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VLAOVICS JÓZSEF

MIÉRT NEM TEMETTÉK EL A MADARAKAT?

Április ötödikén déli 11 óra 54 perckor leállt az utolsó gép is a város
ban. A nagy textilgyárban a klasszikus üzemeltetésű gépipar utolsó 
sikolyaként számon tartott masinéria három rövid sóhaj és egy olajo
zott kattanás után megszűnt működni. Az ezerszínű fonalak tánca és 
bújj, bújj zöld ágja, mint lecövekelt filmkockán a kép, riasztóan meg
dermedt. A termelés évszázadokon át felmagasztalt csodálatos játéká
nak egyszer s mindenkorra vége szakadt. A csönd utolsó felajzott sebei 
diadalmasan felszakadtak, s tisztuló vére patakozni kezdett ennek az 
elfelejtett ősi némaságnak. Ott szivárgott a gyár masszatos ablakain, 
az üzem küszöbén átcsapva, az utcára loccsant.

Ez a kiömlő csönd-életnedv csak egyike volt a többinek, az utóbbi 
hónapokban dagadozó jótékony némaság-áradatnak. Ahogy fogyott az 
üzemanyag, úgy fogyatkozott a gépi zaj és a mindenféle ipari zörej. A 
gépkocsik úton-útféle lehorkantak, gadzájahagvottan kimúlva. Az út
kereszteződésekhez érkező gyalogosok reflexe furcsa módon nyilvánult 
meg. A piros, sárga és zöld fények váltakozásához szokott idegrendszer 
felmondta a szolgálatot, úgyhogy átmeneti megoldásként álszemaforo
kat kellett felszerelni a gyalogos özön „elirányításához". Kitűnt, hogy 
az ember már csak a zöld fényre tud lépni, s szervezetének ezt a be
idegződését tisztelni kell még egy ideig. Az áru- és utasforgalmon kívül, 
a termelés teljes frontján is gépei nélkül maradt az ember. A zaj ki- 
dübörgött az életéből. Csend-szakadékok vették körül minden irányból, 
a láb nem mert lépni, mert nem sarkallta motorberregés. A zaj, a zö
rej volt eddig az élet egyensúlyi alapja, ennek megszűntével sokan úgy 
érezték, menten elvágódnak, jóllehet szédülés nem környékezte őket. 
S a fül helyén máris célszerűtlen üreget észleltek.

Bárhogy hangzik is, a csecsemők érezhették magukat a legkíno
sabban. Számukra nem volt magyarázat. Minél többet sikoltozni, böm
bölni — ezt a „terápiát" ajánlotta a gyermekorvos. A csendhez csak 
fokozottan kell őket szoktatni. Ellenkezőleg, megsérülhet a hallószer
vük, így a valóság szubjektív észlelését végzetesen összetéveszthetik az 
őket körülvevő realitással. Térérzetükbe belevegyülhet az idő relativi
tása, e zavarukban négy kézlábra ereszkedhetnek, mint az emberi nem 
hipotetikus ősei, holott a mostani körülmények között egy cseppet sem 
kívánatos az atavizmus.

Azt hihetnők, hogy a süketnémák és a vakok gondtalanul ébredtek 
április ötödiké hajnalára. De nem. Életükbe zavarólag szóltak bele a 
makkegészségesek. A vakokkal eldobatták a fehér pálcát, holott az ő 
kifinomult érzékszerveik sohasem engedhették meg a járás-kelés, bár
minemű mozdulat legcsekélyebb szertelenségét. A szüketnémák első re
akciója a következő volt: a világból „kivonatoltak" valamit! Egyiküket 
április ötödikén, pontban tizenkét órakor, tehát mindössze hat perccel 
az utolsó gép leállta után, már meginterjúvolta a televízió. A süketnéma 
rövid ujj- és kéznyelven válaszolt, aminek gyógypedagógusa tolmácso
lásában a következő értelme volt: „Csönd, háládatos csönd ütötte fel 
fejét ezen a zajoktól deformálódott világon!" Saját mindennapi, szok
ványos tapasztalatát akarta-e elsütni a süketnéma, vagy transzcenden
tális érzéklésre vallott-e különös észlelése, talány maradt.

A hirtelenében bekövetkező egyéb változásokra elsőként a vak 
ember mert volna esküdni. Az utcán, a nagy textilgyár falának hosszá
ban, ahol naponta végigsétált, egyszerre törékeny mohóságú tiszta le
vegőt szippanthatott be kifinomult orrán keresztül, önfeledt gyerek 
módjára táncra perdült, mert a vérében felszívódott tömény oxigén 
sohasem hallott érckolompot szólaltatott meg az agyában. Ügy tűnhe
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tett, hogy lerészegedett az öreg, holott gyermeteg viselkedését tulaj
donképpen vákuum-érzete idézte elő: a gyárfal tövében az egész eddigi 
életén át ott kísértő műszál és fáradtolaj szagának illanása most „lyu
kas” légteret hagyott maga után, egyszersmind a vak ember egyensúly
érzéke alól kirántva az évszázadokon át döngölt szennyes levegőman
kót. Légittas morfondírozásba tört ki a fehér pálcáját sutba vágó vak: 
„Nemcsak hogy belélegezni kell újra tanulni a kristálytiszta levegőt, de 
a tisztességes járást-kelést is újfent kezdhetjük a világ e letisztulá
sában ..

A bőre felduzzadt, hiszen a pórusok, az élessé és támadóvá váló 
tiszta levegő hatására, a tízszeresükre tágultak. Ezek a változások ösz- 
sfcességükben mintha máris valaminő súlytalansági állapotba ringatták 
vclna, különösen pedig kedélyállapota hágott magasra a vak embernek. 
XJj fajta, az emberi lét köznapi gondjait űző, csiklandós boldogság lett 
úrrá rajta. A rohamosan javuló fizikai érzet, a rakoncátlanná váló lélek, 
a nyüzsgő agytekervények csalhatatlanul a fiatalodás hatását keltették 
öregünkben. Csodálkozva tapasztalhatták mindezt azok is, akik még 
abban az órában, hogy az utolsó gép leált, tömegestül tódultak ki a 
városból a közeli és távolabbi mezőkre, rétekre, erdőkbe.

Lévén április ötödiké keddi nap, a tömegek kirajzását a városból 
semmivel sem lehetett volna igazolni. Sorsforduló ünnepüket az utolsó 
klasszikus gép leállta ajándékozta nekik. Ez a történelmi masinéria 
addig működött, amíg az utolsó csepp üzemanyagot is fel nem élte. 
Következésképp, a kornak ezt a vízválasztó eseményét, az emberiség e 
nemzedékéhez elgyűrűző új, oxigén hordozta boldogsághullámát nem a 
naptár írta elő, nem is a pontos és tévedhtetetlen tervezés és jóslat 
hírében álló szakemberek ütemezték be a tavasz egyik verőfényes keddi 
napjára.

... Mint ahogy a fecskék sem parancsszóra érkeztek éppen ezen 
a napon, április ötödikén, a szokottnál néhány nappal korábban. Abból 
az irányból özönlöttek rég nem látott tömegben, amerről rohamosan 
tisztult a lég. Már jóval a város határán túl szökdécselő nép elé sokat
mondó kép tárult: déli irányból fecskefelhőket észleltek betódulni a 
lakótömbök közé, s ugyanilyen formájú felhő északnak sipircelt a vá
rosból. Az utolsó füstrétegeket kergette a fürge szubtrópusi eredetű 
szél. A várost szegélyező nemzeti parkot, szintúgy a folyó mellékét, 
amelyeket mindeddig feleslegesen óvtak a tipró lábaktól, hiszen az 
utóbbi évtizedek minden szennye, piszka földön, vízben, levegőn egy
aránt végzetes környezetirtást végzett, egyszóval, a halál marta zöld- 
Övezetet most feloldották a kirándulási tilalom alól. A városból kise- 
reglőket ezúttal viszont álomképekkel felérő látvány fogadta, noha a 
növényzet terjeszkedési áhítatára már hetekkel ezelőt felfigyelhettek 
a beton fojtogatta utcákon és tereken, az óriási lakótömbök körül is. 
Különösen, amióta a vegyi művek s még néhány kémiai alapanyaggal 
dolgozó gvár fokozatosan, majd véglegesen áttért a szennyezésmentes 
termelési technológiára, a félig kiszáradt, sínylődő fák hemzsegő rügy- 
fakadásba kezdtek, az aszfalt leskisebb rései között is fű, mezei virá
gok zsenge hajtásai romlatlan életet kiáltva pipiskedtek. Egyedül még 
az évtizedekkel ezelőtt kiszáradt s kegyeletből a helyükön hagyott fák 
száraz ágai között feszülő pókhálók finom ernyőjén csillogott üzemi 
por. Ennek a szivárvány minden színében megmutatkozó pornak a lát
tán tévedhetetlenül következtetni lehetett, vajon a műtrágya-, a papír
gyár, vagy éppen a mosóport készítő üzem, a szérumgyár stb. tájékán 
járunk-e. A vegyi művek szomszédságában lakó öregasszonyok most azt 
állították, hogy a huszonegy évvel ezelőtt kiszáradt gesztenye az idén 
kihajtott. Valaki pedig kitartóan erősítgette, hogy a télutón ibolya bo
rította házának vegyi hulladékkal szennyezett kertjét.

A mendemondára azonban már senki sem figyelt oda. A kirán
dulók, akik kedvüket és étvágyukat pezsdítő kosztot batyuztak, hogy 
a rég elfelejtett, igazi zöldbe türemkedő természetben lakmározhassa- 
nak, sokkal inkább a tavaszi virágok zavarócskáját bámulhatták meg,
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s ugyanúgy, a megsokasodó énekesmadarak gazdag regiszterű dallikázá- 
sával öblögethették a csendtől és a természet szeplőtlen hangjaitól tel
jesen elszokott fülüket.

Önmagukkal vajmi keveset törődtek most. Vagy talán akkor is 
csak tenmagukat, szomszédjaikat, ismerőseiket, rokonaikat vágyták kü
lönös belső kényszertől hajtatva, akárcsak egy futó találkozás, köszö
nés, ajándékozás, jótétemény erejéig, amikor a mezei virágok csokorba 
gyűjtésének — ezúttal megbocsátható — versengésébe merültek, vagy 
a sokféle madárélmény előadásán, utánzásán fáradoztak. Egyikük lélek
szakadva érkezett, hogy valami óriás madarakból álló csapatot látott 
odébb a mezőn, amint a gólyánál is testesebb szárnyasok a zsenge 
búzát csipegetik. Akkor ezt meghányták-vetették. Már csak az emlékek
ben élő vadlúdra vagy valami egyéb vonuló madárra tippeltek. Talán 
túzok özönlötte el a vetéseket... Nocsak, mi is lenne az a túzok madár? 
Az idősebbek nyakaskodtak, hogy valahol mintha olvastak volna róla. 
Egykor ezen a vetésgazdag tájon számosán élt és fészkelt. Vagy ötveri- 
száz éve már, a vadászok sem láttak belőle. Lehetséges! Igen, lehet
séges, hogy most egyszeriben megjelent a túzok. Ismét mások a kaszá
lókon és a végtelen szántókon jártak és azt erősítgették, hogy darut és 
kócsagot is észleltek, sőt, bölömbika hangját hallották a nádasok felől. 
Mindezt kétkedéssel vegyes örömmel fogadták az emberek, hiszen a 
szakkönyvek is már csak egy-két mondat erejéig tesznek említést ezek
ről a kihaltnak vélt madarakról, akárcsak a vadvirágok színittas biro
dalmáról, amely most, lám, itt terjeszedik újra körös-körül mindenütt.

A kirándulók látszólag nem törődtek önmagukkal és embertársaik
kal annak az április ötödikének a délutánján, amikor az utolsó ódivatú 
gép is leállt a városban. Lelket gyógyító volt, s a reménynél is remény- 
teljesebb a zajos gépektől sújtott világból kilépni. A zörgő, csattogó', 
zúgó motorizált korban a gépkocsinak nevezett kalitkában töltötték ide
jüknek azt a részét, amelyet pedig eredetileg az embertásaiknak kelleti 
volna szentelniük. így elidegenedve egymástól, a totális szennyeződés 
is megtizedelte az embereket. Április ötödikén engedett a halálos ér- 
zetű mellkasi szorítás, a sérült légzőszervek bántalmai alábbhagytak, a 
gyulladás a szemhéjon múlóban volt.

Ezalatt óriás madarak zuhantak a magasból az aszfaltra, először 
csak az energiaellátó komplexum területére, később pedig szerte a vá
rosban. A süketnéma látta ezt, de szólni nem tudott, viszont a vak 
ember kifinomult hallásából arra következtethetett, hogy az új ener
giaközpont túlfeszített üzemeltetésével keletkezett levegővibráció Ölté 
meg a város megtisztult légterébe gyanútlanul berepülő madárrajt.

A gyerekek körülállták a madártetemeket. Egynémely példányát a 
fehér hasú, haránt vonalakkal díszített rozsdavörös hátú halott mada
raknak meg sem tudták emelni. Csak babusgatták őket, és kajla toll- 
bajuszukat fésülgették, mert némelyik óriásszárnyasnak ilyen tolldísze 
is volt. A gyerekeknek meg sem fordult a fejükben, hogy el kellene 
temetni a vértől ázott madarakat. A vak nem foghatott hozzá a tete
mek eltakarításához. Talán a süketnéma tehetett volna valamit, ha tör
ténetesen sikerül valakivel megértetnie magát.

Így eset meg, hogy a holnap életrendje és legfőképpen termelési 
képességei iránt határtalan bizalmat tápláló, még mindig az örömmá
mortól bódult emberek este megtérve, a városban mindenütt madarak 
tetemeibe boltottak. A süketnéma, a vak és a gyerekek addigra már 
sehol sem voltak. Pedig nem is beszélhették meg, hogy az új energia 
és jólét eme nyitó ünnepén hátrahagyják a figyelmeztető jelet az ön
feledt lakosságnak.
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KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 

Tegnap reggel

Mindig azt hittem: nem törhet meg 
se hitszegés, se árulás — 
hisz én vagyok a mesék hőse, 
s egy nap nem leszek álruhás.

Mindig azt hittem: nem ronthat meg 
se aranyhegy, se hableány — 
hiszen ha mindvégig kitartok, 
ősi örököm vár reám.

Mindig azt hittem: nem dönthet le 
se baltaél, se baltaíok — 
s tegnap reggel magam mondtam ki: 
„Már akár meg is halhatok . . . ”

A lépcsőház balladája

Topogtál-e már tétován, 
csüggeteg esti szürkületben, 
valami baljós toronyház 
sötétes, szennyes és dohos 
lépcsőházának hideglelős, 
cudar kietlenében?

Topogtál-e már tétován: 
nem tudva, melyik emeletnek, 
hol rejtőző lakásában 
bújik meg az a könyörtelen, 
lelked béklyózó valaki, 
aki miatt most itt szükölsz 
megrugdosott kuvaszként?
S még afelől se vagy végképp 
bizonyos: nem vétetted el 
netán magát a házat is?

S amíg gyufát lobbantva 
a villany gombját kutatod, 
a lakók névjegyzékét — 
felnyüszít benned jegesen 
a szívdermesztő kérdés: 
mi lesz, ha csengetésedre 
ajtót se nyit majd senki?!

És amíg baktatsz, botorkálsz 
egyre följebb a lépcsőn: 
távoli, félvad ősöd 
villan eléd — egymagában 
bolyongva rengeteg indák 
iszonyú sűrűjében.



Hirtelen búcsú

Japán költő

Ne haragudj, hogy sebbel-lobbál 
búcsúzom Tőled. Sürget az út. 
Holnap már újra megjövök én. . 
Jaj, be ne zárd este a kaput!

BARANOVSZKY EDIT

Télvillanás

Nem nevetek, esztendőm hull, 
hervad a bölcsesség korai virága, 
bomlik a gyökér, meglazul, 
felkúszik hajamnak égszínű havára.

Lépcsőm elfogy, torpan a láb, 
ázik az emléknek fedetlen orcája, 
fordul a nap, reszket az ág, 
bújna az életnek időtlen hónába;

korai gond, télvillanás,
zápornak, sötétnek futó visszhangja ez,
messzi hívásod, olvadás,
nevetek, oldódok, szerelmed elfelez.

Hasonlat
Én nem tudok olyan lenni, mint 
Karinthy az agyműtét után: 
örülni minden limlomnak, amit 
a túlélt hajótörött magasztal. 
Agyam, ha nem is operált, de 
sérült, átélt egy gyulladást, 
mégsem tudok olyan lenni, mint 
Karinthy. A visszatért életért 
ostorcsapás sál, gőggel, árulással, 
hitvány szavakkal rebegek 
köszönetét: még élhetek!

A negyedik napra várva . . .
így érezhette magát 
Jónás a Cet hasában 
a negyedik napra várva ... 
kitettél egy parttalan 
éjszakába imám hozzád 
vihart remél 
küldetésem a 
harminckilencedik napon 
véget ér
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KÉZFOGÁSOK

SLOBODAN SELENIC 

BARÁTOK
RÉSZLET A NIN-DÍJAS REGÉNYBŐL

És sorjázott a halál rend, méltóság nélkül. Minden törvény ellenére. Az 
emberek — emberemlékezet óta sohasem volt még így — lealacsonyul- 
tak, elállatiasodtak, a világszerte tomboló nagy háború s az otthoni 
hatalmas nyugatalanság és szemérmetlenség a hegyvidéki szent bosszú
állást szabály és becsület nélküli gyilkolássá változtatta. Kevés újholdas 
éjszaka múlt el anélkül, hogy a rituális figyelmeztetést semmibe véve, 
a pásztorlelep mezőin lemetszett fej gurult volna végig, hogy a mere
dek Gradan, a sötét Čukun, az égbe nyúló ösvényű Belzeh vagy a sze
líd nevű Mona Bane hónalja alatt összekunkorodott vicsorgó Béri vagy 
Rác haldokló, hörgő testét ne találták volna meg a lejtő kemény kö
vei közé fúrt körmökkel. Az öregek sóhajtoztak és a fejüket ingatták, de 
senki sem tekintett vagy hallgatott rájuk. Az őrület és becstelenség 
pestise garázdálkodott. Már nem lehetett tudni, ki az idősebb, ki milyen 
helyet foglal el a vérrokonságban. Egyik napról a másikra eltorzult a 
világ. A Berik és a Rácok között éhség uralkodott. Az asszonyok elhal
tak, új férjet kerestek maguknak, vagy visszatértek szülőházukba, az 
élet leromlott, a birkákat nem vezették legelőre... mindaddig, míg az 
egészen Dakovicából érkezett bérgyilkos a túlélt Ajša Sokolova nehe
zen összekapargatott utolsó pénzéért a hóhér Duljt utolérte és meggyil
kolta.

A borzasztó történet, melyet attól fogva mindörökké a bölcsőben 
ringó védtelen gyerekek fülébe sugdosnak majd a bábaasszonyok és 
démonok, véget ért, s most, íme az elviharzó pestisből kilábaló törzs 
siet megújítani a törvényt, hisz a törvénytelenség szörnyűségeit épp 
most élte át. Ez lényeges. Ez borzasztó. A halál, mint a nyájra törő 
ordas lopakodott közéjük, kiáltozással és tűzzel, bűbájossággal, az ősapák 
rítusaival kell az ellenség karámaiba űzni.

Holdatlan, néma éjszaka. Enyhén hisztérikusan, megrettenve a tit
kos hatalmak nagyságától és időtlenségétől, melyek az embereket ve
zérlik, haladnak az áthatolhatatlan fekete tésztán keresztül, megalázott, 
ijedt apró lények rádöbbentek a törzs képtelenségére, hogy korát fel
fogja és megmaragyarázza. Egész óra hosszat ereszkednek a lejtőn, a lá
buk alatt a szakadékban zúg az önkényes Sistrica folyó, szökdécselnek, 
egymás hátába ütköznek, lökdösik a feldúlt Istrefet, aki egy pillanatban, 
a Žur patak kanyarónál azt hitte, beleszédül a szakadék mélyébe. El
hagyják az álomba merült Musztafa-Juszuf hant, Veliko Braniátét, — a 
hallgatag, csendes, láthatatlan, lihegő menetoszlopba verődött komor 
testvérség, az ég alján úszó felhők felé igyekszik a kecskekaptatón. 
Fontos dolga van a klánnak.

— Siess! — mondja a rokon Muzafer Istrefnek. — Kicsi vagy még, 
de már puskát jelentesz. Béri vagy, az utolsó Béri!

Minden összekeveredett a gyerek fejében. Igyekszik, amennyire csak 
bír, attól fél, hogy nem fog kitartani. Szégyelli, hogy akkora jelentőségű, 
és hogy mindenki elvár tőle valamit. Mégis, még most is jól emlékszik 
rá, pedig nem kellene, mennyire nevetséges volt neki, hogy Muzafer
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annyira komoly és méltóságos a szörnyű megtiszteltetésben és hogy to
vábbra is, mint mindig, suttogva beszél; hogy az egyik meredek kaptatón 
valaki a menetoszlopból erőlködésében, nehogy lemaradjon az előtte 
haladó nyomából, hangosat szellent, hogy senki sem tudja, mi fo
rog a fejében, s mindannyian azt hiszik, hogy valami komor, látványos 
gondolatokkal küszködik.

