
ta, alkotásba mentette; ez az alkotás visszakerült a néphez, ő  megint ala-
kított rajta, a maga ízlése, esze járása szerint, s így tovább ... 

A vadász és lánya: ponyvai eredetű  ballada, frissen, a századforduló 
táján kerülhetett a néphagyományba; Laskón is, Várdarócon is ismerik, 
az utóbbi helyen dallammal, bár német jelleg ű  dallammal. (A dallamokat 
Olsvai Imre jegyezte le hangszalagról, ő  rendszerezte és magyarázta. Nagy 
kár, hogy a dallamok és jegyzeteik a kötet végére kerültek, nem pedig a 
szöveggel együtt. Ráadásul lemaradt az azonosítást lehet ővé tevő . sor-
számuk is, így • alig lehet megtalálni egy-egy ballada dallamát. Az is hiba, 
hogy a szövegközlés •és a hozzá tartozó jegyzet azonos bet űvel szerepel, 
de a jegyzet élén megismétlik a sorszámot és címet. Szebb és áttekint-
hetőbb lett volna a címet egyszer'adni meg, a népköltési szöveget d őttén, 
a hozzátortozó jegyzetet — esetleg egy fokozattal kisebb bet űből — alló 
szedéssel közölni. Az sem vall nagy gondosságra, hogy a tartalommúta-
tón. ak már csak a könyvbe tett külön lapon jutott ' hely.) 



Invariáns A grof fiú és az árva lány is; stílusa műköltő  eredetről 
-árulkodik, de némiképp halvány visszfénye a klasszikus Kádár 'Kata bál-
ladájának is. A királyfi és a cigánylány históriáját Kopácson  -csak 

- Süllős Istvánné tudta, másik változata pedig a szlovákiai Vágszim őn 
Rózsa Anna dalosfüzetében maradt fönn. „Sem dal, sem ballada" kény-
telen ismét leszögezni Katona Imre (241), majd ismét mentegetésre és 
-magyarázatra kényszerül: „Mindennek tudatában, s őt ódiumát is vállalva, 
mégis felvettük kötetünkbe. Nem a - balladák számának minden áron való-fel-
°tornázása volt a -célunk, hanem a valósághoz való • h űség, tehát nem esz-
tétikai, hanem szociológiai szempontok döntöttek" (242). Elfogadva ezt az 
érvelést, mégis azt kell mondanom,.hogy mindez a Hungarológiai Intézet 
tudományos kiadványában helyénvaló, de — bárha csak 1500 példány-
ban is — a nagyközönségnek szánt kiadványban mégis inkább arra volna 
szükség, hogy végre a magyar olvasó megismerje a jugoszláviai ma-
gyar népballadák legszebbjeit, legjellegzetesebbjeit. Ezért változatlanul 
fönntartom idézett indítványomat egy ilyen gy űjtemény kiadására. Ett ől 
függetlenül tudományos kiadványokban továbbra is közzéteend ők az 
újabb tájakra kiterjesztend ő  gyűjtések szakmai — balladaélettani és tár-
sadalomtudományi — szempontból érdekes, s őt értékes darabjai. 

A már említett, nagyon népszerű  Hol háltál az éjjel, cinegemadár? 
sem népi eredetű . Dramatikus szokásanyagból maradt. vissza, a vágáns 
költészet leszármazottja, protestáns diákok hozták be a magyar nyelv-
területre. „Akárhogyan is van, drávaszögi változataink fölbukkanása ért-
hető . Ismét értékes régiséget őriztek meg számunkra..." (246) A Gyilkos-
ság szerelemféltésb ő l típusú dalok .vásározó, vándor históriások szájáról 
kerültek a nép közé. A meggyilkolt szeret ő  — meggyilkolt .vetélytárs tí-
pusúról megint Katona mondja, hogy inkább lírai kép, mintsem epikus 
dal, azaz ballada (274). Az Egymásért meghaló szerelmesek ismét ponyvai 
...eredetű . A Kettős halál szerelmi bánat miatt alapmotívumú, érzelmés és 
.csupa közhellyel teli műdallal a gyűjtemény ismét „kilép" a ballada m ű-
faji köréből: „Valamelyik ötödrangú magyar nótaszerz ő  lehet az alkotó" 
(286). A rablógyilkosságokat megversel ő  históriák ismét vásári, ponyvai 
eredetűek (Pápaiasé, A kóürogvi pap meggyilkolása stb.). A Leégett a• csiri-
biri csárda 'kezdetű  dalról már Vargyas megállapította: „alig nevezhet ő  
balladának" (311). A Megfagyott vándor „érzelgős műballada" (338). Az 
utolsó igazi balladák a Farkas Julcsa és a kórházi balladák: ezek „a tialla- 
daalkotás kényszerének" (Kalapis Zoltán találó m űszavával) utolsó föllob- 
lianásai, „korunk szellemi termékei" (333). 