A Bég folyójánál megállnak pihenni. Guggolnak a sötétségben, mely 
olyan sűrű, hogy nem látják egymást, csak a saját térdükre görnyedő 
emberek fején fehérlenek körben a sálak. Egy idő múlva a Ba j la ka
nyar felé indulnak, fel, meredeken az égbe, mind izgatottabbak, hogy a 
sötétséggel összeolvadó, láthatalan falként minduntalan elébük bukkanó 
sziklatömbök között ott közeledik fürge lábú menetoszlopukhoz a rej
tett cél. lstref az előtte haladó ember hátára összpontosít teljes erejé
vel, eluralkodik rajta a kétségbeesés, mert érzi, hogy fogytán az ereje. 
A fiú már azt gondolja, hogy nem bír tovább a rogyadozó, meredek, 
egyenetlen ösvényen botorkáló lábaival, amikor az élen haladó Haszán 
halkan szól:

— Itt.
Mindannyian a szakadék szélére állnak. Egy kissé fejük fölött jobb

ra, látszólag hozzáférhetetlenül, gubbaszt a barlang a sziklák között, 
csak egy árnyalattal sötétebb az éjszakánál a barlang felsejlő bejárata. 
Haszán hármat üvölt farkast mímelve hosszan, elnyújtva, áthatóan, kiál
tásának visszhangja még el sem halt a hegyek között s a nyílás torka 
sárgállni kezdett. Először alig felismerhetően, majd mind intenzívebben 
szemükbe tűnt a teljes sötétséggel körülvett fénykor. Az éjszakához szo
kott szemekben kísértetiesnek és fenségesnek tetszett a látvány.

A fáklya sárga fénykörében Dzsavid áll, az a Dzsavid, aki Istreffel 
együtt guggolt Gospa-Lepša háza mögött, Kotezs Neimaron az abla- 
kocska mellett, melyből penészszag szivárgott, ugyanaz a pergamenszerű 
arc, de most kinyújtott karjain a halott Dúlj fekszik.

Később az a hír járta, hogy Dúlj, aki hónapokig, évekig bujkált 
a hegyvidéki vadonban, megölt farkasok vermeiben aludt, elbitangolt, 
félvad birkákkal élve együtt, még életében oszlásnak indult, testét ki
verték a kelések és a pokolvar. A legenda szerint a bűn és a gaztettek 
marták ki, mert Allah törvényszegése miatt átkozta és büntette meg, 
hisz a halandók közönséges betegségétől az egészséges testen nem ro
had meg a hús. Nem volt combja és vádlija, ínye kilátszott odvas arcán 
keresztül, heréiről lefoszlott a bőr, úgyhogy a hólyagok zacskójuk nél
kül lógtak lába között, férfiassága tövéből sorvadt le, s csak nyers seb 
maradt a helyén, úgy bűzlött a teteme, hogy Dzsavidon kívül senki sem 
bírt a közelébe menni, s vértestvére is többször okádott, míg a félig 
szétmállott testet mosta, s fehér vászonba göngyölte. Hogy mi is a va
lóság és mi a törzsi képzelet szüleménye a félelmetes Dúlj halála körül, 
mellyel a Berik és a Rácok förtelmes ellenségeskedése bevégeztetett, 
nehéz megállapítani. Akárhogyan festett is a szökevény, bosszúálló teste, 
lstref nem látta meg, mert abban a pillanatban, amikor Dzsavid köze
ledni kezdett, az iszony mindennél magasabbra csapott fel benne, s rá
döbbent, hogy valahol mélyen magában — gyász, félelem, megtisztulás 
helyett — nagy megkönnyebbülést és békét érzett. Vége van, gondolta, 
és önmagában halkan kimondta ezt a két szelíd szót. A holdvilág nél
küli sötét éjszakákon nem érkezik több hír új halálokról. Valami biz
tonságot nyújtó szilárdsággal tudta ezt a kis Árnauta a felnőtt szerepé
ben, aki egyszerre a legfontosabb személlyé vált az egész dzsemaatban, 
s a felismerés melegségétől nem tudott megszabadulni, a röviddel az
után kezdődő dzsenaze-namaz szertartás alatt sem, melyet apja félig szét
rohadt, megfürdetett, vásznakba göngyölt teste fölött tartottak.

KOPECZKY Csaba fordítása
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ÖRÖKSÉG

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT BARTÓK BÉLA

KALAPIS ZOLTÁN

BARTÓK BÉLA SZABADKAI HANGVERSENYÉNEK 
SAJTÓVISSZHANGJA

Bartók Béla egész pályafutása során a mai Jugoszlávia területén csak 
egyetlenegy hangversenyt adott: Szabadkán, 1911. november 23-án, csü
törtökön este 8 órai kezdettel a színházteremben. A helybeli Filharmó
niai Társaság vendégeként közreműködött a Liszt Ferenc születésének 
100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen. Negyed évszázaddal 
ezelőtt az eseményről megemlékezett Demény János egy hosszabb, 
Bartók Béla művészi kibontakozásának évei (1906— 1914) című tanul
mányában, amelyet a Zenetudományi Tanulmányok III. kötetében tett 
közzé (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955). Ez a hangverseny, írja „a 
bácskai Liszt-ünnepségek keretében zajlott le — a Zomborban X. 29-én 
rendezett Liszt-ünnepély (Közreműködött Szendy Árpád és Basilides 
Mária), az Újvidéken rendezett Liszt-ünnepség és a Verbászon X. 28-án 
rendezett Liszt-ünnepély után."

Bartók abban az évben, a szabadkai koncert előtt mint zeneszerző 
és mint előadóművész még csak Budapesten szerepelt március 27-én az 
Akadémiai Zenekar rendezvényén. „Ez a hangverseny — írja idézett ta
nulmányában Demény János — a harmincadik esztendejét betöltött 
Bartók Béla utolsó nagy zeneszerzői és előadóművészi sikere »roman
tikus korszaka jegyében« a világháború előtti Magyarországon."

Csáth Géza, aki már 1904-ben lángelmének nevezi az akkor 21 evés 
Bartókot és azóta is érzékeny műszerként jelzi, hozzáértéssel és tiszte
lettel méltatja pályájának eseményeit, erről a hangversenyéről így írt: 
„ .. .  Bartók I. szvitjét a fővárosban harmadszor halljuk... a legkitű
nőbb magyar szimfonikus munkák egyike, ama tíz ujjunkon megszám
lálható opusok közt foglal helyet, amelyekben az európai ízlés egyesül 
a magyar gondolkodás és ízlés speciális zamatával és a tehetség szu
verén eredetiségével... Liszt Esz-dúr zongoraversenyének zongoraszó
lamát ugyancsak Bartók játszotta pompásan, elragadó élelmességgel, 
tökéletes tisztasággal és leszűrt könnyedséggel." (Ismeretlen házban ~\l. 
kötet. Csáth Géza kritikáit, tanulmányait és cikkeit összegyűjtötte, az 
utószót írta Dér Zoltán, Fórum, Újvidék, 1977.)

Néhány nappal a szabadkai hangverseny után — november 27-én, 
majd december 12-én is — Bartók Béla közreműködésével tartották 
meg az Új Magyar Zene-Egyesület első két hangversenyét Budapesten. 
A zenekart a fiatal muzsikusok hozták létre, hogy a modern zene hi
teles tolmácsolásban kerülhessen a közönség elé, s ne „elkésett, részle
ges pongyola előadásban, mint az Országos Szimfóniái Zenekar hang
versenyein is. „ ... Nem volt megértő dirigensünk, sem pedig megfelelő 
zenekarunk — írta Bartók Béla a Magyar írás 1921. májusi számában 
megjelent önéletrajzában —, mikor a harc már nagyon kiéleződött egy
néhány fiatal zenész, köztük Kodály és magam is, egy Új Magyar Zene- 
Egyesületet iparkodtunk alapítani (1911-ben). E vállalkozás fő célja önálló 
hangversenyzenekar szervezése volt, amely mind a régi, mind az újabb, 
sőt a legújabb zenét is tisztességes módon hozta volna előadásra."
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Nem sokkal ezután teljesen visszavonul a nyilvános szerepléstől, 
mert elkedvetleníti a meg nem értés, a gáncsoskodó rosszindulat, meg 
aztán a közönség és a szakmai közöny miatt csakhamar, a negyedik 
hangverseny után, felbomlik az Üj Magyar Zene-Egyesület is. A Bar- 
tók-kutatás még két hangversenyt tart számon az első világháború ki
törése előtt: az 1912. évi marosvásárhelyit és az 1913. évi kecskemétit.

A korabeli szabadkai újságok megkülönböztetett figyelmet szentel
tek a filharmonikusok hangversenyének és a vendémüvésznek, Bartók 
Bélának, majdhogy nem „nagyváradias szellemben" tárgyalták az ese
ményt. Akkoriban a városban három napilap — Bácskai Hírlap, Bácskai 
Napíó, Bácsmegyei Napló — , egy hetenként kétszer megjelenő lap — 
Szabadkai Újság — és négy hetilap — Szabadkai Hétfői Hírlap, Sza
badkai Hírlap, Hétfői Újság, Színházi Üjság — jelent meg. Demény 
János idézett tanulmányában a nyolc újság közül kettőre hivatkozik, 
a Bácskai Napló és a Bácsmegyei Napló jelentését közli, a többiből vá
logatás itt jelenik meg első ízben, írásunk függelékében.

Teljességre nem törekedtünk. Elhagytuk például az előzeteseket, a 
hangversenyt beharangozó híreket, amelyek többször is megjelentek a 
részletes és a kivonatos műsorral, illetve tájékoztatták a közönséget az 
esemény színhelyéről, a kezdés időponjtárói, a jegyelővetél és -árusítás 
módozatairól, a hangverseny jellegéről, az előkészületekről. „A közön
ség pontos megjelenését kéri a társulat, mert az előadás kezdetén a né
zőtérre vezető ajtókat lezárják" — figyelmeztette az egyik a késésre 
hajlamos nézőket. Egy másik arról értesít, hogy műsorfüzet nem lesz, 
a hangverseny teljes műsorát a frissen megjelent Színházi Üjság közli.

A Bácsmegyei Napló este hat óra tájban hagyta el a sajtót, így 
aztán a hangverseny napján közölhette, hogy Bartók Béla „ma délben 
a zenekarral próbázott" és hogy a várva várt koncert „ma este 8 óra
kor kezdődik". Azt azonban még ez a lap sem tudta időben közölni, 
hogy Kern Aurél nem tartja meg előadását Liszt Ferencről a hangver
seny előtt, mert elfoglaltságára hivatkozva valóban az utolsó pillanat
ban, sürsönyileg mondta le, amikor már a közönséget nem lehetett tá
jékoztatni, még kevésbé másik előadóról gondoskodni. Kern Aurél az 
idő tájt Magyarország egyik vezető zenekritikusa, a Budapesti Hírlap 
munkatársa. Később zenepolitikai tevékenységet fejtett ki. Egy ideig a 
budapesti Operaház igazgatója, majd a legrégibb magyarországi zenei 
tanintézet, a Nemzeti Zenede elnökigazgatója volt.

Az újságok az előzetes híradásokban többször megemlékeztek ar
ról, hogy a filharmonikus zenekar, Lányi Ernő karmester irányításával, 
„fáradságot nem kímélve" készül a Liszt-ünnepélyre. Ezt mindig a leg
nagyobb tisztelettel tették.

Lányi Ernő fiatalkorában színházi karmester volt, majd később 
Székesfehérváron és Egerben egyházi karmester és tanítóképző intézeti 
tanár. 1901-től Miskolcon, 1907-től pedig Szabadkán zeneiskolai igazgató. 
Néhány évi munkával új alapokra helyezte a zeneoktatást, közben föllen
dítette a város zenei életét is: a hivatásos, de csekély létszámú templo
mi zenekart műkedvelőkkel egészítette ki és néhány hónap múlva, 1908. 
február 12-én megrendezte Szabadkán az első filharmonikus hangver
senyt. Lányi eléri, hogy a templomi zenekar helyett rendes városi ze
nekara legyen Szabadkának. A városi zenekar szervezéséről szóló szabály
zatát 1909. szeptember 30-án fogadja el a városi tanács. Ezt a dátumot 
tekinthetjük a szabadkai filharmonikus zenekar megalapításának" — 
írja Kenyeres Kovács Márta, Lányi életrajzírója, a Régi nóta, híres 
nóta ... című könyvében. (Életjel Miniatűrök 32. Szabadka, 1976.)

Említést tesz a szerző Bartók Béla vendégszerepléséről is, de idő
pontját tévesen 1913-ra teszi, a hangverseny műsorait pedig hézagosan 
és pontatlanul közli.

Az előzetes híradások közül csak kettő került a válogatásba. Az 
egyiket — a jobbikat is, tegyük mindjárt hozzá — a Bácskai Hírlap 
közölte három nappal az esemény előtt, a másik pedig a Színházi Új
ságban jelent meg, Katona Béla újságíró tollából. Ennek az utóbbi műn*
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kának néhány kitétele nehezen tudná kiállni a komolyabb kritika pró
báját, a válogatásba azonban megkerülhetetlen dokumentumként ke
rült: ez volt ugyanis a hangverseny műsora, a Színházi Üjság pedig, 
amelyben megjelent, műsorfüzete.

A Színházi Üjság első száma egy hónappal a hangverseny előtt jelent 
meg Fenyves Ferenc újsáíró és dr. András Ernő ügyvéd kiadásában és 
szerkesztésében. „Csináltunk valamit, ami eddig Szabadkán nem volt: 
csináltunk egy színházi lapot" — így jelentették be magukat az első 
szám vezércikkében, jóllehet az első szabadkai színházi lap, Kolozsi Tibor 
megállapítása szerint, 1900-ban jelent meg. (Szabadkai sajtó 1848—1919. 
Élet jel Könyvek 2. Szabadka, 1973.) A lap munkatársai közé Ambrus 
Balázs, Braun Henrik, Bús György, Faragó Rezső, Csáth Géza, Godányi 
Zoltán, dr. Havas Emil, Jász Dezső, Kálnai Dezső, Kisteleki Kornél, 
Kosztolányi Dezső, Radó Imre, Rácz Lukács és Székely János tartozott. 
A fényképész Gábor Endre a karikaturista és rajzoló pedig Aczél Henrik 
és Oláh Sándor volt.

A közvetlenül a hangverseny után megjelent tudósítások közül alig
hanem az a legjelentősebb, amely Lányi Viktor tollából jelent meg a 
Bácskai Hírlapban. A szabadkai karmester, zeneiskolai igazgató és dal
költő 22 éves fia írta, aki akkoriban több budapesti lap munkatársa volt, 
többek között a Nyugat folyóiratban is közreműködött, később pedig a 
Pesti Hírlap zenekritikusa, több zenei ismeretterjesztő könyv, lexikon 
szerzője, szerkesztője lett.

Cikkéből egyebek közt meg lehet állapítani, melyek voltak azok a 
művek, amelyeket Bartók ráadásul eljátszott. Ezeket Demény János, más 
forrásokra hivatkozva, csak hiányosan közölhette.

Bartók Béla a hangversenyen előadta Liszt Ferenc X II I .  rapszó
diádéit is. „Ezt a művet a költője óta tán senki sem játszotta el pompá- 
sabban" — írja Lányi Viktor, miután megállapította azt is, hogy „Bar
tókot Európa-szerte úgy ismerik, mint Liszt egyik legjelesebb ismerőjét 
és interpretátorát” .

Demény János megállapítása szerint a X II I .  rapszódia az egyetlen, 
amelyet Liszt magyar rapszódiái közül koncerten eljátszott. Viszont 
„az 1911-ben előadott rapszódia motívumai közül Bartók a következő 
évben — 1912-ben — népdalgyűjtés közben egyet felfedez és ezzel mint
egy igazolja a Liszt-opus egyik részletének népi eredetét".

Hivatkozik rá és idézi is Demény János Bartók egy cikkét, amely 
a szabadkai hangverseny előtt jelent meg a Zeneközlöny 20. számában. 
Bartók itt a Liszt-zene bizonyos formai tökéletlenségére utalt. „A baj 
itt az volt — írja Bartók —, hogy Liszt nagyon is egyedül állott. Kör
nyezetéből annyira kimagaslott, hogy senki sohasem kritizálhatta meg 
azt, ami tőle jött, hanem mindent mint isteni ajándékot fogadott. Tá
volabb állók, akik kritizálták, bolondot mondtak, úgyhogy Liszt minden 
elfogadható, okos, esetleg irányító kritikától el volt zárva... Egyetlen
egy ember lett volna méltó a Liszt-kritika nehéz tisztjére, mégpedig 
Wagner. De Wagner Lisztnek szeretetét nemtörődömséggel viszonozta,
— mindegy volt neki, hogy másnak a dolga jobban vagy kevésbé jól 
sikerül-e, pedig ha mástól nem, de Wagnertől Liszt bizonyára elfogadott 
volna tanácsokat..."

Bartóknak ez a véleménye Liszt magányosságáról, állapítja meg 
Demény, nem nélkülözi a személyes reflexiókat. Olvasásakor önkényte
lenül is arra kell gondolnunk, vajon Bartókra mennyire áll ez a meg
határozás. Osztozik-e Liszt Ferenccel a magányosságban? Miután leszö
gezte, hogy a Bartók-kritika tiszte Kodálynak jutott osztályrészül, a fel
tett kérdésekre így válaszolt: „A kritikusok túlnyomó többsége úgy fo
gadta Bartók műveit, mint elődeik Lisztét. Kritikák tucatjain tanulmá
nyozhattuk: égig magasztalták vagy ostobán csepülték."

Demény János tanulmányában részletesen idézi a Bácsmegyei Napló 
1911. november 25-én közölt kritikáját. Mi ettől eltekintünk, ehelyett az 
újság következő számában, december 26-án megjelent vezércikk egy ré
szét hozzuk, amely egy sajátos visszhangja a Bartók-hangversenynek.
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Nincs aláírva, de feltehetően a főszerkesztő, Fenyves Ferenc írta. A 
Bácskai Naplóban közölt kritika viszont, Deménynél is, itt is teljes 
egészében jelenik meg.

A figyelmesebb olvasó észreveheti, hogy a jelzett nyolc újság kö
zül csak ötből idézünk. A hetente kétszer megjelenő Szabadkai Újság
nak — a Szabadkai Friss Újság és a Szabadkai Kis Újság utódának — 
p é ld á n y a i hiányosan vannak meg Szabadka, Újvidék, Szeged és Buda
pest könyvtáraiban, az 1911. évfolyam csak a szegedi Somogyi-könyvtár
ban található, de ott sem teljes, azok a példányok hiányzanak, ahol 
esetleg a hangversenyről szóló tudósításokat közölhették. Ugyanez vo
natkozik a Szabadkai Hétfői Hírekre is.

A Szabadkai Hírlap egyedi esel — sajtótörténeti furcsaság. Ugyan
is csak a fejléce szerint szabadkai újság, egyébként palánkai — ott, 
van a szerkesztősége, kiadóhivatala és nyomdája; felelős szerkesztője 
a nyomadatulajdonos. Ennélfogva szabadkai híreket alig közöl, a hang
versenyről sem tesz említést. Megjelenésének értelmét eléggé fejlett 
hirdetési rovatában találhatjuk, sok egyéb mellett a vállalkozó szellemű 
gyógyszerészek itt hívták fel a nagy érdemű fogyasztók figyelmét az 
általuk készített pemetefű cukorkára, mellkaramellre, cukrozott hashajtó 
labdacsokra, gyomorsó pasztillára, hársfa mézcukorra.

A Bácsmegyei Napló idézett példánya a Szabadkai Városi Könyv
tárban, a többi újság pedig a szegedi Somogyi-könyvtárban található.

*

A SZABADKAI FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG LISZT-ÜNNEPÉLYE

Amikor az egész országnak a magasabb zenét kultiváló testületei 
fényes ünnepségek között hajtják meg a hódolat és elismerés zászlaját 
Liszt Ferenc, a nagy magyar mester emlékezete előtt születésének száz
éves évforulója alkalmából, Szabadkának a zenei kultúrát terjesztő egyik 
testülete, a Filharmóniai Társaság is ki akarja venni a maga részét ezen 
ünnepségekből és e hónap 23-án megtartandó hangversenyét Liszt Fe
renc emlékezetének szenteli.

Támogatja egész igyekezetében a Filharmóniai Társaságot Bartók 
Béla zongoraművész, a budapesti kir. zeneakadémia tanára, ki Liszt 
egyik legszebb művét, a X III. rapszódiát fogja előadni. A társaságnak 
azt az igyekezetét, hogy Liszt Ferenc emlékezetét a nagy mesterhez mél
tóan kívánja megünnepelni, honorálták a fővárosi mértékadó zenei kö
rök is, mert Kern Aurél, a kiváló zeneköltő és zenekritikus készséggel 
ajánlkozott varra, hogy a hangverseny keretében Liszt Ferencről felol
vasást tart. A társaság természetesen örömmel ragadta meg az alkal
mat, hogy Kern Aurél stílszerű felolvasását a hangverseny műsorába 
illessze.

A társaság zenekara Liszt egyik legszebb szimfóniái költeményét, 
az Ünnepi hangokat mutatja be, és hogy ez a kiváló mű gondos és 
precíz előadásban kerül a közönség elé, az a társaság fáradhatatlan kar
nagyának, Lányi Ernőnek lesz az érdeme.

A hangverseny egyik fénypontja Beethoven Esz-dúr zongoraversenye 
lesz, melyet Bartók Béla a filharmóniai zenekar kíséretével ad elő. Liszt 
Ferenc gyakran játszotta Beethoven ezen remekét nyilvános hangverse
nyeken, Budapesten való utolsó nyilvános fellépése alkalmával is az 
Esz-dúr hangverseny előadásával lépett a közönség elé.

Haydn D-dúr szimfóniája, mely bájos zenéjével hat, és Bach szvitje 
méltóan illeszkednek az ünnepi hangverseny keretébe. A közönség fi
gyelmét fölhívjuk a művészi eseményszámba menő hangversenyre.

(Bácskai Hírlap, 1911. november 13.)
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A SZABADKAI FILHARMÓNIAI EGYESÜLET
X II. HANGVERSENYÉNEK MŰSORA

Még a levegőben vannak a zenei világ Liszt-ünnepélyeinek akkordjai 
s csütörtökön méltóan Liszt Ferenchez, de méltóan ünneplőihez is, a 
filharmonikusok fognak — megfelelő keretben — a nagy muzsikus kul
tuszának adózni. — Doborjánból, egy kis magyar faluból futotta meg 
dicsőséges útját Liszt Ferenc, s az ő nagy dicsőséges fényéből nem cse
kély rész jutott nekünk, magyaroknak is. Lisztnek nagy küzdelmeket 
kellett folytatnia az elismerésért, s egyénisége volt elsősorban az, ami 
biztosította sikereit. Azonban pótolhatatlan értékét — nagy emberek 
sorsa — csak az utókor ismerte fel teljes mértékben, s halála után 
egész Liszt-kultusz keletkezett. S most nagyban folynak az előkészületek 
egy egységes munka kiadása érdekében, mely Liszt összes müveit ma
gában foglalja. Liszt volt az, aki küzdelmével, melyet a muzsika ter
jesztése, kulturális elismerése iránt folytatott, el tudta érni hogy a ze
nészek szociális állását megalapozta. — Sokat lehetne írni Liszt életéről, 
munkáinak keletkezéséről, azonban ezekkel bővebben Kern Aurél, a 
Budapesti Hírlap munkatársa, az elismert zenekritikus fog a filharmo
nikusok hangversenyén — szabadelőadás keretében — foglalkozni.

A művészi hangverseny egyes számai a következők:

I. rész:
1. Haydn: D-dúr szimfónia

a) Adagio, Presto,
b) Andante,
c) Menuetto,
d) Finálé, Vivace.

Előadja a filharmóniai zenekar.
Haydnnak neve és műveinek egy része már a filharmonikusok ré

vén is ismeretes a szabadkaiak előtt. Londonban készített ze
neműveinek egyik gyöngye ez a szimfónia. Az Adagio pár soros 
bevezetése után a pattogó Presto következik. Az Andantén Haydn felül- 
múlhatatlanul bájos melódiái dominálnak, melyeknek hangjai önkénte
lenül a X IX . század elejének hangulatát juttatják eszünkbe. Az Andantét 
a hasonlóan hangulatos s szintén a copfos idők kecses gráciáját eszünkbe 
juttató Menuetto követi. A legmegkapóbb a Finálé, amelynek tematikus 
kidolgozása az elragadó instrumentálás folytán jut kifejezésre.

2. Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny
a) Allegro,
b) Adagio,
c) Rondo, Allegro.

Előadja B a r t ó k  B é l a  a filharmóniai zenekar kíséretével.
Ez a szám az est egyik fénypontja. Ami csak nagv Beethovenben, 

az mind megnyilvánul e művében. Liszt Ferenc legkedveltebb darabja 
volt ez, s csaknem összes fellépésein ezzel szerepelt. Sikereinek legjavát 
Liszt ennek a műnek köszönheti. Utolsó nyilvános szereplésén Buda
pesten szintén előadta e zongoraversenyt, mely a friss Allegróval kez
dődik. A zenekar ismerteti előbb a témát s csak azután engedi át a 
zongorának, mely azután absolut zenei tudást igénylő mértékben fog
lalkoztatja az előadót. Az Adagio isteni szép hangjait sordinóval kezdi 
meg a prím hegedű, majd megkapó hangulatossággal, mintegy lépcső
zetesen eső melódiával vág be a zongora. Megkapó ötlet az Adagio végén 
felhangzó utolsó néhány akkord, mely mintegy misztikus elősejtése a 
Rondo magával ragadó motívumainak.

3. J. S. Bach: Szvit vonószenekarra
a) Menuetto altemativo,
b) Ária, Adagio,
c) Capriccio.

Előadja a filharmóniai vonószenekar.
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Ez a szám egy vonószenekara írt szvit. A program hosszúsága azon
ban sajnos, nem engedi az egész mű előadását s így csak három részt 
hallhatunk a zene atyaúristenének — ahogy kora nevezte és becsülte — 
e gyöngyöm munkájából. A Menutto Alternativo Bachot jellemző gör
dülékeny séggel indul s halad egy csinosan instrumentált Trió felé, mely 
után ismét a főtéma kerül sorra. Az Ária méltón juttatja kifejezésre a 
leipzigi kis kántor végtelen szentimentalizmusát, hogy azután helyt 
adjon a minden ízében politonikus Capricciónak.

4. Liszt Ferenc: X III. rapszódia.
Előadja B a r t ó k  Bé l a .

Csak a sorrend kedvéért szólunk utoljára Liszt Ferenc műveiről, 
pedig az ő kultuszát célozza ez a hangverseny. Elsőnek Liszt X III. 
rapszódiája van műsoron, melyet Bartók Béla, a budapesti zeneakadé
mia neves tanára, az ifjú, modern zeneszerzők legeleje, kinek már több 
kompozíciója a külföld teljes elismerésével találkozott, fog zongorán 
előadni. (...)

5. Liszt Ferenc: Ünnepi hangok.
Előadja a filharmóniai zenekar.

Az ünnepi hangokat teljes zenekar adja elő. Az ötvenes években 
készült munkát 1861-ben adták először elő Berlinben. Magyarországon 
néhány éve került előadásra a budapesti filharmonikusok révén s azóta 
először itt elevenítik fel. Rapszodikus felépítés jellemzi s az olyannyira 
megszokott klasszikus formák betartásától elüt. Bámulatos a benne meg
nyilatkozó pátosz s költői tartalom, mely egyébként Lisztnél gyakran 
pótolja a zenei invenciót. A legfinomabb pianissimókat erotikus kitöré
sek váltják fel s fényes feldolgozását s megoldását adják egy nagyszerű 
témának.

Katona Béla 
(Színházi Üjság, 1911. november 18—25.)

BARTÓK BÉLA A SZABADKAI FILHARMONIKUSOK ESTÉLYÉN

Jó másfél évtizede egy érdekes önképzőköri ünnepély folyt le a 
pozsonyi főgimnázium dísztermében. A szokásos szavalatok és irodalmi 
szárnypróbálgatások közt két zenei szám is volt. Egy nyolcadik osztályos 
diák Beethovent zongorázott éretten, meggyőzően, finom és meleg billen- 
téssel. Ez a fiatalember — Dohnányi Ernő — ma a berlini akadémián 
a művészképző tanfolyam professzora, világszerte ismert zenei aukto
ritás. Ugyanazon az ünnepélyen egy ötödikes is szerepelt szelid sima 
képű legény ke, mégpedig saját szerzeményével: egy magyar rapszódiá
val, amely előzenéje volt az új magyar muzsika forradalmának.

Ez a fiúcska, aki nem más, mint Bartók Béla, ma is elismert 
szellemi vezére ennek a forradalomnak, mely időben körülbelül egy
beesik, jelentőségében talán vetekszik a magyar költészet forradalmával.

A magyar rapszódia után, mely később átdolgozva, zenekarkísé
rettel ellátva, mint Op. 1. nyitotta meg Bartók zeneszerzői pályáját, 
új művészi tettek következtek: a „Kossuth-szimfónia” , melynek hangu
lati és kiviteli merészségei rengeteg vitára adtak alkalmat. Azután 
az első szvit, mely már bizonyos megállapodást jelentett és kedvezőbb 
fogadtatásra talált, a zongoradarabok, gyermekdarabok, a két román 
tánc stb. Ez már csupa „jövő zenéje", amennyiben nagy részük egyelőre 
voltaképpen csak egy szűk kör ízlését tudta igazán megnyerni. Vannak 
persze az átlagközönségben is smokkok, akik divatot, kultuszt csinálnak 
Bartók nevéből, de ez semmit sem von le az ő igazi értékéből.

Ha ezt az értéket pontosabban mérlegelni akarjuk, tevékenységének 
egy másfajta, speciális irányára is utalnunk kell. Bartók ugyanis nép
dalgyűjtő. Gramofonjával járja az ország különböző nemzetiségű vidé
keit és egy nagy művész ösztönös fogékonyságával, egy tudós rendszeres
ségével lesi el a nép ajkáról az eredeti, karakterisztikus dallamokat. Kü



lönösen a székelység közt akadt rendkívül értékes kincsekre. Dudások 
furcsa, kajla ritmusait, tilinkósok cifrázásait szedte kottába és mind
ezen kutatások alapján egész új oldalról látta meg a magyar zene 
lényegét. Hogy az így nyert benyomások mily irányban és mily mér
tékben módosították, fejlesztették az ő egyéni költészetét, azt még 
korai volna megállapítani; de az bizonyos, hogy minden, ami a zenéjé
ben különös, szokatlan vagy bántó, [ . . . ]  a magyar népiélekből táplál
kozik.

Ezt az érdekes és jelentékeny művészt — aki mellesleg budapesti 
zeneakadémiai tanár is — látta ma vendégül a Liszt Ferenc emlékét 
ünneplő Szabadkai Filharmóniai Társaság. Szerencsés választás volt, 
mert Bartókot Európa-szerte úgy ismerik, mint Liszt egyik legjelesebb 
ismerőjét és interpretátorát. Mai működésének súlypontja Beethoven 
Esz-dúr koncertjének zenekarral való előadása volt, melyben bámula
tos technikai zsenialitása mellett remek stílusérzéket és nagy elmélyedő 
képességet is csillogtatott. Méltó volt ebben Liszt emlékéhez. Hiszen 
a zongora nagy mesterének igazi nagysága éppen az univerzális meg
értésben csúcsosodott ki és ő volt az, aki a hangversenytermet temp
lommá magasztosította művészetével.

De azért hallottunk ma este Liszt-zenét is Bartóktól. A remek
X III. rapszódiát adta elő magánszám gyanánt, viharzó tűzzel, tempe
ramentummal, ragyogó fantáziával. Ezt a művet a költője óta tán senki 
sem játszotta pompásabban.

Mindezeken felül mint komponista is bemutatkozott Bartók. Imént 
vázolt művészi fejlődésmenetének utolsó étappjából ragadott ki két 
rendkívül érdekes költeményt. Az egyik egy finom és bizarr melankó- 
liával teljes hangulatkép, a címe: „Est a székelyeknél” . A másik az 
első számú román tánc, csupa duhaj nekibúsulás a bor és a bánat ke
serű mámorában. Ráadásul egy Scarlatti-féle rondót játszott még el.

A szabadkai közönség a nagy halott művész ünneplésével egy új 
magyar művészt fedezett fel magának.

Lányi Viktor

*

Ezt a tudósítást teljessé kell tennünk a szabadkai filharmóniai 
társaság derék művésztestületének és kiváló karnagyának, Lányi Ernő
nek dicséretével. A Beethoven-koncert kitűnően ellátott kíséretén kívül 
három önálló számmal szerepelt a zenekar. Haydn D-dúr szimfóniájá
nak kedves és tökéletes finomságait gyönyörűen szólaltatták meg fii
harmonikusaink, nem kevésbé remekelt a vonósok testülete a Bach-szvit 
puritán, egyszerű stílusának éreztetésében. Magasztosan zárta le a pom
pásan sikerült hangversenyt Liszt „Ünnepi hangok” című szimfonikus 
nyitánya. A zenekar ez alkalommal először birkózott meg — s mond
hatjuk, teljes sikerrel — egész modem orkesztrális feladatokkal.

A taps, az ünneplés oroszlánrésze ezúttal is Lányi Ernőnek, a 
zseniális művészdirigensnek szólott.

— n.
(Bácskai Hírlap, 1911. november 24.)

A FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG LISZT-ÜNNEPÉLYE

Lisztnek ünnepét ültük. Lisztnek, a nagy művésznek, aki nem 
tűzzel és vassal, nem szurony-erdővel és dreadnought-okkal, nem bom
bával és melinittel, hanem a hangok, az édes-bájos hangok bűvös ere
jével uralkodott az emberi szíveken, őbenne is van caesan jellem, autok
rata egyéniség, mint minden igazán nagy emberben, de az ő emlékosz
lopa nem áll elpusztított országok feldúlt városaiban holttetemek gúlái 
fölé állítva, hanem mint biztos útmutató, vezető, mint a fároszi vilá
gítótorony lángja bevilágítja hatalmas fényözönével az ember művelő
désének nehézkes, sokszor lassú útját.
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S valóban büszkeség töltheti el keblünket, ha meggondoljuk, hogy 
ő igazán a mienk volt. Életében eléggé hányta-vetette sorsa ide-oda, 
a művészet transzcendentalizmusa más nemzeteket is részesévé tett az 
ő lángleikének, s idegen szíveket is lángra gyullasztóit a magyar dalnok
nak zengő szava, de művészetének tápláló erejét itt szíttá magába, a 
magyar föld nevelte s a magyar levegő éltette.

Nagy elődök nagy nyomdokain indult ő is, s hogy bámulóinak 
mégis külön utat is tudott mutatni, azt ő zsenijének eredetisége, min
denen keresztültörő ereje okozta. E nagy elődök közül Haydn, Beetho
ven, Bach mint a nagyok legnagyobbjai szerepeltek az ünnnep műso
rán az ünnepelt mester művein kívül, s valóban köszönetünket kell 
kifejeznünk a Filharmóniai Társaságnak, hogy a nagy mester emlé
két ilyen méltó keretben ünnepelte, s hogy e keretet megtöltötte tarta
lommal, élettel, valódi, őszinte művészettel. A Filharmóniai Társaság 
művészi hírneve, s Bartók Bélának, a szólista zongoravirtuóznak or
szágos híre elég biztosíték volt arra, hogy senki sem fog csalódottan 
távozni az ünnepélyről. S valóban úgy is volt. S bár terünk nem engedi, 
hogy az egyszer már amúgy is bővebben tárgyalt műsort ismételten is
mertessük, meg kell jegyeznünk, hogy a Filharmóniai Társaságnak ze
nekara már régen túl van a dilettantizmusnak szűk korlátain, s ezen 
legutóbbi hangversenyével is bebizonyította, hogy rendületlenül, s nagy, 
hatalmas lépésekben halad a tökéletesedés útján. Bartókot gyönyörű, 
rendkívül kifejező játékáért, briliáns, könnyed művészi előadásáért kü
lönösen a X III. rapszódia után viharos ováciában részesítette a kö
zönség.

(Bácskai Napló, 1911. november 25.)

AZ ÖRÖK PANASZKÖNYV

.. .És lehetne nyújtani ennek a kifogyhatatlan panaszkönyvnek örök
tételeit. El lehetne mondani, hogy tegnapelőtt például filharmonikus 
koncert volt s jelen volt azon egész Szabadka s messze környék. Szege
diek irigykedve mondták — bárcsak mi tudnánk ilyesmit csinálni. Csak 
éppen a város hangadói, az irányt adó városi képviselők hiányoztak. 
Ezeket nem látjuk líceumi felolvasásokon, ők nem járnak színházba, 
nem magyar nemesek ugyan, de mégse írnak, főleg pedig nem olvas
nak — mégis ők mondják meg, mennyit szabad beengedni a kultúrá
ból ebbe a városba.

(Bácsmegyei Napló, 1911. november 26.)

SZÍNHÁZI KRÓNIKA 

Csütörtök. Filharmonikus hangverseny.
Hatalmas műsorral lépett ma is a színpadra a Szabadkai Filhar

móniai Társaság X II. hangversenye alkalmával. A Liszt Ferenc emlé
kezetére rendezett hangverseny műsorában két Liszt-kompozíció is volt. 
Haydn négy részből álló hatalmas (D-dúr) szimfóniájával vette kezde
tét a hangverseny. A nagy mű szépségei kiválóan érvényesültek Lányi 
Ernő karnagy kitűnő vezetése és derék gárdájának gondos előadá
sában. Bartók Béla zongoraművész által remek technikával előadott 
Beethoven-zongoraversenye, melyet a filharmonikusok kísértek, művé
szi nívóra emelkedett. Majd Bach g-moll szvitjét játszották a vonósok, 
mely után ismét Bartók Béla ült a zongora elé, s néhány saját szerzem 
ményű darabja után, Liszt Ferenc X III. rapszódiáját játszotta el. A ki
váló alkotás minden szépségét nagy megértéssel domborította ki mű
vészi előadásával. A sikerült hangversenyt Liszt Ferenc „Ünnepi hangok" 
című remekműve fejezte be. A közösnég nagy élvezettel hallgatta végig 
a műsort és egész estén át zajosan ünnepelte az előadókat és jeles kar
nagyukat, Lányi Ernőt.

(Hétfői Üjság, 1911. november 27.)
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DEMÉNY JÁNOS

MÉG EGYSZER A SZIRMAI-HAGYATÉK 
APOKRIF BARTÓK-LEVELEIRŐL

A Kritika 1977. évi 2—5. számai őrzik egy különös hamisítási kísérletnek 
és leleplezésének első kézből való friss nyomait.

Szirmai Károly 1972-ben elhunyt jugoszláviai magyar író Stuttgart
ban élő fia, Szirmai Endre orvos, egy magyarországi irodalomtörténész
nek, Benkő Ákosnak jóhiszemű közreműködésével, kereken tíz hamis 
Bartók-levelet helyezett el a lapban, dokumentálva velük, hogy Bartók 
1926 és 1941 közt élénk levelezést folytatott édesapjával; ezek szerint ba
ráti viszonyban lettek volna egymással. Egy egész nagyalakú lapoldalt 
betöltő ilyen „vizuális élmény" egyúttal hivatott lett volna arra is, hogy 
új színnel gazdagítsa az eddig összegyűjtött és publikált Bartók-levelek 
tekintélyes anyagát.

A közölt tíz Bartók-levél — hangsúlyozzuk — egytől egyig, első 
szótól az utolsóig: hamisítvány. Mégpedig a Bartók-kutatás több évtize
des eredményeinek ismerete híján: durva hamisítvány.

A Bartók Béla levelei Szirmai Károlyhoz című közlemény a havonta 
megjelenő lap 1977 februári számában látott napvilágot Benkő Ákos és 
Szirmai Endre közösen szignált bevezetésével, jegyzetekkel ellátva, a 
publikálok szerint „betűhív másolat alapján", de a betűhív másolás illú
zióját már a dátumok megadásának Bartókra egyáltalában nem jellem
ző, téves formuláival is eljátszották.

A Bartók-kutatás, többek között Bartók életének részletes ismerete 
is, sok ezer dokumentum elemzése és feldolgozása alapján, hihetetlenül 
magas fokon áll. Érthető tehát, hogy a várbeli Bartók Archívum, illet
ve Zenetudományi Intézet két fiatal tudósa, Tallián Tibor és Wilheim 
F. András, szinte huszonnégy óra leforgásán belül elkészítették A Szirmai- 
hagyaték apokrif Bar tők-leveleiről szóló dolgozatukat, amelyben még ar
ra is részletesen rámutattak, hogy a hamisító milyen forrásból dolgozott 
(Bónis Ferenc: Bartók élete képekben 2. kiadása 1958-ból), ahonnan né
hány jellegzetes és csak itt előforduló hibás közlésformát is átvett, a 
levelekbe átplántált.

Hogy a leveleket nem Bartók írta, első pillantásra észreveszi min
denki, aki valaha Bartók leveleinek akárcsak egy kis csokrát tanulmá
nyozta. A részletes felülvizsgálat során pedig kiderül, hogy valamennyi 
levél adatai éles ellentmondásba keverednek a már publikált valódi Bar
tók-levelek adataival. íme a főbb ellenvetések vázlatos áttekintése Tallián 
Tibor és Wilheim F. András dolgozata alapján:

A Budapestről keltezett levelekben

1. 1926. X I. 29. „Svájci utam miatt csak kissé megkésve írok." 
Bartók 1926 őszén nem járt Svájcban! (A hiba forrása: Bónis 
kötetében — az első kiadásban is — egy „Kiránduláson Svájc
ban" c. kép két 1926. évi dokumentum közt szerepel.)

2. 1921. X II. 17. Bartók december 11. óta az Atlanti-óceánon hajó
zik Amerika felé, tehát nem keltezhet levelet Budapestről.

3. 1929. VI. 27. Most viszont éppen Svájcban tartózkodik, június 
22-én utazott el Magyarországról és június 26-án Montala-Ver- 
malából augusztus közepéig érvényes címét közli.

4. 1932. IX . 21. „Nagyon jól érezzük magunkat." Ebben az időben 
Bartók több mint egy hónapig fekvő beteg, bronchitisszel komp
likált influenzával.

91



5. 1933. V III. 16. „Nagyon nagy örömöt szereztél nekem a Ködben 
c. könyved megküldésével. Hálásan köszönöm, hogy a nékem 
ajánlott csodaszép prózában írt költeményed, melynek muzsiká
ja valóban az én lelkületem költői visszhangja, ebben a kötet
ben is közzétetted. Novelláid olvasása egykori álmaim s elmúlt 
életünk sok szép s részben elfelejtett emlékét elevenítette fel 
újra." Mintaszöveg arra, hogy nem írt Bartók!