Szándékosan soroltam föl az el őzőkben a kötet alcímével ellentétes, 
,nem balladás alkotásokat: nagy számuk ellenére is Katona Imre igazát 
akarom megerősíteni: itt a helyük a gyűjteményben, mert a folklór eti-
-mológiai értelmében a népi tudásanyagnak, hagyományvilágnak éppoly 
részei, - mint a kategzochén, a valódi népballadák. Mint a Kőmíves Kele-
menne vagy a Halálra táncoltatott lány, amelyek itt is megtalálhatók. 
Vagy mint a legnépszerűbbek, a betyárballadák. 

Kevés olyan népköltési gy űjtemény van, amelyben annyiféle néz ő- 
pontú áttekintést kapnánk a balladakincsr ől, mint ebben. Már a bevezető  
is ilyenfajta átvilágítás. A fejezetcímek maguktól beszélnek: A gy űjtőte-
rület, a balladák falvankénti megoszlása. A drávaszögi balladák összeté-
tele. A drávaszögi balladák tartalmi-tematikai csoportjai. Hiányzó, meg-
levő  és népszerű  balladatípusok - a Drávaszögben. A drávaszögi ballada-
kincs Jugoszlávián belüli helyzete. A Jugoszláviában, ezen belül a Dráva-
szögben legnépszer űbb balladák. A drávaszögi balladák helye a bennük 
előforduló földrajzi nevek alapján. A drávaszögi balladákban szereplő  
'személynevek tanulságai. A drávaszögi balladákban említett foglalkozások, 
-társadalmi típusok. A drávaszögi -  balladaénekesek repertoárja, kor és nem 
szerinti megoszlásuk. A balladatanulás. A balladaéneklés alkalmai. A bal-
-ladaéneklés módja. A drávaszögi népballadák f őbb formai jellemz ői. 

A kötet végén levő  jegyzetek a gyakorlati és bibliográfiai tájékoztatás 
'titán voltaképpen a bevezet ő  vizsgálati szempontjait folytatják. A balla-
-áákban előforduló tájszavak és régies kifejezések magyarázata a nyelvi 
.elemzés egy fajtája. A betűrendbe szedett foglalkozások és társadalmi 
típusok a bevezető  hasonló fejezefének pontos bizonyító anyagát -adják 
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indexként. Olyan balladakiadvány még nem volt, amely — mint ez — a 
balladákban szereplő  személyek névmutatóját is adná; majd utána a bal-
ladaszövegekben említett helyneveket szintén bet űrendben. Külön mutató 
tünteti föl a balladáknak a hat község szerinti megoszlását. A ballada-
mondók („énekesek") névsorát a gyűjtőké követi. Legtöbb adattal a 
gyűjtőmunka fő  szervezője, Lábadi Károly — egyben a kötet társszerz ője 
— szerepel, utána Katona Imre és Pataky András. De név szerint nyug 
tázza a kötet azoknak a tanulóknak a gy űjtését is, akik Lábadi Károlyné 
Kedves Klára tanárnő  irányításával a földerít ő  gyűjtést végezték, sőt 
önálló gyűjtésük is belekerült a kötetbe. Végül a balladáknak a Vargyas-
féle rendszer szerint összeállított típusmutatója zárja a mintaszer ű  appa-
rátust. 

PÉTER LÁSZLÓ 

EURÓPAI M ÉRCE 

POMOGÁTS BÉLA: Sorsát kereső  irodalom. 
Magvető , Budapest, 1979. 

Pomogáts Béla irodalomtörténész 
XX. századi irodalmunk egyik leg-
ismertebb, legkitűnőbb elemzője. 
Igen fontosnak tartjuk munkássá-
gát azért, mert nem zárkózik be a 
kutatószoba négy fala közé, hanem 
vállalja az irodalomelemzés és nép-
szerűsítés mindennapi feladatát • a 
legkülönbözőbb irodalmi folyóira-
tok, lapok hasábjain. Igy munkáját 
részben jelent ős monográfiák jel-
lemzik (pl. Déry : Tiborról), részben 
pedig kisebb-nagyobb irodalmi ta-
nulmányok és kritikák.. Most -az 
Elvek és utak sorozatban tette köz-
zé irodalmi tanulmányait. • 