A New Yorkból keliezett levelekben

6. 1940. X I. 29. „Ma adták át nekem ajánlott leveled." A posta 
Európából Amerikába ekkortájt hat hétig utazott, ennek a levél
nek feladásakor Bartók még Európában volt, vagy éppen indu
lóban volt Amerikába. Ebben a levelében írja Bartók, hogy a 
„Hall-Town"-ban szerepelt, ami helyesen Town-Hall — előbbi 
hibás formájában csak Bónis könyve 2. kiadásában fordul elő.

7. 1940. X II. 18. Egy munkájáról panaszkodik Bartók, amellyel va
lójában csak a következő év március 13-tól kezdve foglalkozott
— méghozzá lelkesen, mert ez a munka a jugoszláv népzene
anyag feldolgozása volt a Columbia Egyetemen. Ugyanebben a 
levélben további mintaszöveg arra, hogyan nem írt Bartók: „Ze
neszerzői pályám nagyon sötétnek látom. Néha az az érzésem, 
hogy én is HOLLÓD sorsára jutok. Vagy talán egy tudatalatti 
jóslásként írtad a nekem ajánlott csodálatos sorokat?" Ezeket 
a sorokat egy fürge jugoszláviai magyar lap már márciusban 
átvette. A holló c. prózaversről van szó, amely a Napkeletben 
jelent meg 1927-ben, valóban Bartóknak ajánlva, s amelyet Tor- 
may Cécile küldött meg Bartóknak, néhány sor kíséretében. A 
hamis Bartók-levelek legendaképző gyűrűzése hollószárnyakon 
megindult tehát; Szirmai^ Endre fáradozása nem volt hiábavaló.

8. 1941. 1. 9. „Barátságod ellensúlyozza olykor kínzó magányunkat 
ebben a lelketlen világban." Mintaszöveg.

9. 1941. II. 26. „Ma érkeztek meg a szótárak.” A dátum napján 
Bartók — február 13. óta — négyhetes koncertturnén van, távol 
New Yorktól. Egyébként az egész szótárhistória képtelenség.

10. 1941. I I I .  26. Bartók leírja betegségét, ennek kialakulása előtt 
egy esztedővel!

Tallián és Wilheim cikkét azonnal közzé kellett volna tenni, lehe
tőleg ott, ahol a hamis Bartók-leveleket közzétették. De nem így tör
tént. A Muzsika 1977. júniusi számában jelent meg, olyan lapban tehát, 
amelyet a Kritika olvasói zömmel nem olvasnak.

Mi történt addig a Kritika márciusi, áprilisi, májusi számaiban?
Márciusban jelezték, hogy a témára a következő számban vissza

térnek. A Bartók-leveleket helyesen már csak „Bartók-levelekként közölt 
szövegek” gyanánt említik.

Áprilisban a levelek magyarországi társszerzője felsorolta azokat a 
megtévesztő motívumokat, amelyek alapján jóhiszeműen járt el, amikor 
a kapott szövegeket a Kritika rendelkezésére bocsátotta. Közölte, hogy 
több száz Szirmai Károlyhoz írt irodalmi levél volt már nála fotókópiá
ban, a Bartók-leveleket azonban írógépeit másolatokban kapta, Szirmai 
Endre megjegyzésével: „Nehezen tudom az anyagot olvasni, alig látszik, 
de így is jobb, mintha nem lenne. Fényképezni nem lehet.” Később — 
minthogy a Kritika szerkesztősége kérte a levelek fotókópiáját — meg
tudta, hogy Ivó Andrié, Babits Mihály, Bartók Béla, Sík Sándor és má
sok Szirmai Károlyhoz írt leveleinek eredetijei elvesztek egy nyomdában, 
ahol külön füzetben fotókópiákban szándékoztak kiadni. A Kritika szer
kesztősége elöljáróban annyit közöl, hogy a Stuttgartban élő Szirmai 
Endre orvos, a költő fia, táviratilag jelezte, hogy a bizonyító dokumen
tumokat küldi. Ezek a bizonyító dokumentumok a gépírásos levélszöve
gek valamiféle stuttgarti közjegyzői hitelesítései lettek volna; ez a nevet
séges igazolási kísérlet szóba sem kerül többé.
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A magyarországi társszerző védekező mozdulatára, íme, kitágul a 
szemhatár, már nemcsak Bartók autográfiái hiányoznak, hanem egy 
egész kis irodalmi kör levelezési anyaga. Vegyük hozzá ehhez, hogy ami
kor Tallián Tibor és Wilheim F. András A Szirmai-hagyeték apokrif Bar- 
tók-leveleiről szóló írásukban felvetik egy Szirmai Endre publikálta tes
tes gyűjtemény Albert Camus-től, Aldous Huxley-tól és Borisz Paszter
náktól származó levelei stílusának veszedelmes hasonlóságát a hamis 
Bartók-levelek stílusával, akkor itt a Bartók.levelek hamisításának ügye 
egy sokkal gigantikusabb vállalkozásról rántja le a leplet, amit borza- 
dállyal szemlélhetünk.

A hamis Bartók-levelek eszerint szerves részei annak a monumen
tális Szirmai Archívumnak, amelyet az elhunyt író fia — pénzt, energiát 
nem kímélve — világszerte sajtó útján terjeszt, propagál, állhatatosan 
szervez. Korunk külföldi és hazai nagy szellemei rendre felvonulnak, 
valamennyien hódolnak Szirmai Károly, az apa géniusza előtt, — hogyan 
is maradhatott volna ki ebből a társaságból Bartók?

A Kritika 1977. májusi számában Még egyszer a Bartók-levelekről 
címmel Bartók fiát, ifj. Bartók Bélát juttatják szóhoz egyszerre két 
cikkben is. Az elsőben — február 24-én kelt levelében — , miután meg
győzően cáfolja a közölt Bartók-levelek hitelességét, azt írja: „Megjegy
zem, hogy a Stuttgartban élő Szirmai Endre úr német lapokban több cik
ket közölt Bartók Béla és a Szirmai család kapcsolatairól, ezek a cikkek 
tele vannak szakszerűtlen és téves adatokkal (többek között saját jugo
szláviai tartózkodási helyüket is Csákvárnak említi Csáktornya helyett), 
ezért feltehető, hogy az önök által közölt levelek is légbőlkapottak." A 
második közleményből megtudjuk, hogy ifj. Bartók Béla március 18-án 
személyesen találkozott Szirmaival Stuttgartban: „elismerte, hogy sem
milyen eredeti levél vagy fénymásolat nincs a birtokában, ilyet termé
szetesen mutatni nem tudott, és semmi meggyőző történetet nem tudott 
előadni az általa híresztelt adatok forrásáról, illetve az állítólag elkalló
dott dokumentumok sorsáról." A Kritika szerkesztősége elismeri, hogy 
„kellő körültekintés nélkül járt el", és ezzel az ügyet a maga részéről 
lezárja.

A Bartók levelei körül felkavart nyugtalanság már elült, amikor sor 
került Szirmai Károly teljes irodalmi hagyatékának ügyére.

Péter László az Élet és Irodalom 1978. június 17-i számában Elna
gyolt bibliográfia címmel, 1979. február 10-i számában Kétes hitelű le
velek címmel vizsgálja Szirmai Endre stuttgarti tevékenységét. Első cik
kében nyomban e tevékenység elképesztő méreteire is fény derül. így ír:

„A magyar elbeszélés jellegzetes hangú mestere a vajdasági Szirmai 
Károly (189Ö— 1972). Megérdemli emlékének ápolását. — Fia, Szirmai 
Endre, a stuttgarti orvosprofesszor, apja halála óta jelentős anyagi áldo
zattal fáradozik az író kultuszán. Buzgalmának eredményeképpen Szir
mai Károly Társaság alakult Jugoszláviában, a Német Szövetségi Köz
társaságban, Svájcban, az író nevét emléktábla őrzi szülőföldjén, Ver- 
bászon és Temerinben, továbbá Stuttgartban és Locarnóban (!); arc
képe megtekinthető a Müncheni Egyetem Magyar Intézetében csakúgy, 
mint amerikai, japán, ceyloni és más egyetemeken és tudományos inté
zetekben. — Az életmű közkinccsé tétele is folyik: Szavak estéje címmel 
1978-ban, Sankt Gallen, Stuttgart és Sydney helymegjelöléssel napvilá
got látott az író válogatott tanulmányainak, bírálatainak és irodalompoli
tikai írásainak gyűjteménye. 1976-ban pedig Mindig elválni valakitől cím
mel novelláinak válogatása Sankt Gallenben. Sajnos, ezek nem jutottak 
el közkönyvtárainkba, csakúgy, mint Szirmai Endrének apjáról írt köny
vei. A magányos óriás (1976) és a Szirmai Károly müvei a kritika tük
rében (1977) című gyűjtemény. Néhány magánpéldány alapján itt-ott hírt 
adtak róluk lapjaink. Most apja munkásságának bibliográfiáját adta ki 
az orvosprofesszor (Szirmai Károly műveinek bibliográfiája, München— 
Stuttgart—Rio de Janeiro, 1978), »A Szirmai Károly Társaság és a Szir
mai Károly Archívumok kiadása« jelzéssel. A nemes szándék nem páro
sult kellő hozzáértéssel."
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Péter László a továbbiakban a bibliográfia teljesen dilettáns voltát 
mutatja be, majd cikkét e figyelemre méltó, epés sorokkal zárja:

„A bibliográfia nem mulasztja el a pótlások közt fölsorolni a Kriti
ka 1977. évi második számában megjelent Bartók Béla levelei Szirmai 
Károlyhoz című közleményt, de sajnálatosan mellőzi a folyóirat negye
dik számában Benkő Ákos mentegetőzését és az ötödik számban ifj. Bar
tók Bélának a levelek hitelességét megcáfoló nyilatkozatát."

Péter László szinte mindent elolvas. De még az ő figyelmét is elke
rülte a Muzsikában Tallián Tibor és Wilheim F. András jeges zuhanyú 
okfejtése, különben epés megjegyzésének lekerekítéséül ennek a dolgo
zatnak hiányát is sérelmezhette volna a stuttgarti bibliográfiákban. A 
„sajnálatosan mellőzi" kifejezést a „felháborítóan mellőzi" kifejezéssel 
cserélte volna fel.

A Szirmai fiú, a jeles orvosprofesszor, úgy látszik, fittyet hány kri
tikusaira, hamisítványainak leleplezőire, okvetetlenkedőire, s miközben a 
„kutyák" ugatnak, a „karaván" rendíthetetlenül halad előre a nagyvilág 
széles útjain Sankt Gallentől Sydneyig. Szirmai Endre a dokumentációk 
sérthetetlensége iránti konok érzéketlenségében hamisítványai látleletei
ről tudomást sem vesz — minden marad a régiben. Mert ki olvassa Sri 
Lankában a Kritikát, Brazíliában a Muzsikát és Japánban az Élet és 
Irodalmat, s főleg: ki olvassa el mind a három orgánumnak Szirmai 
Endre tevékenységét több vetületében is feltáró együttesét, ha még Ma
gyarországon sincs erről markáns, egységes, szintetikus állásfoglalás? És 
sajnos nincs olyan organizáció sem, amely a magyarság amerikai, japán 
és Sri Lanka-i egyetemekig nyúló ilyen „mozgásait" ellenőrzési körébe 
vonhatná. Viszont Szirmai Endre kiadványai — ahogy Péter László írja
— még nálunk hozzáférhetetlenek, pedig jó lenne, ha kissé beléjük 
mélyedhetnénk.

Péter László második cikke — Kétes hitelű levelek — 1979 elején 
a hamis Bartók-levelek zenetörténeti izgalmához hozzáteszi a hamisított 
Juhász Gyula, a hamisított Radnóti Miklós, a hamisított Sík Sándor, sőt 
a hamisított Veres Péter leveleinek irodalomtörténeti izgalmát is. Cikke 
befejezéseképp hangsúlyozza: „Nem állítom, hogy minden levél hamisít
vány. Még azt se, hogy az idézettek valamely részlete nem lehet igaz. De 
mindaddig, amíg Szirmai Endre nem helyezi el valamelyik hazai köz- 
gyűjteményben a köteteiben közölt levelek eredeti — és nem fényképé
szeti eszközökkel másolt, manipulált — példányait, minden közlését két
kedéssel kell fogadni. Sajnos még azokat is, amelyek valószínűleg 
hitelesek."

Péter László gyanakvó elkeseredése nagyon indokolt.
A magányos óriás címmel kiadott vegyes műfajú könyvnek, ennek 

az életrajzzal, kiadatlan írásokkal, levelekkel zsúfolt testes műalkotás
nak az első, 1976-ban megjelent kötete után 1979. január végén egy má
sodik kötet is napvilágot lát, a szerzőhöz írt és itt publikált dicshimnu
szokkal az apa nagyságáról, a fiú dokumentációs munkájáról. Mert Szir
mai Endre könyveinek közönsége van, széles olvasótábora odakint. Bib- 
liográfikus munkájára pedig Magyarországon pozitív értelemben is fel
figyeltek; 1978 októberében a Vigíliában, tevékenységének abban a moz
zanatában, amelyben valóban megtámadhatatlannak látszik: „tiszteletet 
parancsol a világhírű tudós-irodalmár, Szirmai Endre, apja emléke irán
ti hűséges alázata." (716. 1.)

Sajnos, ez semmit sem változtat a feltárt tényeken, mindez csak 
bombasztikus méreteket ölt, immár a Vigília nyilvánosságához elvezető 
negyedik dimenzióban.

Amibe — az apa emléke iránti hűséges alázatba — természetesen 
Péter László rezignációja még jól belefér: „A fiú fáradhatatlanul levelez, 
szervez, szobrot, utcanevet, emléktáblát szerez apjának, Stuttgartban, 
Rio de Janeiróban, Clevelandban, Újvidéken, Verbászon, Temerinben; a 
hagyatékból küldözgetett másolatokkal »archívumokat« hoz létre a világ 
minden táján; Nobel-díjasokat mozgósít, és így tovább."
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A Nobel-díjasok mozgósítását szó szerint kell érteni.
Mert a nagyhírű stuttgarti hematológus a kritikákra ugyan nem 

reagál; mit is mondhatna; de a „misztikus" lélek — mintegy válaszkép
pen — mégis szót kér; érthető, hogy nem a Kritika, nem a Muzsika, 
nem az Élet és Irodalom hasábjain. Vallomást várnánk tőle — ez érde
kes lenne —, hogy miképpen merült fel benne a fiktív Bartók-levelek 
készítésének gondolata. Ha valahol, akkor ennek, mint bűnvallomásnak, 
éppen egy katolikus orgánumban lehetne méltó helye. Elénk tárná ezzel 
a középkori psziché nyilvános gyónásainak egyik megrázó, modern em
beri dokumentumát, különös korszerű változatát. De nem. Egészen más
ról beszél! Sokrétű kapcsolatait a Nobel-díjasok világával állhatatosan 
mormolja — a Vigília 1978. októberi és 1979. februári számát kell fel
ütnünk, hogy lássuk: eljött a templomba. Saruit azonban nem vetette 
le, érdektelen és zavaros, amit beszél.

A Wigner Jenőre gondolva c. írását azzal kezdi, hogy 1977. december 
30-án sok levelet kap, ezek közt van a Nobel-díjas barát levele is, amely
ből Wigner feleségének haláláról értesülünk. Szirmai Endre, aki apjához 
híven egyben költő is, megrendülve idézi fel Wolfgang Paulihoz 
egykor írt versét: |Ha meghaltál, | üzenj majd nekem, ! szeretném tud
ni, | van-e másvilág, | szeretném tudni, | mi jön majd utána, | van-e, 
vagy lesz-e még tovább. | E köré az érzékeny hangvétel köré fonja Szir
mai az emlékezéseit Nobel-díjas barátairól. Szent-Györgyi Albert nem 
hiányozhat a sorozatból: „első nagy tanárom, majd Hevesy György párt
fogóm, a ma is élő 94 éves író és tudós, az Osztrák—Magyar Monarchia 
diplomáciai testületének utolsó élő tagja, aki valamikor Strauss-szal is 
tanult zenét Münchenben egy rövid ideig ... Wigner Jenő ... 1937-ben lett 
az Egyesült Államok polgára, s 1938-ban a Princetoni Egyetem teoretikus 
fizikájának professzora, ahol sok nagy tudós működött, s ahová egykori 
asconai barátunkat, Kerényi Károly professzort, a »Szegedről jövőt« is 
oly erős baráti szálak fűzték... Wigner nevének említése önkéntelenül 
Fermi nevét is eszembe juttatja. Wigner Jenő többek között a »Clinton 
Laboratories« igazgatója is volt, s eredményes munkásságát 1958-ban az 
Enrico Fermi-díjjal, 1960-ban az Atom-békedíjjal, majd egy másik isme
rőse és Nobel-díjas társa, Max-Planck érmével és számos kitüntetéssel 
jutalmazták. De a legmagasabb díjat, a fizikai Nobel-díjat is elnyerte 
1963-ban .. ."

így ír tele sűrű oldalakat. „Wigner Jenőre gondolva” — annak egy 
idézett levelénél — csodálkozunk, milyen rossz stiliszta: „A Thomas 
Mann családdal is találkoztam itt Princetonban... Őt nagyon-nagyon cso
dálom, de amikor itt találkoztunk, a háború nagyon közel volt és az na
gyon foglalkoztatott... De az írásait nagyon szeretem. Nagyon köszö
nöm tanácsát, hogy írjak egy önéletrajzot. Sajnos... nagyon-nagyon 
el vagyok foglalva. De a kedves lapját nagyon köszönöm... Addig is 
nagy tisztelettel és nagyon melegen üdvözlöm családjával együtt. Attól 
tartok, nagyon keveset tudok ró luk ..." Nem, ez nem Wigner Jenő!

A cikkben idézett különböző levelekben Hevesy mellett Békésy és 
Ortvay is felbukkan. Másutt Einstein sem maradhat ki a sorból.

Albert Schweitzer sem.
Albert Schweitzer címmel írta meg Szirmai Endre egy másik em

lékezését; találkozásait, levelezéseit, beszélgetéseit az afrikai őserdők 
doktorával, a nagy Bach-kutatóval, orgonistával és teológussal. A dialó
gusból íme egy jellemző részlet:

— „OM MANI PADME HŰM": minden mozog, minden mozgásban 
van, ez a felirat áll több buddhista templom falán Katmanduban, Nepál 
„költői" magasságokban fekvő fővárosában, és az Ön tanai és élete is 
bebizonyították, hogy ez a mondat mennyi igazságot rejt magában — 
ilyesmit mondtam neki egyszer.

— Hasonlóan fejezte ki magát az első materialista filozófus, He- 
rakleitosz — válaszolta —, bár nem is az a fontos, ki volt az első, aki 
ezt a bölcs mondatot kimondta, hiszen az élet úgyis ezt az örök érvényű 
törvényt követi.
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Ezt írja Szirmai Endre.
Mit lehet erre mondani? Egyszerűen azt talán, hogy olyan ez a 

beszélgetés, mint egy apokrif Bartók-levél, amely Stuttgartban készült? 
Mert nem és nem és nem: ez nem Albert Schweitzer!

Részletezzem? Az „OM MANI PADME HŰM" nem jelenti azt, hogy 
„minden mozog, minden mozgásban van"; semmi köze Herakleitoszhoz; 
autochton ázsiai metafizikai látomás. Jómagam körülbelül nyolc-kilenc 
éves koromban olvastam erről Sven Hédin Transzhimalájáról szóló köny
vében, és erősen megragadt bennem a Szirmai interpretálta „nepáli" 
szöveg pontos értelme: Óh, Lótuszvirág kincsé, Ámen. Vonatkozott pedig 
ez kiváltképp Tibet vádőszen tjére, Padmapámira, akit mint Buddhát, 
lótuszvirágból kiemelkedve ábrázoltak.

Nos, ebben maradunk.
Ha Szirmai Endrének a leghalványabb sejtelme lett volna a Bar

tók-kutatás fejlettségi fokáról, eszébe sem jut, hogy ilyen „veszedelmes" 
terepre lépjen, éppen apja szellemi öröksége érdekében egyetlen doku
mentumot sem fabulái.

Nem így történt.
Ezzel bekövetkezett a robbanás. Ami a magyar dokumentációs iro

dalom terén felér egy nukleáris katasztrófával.
Kezdhetjük elölről a világteremtést.

A Bartók-centenárium alkalmából közöljük a kitűnő Bartók-kutató írá- 
sát, fontosnak tartva, hogy a Szirmai Károlyhoz szóló állítólagos Bar
tók-levelek történetéről tájékoztassuk olvasóinkat, nehogy az utókort 
megtéveszthesse a nálunk cáfolatlanul maradt legendagyártás.
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ÉGTÁJ

KISS ISTVÁN

A NAGY ERŐFESZÍTÉSEK IDŐSZAKA
A CSANTAVÉRI MUNKÁSMOZGALOM 1921-TÖL 1929-IG

Ebben az időszakban a jugoszláv munkásmozgalom történetében élesen 
elhatárolt két irányzat említhető meg. Egyik a kommunista (forradal
mi), másik a szocialista (megalkuvó) irányzat. Mindkettő arra töreke
dett, hogy az adott körülmények között megtartsa vagy megerősítse 
befolyását a munkásosztály körében.

A Jugoszláv Kommunista Párt a burzsoázia véres ellentámadása 
után csak titokban (illegálisan) működhetett. Ilyen körülmények között 
átmenetileg a tagság létszáma csökkent és szervezetileg gyengült. Letar
tóztatás, emigráció, passzivitás és az egymás közötti kapcsolatok meg
szakadása kihatással voltak a párt további életére és tevékenységére.

A véglegesen törvényen kívül helyezett JKP kedvezőtlen feltételek 
között erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy irányításával és be
folyásával hatást gyakoroljon a munkásosztályra.

Tömeges és forradalmi beállítottságú politikai aktivitását a Füg
getlen Szakszervezeteken (1921 szeptemberétől) és a Jugoszláv Függet
len Munkáspárton (1923 januárjától) keresztül valósította meg.

Az eddigi kutatások és visszaemlékezések eredménye alapján Csan- 
tavéren nem" állítható a JKP illegális helyi szervezetének létezése és a 
Független Munkáspártnak sem sikerült megerősítenie pozícióit.

A Jugoszláv Földmunkások Országos Szövetsége Központi Vezető
ségének ülésén 1923. április 2-án Újvidéken határozatot hoztak arról, hogy 
a szövetség csatlakozik a Független Szakszervezetekhez. Legerősebb helyi 
csoportja Szabadkán volt. Hála aktivitásának 1923—24-ben helyi cso
portok alakulnak Zentán, Moravicán, Adán, Kisboszniában és Mérgesen.

A szabadkaiak mellett Észak-Bácskában a zentaiak, adaiak és a 
topolyaiak tűnnek ki a szervező munkában. Arra törekszenek, hogy Zenta, 
Ada es Topolya környékén felújítsák az Obznana előtti, forradalmi be
állítottságú földmunkascsoportokát. A szervezetlen földmunkások köré
ben állandóan ott látjuk Cseh Károly adai tanítót és Gombos János 
borbélysegédet Topolyáról.

Az újraszervezés és a haladó fölmunkásmozgalomba való bekap
csolódás érdekében Dománv János, a Független Szakszervezetek zentai 
helyi tanácsának titkára 1924. április elején Csantavérre érkezik. Tárgya
lásainak eredményeiről és a helyszínen szerzett benyomásairól 1924. ápri
lis 10-én levélben számol be a Független Szakszervezetek szabadkai helyi 
tanácsának. A levél Csantavérre vonatkozó része:

„Csantavéren következő a helyzet a földmunkásoknál: hajlandók a 
szervezkedésre, de először szeretnének megismerkedni a Jugoszláv Föld
munkások Szövetségének alapszabályzatával. Az óvatosságra minden okuk 
megvan, mert hangsúlyozták, hogy Csantavéren 1920-ban vagy 1921-ben 
30—35 levtársat kegyeltenül megvertek, állítólag az engedély nélküli szer- 
vezekedés miatt, és ezért nem szeretnék, hogyha a jövőben az ilyen 
eset megismétlődne.
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Ismerve a helyzetet és ahogyan ők is állítják, a földmunkások 
szervezése tekintetében Csantavéren is eredményt érhetünk el. A múlt
ban a pártnak, pontosabban a földmunkások helyi csoportjának kb. 
1200 tagja volt és szervezési igyekezetünkkel szépszámú tagságot tobo
rozhatunk. Ezért kérem, hogy küldjék el az alapszabályzatot, amelyet 
áttanulmányoznak, és hogyha megfelel, akkor azonnal áttérnek a szer
vezkedésre. Legalábbis így mondták Csantavéren.

Más elvtársakkal is beszélgettem és ők is hasonlóan kijelentették, 
hogy hajlandók a szervezekedésre. Azonban csak két lakáscímet jegyez
tem fel, akik azelőtt is szervezettek voltak: Szalóki József Új utca 23. 
és Huszár Benedek Sárutca. Ezt a két elvtársat hívjátok meg a föld
munkások körzeti ülésére, amelyet április 20-ra hívtak össze. Hogyha 
megvannak a feltételek, akkor Szalóki címére küldjetek egy szabályza
tot magyar nyelven. A további feladatok a tiétek, földmunkás elvtársak. 
Én mindenesetre írok Szalókinak, hogy nincs birtokomban az alapsza
bályzat és kértelek benneteket arra, hogy küldjetek. A legjobb csanta- 
véri elvtárssal nem beszélhettem. Ez Mezei András. Jelen pillanatban 
Stipic gazdánál dolgozik, de Szent György-napja után ő is a faluban 
tartózkodik és részt vesz a szervező munkában."

Domány Szabadkára küldött levele részben betekintést nyújt abba, 
hogy a Független Szakszervezetek keretében működő Jugoszláv Föld
munkások Országos Szövetsége mily összetett körülmények között foly
tatta újraszervező munkáját. A múlt tapasztalatai alapján is a csanta- 
vériek óvatosak voltak és csak a törvényesség keretein belül hajlandók 
szervezkedni.

A JFOSZ Központi Vezetősége 1924. április 20-án közgyűlést hívott 
össze Szabadkán. Megjelentek Adáról, Zentárói, Moravicáról, Újvidékről, 
Szabadkáról, Mérgesről és Kisboszniából. Hiányos adatok alapján a 
szövetségnek kb. 500 tagja volt.

Megállapítják, hogy a gazdasági válság, drágaság és a munkanél
küliség miatt a földmunkások rendkívül nehéz helyzetben vannak. A szo
ciális "védelem helyett a legbrutálisabban üldözik azokat, akik szervezke
dést kísérelnek meg.

Ezen az összejövetelen Csantavérről senki sem képviseltette magát. 
Távolmaradásukat talán azzal igazolhatjuk, hogy az alapszabályzatot az 
idő rövidsége miatt nem kaphatták meg és az újraszervezés előkészítő 
szakaszában maradt.

A helybeli mezőgazdasági munkások szervezetének megalakítására 
kihatással volt a Pasié—Pribičević kormány 1924. július 11-i rendelete 
is. Betiltották a Független Munkáspártot és a Független Szakszervezete
ket az egész ország területén. A betiltás ellenére a Jugoszláv Független 
Munkáspárt féllegálisan és illegálisan 1925 elejéig működött. Attól füg
getlenül, hogy időközben ismét engedélyezték a Független Szakszerve
zetek munkáját az országban, a helyi hatóság mindent megtehetett annak 
érdekében, hogy ne alakuljon meg a földmunkások helyi csoportja, 
mert a kommunisták szervezkedési kísérletét látta mögötte. Tehát meg
állapíthatjuk, hogy a faluban 1923—24-ben a földmunkásoknak nem volt 
baloldali beállítottságú szervezete.

A munkásmozgalom jobb szárnya a szociáldemokraták és a vuko- 
vári pártkongresszuson vereséget szenvedett, majd a választások után 
kizárt centristák is a legmesszebb menően arra törekedtek, hogy kihasz
nálják a kommunisták nehéz helyzetét és a maguk zászlaja alatt tömö- 
rítsék az egész ország munkásosztályát. A cél érdekében, a mély ellen
tétek és állandó civakodás ellenére 1921. december 18-án Belgrádban 
megalakítják a Jugoszláv Szocialista Pártot.

Ez a párt kerülte az osztályharcot. Nem törekedett arra, hogy a 
tőkés társadalmat forradalmi úton megbuktassa és a munkásosztály 
vegye át a hatalmat. Elítélte ugyan az Obznana és az Államvédelmi Tör
vény életbe léptetését, de ugyanakkor a kommunistákat tette felelőssé, 
hogy ilyen helyzetre került sor. A megalkuvók lehetőleg kerülték a fél
reértéseket a hatalmon levőkkel.
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A reformisták úton-útfélen akadályozták a kommunisták újraszer- 
vezkedését és nem riadtak vissza annak nyílt leleplezésétől sem. Prog
ramjukban többek között szerepelt a földosztás kérdése is, mert ezáltal 
akarták magukhoz láncolni a falusi szegénységet. Ők azonban nem vol
tak hívei a radikális megoldásnak, amellyel kielégíthették volna a nincs
telenek évszázados vágyait.

A Szocialista Párt megalakulása után arra törekedett, hogy erős 
szervezetté alakuljon. Különösen Bácskában már 1922 első felében szá
mos összejövetelt tartottak és aktivitásukat kiterjesztették Csantavér 
irányába is. A helybeli földmunkások bevonása érdekében a régi szo
ciáldemokrata pártvezetők és a JKP egyes volt tagjainak aktivizálására 
törekedtek.

Palkóvity Ferenc visszaemlékezése alapján 1922—24-ben legtöbbször 
Lazar Dedakin jött a községbe. Az összejöveteleket Huszár Benedek 
Sárutca 14 számú lakásán tartották. Később ezt a házat Hubai Gergely 
vásárolta meg.

Huszár 1896-tól vezető szerepet játszott a falu munkásmozgalmának 
történetében; ezért nem is kell csodálkozni, hogy a szocialisták éppen 
itt tartják összejöveteleiket. Dedakin és a többiek legtöbbször 10— 15 föld
munkás előtt ismertették a párt akciónak fontosságát és programját.

A megalkuvók aktivitása rendszerint a választások előtt és alatt 
volt a legnagyobb. Mindig arra törekedtek, hogy képviselőjelöltjeik be
jussanak a parlamentbe. Az 1923. március 18-i országos választások 
előtt Csantavéren január 6-án tartották választás előtti nagygyűlésüket. 
A községben a választók névjegyzékére 312 polgár került.

Február 17-én a Szocialista Párt körzeti ülést tartott Szabadkán. 
Képviseltette magát Bajmok, Ada, Mohol, Zenta, Csantavér, Moravica, 
Kanizsa, Topolya, Bajsa, Feketics és Szabadka. Csantavérről Huszár Be
nedek, Huszár József, Mezei András és Szalóki József jelentek meg.

A Szocialista Párt azonban csakhamar elvesztette bizalmát a mun
kásosztály körébe és az egyre gyorsabban haldokló politikai szerve
zetnek a kegyelemdöfést az 1929-es januári diktatúra bevezetése adta 
meg. A fenti állítást a három országos választáson elért szavazatok szá
ma is bizonyítja:

1923-ban 1925-ben 1927-ben

Az esész ország területén 46 391 22 204 12 784
Vajdaságban 28 702 14 032 7 446
A szabadkai kerületben 4 054 1 509 668

Az 1925. február 8-i választásokról a Bácsmegyei Napló Választott 
az ország címmel adatokat közöl a topolyai járásban a választások ered
ményéről, és ezáltal a csantavérre vonatkozó adatokat is megtalálhatjuk.
Az induló kilenc párt a következő szavazatokat kapta:

Csantavéren A topolyai 
járásban

1. Kormánypártok 684 5845
2. Vajdasági Néppárt 25 112
3. Német Párt 20 1024
4. Demokrata Párt 472 1999
5. Szocialista Párt 55 621
6. Magyar Párt 148 924
7. Lovrekovié-párt 13 122
8. Bunyevác—Sokac Párt 14 187
9. Földművespárt 6 42

Összesen 1437 10516
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A választások idején a Szocialista Párt urnaőre Kohajda Péter 
asztalos volt, aki 1923-ban jött Moholról.

A statisztikai adatok alapján látható, hogy a faluban a Szocialista 
Párt 1925-ben 55 szavazatot kapott. A szocialisták tevékenysége tehát 
meg mindig érezhető.

De a választások után a falusi szegénység bizalma végképp meg
rendül a kétszínű párt iránt, mert az annyira áhított földhöz juttatás
ból nem lett semmi.

Petkovics Kálmán a Mostoha barázda című könyvében a követke
zőkről ír: „A választások után Bajmokról és Csantavérről ötvenfőnyi 
küldöttség kereste fel Sretenovié minisztériumi osztályfőnököt. Egytől 
egyig napszámosok, akik az előző évben kaptak néhány hold földet, de 
a szavazás után, mikor esedékessé vált a szántás, visszavették tőlük."

A fiókszervezet teljes széthullásához hozzásegített Mezei András 
és Huszár Benedek kivándorlása Dél-Amerikába, valamint Szalóki Jó
zsef vidékre való távozása is 1925—26-ban.

AZ ELSŐ KÍSÉRLET NEM HOZTA MEG A VART EREDMÉNYT

A Jugoszláv Független Munkáspárt megszűnése után a kommu
nisták Vajdaságban aktivitásukat 1925 közepétől 1929 elejéig legsikere
sebben a Független Szakszervezetek keretében fejtették ki. Különösen 
nagy figyelmet fordítottak a földmunkások szervezésére és az illegális 
párisejtek megalakítására. A titokban működő párttagok munkája csak
hamar eredményeket hozott.

A Jugoszláv Földmunkások Országos Szövetsége Központi Vezetősé
gének ideiglenes székhelye 1925 második felétől Szabadkán volt. Ez a 
megoldás sikeresnek mondható. Az új Központi Vezetőség felhívására 
1925 decemberétől 1926 közepéig egymás után alakulnak meg a föld
munkás fiókszervezetek Adán, Topolyán, Pádén, Becsén, Péterrévén, Mo- 
hulon és Bácsi öldváron. A fiókszervezetek létszáma 1924-hez viszonyítva 
500-ról 1594-re emelkedett. 1928 nyarán már összesen 58 földmunkás szak
csoport működött és a teljes jogú tagok száma 5350.

A helybeli nincstelenek figyelemmel kísérték a környező és a távo
labbi települések földmunkáscsoportjainak megalakulását. Az agitátorok 
érkezése mellett rendszeresen olvassák az osztályharcos Független Szak
szervezetek hetilapját, a Szervezett Munkást, amely 1925. június 21-től 
ismét megjelenik. A vasárnaponként megjelenő kommunista beállított
ságú közlöny a Földmunkás című rovaton keresztül hirdeti a szervez
kedés fontosságát.

A Szabadkán székelő Központi Vezetőség 1926 nyarán szervezési 
kérdésekkel foglalkozik. A sikerek és az akadályok összegezése után 
megemlítik, hogy Pacséron, Kishegyesen, Csantavéren és Szajánon a 
helyi csoportok megalakulási szakaszukban vannak.

Az agitációs értekezlet megszervezése érdekében Csörgő Bóni visz- 
szaemlékezése alapján 1926-ban először Cseh Károly érkezett Adáról, de 
megfordult nála a topolyai Lórik István is.

1926 végén vagy 1927 elején, amikor Moravicán, Kishegyesen és 
Pacséron megalakulnak a földmunkások helyi csoprtjai, Csörgő Bóni, 
Nagy Mátyás, Vastagh Gergely és Hajagos Boldizsár, a kezdeményező 
bizottság tagjai agitációt fejtenek ki a szervezkedés fontosságáról. Több 
esetben kisebb-nagyobb csoportok részvételével értekezleteket tartottak.

Az indulás azonban nem hozta meg a várt eredményt. A szervez
kedési gyengeség, tapasztalatlanság és a hatósági üldözés csakhamar oda 
vezetett, hogy gyorsan feloszlottak.

Egyik alkalomkor az Olasz kocsmában tartottak megbeszélést. A 
rendőrség váratlanul körülvette őket és mindenki menekült, amerre csak 
tudott. Nagy Mátyást, Hajagos Boldizsárt és Vastagh Gergelyt elfogták 
és alaposan elverték a rendőrszobában, Csörgő pedig három éjjel a 
temetőben bujkált. Cseh Károly 1927-ben is többször volt Csörgőnél. Az 
adai tanítót mint közveszélyes kommunistát állandóan figyelték. Egyik
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esetben az utcai ablakon a rendőrök zörögtek. Cseh Károly feltételezte, 
hogy őt keresik és ezért a hátsó ablakon keresztül Gunaras felé menekült.

A hatósági terror és talán az osztályöntudat hiánya miatt is Csan
tavéren a földmunkások szakcsoportjának sikeres megalakulására csak 
1928 elején kerülhetett sor.

MEGALAKUL A FÖLDMUNKÁSOK HELYI CSOPORTJA 
1928. MÁRCIUS 18-ÁN

Rövid tétovázás és ingadozás után a földmunkásság újabb erőfe
szítéseket tett annak érdekében, hogy szervezetten felzárkózzék az osz
tályharcos küzdelembe. Cseh Károly új utakat keres. Blinka Ferenc visz- 
szaemlékezése alapján felveszi a kapcsolatot Töröcsik Györggyel, akivel 
együtt volt a Szovjetunióban az I. világháború idején és a baráti kap
csolatot továbbra is fenntartották. A beszélgetés csakhamar a szervezke
dés fontosságára terelődött. Töröcsik, ismerve a mozgalom helyzetét, 
Visnyóvszki Jánost látja a legalkalmasabbnak. Visnyóvszki vállalja a helyi 
csoport megalakításával járó feladatokat. Cseh utasítására felveszi a kap
csolatot a szabadkai Hegedűs Józseffel és a kevi Nagymélykúti Mátyás
sal. Az alakuló közgyűlés megtartása érdekében kérvénnyel fordult a 
főszolgabíróhoz. A pozitív döntésről március 17-én (szombaton) sem ka
pott értesítést.

A Szervezett Munkás 1928. március 25-i száma a következőképpen 
számol be a földmunkások helyi csoportjának megalakulásáról:

„Csantavéren éppen úgy, mint az ország többi községeiben, a nyo
morúság, éhség arra indította a föld kizsarolt proletárjait, hogy szer
vezkedjenek, hogy közös erővel, közös akarattal kényszerítsék ki a tűr
hető bért, a kenyeret, hogy egyesült elhatározással vigyék keresztül, 
hogy a gazdák szipolyozó, kizsákmányoló törekvésével szembehelyezked
nek, és ők sem fognak munkát vállalni alacsonyabb bérért és részért, 
mint a vajdasági társaik.

A központ is kiküldte megbízottját, Hegedűs elv társat, hogy a meg
alakulásnál segítségükre legyen az elvtársaknak. A szervezet a törvény 
védelme alatt áll, a szervezkedési jog polgári jog. Azonban a csantavéri 
jegyző is azok közé a közigazgatási alakok közé tartozik, akik azt tart
ják, hogy csak hivatal legyen, aztán megjön az ész is.

Hát a csantavériek legnagyobb szomorúságára most is csalódott, 
mert az nem jött meg nála. Ha nagy nehezen meg is tanulta jegyzősége 
alatt a betűvetést — azt is elég görbén —, a törvények már nem mentek 
a fejébe, annál kevésbé a kötelességtudás.

Mikor meghallja, hogy szervezet alakul, rendőröket uszít rájuk. 
Elvtársaink azonban erélyesen tiltakoztak az ellen a hatósági támadás 
ellen. Mert ha Sinkovicsnak nem tetszik a munkásszervezkedés, azt ért
jük, de hogy ez állami hivatalnok, egy községi jegyző úgy táncoljon, 
ahogy Sinkovics fütyül, azt nem értjük.

A jegyző pedig kiadta a kiküldöttünk elővezetésére vonatkozó ren
deletet, s most az előbb kitessékelt rendőrök ezzel jöttek vissza. Nagy 
volt a felháborodás, hogy békés törekvésű, jó  szándékú emberek tör
vényes jogát nem respektálják. A központi delegált megnyugtatására az
után engedtek az elvtársak, és együttesen elmentek a községházára, hol 
a jegyző kiküldöttünket letartóztatta.

Hegedűs hivatkozott az alkotmány 14. paragrafusára. A jegyző azt 
felelte, hogy az neki semmi, itt ő parancsol. Hegedűs hivatkozott az ál
lamvédelmi törvényre, a jegyző válasza az volt, hogy azt 5 dinárért 
árulják — az neki nem mérvadó!

Igen belügyminiszter! Ezek az ön megbízottai, az ön törvényőrei. 
Csinálhat, amit akar, a parlament gyárthatja a törvényeket, próbálhatja 
visszarántani a gazdasági lezüllés útjáról az országot, ez mind nem ér 
egy lyukas gombot sem, mert a csantavéri jegyzők, amilyenekkel meg 
van rakva a közigazgatás, azt csinálják, amit a pénzes parasztok diktál
nak nekik.
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Ha a törvény őrei adnak példát a törvényességre, mit várhatunk 
akkor...

A csantavéri elvtársaink a községi basa minden acsarkodása elle
nére megalakították a csoportot, melynek vezetőségébe beválasztották 
Nagy András, Szakmány György, Kelemen Ferenc, Szabó Béla, Csörgő 
Bóni, Visnvóvszki János, Tómó Antal és Sžabo József elvtársainkat."

Visnyóvszki János visszaemlékezése alapján „Hegedűs elvtárs va
sárnap délelőtt érkezett hozzá. Azonnal közölte vele, hogy nem kapta 
meg a főszolgabírótól az engedélyt. Hegedűs erre azt válaszolta, hogy 
engedély nélkül is megtartják az alakuló közgyűlést, és nem bánja, 
hogyha letartóztatják is. Visnyóvszki közölte a küldöttel, hogy az előző 
napokban széles köm agítációt fejtettek ki a napszámosok körében és 
biztos sikerre lehet számítani.

Kora délután az időközben megérkező Nagymélykúti Mátyéissal 
az Olasz kocsmába siettek. A Zombori utca sarkán és a kocsmában 
már várták őket. Mire az ülés megkezdődött, a terem zsúfolásig megtelt 
és igen sokan az utcán rekedtek.