Irodalmi érdeklődése, modci n 
irodalmunk megítélése hozza közel 
a. jugoszláviai magyar irodalomhoz, 
irodalomkritikához. Közismert, hogy 
milyen jelentős volt Bori Imre 
munkája Juhász Ferenc és Nagy 
László költészete értékelésében. Po-
mogáts Béla a magyar líratörténet-
ben jelentős változást hozó „hosszú 
vers" és a Juhász Ferenc-i lírai tar-
talmú eposzköltészet elemzésével 
kapcsolódik ehhez, a már említett 
irodalomtörténeti vizsgálódáshoz. A 
motívumkutatás egyik jellegzetes 
példája ebben a kötetben a Nagy 
László • költészetében jelentkez ő  lo-
vak:  szerepének vizsgálata. Pomo-
gáts. eredeti. módon a költő  rajzai - 

bála indul .ki, visszapd!ant a • műve-. 

szettörténet ismert lóábrázolásaira 
(pl. Donatello), majd azt kutatja, 
hogy miként változik a szépség és 
erő  szimbóluma háborús áldozattá 
és a veszélyeztetett életérzés kife-
jezőjévé. A Búcsúzik a lovacska pe-
dig már a korváltás lírai kifejez ő-
eszköze lesz Nagy László lírájában. 
De az sem lényegtelen, hogy a Mo-
dern magyar irodalom mely alakjai-
nak szentel nagyobb figyelmet az 
irodalomtörténész (és ebben is ro-
kon a jugoszláviai magyar esszé-
írás korábbi eredményeivel). Pomo-
gáts Béla hallatlan érzékenységgel 
elemzi Déry Tibor romantikus és 
ironikus jelenlétét epikus alkotásai-
ban, az emigrációs lét kivonulásá-
nak szerepét munkásságában (így a 
dubrovniki tartózkodás jelent őségét 
is). Az ironikus számvetés kett őssé-
ge jelentkezik az Ítélet nincs című  
memoárjában. Hasonlóképpen fon-
tosnak tartja Örkény István műfaj-
teremtő  szerepét a modern magyar 
irodalomban, aki a hagyományos 
elbeszélő  műfajtól, zártabb elbeszé-
léstől jut el a groteszk hangú egy-
perces novellákig. „Örkény gro-
teszkjei mindig a valóságra épül-
nek, a hétköznapi. tényekkel tarta-
nak szoros kapcsolatot” — jegyit 
meg. Nyomon követi az író nyugg 

• talanságát, kereső  szenvedélyét: ma-
ként metszi le az irodalomról a fe- 
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BODItOGVARI FERENC 

Pedagógia és elidegenedés 
A nemrég  fiatalon elhunyt Bodrogvári Ferencnek 

korán félbeszakadt alkotómunkája eredményeként — a 
szépszámú tanulmány és cikk mellett — négy könyve 
jelent meg szerbhorvát nyelven. A Pedagógia és elidege-
nedés című  posztumusz művét most nyújtja át az olva-
sóknak az Életjel. Ez az els ő  magyar nyelvű  önálló kö-
tete, amelyben filozófiai megközelítéssel, a filozófia 
egyes tételeinek, nagy filozófusok gondolatainak felhasz- 
riálásával igyekezett feltárni a pedagógiai elmélet és gya-
korlat néhány lényeges és időszerű  kérdését, lemaradá-
sának és tévutainak mélyebb gyökereit — elidegenedé-
sének egyes megnyilvánulásait és okait. E nagyszer ű  gon-
dolatokat és sugallatokat tartalmazó értekezés — amely-
nek legfőbb erénye a mélyrehatolás és a messzelátás — 
időszerűségét ékesen bizonyítja a felvetett kérdések 
egész sora, mint például a társadalmi értékrendszer, a 
társadalomfejlesztési és a nevelési célok összefüggése; 
az általános képzés és a szakképzés viszonya; a pedagó-
gia szerepe — aktívabb tényez ővé válása — a társadalom 
átalakulásában. Továbbá az életre való felkészítés, az el-
mélet és a gyakorlat, az iskola és a társadalom kapcso-
lata, az áruviszonyok kialakulása és az erkölcsi követel-
mények ellentéte, az elszürkülés, a szürkeség erénnyé 
való válása mint reformtörekvéseink gócpontja és aka-
dályai kerültek itt a szerz ő  bonckése alá a megfelel ő  
filozófiai tételek tükrében. A totális és szabad ember, 
az ember személyiségének teljes kibontakozása mint 
alapvető  nevelési és társadalmi cél mindennek a kiindu-
lópontja és mozgatóereje. Ennek megvalósításához van 
szükség alkotó pedagógiára és pedagógusokra, aminek 
viszont egyik fontos feltétele az elidegenedés megszün-
tetése. 