Áron Jakovljevic községi jegyző Horváth István kisbírót és Bozsik
Péter rendőrt küldte fel, hogy azonnal rekesszék be az ülést. Amikor meg
érkeztek, Nagymélykúti Mátyás beszélt. Hegedűs az előállott feszült hely
zetben gyorsan felugrott egy asztalra és a kocsmároshoz fordult a kö
vetkező szavakkal: „Betörtem-e az ablakot? Mennyi poharat vertem össze? 
Megvertem-e valakit?" A kocsmáros „Nem"-mel válaszolt. Ekkor He
gedűs felteszi a kérdést: „Hát akkor mit keresnek itt ezek a bérencek?"
Majd erélyes kézmozdulattal és kemény hangon kiutasítja őket a te
remből.

Rövid idő után Horváth és Bozsik ismét megjelentek, de most 
már a jegyző írásbeli felszólításával, hogy Hegedűs József, a központ 
küldöttje kíséretükben azonnal jelenjen meg a községházán. Elvtársun
kat azonban nem hagytuk cserben és dühösen mindannyian a jegyző
höz mentünk. Kihallgatása után a tömeg nyomására szabadlábon en
gedte, de azonnal el kellett hagynia a falut. Ilyen körülmények között 
alakult meg Csantavéren a földmunkások csoportja 1928. március má
sodik felében".

MINDEN HATÓSÁGI TERRORON KERESZTÜL IS EGYÜTT 
MARADUNK!

A viharos körülmények között megalakult földmunkáscsoport ve
zetősége a következő vasárnapra, március 25-re tagértekezletet hívott 
össze. A helyi hatóságot arról értesítették, hogy az értekezletet az Olasz 
kocsmában tartják 14.30 órai kezdettel. Szabadkáról is bejelentették 
egy küldött érkezését.

A gyűlés megkezdése előtt Jakovljevic községi jegyző egyik rend
őrét az otthonba küldte és közölte a tömeggel, hogy az összejövetelt 
nem engedélyezi. „A vezetőség azt válaszolta, hogy a jegyző nem illeté
kes, hozzon a főszolgabírótól írásos végzést." A kocsma tulajdonosa, 
hatósági bosszútól tartva, nem merte átadni a helyiséget a gyűlés meg
tartására.

Nagy Mátyás azonnal feltalálta magát, és közölte a tömeggel, hogy 
akkor a saját udvarában fogják megtartani az értekezletet. Az elnök 
háza a Kanizsai utcában, a kocsma közelségében volt (Ladócki-féle 
ház). A megjelentek száma kb. ezrre tehető. Időközben öt rendőr és 
négy csendőr érkezett a helyszínre.

A Szervezett Munkás 1928. április 1-i száma drámai hangú cikket 
közöl a tagértekezletről és többek között a következőket írja:

„A vezetőségnek minden erejét meg kellett feszíteni, hogy a véres 
összeütközés a fegyveres karhatalom és a fegyvertelen nép között meg 
ne történjék.
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A csillapító szavakra a válasz az volt, hogy kenyeret és munkát, 
Az asszonyok rongyokban burkolódzva kiáltották: Emberek! Hát a há
borúban el tudtátok hagyni életeteket, s most egy falat kenyérért gyá
vák vagytok életeteket veszélyeztetni! Kenyeret! Ruhát!

Hogy nem folyt vér, az egyedül a csoport vezetőségének az érdeme. 
A karhatalom az egyetlen őrsvezetőjén kívül oly gonoszul viselkedett, 
amiből az látszott, hogy itt a hatóság vérfürdőt akart rendezni a helyi 
burzsujokkal egyetemben, hogy módjuk legyen a most meginduló bér
harcot csírájában elfojtani.

Hogy csakugyan ez volt a szándék, igazolja az, hogy a jegyző, 
aki részes ebben az alávaló embertelen tervben, hogy a felelősségben 
osztozkodnia ne kelljen, elbújt, elszökött a faluból. Helyettese (Josip 
Pintaé), mikor közbelépésre felszólították, azt üzente, hogy hétfő reg
gelig ő az istennek sem foglalkozik hivatalos ügyekkel. A rendőr pedig 
a helyi gazdák szivarjával a szájában és azok pálinkájától részegen 
izgatta és lökdöste az embereket, hogy alkalmat adjon a fegyverét ké
szen tartó karhatalomnak, hogy beléje lőjön.

Ilyen gonoszul előkészített vérengzést okos, higgadt vezető elvtár
saink akadályozták meg és az agyongyötört, agyonsanyargatott éhező 
emberek ma még hallgattak rájuk."

Az osztályharcos szakszervezetbe tömörült földmunkások társadal
mi-gazdasági helyzetük megjavítását tűzték ki célul. Az éhezők és az 
elnyomottak nem hallgathattak tovább. A szervezet hívó szavára szinte 
mi/iden vasárnap tartottak összejöveteleket.

, Amikor a falu vezetői és gazdái látták, hogy az erélyes fellépés 
sem hátráltatja meg a szervezett munkásokat, cselhez folyamodtak. 
1928. április 15-én a központi kiküldötteken kívül váratlanul a községi 
aljegyző is megjelent a tagozati ülésen.

A Szervezett Munkás április 22-i száma a gyűlésről a következőket
írja:

„Elbeszélte a jegyző úr, hogy nagyon helyes, hogy a munkások 
így szervezkednek, mert rna már úgyszólván még a papok is szervez
kednek. Csak az a hiba, hogy elvtársnak tisztelik meg egymást, holott 
anélkül is pompásan lehetne gyűlésezni, akár a papok.

Szó, ami szó, igaza van a jegyző úrnak, hogy az úr titulus ebben 
a szolgaságban nyögő világban soknak jobban tetszik. Nekünk azon
ban ez a szó mindennél kedvesebb, szentebb, megtisztelőbb, mert benne 
van az egész programunk. Benne van az, hogy mi mindannyian egy el
vet vallunk, a szocialista elvet, amelynek az a célja, hogy a munkás- 
osztály jelenlegi nyomorán enyhítsen és a munkásosztályt felszabadítsa 
a tőke rabsága alól, benne van a kiváltságok és rabszolgaság eltörlése, 
benne van az elvben való szolidaritás nagy eszméje stb.

Mi az osztályharc alapján harcolunk egy internacionáléban az ugyan
csak internacionálisan megszervezett burzsoázia (kapitalista) osztály el
len, mert csak így, osztállyá szervezkedve tudunk sikeres osztályhar
cot vívni a burzsoázia ellen. Mi, csantavéri munkások elhisszük azt, 
hogy az aljegyző úr jó ember és szereti a munkásokat és pártolja a 
független szakszervezetünket, azonban mi is ismerjük a belügyminiszter 
úr rendeletét, mely utasítást ad, hogy a jegyzők irányítsák a nép moz
galmait. Hát ha úgy akarja, jegyző úr, ma szívesen látjuk sorainkban, 
ha segít osztályharcos szervezetünket kiépíteni s azzaí oly jogrendet 
biztosítani, amely lehetetlenné teszi a munkáskizsákmányolást, a profi
tot. Igen, jegyző úr! Akkor ön is elvtárs lesz és büszke lesz a címre. 
De félünk, hogy akkor bajosan fogja gyűléseinken a hatóságot képviselni, 
hanem velünk együtt nyomorogni fog ..

A községi aljegyző kioktató felszólalása után a föld elnyomott 
robotosai még jobban meggyőződtek arról, hogy érdekeiket csak saját 
maguk védhetik meg és ezért egy erős osztályharcos szakszervezet meg
teremtéséért kell fáradozniuk. Politikájuk és akitivitásuk vezérfonalát 
az emberibb létért való küzdelem és a nagyobb darab kenyér bizto
sítása határozta meg. Mindenki tudta, hogy a nyomasztó és az elvi
selhetetlenül magas, 14— 18 órás munkaidő, a 15—20 dináros hihetetlen
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alacsony napszám csak a nyomort és a mindennapi bizonytalanságot 
hosszabbíthatja meg. Mivel többé nem akarták ilyen feltételek mellett 
fejüket önként igába hajtani, a szakszervezet arra törekedett meggyőző 
és következetes politikájával, hogy minél több szervezett munkás le
gyen a faluban. Csak nagyobb eszmei-politikai felkészültséggel, bizalom
mal és bátorsággal szállhatnak szembe az uralkodó, kizsákmányoló és 
a falusi kiskirályok embertelen, jogtalan és megvesztegethető törekvé
seivel. A munkásság önhitének erősítéséhez, az első kézzelfogható ered
mények felmutatásához viszont céltudatos megmozdulásokra és fron
tális kiállásokra volt szükség.

Az osztályharc kiélezésére ezekben a napokban kitűnő alkalom 
mutatkozott, mert gyorsan közeledett a munkásosztály nemzetközi szo
lidaritásának ünnepe. Mindenki a harcos május elsejére tervezett utcai 
tömeges felvonulásra összpontosította figyelmét attól függetlenül, hogy 
tisztában volt a belügyminiszter rendeletével. A legszigorúbban tilos a 
munkásság felvonulása és a szabad ég alatt a népgyülések megtartása. 
Külön, esetleges hatósági engedéllyel is csak zárt helyiségben tarthatók 
tagozati értekezletek, amelyeken ismertethetik május elseje jelentőségét.

A szakszervezet vezetősége részletesen kidolgozta a munkásünnep 
programját. A belügyminisztériumi rendelet ellenére is a felvonulás ter
vezett iránya: Szőlősor hatodik utcája—Községháza—Piactér és a mos
tani Fürdő környékén elhúzódó terület. Az alkalmi beszédét Gombos 
János elvtárs tartaná meg.

Április 30-án késő délután a vezetőség kiszélesített ülést tartott. 
Ekkor beszélték meg az utolsó feladatokat. Visnyóvszki János közölte 
a megjelentekkel, hogy a Szervezett Munkás ünnepi számát nagyobb 
példányszámban rendelték meg és a munkásság nagy érdeklődéssel ol
vassa. Az egyik munkástárs délelőtt azonban figyelmetlenséből a temp
lom előtt olvasgatta és a rendőrség elkobozta tőle. A kihallgatás alkal
mával bevallotta, hogy tőle kapta, és hogy komolyan készülnek a hol
napi nagy utcai felvonulásra.

Az összejövetel vége felé csendőrök rohantak be a terembe. Azon
nal letartóztattak 17 elvtársat és 2 elvtársnőt, majd a Sandrik-féle házba 
kísérték őket. A csendőrlaktanyában erőszakos vallatások következtek, 
majd Visnyóvszki lakására kiküldtek egy rendőrt. A garázdálkodásáról 
hírhedt személyiség felforgatta az egész lakást, de amikor nem talált 
terhelő bizonyítékot, dühében fizikailag bántalmazni kezdte Visznyóvsz- 
kinét.

A vörös május hajnalán Nagy Mátyást, Visnyóvszki Jánost és Nagy 
Ferencet Szabadkára kísérték az ügyészségre és három napig fogva 
tartották őket.

Az előző napon történtek miatt a faluban igen feszült volt a hely
zet. Ezért május 1-én reggel tömegesen kimentek a vasútállomásra és 
várták Gombos János elvtársat. Amikor értesült az eseményekről, röp- 
gyülésen arról határoztak, hogy a csendőrlaktanyába mennek és erélye
sen követelik a fogva tartott elvtársak azonnali szabadon bocsátását. 
Végül is az időközben kiengedett elvtársakkal együtt az Olasz kocs
mába mentek. A terembe nem fértek be mindannyian, ezért egyesek 
az udvarban vagy az utcán rekedtek.

Gombos ünnepi beszédében méltatta a nap történelmi jelentőségét, 
elítélte a tőkés kizsákmányolás módszereit, és a munkásosztály koncét 
harcaira mutatott rá. Alig beszélt fél órája, amikor a megérkező rendőr 
a gyűlés azonnali befejezését követelte. A csaknem 300 főből álló mo
raj ló és tiltakozó tömeg nem hajtotta végre a jegyző törvénytelen pa
rancsát. Gombos ugyan lejött az asztalról, de felszólította a megjelen
teket, hogy a tagozati értekezletet tovább folytatják.

A gyűlés befejezése után a szónok tudta, hogyha nem tűnik el 
gyorsan a faluból, letartóztatják. Egy helybeli földmunkás kerékpárján 
a dűlőutakon Topolya felé vette útját. Éjjel azonban elfogták és három- 
napig vizsgálati fogságban tartották.
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A május elsejei események miatt a hatóság, a karhatalom és a 
helybeli gazdák hajszát indítottak a szakszervezet és annak vezetősége 
ellen. Ennek következtében szorosabbra fűzték soraikat és 1928. május 
13-án tisztújító tagértekezletet tartottak. Megválasztották az új vezető
ségbe Visnyóvszki Jánost, Vastagh Gergelyt, Palkovity Ferencet, Tóth 
Pétert, Hajagos Boldizsárt, Curnovity Antalt, Engi Andrást és Petkovity 
Jánost.

Curnovity Antal szerint azért került sor a tisztújításra, mert Nagy 
Mátyás elnököt többször nagyon megverték. Ugyanakkor Szakmány 
György vezetőségi tag rendőr lett és elfordult a mozgalomtól.

Most kapunk leplezetlenül választ az elöljáróság titkos, de annál 
ravaszabb taktikájára, amelyet hónapok óta folytatott a szakszervezet 
és a kommunista mozgalom terjedése ellen.

Vojislav Matkovié községi jegyző 1926. május 4-én a főszolgabíró 
189/1926. bizalmas átiratára válaszol. A kommunista akciók elleni küz
delem egyik hathatós módszerének ajánlja a hatóság bizalmas embe
reinek beépítését, ök rendszeresen jelentést tennének a gyanús szemé
lyek mozgásáról és a tervezett akciókról. A gyanú elterelése végett egy- 
egy házkutatás vagy letartóztatás esetén őket is le kell ideiglenesen tar
tóztatni, majd felmenteni. Jelen pillanatban még kommunista mozgoló
dásra nem figyelt fel, de hogyha lenne, akkor azonnal jelentené a fő
szolgabírónak.

, Az időközben megerősödött Földmunkások Szövetsége 1928. július 
8^án'tartotta Szabadkán a nagy történelmi jelentőségű országos konfe
renciáját. Megjelent 31 teljes jogú és 7 tárgyaló delegátus.

Miodrag Manojlovié, a Független Szakszervezetek központi kikül
döttje ismertette Jugoszláviai munkásainak helyzetét. Kiemelte, hogy a 
Szövetség célja a falu és a város földmunkásainak szervezése és egység
frontba állítása.

„Ebben a munkában a vajdasági föld robotosai már négy éve elöl 
járnak, harcosan tartják kezükben a forradalmi proletariátus zászlaját 
és építik a falu szegénységének növekvő táborát, nemcsak Vajdaságban, 
hanem az ország más részeiben is. A szövetség eme munkája sok-sok 
áldozattal, börtönnel, üldöztetéssel és kínoztatásokkal járt. De mind ez 
nem fogja elvenni harci kedvünket, mert mi tudjuk, hogy nincs os7r 
tályharc áldozatok nélkül. És éppen a vajdasági proletariátus egyike 
azoknak a harcosoknak, akik a legtöbb és a legnehezebb áldozatot hoz
ták a tízéves jugoszláviai terror alatt. És éppen ez az áldozatkészség 
a legnagyobb biztosítéka a jugoszláviai Földmunkás Szövetségnek kié
pítésére és megerősödésére.”

„Ezután Székely József számolt be a központi vezetőség nevében 
az eddigi munkáról. A Földmunkás Szövetség különösen az utóbbi idő
ben oly nagy üldözésnek és terrornak volt kitéve, hogy ez a régi veze
tőséget nagyban hátráltatta és akadályozta a munkában. Folytonos le
tartóztatások, üldözések, adminisztráció elkobzása úgy a központnál, 
mint az egyes csoportoknál nagyban okai annak, hogy a Földmunkás 
Szövetség nem tudja kimutatni azokat a sikereket, amelyeket mi vala
mennyien kívánunk és biztosak lehetünk abban, hogy a közeljövőben 
meg fognak valósulni.”

Manojlovié felszólalása és Székely beszámolója után Topolya, Pádé, 
Nagybecskerek, Muzslva, Torda, Zenta, Szabadka, Kishegyes, Feketics, 
Telecska, Csantavér, Szonta, Újvidék, Csúrog, Szenttamás, Futak, Ada, 
Becse, Bukvaty, Zombor, Szivac, Kevi, Moravica, Pacsér és Törökkanizsa 
küldöttei emelkedtek szólásra.

Legtöbben az 1925-től 1928 közepéig lejátszódó eseményeket vázol
ták. A felszólalásokon keresztül hű képet kapunk arról, hogy Vajdaság
ban a helyi földmunkáscsoportok milyen feltételek mellett tevékeny
kedtek.

A felszólalások vezérfonala: 1. A helyi csoportok megalakulásának 
körülményei és ideje. 2. A szakszervezet szervezeti megerősítésére való
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törekvés és a taglétszám bővítése. 3. Bérmozgalmak, tüntetések és fel
vonulások. 4. Fokozódik a nincstelenek és a gazdák közötti osztályharc.
5. A terrorhullám fokozódása Vajdaságban. 6. A csoportok működé
sének törvénytelen betiltása, majd újraszervezése. 7. A munkásotthonok 
bezárása, a csoportok irattárának lefoglalása és vagyonának elkobzása.
8. Minden nemzetiségű proletár beszervezése a cél érdekében. 9. A mun
kássajtó terjesztése. 10. A további szervezkedés fontossága és magasabb 
szintű együttműködés a köponttal. 11. Az osztályöntudat emelése és 
küzdelem a negatív megalkuvó törekvések ellen. 12. A földmunkásnők 
és ifjak felkarolása. 13. Harc a munkásvédelmi és munkabiztosítási 
törvények megvalósításáért. 14. Nem szabad meghátrálni a tetőfokára 
lépett kapitalista kizsákmányolás előtt.

Csantavérről Visnyóvszki János és Tóth Péter jelent meg a kiszé
lesített országos konferencián. Ismertetik a helyi csoport körülményeit 
és akciót 1928 márciusától. „Több agitációs gyűlést a csendőrség és ren
dőrség szétszórt, a küldötteket pedig letartóztatták, a munkásságot ter
rorizálják s a csoport mégis működik és 225 tagja van. A központi és 
helyi vezetőség aktivitásától és együttműködésétől függ, hogy a csoport 
erősödni, vagy gyengülni fog-e." A továbbiakban foglalkoznak a május 
elsejei eseményekkel és hogy a Szervezett Munkásból 40 példányt ter
jesztenek.

A Szabadkán megtartott kiszélesített konferencia a földmunkás- 
mozgalom rendkívül fontos állomása Vajdaságban. Napirendre került az 
egész mozgalom keresztmetszete pozitívumaival és hiányosságaival együtt. 
Az időszerű feladatokat nyolc pontba foglalták össze. Ez biztosítékot 
jelentett a szövetség további kiépítésére és megerősödésére. Az új köz
ponti vezetőségbe a csantavériek közül senki sem került be. Elhatároz
ták, hogy a földmunkások kongresszusát december 31-ig megtartják.

A szabadkai számvetés után júliusban és augusztusban a legeré- 
lvesebben rámutatnak a gazdák túlkapásaira. Kolduskoszton, tizenkette- 
déből, a megerőltető aratás idején sem elegendő a 18—21 órás munka
idő. Az embermagasságú búzatáblákon a marokverő lányok teljesen ki
merülnek. Stipié gazda például azt követeli a bandagazdától: „Hozza
tok ember marokverőt — mondá — , ne ilyen nyápic leányokat, akik 
mindjárt megbetegednek." A részeseket megfosztják a szokásos kukori
caföldektől, de az ingyenmunkáról még véletlenül sem feledkeznek meg. 
A nincstelen proletárokat munka közben „piszok munkás", „majom", 
„hólyag" és egyéb nyomdafestéket nem tűrő jelszavakkal illetik. Végül 
is leszögezik, hogy csak szervezett erővel tudják letörni a nagyurak 
szarvát.

Rámutatnak arra is, hogy a szervezetlen munkások nagy károkat 
okoznak. Ök a nyomorúságos bér alatti összegért is hajlandók munkát 
vállalni. Ezért felhívják a tévelygő földmunkás testvéreiket, hogy lép
jenek be a szakszervezetbe.

A helyi csoport és vezetősége élesen bírálta a kevésbé öntudatos 
szervezett munkásokat is. Ugyanis 1928—29-ben építették az új templo
mot a faluban. A plébános fáklyás menettel hordatta a régi Kálváriától 
a téglát az alapozáshoz. Ebben a megmozdulásban váratlanul megjelen
tek egyes szervezett munkások is.

A Szervezett Munkás 1928. augusztus 26-i számában többek között 
a következő olvasható:

„Testvérek! Földmunkások! Itt az ideje, hogy komolyabb dolgokkal 
foglalkozzunk. Ne törődjetek ti a tisztelendő úrral, mert ő sem törődik ve
letek, csak akkor, amikor neki haszna van tőletek.

Szervezkedjetek, tömörüljetek a Földmunkás Szövetségbe. Terjesszé
tek a proletár sajtót, a Szervezett Munkást és tanuljatok, hogy minél 
előbb harcba induljunk, és hogy visszaszerezzük elrabolt jogainkat, 
amellyel meg fogjuk védeni örömtelen és meztelen életünket."

A hetilapnak ezt a tudósítást Palkovity Ferenc, Visnyóvszki János 
és Kovács János állították össze, majd egy példányát bejuttatták a plé
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bániára. Vasárnap délelőtt a nagymisén a plébános ismertette a tudó
sítás tartalmát és a legkeményebben kipellengérezte a csantavéri vörö
sök akcióját.

A kiszélesített konferencia határozatai alapján a központi vezető
ségnek nagyobb segítséget kell nyújtania a helyi csoportoknak. Ennek 
a szellemében fokozták a vidéki csoportok meglátogatását és a kapcso
latok kiépítését. Erre utal Pataki Gusztávnak, a szabadkai Független 
Szakszervezetek aktivistájának és a Jugoszláv Komunista Párt tagjának 
1928. augusztus 26-án Csantavérre írt levele is.

A földmunkásnők helyi alcsoportja is működött a szakszervezet ke
retén belül. Köztudomású, hogy a női és a gyermeknapszám még si
ralmasabb volt, mint a férfiaké. A jogtalan nők komoly osztályharcos 
kiállását bizonyítja az az esemény, amikor 1928 márciusában a tagérte
kezleten bátorságra és szembeszállásra hívták fel a férfiakat a karha
talom erőszakoskodásával szemben.

Kapcsolatokat tartottak fenn a szabadkai és a vidéki aktivisták
kal. Szeptember 3-án Nagymélykúti Franciska Keviből levéllel fordult 
a csantavéri csoport vezetőségéhez, hogy segítse elő a napszámosnők 
értekezletének megszervezését. Franciska Nagymélykúti Mátyás nővére. 
Ö volt az első nő a szétszórt tanyavilágban, aki megkezdte a legjogfosz- 
tottabb béresek és napszámosok aszonyainak és leányainak megszer
vezését.

, , A megtartott értekezleten a munkásnők szervezkedésének fontossá
gáról beszelt. A fenntartott kapcsolatok és a széles körű agitáció miatt 
Nagymélykúti Franciskát letartóztatták és Újvidékre toloncolták. Nyolc 
napig volt vizsgálati fogságban.

BETILTJÁK A VÖRÖS SZAKSZERVEZETET

Anton Korošec, a régi Jugoszlávia egyik leghírhedtebb belügyminisz
tere 1928 második felében körlevelekkel figyelmeztette a rendőrséget, 
hogy fokozódott Vajdaságban a kommunista tevékenység. Elrendelte, 
hogy fel kell kutatni a titkos szervezkedés műhelyeit és keményen le 
kell számolni a fő bujtogatókkal. Az újabb terrorhullám a szerve
zett földmunkásokat sem kerülhette el, mert a mozgalom eszmehordo
zói a kommunisták voltak.

A topolyai járás főszolgabírája 1928. szeptember 1-én 366/928 bizal
mas átiratával elrendelte, hogy házkutatást hajtsanak végre a gyanús 
szakszervezeti vezetőknél és tagoknál. Szeptember 8-án Simko Skeljo 
csendőrőrmester irányításával Rade Amidžić őrmesterhelyettes és Josip 
Bačlija csendőr, valamint Stevan Damjanovic, Mate Palčić, ápiro Poli- 
čević és Vígh Bóni községi rendőrök hajtották végre a parancsot. Ház
kutatást tartottak Nagy Mátyásnál (elnök), Tóth Péternél (titkár), Ha
jagos Boldizsárnál (pénztáros), Vastagh Gergelynél (helyettes pénztáros), 
Visnyóvszki Jánosnál (sajtófelelős), Kovács Pécskai Mihálynál, Nagy Fe
rencnél és Nagy Jánosnál.

Tóth Pétérnél megtaláltál^ magyar nyelven a szigorúan bizalmas 
„Nyílt levelet," amelyet Moszkvából küldtek. Nagy Mátyás elnöknél vi
szont Pataki Gusztáv Szabadkáról és Nagymélykúti Franciska Keviből 
küldött leveleit. A többieknél nem találtak kommunista terhelő bizo
nyítékokat.

A főszolgabíró 1928. szeptember 12-én elrendelte a helyi csoport 
azonnali feloszlatását. Négy nappal később Tóth Péternél lefoglaltak két 
könyvet, a tagság névsorát, bélyegzőjét és 48 kitöltetlen tagsági köny
vecskét.

A bélyegzőn a következő szöveg állott:
„Savez poljoprivrednih radnika-ca Jugoslavije podružnica — Čan-

tavir
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JUGOSZLÁVIAI FÖLMUNKÁSOK — NŐK SZÖVETSÉGE 
ČANTAVIRI CSOPORT"

A belügyminiszter rendelkezései alapján Szabadkán is 1928. szeptem
ber 26-án szóbelileg a rendőrség azonnali hatállyal felfüggesztette a Ju
goszláv Földmunkások Országos Szövetségének működését. Nem enge
délyezik tovább a Szövetség Központi Vezetőségének tevékenységét és 
a vidéki földmunkások helyi csoportjainak otthonait is bezáratják. Ezt 
október 9-én külön végzéssel is megerősítik.

A központ a kerületi bíróságnál tiltakozik a törvénytelen rendőr
ségi eljárás ellen. A bíróság 1928. október 25-i határozatával engedélyezi 
ugyan a szövetség nyílt működését, de a rendőrség nem vonja vissza 
határozatát.

A bírósági döntés után egyes földmunkáscsoportok felújították te
vékenységüket. így például Szabadkán, Újvidéken, Bezdánban, Adán, 
Gomboson, Kishegyesen és Bajmokon. A legális és féllegális tevékeny
ség azonban nem sokáig tartott. November és december után következett 
az 1929. januári diktatúra, amellyel betiltották az összes politikai pártok 
és szakszervezetek nyilvános működését. Az önkényuralom bevezetése 
végeredményben azt is jelentette, hogy Csantavéren sem működhetett 
tovább a földmunkások csoportja.

Az utolsó két hónap tevékenységéről Csantavéren rendkívül keve
set tudunk. A szeptemberi házkutatás, a szervezet felfüggesztése, vád
irat, Nagy Mátyás és Hajagos Boldizsár elköltözése kétségkívül meg
tette a magáét. Szervezeti szemszögből gyengék és nagyobb akciókkal 
nem találkozunk.

A Szervezett Munkás 1928. december 30-i száma az Üzenet c. rovat
ban közli, hogy Visnyóvszki János 250 dinárt fizetett be a MUNKÁS- 
ÉS PARASZT-NAPTÁR 1929. évre megjelenő számára. Ez is azt bizo
nyítja, hogy a munkásság továbbra is figyelemmel kíséri a mozgalom 
alakulását és szívesen olvassa osztály arcos naptárát.

MEGALAKULNAK AZ ELSŐ PÁRTSEJTEK

A JKP nagyjelentőségű III. országos értekezletét 1924 januárjá
ban tartotta meg Belgrádban. A napirendre tűzött kérdésekről éles vé
leménykülönbségek alakultak ki a bal és a jobb áramlat (frakció) kö
zött. A nemzeti és a földreform kérdésében a baloldal pozitív állásfog
lalása győzedelmeskedett. A harmadik értekezlet határozatai után a JKP 
fokozta a szélesebb néprétegekre gyakorolt befolyását. Arra törekedett, 
hogy erősebb kapcsolatokat teremtsen a falvak elnyomott tömegeivel. 
A pártegység megerősítése érdekében nagy fordulatot jelentett a zágrábi 
pártszervezet V III. értekezlete 1928 januárjában. A párt forradalmi 
magva Josip Broz irányításával itt számolt le először nyíltan a frakció
val. Ekkor választották meg Brozt a zágrábi pártbizottság politikai 
titkárává.

A pártban és a szakszervezetben uralkodó káros jelenségékről a 
JKP zágrábi vezetősége részletesen beszámolt a Komintemnek. A Moszk
vában székelő Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottsága 1928 
áprilisában „Nyílt levélében fordult a JKP tagságához, mely 11 oldal
ból áll és „A Jugoszláv Kommunista Párt tagjaihoz" megszólítással kez
dődik. Hogy a különböző nemzetiségű párttagok könnyebben feldolgoz
zák a levél tartalmát Vajdaságban, szerbhorvát nyelvről lefordították 
magyar nyelvre is. A fordítás ideje 1928 májusa. A szigorúan bizalmas 
levél elítéli a JKP-ben uralkodó frakciós harcokat és az egység helyre- 
állítására hívja fel a tagságot.

Csantavéren a titokban működő JKP első pártsejtjei több mint va
lószínű, hogy 1927-ben és 1928 első felében alakulhattak meg. Gombos 
János 1962. október 2-án nyilatkozott Milán Dubajiénak, a Szabadkai 
Városi Múzeum munkatársának. Kijelentette, hogy 1925 végén illegális
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összejövetelen volt Újvidéken. Itt azt a feladatot kapta, hogy szervezze 
Verbász, Kishegyes, Feketics, Csantavér, Moravica és Pacsér munkás- 
osztályát. Párhuzamosan tevékenykedett szakszervezeti és pártvonalon is.

A Jugoszláv Kommunista Párt az 1925 és 1927. évi parlamenti vá- 
vasztások előtt ideiglenes politikai szervezetek létesítésével igyekezett 
kitörni az illegalitásból. Az 1927-i választások előtt megalakult a Mun- 
kás-Paraszt Köztársasági Szövetség. A választásokon az induló párt je
löltje hét szavazatot kapott a faluban. A leadott szavazatok száma cse
kély, de mégis azt bizonyítja, hogy a pártnak lehettek tagjai, illetve 
szinpatizánsai.

Visnyóvszki János határozottan azt állítja, hogy 1927 második felé
ben már létezett pártsejt a községben. Lakásán a titkos összejövete
leken megjelent Tóth Péter és Nagy Mátyás. A könyveket és a füze
teket Gombostól kapták és egy esetben Tallós Józseffel küldte el.

A második pártsejt 1928 tavaszán alakult meg. Tagjai Hajagos 
Boldizsár (sejtvezető), Mihály Dezső és Blinka Ferenc voltak.

Visnyóvszki Topolya mellett Szabadkával is fenntartotta a kapcso
latokat. Tanka Ferenc megbízásából Pataki Gusztáv többször is meg
jelent Csantavéren és titkos üléseket tartott.

A fenti állításokat azzal is alátámaszthatjuk, hogy Cseh Károly 
Visnyóvszkit bízza meg a földmunkáscsoport megalakításával 1928 ele
jén és a megnevezettek többsége vezető szerepet játszott a felújított 
földmunkásmozgalom történetében.

A JKP illegális jelenlétére utalnak Pataki Gusztáv és Nagymélykúti 
Franciska levelei, valamint a házkutatás alkalmával elkobzott szigorúan 
bizalmas „Nyílt levél" is.

Pataki „A Jugoszláv Kommunista Párt tagjaihoz" kezdetű levelet 
1928 augusztusában személyesen hozta Csantavérre. A 11 oldalas kis 
füzetet fehér papírba csomagolta be. Vasárnap délelőtt Hajagos Boldi
zsárt kereste a piacon vásárló tömeg között. Amikor megtalálta Boldi
zsárt, átadta a titkos kis csomagot a következő szavakkal: „Itt van, elv
társ, olvasgasd! „Visnyóvszkin keresztül a levél Tóth Péterhez került, és 
ezért találhatták meg nála a házkutatás alkalmával.

Vajdaságban a pártnak 1928 második felében 360 tagja volt. A 76 
pártsejtet 26 helyi és 5 körzeti pártbizottság irányította. A tartományi 
pártbizottságnak 13 tagja volt. A „Nyílt levél" feldolgozása a pártsejtek
ben 1928 júniusában kezdődött.

NAGY MÁTYÁST ÉS TÁRSAIT KOMMUNISTA PROPAGANDA 
TERJESZTÉSÉVEL VÁDOLJÁK

A házkutatások sorozata és a földmunkáscsoport felfüggesztése 
Csantavéren nem elszigetelt jelenség. Az elmúlt hetekben a belügyminisz
ter rendeletére egész Vajdaságban széles körű nyomozás indult a kom
munistagyanús munkásság ellen és ennek eredményeként kb. 60 mun
kást tartóztattak le.

Szeptember 16-án, amikor megszüntették a kommunistagyanús szak
szervezetet, azonnal lefoglalták irattárát és a gyanús személyeket a csen
dőrlaktanyába vitték. A kihallgatásról összeállított jegyzőkönyvet a sza
badkai államügyészségnek továbbítják, 1928. szeptember 17-én további 
eljárás végett. A jegyzőkönyvre „börtön" és „sürgős" megjegyzés kerül.

A gyanúsítottak egy részét kiengedték ugyan a csendőrlaktanyá
ból, de Nagy Mátyás, Tóth Péter, Hajagos Boldizsár és Petkovity János 
a szabadkai államügyészségre kerül szeptember 19-én és 20-án. Az állam- 
ügyészség október Í5-én meghozza vádiratát az államvédelmi törvény 
alapján Nagy Mátyás és társai ellen.

A vádlottakat azért vonják felelősségre, mert 1927—28-ban könyve
ket, röpiratokat és füzeteket terjesztettek illegálisan. Önszántukból és 
tudatosan a földmunkáscsoport tagjai lettek és azon keresztül kommu
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nista eszméket terjesztettek. A főtárgyalásra a szabadkai Királyi Ke
rületi Bíróságot rendelik el és ugyanakkor meghatározzák a tanúk név
sorát is.

A főtárgyalást 1932. március 14-én tartották meg. A szabadlábról 
védekező vádlottak és az újabb gyanúsítottak 1928 őszétől 1932-ig szám
talan kihallgatáson vettek részt. A négy vádlott mellett kihallgatták még 
Visnyóvszki Jánost, Vastagh Gergelyt, Nagy Jánost, Kovács Pécskai 
Mihályt, Tallós Józsefet és a szabadkai Pataki Gusztávot is.

A kihallgatáson központi kérdés volt, hogy a „Nyílt levél" hogyan 
kerülhetett Csantavérre és kik tudnak róla.

A vádlottak többsége beismeri, hogy tagjai voltak a helybeli föld
munkáscsoportnak. Annak azonban az volt a célja, hogy kivívják szer
vezetten a rövidebb munkaidőt és a napszám legalább 35 dinárra emel
kedjen.

Visszautasítják azonban, hogy államellenes felforgató tevékenysé
get fejtettek volna ki és nem akarták a fennálló társadalmi rendszert 
erőszakos úton megbuktatni. A szakszervezetben nem volt kommunista
gyanús szervezkedés és nem olvasták a „Nyílt levelet". Azt gondolták, 
hogy a Földmunkás Szövetség új alapszabályzatáról van szó és azt al
kalomadtán napirendre tűzik a tagozati értekezleten.

A negyvenkét hónapig elhúzódó maratoni kommunistagyanús pör 
1932 márciusában befejeződött. Bizonyítékok hiányában felmentették 
Nagy Mátyást (30 éves napszámos), Tóth Pétert (41, zenész), Hajagos Bol
dizsárt (30, favágó), Petkovity Jánost (28, cipész), Pataki Gusztávot (32, 
mechanikus-villanyszerelő), Visnyóvszki Jánost (38, napszámos) és Nagy 
Jánost (35, napszámos).

A szabadlábról védekező egyes elvtársak a pör időszakában végleg 
vagy ideiglenesen elhagyják Csantavért. Nagy Mátyás és Hajagos Bol
dizsár már 1928. október első felében a Gunaras közelében levő Bogaras, 
illetve Kisbrazília tanyaközpontokba költöznek. Valamennyivel később 
Kovács Pécskai Mihály Tornyosra, Nagy János Kisbrazíliába megy, va
lamint Vastagh Gergely Zobnaticán keres munkát.

Nagy Mátyás és Hajagos Boldizsár a szétszórt tanyavilágban is to
vább folytatják tevékenységüket. Nappal a nincstelen földhözragadt nap
számosok és cselédek írástudatlan gyermekeit tanítják betűvetésre, este 
pedig a földmunkásokat szervezik.

A nemkívánatos idegen lázítókat Szelik István gazda jelentette fel 
a moholi csendőrségen 1928. december 29-én. Nagy Mátyást bíróság elé 
állították kommunista tevékenység vádjával, de felmentik. Az állandó 
üldöztetés miatt nem maradhat Gunaras környékén sem, hanem Szent
tamásra költözik. A csantavéri eseményekért tovább kell felelnie.

Arról, hogy Hajagos Boldizsár ellen emeltek-e vádat a moholi ha
lárban folytatott tevékenységéért, nincs tudomásunk. Boldizsár később 
visszatért szülőfalujába.

A királyi dikatúra bevezetésétől számítva újabb szakasz kezdődik 
a csantavéri munkásmozgalomban.
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HERCEG JÁNOS

KITEKINTŐ
NAPLÓJEGYZETEK 16.

Az utóbbi időben sokszor elfog a vágy olyan tájakról és országokról 
írni, amelyeket nem ismerek, ahol még sosem jártam. A norvég fjor- 
dokról például, képzeletemben csupán Knut Hamsu történeteire támasz
kodva, vagy a lappokról hozni helyszíni tudósítást, mintha ott lettem 
volna közöttük. Talán csak a valóság süketen merev tisztelete tart vissza 
ettől a csalástól. És az a belém idegződött, ostoba felfogás, hogy amit 
látott az ember, több és igazabb, mint amit elképzel. Micsoda tévedés! 
Mert ugyanakkor például Amszterdamból alig maradt valami emlékem. 
Talán csak Van Gogh kései, világos színekben tartott vásznai a képtár
ban, mikor még nem volt egészen őrült, és szépnek, derűsnek látta az 
életet, a tájat meg kék éggel, napfénnyes, lombos fákkal. Igaz, az eső is 
folyton esett a hat nap alatt, amíg a grachtok között ődöngtem. Egy 
fehér lovat látok, ahogy visszanézek, amint a valószínűtlenül keskeny 
földnyelven, fekete vizektől körülvéve csendesen legel, s a forgalomból 
kivont uszályokra emlékszem, amelyekben hippicsaládok éltek szerzetesi 
vagy kommunista közösségben, barátságosan füstölgő kályhacsövekkel 
és kötélen lógó fehérneművel a fedélzeten. Egy sajtgyárban poshadt sört 
ittunk és éretlen ementálit rágcsáltunk, ez volt minden.

Nem tudok szabadulni a gondolattól, mennyivel szebben és színe
sebben írtam volna Amszterdamról, ha sose lettem volna ott.

Ahogy a fiatal Victor Hugó keletről írt egy egész kötetre való ver
set, ahol sose járt, s Mérime a nem létező Maglanovic énekeit jegyezte 
le valahol Bosznia és Dalmácia között, utazási előleget is felvéve. És 
mindenki el volt bűvölve, még a kiadója is, bár csakhamar kiderült a 
csalás. De a könyvnek, címlapján a zordon bajuszú marciális Maglano- 
victyal, óriási sikere volt. Csak Goethét nem lehetett becsapni. Viszont 
Vük futni hagyta a fiatal költőt, mert nyilván őt is megejtette ennek a 
déjá vu-nek a szépsége.

A belgrádi irodalmi újság most nem ilyen elnéző. Egy egész olda
lon vitatkozik a francia írónővel, aki Márkó királyfiról írt két novellát 
és egyet Skadar építőiről, egyéb keleti legendákat átköltött gyűjteményé
ben. Többek között még azt a téves állítást is hangoztatja a cikk, hogy 
a várfalak közé épített asszonyról szóló ballada nem általános, hanem 
kizárólag balkáni eredetű. Persze, mert nem volt, aki lefordítsa — pél
dául a tizenkét székely kőműves balladáját, ami azt bizonyítja, hogy a 
tudatlan nép jobb közvetítő volt az írástudóknál, hiszen a maga nyelvén 
hasonlóan formálta a szép tragédiát a magyar is:

Avval visszamöne Kőmijes Kelemönné,
Sírva haladt magos Déva vára felé,
Megfogák szép gyöngén, bétövék a tüzbe,
Az ő gyönge hammát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,
Csak így nyerheték meg annak drága árát.

A kötetet lefordították szerbhorvát nyelvre, természetesen a három 
délszláv balladát átköltött novella kedvéért, miközben a fordító is oko
sabb akart lenni a francia szerzőnél s nem riadt vissza több helyen az 
alapos beavatkozástól és helyreigazítástól. Azzal, hogy ő jobban tudja, 
amit el kell hinni neki.

Csakhogy épp itt egészen durván kerül szembe képzelet és valóság, 
miközben valószínűleg elvész kézen-közön a költészet maga.

Nem olvastam a novellás könyvet, a francia írónőnek még a neve 
is ismeretlen előttem, de hívatlan prókátorként állok készségesen és
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gavallérosan melléje. Nemcsak a költői igazság védelmében a faktográ- 
fiával szemben. Azért is, mert hiszek az elképzelt dolgok szépségében. 
S így hajlandó vagyok elfelejteni, hogyan halt meg Márkó királyfi az 
eredeti balladában, s zavartalan örömmel élvezem a francia Marguerit 
Yourcenar befejezését, aki egy idegen kis öreggel, talán az istennel, 
győzeti le a sárkányölő óriást.

*

A legolvasottabb német könyv nem regény. De hónapok óta tartja 
magát a bestsellerek nem túl hosszú listáján, s a bécsi könyvesboltokban 
minden szállítmány órák alatt elfogy belőle. Ilyen sikerre a szerzők leg
többje rögtön nekiül és újabb könyvet ír. Peter Prachar azonban egy- 
könyvű író. Témája megismételhetetlen, még csak változatokat sem írhat 
belőle. Mondandójának egyszerűen nincs folytatása, mert amiről a köny
ve szól, az a világ vége. Nem úgy, ahogy a bibliában meg vagyon írva. 
Sokkal részletesebben, a valószerűség minden mai adatát beledolgozva 
a kísérteties jóslatba, amely pontos dátumhoz rögződik, lévén az utolsó 
nap a szerző szerint 1982 májusában.