Ez a munka is meggyőzően bizonyítja, milyen nagy 
szükség van — a pedagógia fejlesztése céljából — ilyen 
interdiszciplináris jellegű  hozzáállásra és tanulmányokra. 

A 104 oldalas könyv, amelynek fedéltervét Siskovsz- 
ki András készítette, előfizetési ára 80, bolti ára pedig 
100 dinár. Megrendelhető  a Vel j ko Vlahov5 ć  Munkás- 
egyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), 
vagy pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolható mey. 
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ANDRUSKÓ KÁROLY CSÉPE IMRE EMBERKÉI 
(fametszetek) 

Rendhagyó könyvecske ez: Andruskó Károly zentai grafi-
kusművész megrajzolta a nyolc évvel ezel őtt elhunyt Csépe Imre 
harminc elbeszélésének alakjait. Az írások zömmel a Mezei dol-
gok című  kötetben jelentek meg, de a Határdomb néhány da- 
rabját is illusztrálta. A mindössze 5 X7 centiméter nagyságú 
kiadványhoz Urbán János írt előszót, amelyben  —  egyebek kö-
zött  —  elmondja, hogy a művész azok „közé tartozik, akiket jó 
barátság fűzött Csépe Imréhez", ennélfogva „saját sorsán át 
érzi és érzékelteti a számára jól ismert Csépe-világot". 

A minikönyveket gyűjtők számára külön értéket jelent ő  
mű  előfizetési ára 100, bolti ára pedig 130 dinár. 

SZÉKELY TIBOR A VILÁGJÁRŐ  VADÁSZ 
(Vojnich Oszkár élete és munkássága) 

Ezzel a kötettel Székely Tibor tizenhatodik m űvét kapja 
kézhez az olvasó. A neves világutazó, aki jelenleg városunkban 
él, ezúttal nagy elődjének, a szabadkai születésű  Vojnich Osz-
kárnak az életével és munkásságával foglalkozik. Egy új, humá-
nus világnézet korai képviselőjét látja benne, s olyan neves 
kutatók és néprajzi gyűjtők közé sorolja, mint amilyen Stevo. 
és Mirko Seljan, valamint Dragutin Larman, Stanley kongói 
e - zpedíciójának tagja volt. Élményeiről, tapasztalatairól húsz év 
alatt nyolc vaskos könyvben számolt be; az utolsó abban az év-
ben jelent meg, amikor vörös-tengeri hajóútjáról hazafelé jö-
vet -- 1915. május 18-án, ötvenedik születésnapján — egy Port 
Said-i szállodában mellbe lőtte magát és meghalt. 

A tragikus sorsú vadászról ez az• els ő  terjedelmes életrajz. 
Már csak ezért is megkülönböztetett érdekl ődésre tarthat szá-
mot. Még inkább növeli értékét, hogy megírásakor a szerz ő  
nemcsak az egykorú lapok híradásaira támaszkodott, hanem 
szép számban idézett Vojnich Oszkár mindmáig kiadatlan leve-
lezéséből és tizenhat, dokumentumérték ű  fenyképet is közöl 
róla és tőle. 

A  világjáró vadász méltán sorakozik Székely Tibor többi 
munkája mellé, amelyek húsz nyelven jelentek meg. Ezzel kö-
szönti az Életjel közelgő  hetvenedik születésnapja alkalmából 
az ismert írót, aki az elmúlt négy évtized során minden föld-
részen, 89 országban járt, s akinek m űvei nem kevesebb, mint 
54 kiadást értek meg eddig. 

A 88 oldalas könyv előfizetési ára 50, bolti ára pedig 65 
dinár. 

BALOGH ISTVÁN SZINTARÉV 
(elbeszélő  költemény) 

Ízléses kötetben jelentette meg magyar és szerbhorvát 
nyelven az Életjel és az Osvit Balogh István Szintarév című  po-
émáját. A költeményt évekkel ezel őtt közölte először az üzenet, 
illetve a Rukovet; az utóbbi Marija Cindori hiteles fordításában. 
Őszinte vallomás ez a szül ővárosról, amelynek emléke kitöröl-
hetetlenül él a máshova sodródott íróban, akinek ez a m űve 
egyik legjelentősebb alkotása. 

A tetszet ős kötet értékét sokban növeli Andruskó Károly 
húsz fametszete. Valamennyi kiváló munka és még inkább ki-
domborítja a költemény gondolati gazdagságát. 

A Szintarév előfizetési ára 40, bolti ára pedig 50 dinár. 
AZ Életjel legújabb kiadványai megrendelhet ők utánvétellel a 

Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jo-
vana Nenada 15), vagy pedig a Forum újvidéki és szabadkai, 
valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolhatók 
meg. 