A jóslat nem új. Az ószövetségi kinyilatkoztatás óta minduntalan 
makacsul visszatér. Avatott ezoterikusok és képzett okkultisták mellett 
egyszerű falusi öregasszonyokat is megszáll helyenként és időnként a 
jóslás ihlete, s komoran figyelmeztetnek a napra, amikor a világon kő 
kövön nem marad.

A legnagyobb hitelt eddig, ha nem tévedek, Nostradamus francia 
csillagász élvezte. Talán azért, mert négyszáz évvel ezelőtt írt könyvé
ben sokkal több a jótékony homály, amibe oly sok minden belemagya
rázható. Az ő jóslatait is elővették mostanában megint, s állítólag a mi 
korunk is tisztán felismerhető bennük, események és földrajzi fekvések 
pontosnak mondható megjelölésével. Ha jól tudom, közben néhány 
ilyen „pontos" dátum már le is járt és nem történt semmi. Ez azonban 
a jóslások hivőit csöppet se zavarja.

Peter Prachar viszont nem csillagász, s talán ezért van, hogy nem 
a fellegekben jár, hanem a lentről jövő kezdeményezés igézetében jósol. 
Szerinte nem az Isten haragja, s arkangyalok megjelenése vet véget e 
bűnös világnak, hanem az atomrobbanások következtében felhasadt föld
kéregből kitörő magma változtatja egyetlen tűzgolyóvá a Földet. Nekem, 
laikusnak, bevallom, ez igen lehetségesnek tűnik.

Éppen csak a jóslatban nem tudok hinni. Annak ellenére, hogy min
dennapjaink politikai konstellációja nagyon valószínűvé teszi ezt az apo
kalipszist, s hogy Prachar nagyhatalmakat és államférfiakat nevez meg, 
s tesz felelőssé a világ végéért. Ami körülöttünk folyik, ugyancsak a 
szerzőt igazolja. Csupán a dátumban kételkedem. S ebben a geológiai 
átváltozásban. Talán azért, mert remélni szeretném, hogy nem lesz igaza. 
Hogy minden látszat ellenére sem válik be e legújabb dodonai jóslat, s a 
föld, a vak csillag tovább folyik keserű levében, ahogy Vörösmarty le- 
gyintve forogni hagyta.

Ha viszont igaz, hogy a könyv a kor lázmérője, akkor a jóslástól 
függetlenül elgondolkozhatunk a német könyv sikerén, mint jelenségen. 
Egyre többet írnak ugyanis a jövőről. Nem kalandregényeket, mint Ver
ne, s nem utópiát, mint Morus Tamás. Mintha csak a játéktér kedvéért 
hanyagolnánk el emberi sorsokat, s a valóságban létező tájakat. Shakes
peare és Tolsztoj még a múltról írt. Századokon át letűnt korokban ját
szódott minden mese, hogy aztán Prousttal végleg kitombolja magát az 
eltűnt időben a világirodalom, s figyelme egyszerre a jelen felé fordul
jon. Az időszerűség szellemében és elkötelezetten.

Lehetséges lenne, hogy ennek is a végére értünk? Hogy most már 
senkit sem érdekel az, ami van, hanem az, ami jön?

S amíg ezeket a sorokat írom, eszembe jut, hogy magamat is raj
takapom néha ilyesmin. A világirodalomnak igazán a legszélsőbb pere
mén, s legmélyebb kategóriáiban, de a koráramlattól mégsem szabadul
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ni tudva, nálam is mind gyakrabban jelentkezik a rejtett, csupán a gon
dolat alján lappangó aggodalom a jövő miatt. Hogy mi lesz holnap! Nem 
a világgal, nem az emberiséggel. Egészen kicsinyesen csak magammal, 
népemmel, amelyhez tartozom. De hát ez talán nem is divat már, hanem 
az öregség velejárója.

■k

Pitigrillit újra felfedezték. Híres erotikus regényét, a Kokaint, ame
lyet ötvenhárom évvel ezelőtt írt, most egyszerre adták ki megint Bécs- 
ben és Párizsban. S micsoda visszhangja van! Azt hiszem, egy időre hát
térbe szorulnak majd a divatos amerikai zsidó írók Saul Belowtól kezd
ve Singeren át Malamudig, akikkel az olvasó emberiség a második világ
háború után alighanem rossz lelkiismeretét szeretné elaltatni. Mert hogy 
őket a fájdalmas kor tette népszerűvé, ahhoz nem fér kétség. Pedig 
igazán bölcsen tartózkodó könyveket írnak, s inkább csak történeteik 
hátterében tűnnek fel itt-ott zsidók, nem szólva a gettóról, amely már 
régen nem zárt terület, de azért van.

Pitigrilli, aki olaszul írt nemzetközi alakokat formált, akik minde
nütt otthon voltak és nem tartoztak sehova. Egyetlen problémát fesze
getett: férfi és nő viszonyát, de azt aztán őszinte szemérmetlenséggel, és 
annyi érzékiséggel, hogy nincs az a sztriptíz, amely felvehetné vele a 
versenyt. Kéjelgett a szerelmi gyönyörök részletezésében, de ugyanakkor 
majd szétvetette a mefisztói nevetés. Remek humora saját hőseinek se 
kegyelmezett, s mint aki a pornográfia paródiáját írja, a legsikamló- 
sabb részeknél tette nevetségessé saját történetét. Egy hosszú romanti
kus szerelmi előjáték után például megjelenik a nő, elmegy a férfi laká
sára, akiről úgy tudta, imádja őt, s felkínálkozik neki. „A tied akarok 
lenni, itt vagyok, szeress!" Persze, ezt sokkal drámaibb légkörben mond
ja, mire a férfi unottan ásít és kidobja. A beteljesedés öröme nélkül, 
azt az ősrégi tanulságot levonva, hogy az volt a szép, ami közben volt, 
a befejezés már nem érdekes.

Pitigrilli évtizedeken át a ponyván élt, az irodalom legszélsőbb 
perifériáján. Jobb társaságban, pláne sznob körökben nem illett kiejteni 
a nevét. A világirodalom testes kötetei jelentek meg különböző nyelve
ken azóta anélkül, hogy említést tettek volna róla. És most a közben 
megszületett és felnőtt nemzedékeknek óriási gaudiummal fedezték fel. 
Mint egy olyan írót, aki tökéletesen kifejezi azt, amit várnak tőle.

Hogy a szex évtizedek óta fontos tényező, s ezt az irodalomban is 
tudomásul vették, mindenki tudja. Férfi és nő — sőt férfi és férfi — 
viszonyáról leplezetlenül és oly szókimondóan írnak versben, novellában, 
drámában és regényben egyaránt, minden illúzió nélkül, rögtön a tárgy
ra térve, hogy a jó öreg Boccaccio is lesüti a szemét szégyenében oda- 
fönn. A kor, amelyben élünk, a nyilvános szerelmet is megszokta, úgy
hogy a nemek egyesülésére oda se néz már senki, ahogy a kutyák se 
keltenek nyílt lakodalmazásukkal feltűnést.

De úgy látszik, a teljes meztelenséget is meg lehet unni. Elhiszem, 
hogy a nudista strandok sem váltanak ki izgalmat, s Anna Karenina 
sokkal érzékibb, mint egy mai regényhősnő, aki azzal kezdi, hogy azon
nal lefekszik. Erre jöttek rá a kiadók is, amikor most meglepik olvasói
kat Piligrillivel. Mintha valóban csak ő hiányzott volna. A Kokain meg a 
Tizennyolc karátos szűz. Mindjárt el is marasztalva a régi kort a fülszö
vegben mondván, „Pitigrilli alakjai az iilepüket mutatják a kispolgári 
álszeméremnek".

A kritikusok Freudot idézik a Kokainnal kapcsolatban, a szexen 
kívül századunk másik nélkülözhetetlen jelenségével, a kábítószerrel is 
igazolva Pitigrilli korszerűségét. Egyik méltatója arról sem feledkezik 
meg, hogy Pitigrillit a fasizmus elnyomta, nem is a malackodásai miatt, 
hanem mert zsidó volt. A háború után azonban katolizált, öt év előtt, 
amikor 82 éves korában meghalt, felvette a halotti szentségeket.

Szóval, most sem a humoráért olvassák majd. Több mint harminc 
évig hallgattak róla, és sok jel arra vall, hogy ő is hallgatott. Az embe
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riség mással volt elfoglalva, többek között egy pusztító világháborúval. 
Most már megengedheti magának a fényűzést, hogy elismerésben része
sítse azt az angyali pornográfiát, amely többet ígér, mint a szemérmet
lenül tobzódó meztelenség, amely azonkívül, hogy rettentő komolyan 
akar természetes lenni, a tetejébe még gusztustalan is.

*

Görögországban letartóztatták egy nagy sikerű erkölcsi dráma szí
nészeit, sőt magát a szerzőt is. Azzal vádolták őket, hogy súlyos kárL 
okoztak az egyháznak, mert egy érsek nyilvánosságra hozott szerelmi 
viszonyát színpadra vitték. A darabnak heteken át óriási sikere volt 
Athénban. Talán nemcsak azért, mert a szép színésznő anyaszült mezte
lenül játszott. A vallásellenes hangulatnak is része lehetett a sikerben.

Emlékszem ezekre a pópákra a hátukat verdeső hosszú hajfona
tukkal, akik feltűnően sokat voltak láthatók az athéni utcákon. Mintha 
korzóztak volna. Néhány év előtt Kerényi Károly írt érzelmes útirajzot 
egy Athénben töltött húsvétról, amikor szemük láttára vágták le a bá
rányt, csurgatták sötét vérét egy tálba, a pap meg áldást rebegett, s a 
hosszú ablakokon benézett olajfáival az Akropolisz csúcsa.

Az egész jelenetben, nem tudom miért, volt valamilyen vad érzéki 
hangulat, annak ellenére, hogy nő nem volt jelen. Az izgató görög fű
szerek illata is ki-kicsapott ebből a hangulatból, s nekem eszembe ju
tottak a csapatosan őgyelgő papok, amint leplezetlenül forgolódtak a 
nők után.

Lehetséges azonban, hogy utólag kerítem be gyanakvásommal ezt a 
színházi — és nemcsak színházi — botrányt, amely annyira felkavarta 
a kedélyeket Athénban.

Az írók képzeletét egyébként mindig izgatta a papok és apácák ér
zelmi élete. A „tiltott gyümölcs" élvezete azok részéről, akik a paráz
nálkodás bűnét oly mélységesen elítélték. Az erotikus irodalomban Ovi- 
diustól kezdve Boccacción át gyakran tűnnek fel gátlástalan szerzetesek 
és megadó apácák. A középkori pápák kicsapongása füzetes regényekben 
volt olvasható, mivel a téma csak a legritkább esetben nyert bebocsátást 
az igazán nagy írók műveibe. Talán nem is annyira az egyházellenesség 
vádjától való félelem, sokkal inkább a jóízlés állta útját.

De érinteni, messziről kerülgetni, egy-egy pillanatra fellebbenteni a 
fátylat gyakran az egész műnek különös színt adott. Krleža apácája a 
Glembayokban mellékalak, de nélküle jóval szegényebb lenne a dráma. 
S milyen érthető és természetes, hogy a gyógyíthatatlan csömörben szen
vedő dekadens festőnek éppen apáca a szeretője.

És hogy a titokzatosságon túl a testi közelség kisugárzása is meny
nyire izgató lehet a maga rejtelmeivel, azt Axel Munthe írta meg. Azzal 
a nyílt őszinteséggel, ahogyan az ember csak az érthetetlen, megmagya
rázhatatlan dolgokról beszél. Egy párizsi kórház főorvosa volt a pusztí
tó pestis idején, amikor percenként vitték ki a kórtermekből a hullákat, 
s az orvosok meg az ápolónők a halálos fertőzés veszélyében végezték 
éjjel-nappal emberfeletti munkájukat. És abban a rettenetes légkörben, 
élet és halál határán, ő, a komoly és felelős orvos, egyszer csak nekiment 
egy apácának és leteperte. A jelenet leírása csöppet sem volt otromba 
vagy triviális. Még erotikus sem. Mélyen emberi volt. És megsejtetett 
valamit az érzékiség misztériumából, amikor a keresztény tanítás a til
tott gyümölcs, az önmegtagadás és bűnbeesés örök párhuzamával kíséri 
el az embert egész életén át. Időnként, mint Axel Munthe esetében, az 
életbe kapaszkodva a halál előtt, amikor nincsenek szentek, csak embe
rek vannak.

A meztelenség valószínűleg az athéni színpadon sem ritka és rend
kívüli látvány. Az ateizmus híveinek sincs okvetlen szükségük szent éle
tűnek tartott érsekek leleplezésére. Itt is alighanem a misztérium került 
éles fénybe, a titokról hullott le a lepel, amikor a keresztes, csuhás alak 
mellett megjelent a bibliai Éva utóda. Nem a kígyóbőrbe bújt sátán biz
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tatásával, s nem a jelképes almával. Egészen evilági, sőt mai szokáshoz 
híven, amikor a szex már sehol sem szenzáció, legföljebb ilyen perverz 
helyzetekben, mint most ott Athénben.

A szerzőt elítélték öthavi elzárásra „irodalmi téren elkövetett bot- 
ránykozás” miatt és a színésznőt, a csábító Évát, aki hiába hangoztatta 
ártatlanságát, s azt, hogy csak a szerepét játszotta.

A tárgyalást, amely napokon át tartott, lélegzet-visszafojtva hallgatta 
a közönség. Mert a tárgyalóterem padsorai mindennap zsúfolásig meg
teltek. A bíróságnak nagyobb közönsége volt, mint a színháznak. A rész
letek ugyanis nem voltak kevésbé izgalmasak itt, mint a színházban.

*

Februárban volt Dosztojevszkij halálának századik évfordulója, de 
az előkészületek már jóval előbb megkezdődtek. Nemcsak a Szovjet
unióban. Egész Európában. Bergamóban nemrég tartották meg a Dpsz- 
lojevszkij-kutatók harmadik találkozójukat. Az olasz lapok szerint két 
szenzációja volt tavaly Bergamónak. Az egyik, a japánok megjelenése, 
akik egészen különös módon elemezték a Karamazovokat, a másik, hogy 
az oroszok küldöttsége nem jelent meg. Elmaradásuk okát senki sem 
firtatta. Valaki azt mondta: Dosztojevszkij nemcsak az oroszoké, hanem 
az egész művelt világé. De a hetvenkilenc előadó legtöbbje szembeszállt 
az „objektivizmus dogmájával", ahogy a szovjet irodalomtörténészek kol
lektív Dosztojevszkij-szemléletét elnevezték, s ebből nem nehéz arra kö
vetkeztetni, hogy az oroszok megsejtettek valamit, s ezért maradtak ott
hon. Még az akadémikus Hrapcsenko sem ment el, pedig díszdoktorrá 
akarták avatni.

Mindebből az ember hajlamos arra következtetni, hogy a hideghá
ború szele a moszkvai olimpia után az irodalmi érintkezés fölött is 
elviharzott. S hadd tegyem hozzá, ebben Bergamo sem maradt adós. A 
szenvtelennek tűnő tudósok aprómunkája, ahogy például Dosztojevszkij 
„poliionikus párbeszédei" fölött vitatkoztak, mintha eltakarta volna a 
Bűn és bűnhődés szerzőjének gigantikus alakját, miközben úgy bajusz 
alatt jól odamondogattak szovjet kartásaiknak.

Ezzel szemben igazán nagyon szép lehetett Szónya megjelenése 
Szent Ágoston parkjának miniatűr szabadtéri színpadán, Dosztojevszkij 
műveiből vett idézetekből összeállítva a drámai kollázst, amelyet klasz- 
szikus zenei aláfestés kísért, s így Szónya, a „szent ringyó" szemmel 
láthatóan is felmagasztosult a nézők előtt. Ez aztán elnémította az eszté- 
tizálást és betűrágást is.

A Bergamóról szóló tájékoztató után kezembe került egy részlet 
Dosztojevszkij özvegyének németül írt könyvéből. Olyan tiszteletre méltó 
elfogultsággal írta Anna Grigorijevna, annyi naiv túlzással, ahogyan csak 
egy olyan nő avathatja szentté az urát, mint ő, aki húszéves korában 
lett a gépírónője az akkor már híres regényírónak, s egy év múlva a 
felesége. „Eszményi ember volt — mondja róla —, jóságos és nemes 
lelkű, őszinte és igazságos! Tudja, Lev Nikolajevics — mert egy Tolsz- 
toj-látogatás emlékéből idézi vissza a szavait —, hogy milyen ember 
valaki, azt csak a házasság évei alatt lehet igazán megtudni."

Tolsztoj, aki késhegyig menő harcot vívott a feleségével, érezhetően 
zavarban volt az áradozástól, felesége pedig, Szofija Andrejevna hamar 
túl is adott a látogatón azzal, hogy az író beteg, nem szabad tovább 
íarasztani.

Lekezelték szegénykét. A gépírólányt látták benne, aki könnyvében 
csak mint grófról és grófnéról beszél Tolsztojékról, mert rémesen meg 
volt hatva, hogy fogadták. Pedig közben azt is elmondja, hogy került sor 
erre a fogadásra.

Tolsztojné kereste fel eredetileg az özvegyet, aki Dosztojevszkij 
munkáinak gondozását tekintette további életcéljának, saját kiadásában
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jelentette meg könyveit, s így légyegesen nagyobb jövedelemre tett szert. 
Tolsztojné a tanácsát és segítségét kérte, mert meggyőződése szerint a 
kiadók lelketlenül kihasználják az Anna Karenina szerzőjét.

A nagy megtiszteltetésben az egész jelenet hamis lett. Már azzal, 
is, hogy Tolsztojból akarata ellenére, folyton kibújt a gróf ebben a bá
mulatban, s úgy beszélt és olyanokat mondott, hogy műveinek olvasója 
egyszerűen nem ismer rá. De a csodálat túlzásai ellenére mégis helyen
ként megrendítő ennek a látogatásnak a leírása.

„Köszönöm a levelet — mondja Anna Grigorijevna —, amelyet a 
férjem halálakor írt Sztrahovnak, aki sorait átadta nekem."

„Őszintén írtam — feleli Tolsztoj —, és azóta is nagyon sajnálom, 
hogy sose találkoztam a férjével."

Bergamóban filológusok találkoztak. Anna Grigorijevna könyvében 
két géniusz határtalan idegenségén ámul el az ember: kortársakon, akik 
sosem látták egymást.



ALKOTÓMŰHELY

P E N A V IN  O LG A

KORSZERŰ NYELVTÖRTÉNETI KUTATÁSOK
AZ V. FINNUGOR KONGRESSZUSRÓL

Az Urho Kekkonen védnöksége alatt álló V. Finnugor Kongresszus Larin 
Paraske karjalai parasztasszony, a Kalevala 30 ezer sora elmondójának, 
előadójának nagyméretű képe és a hófehér mezőben világoskék keresz
tes zászló alatt, a finn népi zenét szolgáltató húros hangszer, a kantele 
hangja mellett kezdődött meg 1980. augusztus 20-án a finn kultuszminisz
ter és azon diplomaták jelenlétében, akik az egyes finnugor népek lakta 
államokat képviselték. A kongresszus munkáját a finn állam, a kultusz
minisztérium, Turku városa, számos ipari és kereskedelmi vállalat tette 
lehetővé. Az egyetem a szervezés munkáját és az egyetem helyiségeit 
adta, de a Turkui Egyetem Alapítványa anyagilag is támogatta a szer
vezést.

A szervező bizottság nevében az egyetem rektora, Osmo Ikola 
számolt be az előkészületekről, ismertette azokat az okokat, melyek az 
ötévenként hol Magyarországon, hol Finnországban, majd a Szovjetunió
ban megismételt kongresszus Turkuban való megszervezése mellett szól
tak. A negyedik Budapesten megtartott kongresszus záróülésén Finnor
szág küldöttei vállalták a II. világháború után immár második alkalom
ból ennek a tudományos és egyéb szempontból is jelentős kongresszus
nak a megszervezését.

De miért éppen Turkura esett a választás a szervezési munkák 
során? A bevett gyakorlat szerint eddig csak fővárosok vállalták a meg
tisztelő feladatot (1960: Budapest, 1965: Helsinki, 1970: Tallin, az Észt 
Szovjet Szocialista Köztársaság fővárosa, 1975: Budapest). Most is Hel
sinkin lett volna a sor. A finnek azonban a nem főváros Turkut javasol
ták, kongresszusi központ építését is vállalták — amibe két nagyvállalat 
bukott bele, a 3. is alig tartja magát. Részint azért javasolták Turkut 
a szervezők, mert Turku Finnország legrégibb városa, tavaly ünnepelte 
város voltának 750 éves jubileumát, azonkívül ez a dél-finnországi, az 
Aurajoki nevű folyó melletti és tengerparti város volt sokáig, 1620-tól 
1812-ig fővárosa, központja. Egyébként Turku környékét, a Törzs Finn
országot, Varsinais Soumit szállták meg először a finnek elődei, mikor a 
suomi és hamei törzs tagjai időszámításunk kezdete körül Észtország 
mai területéről hajókkal átkeltek a tengeren. A finnek rátelepedtek az 
itt lakó őslakosságra, az őslappokra, és lassan egyre feljebb nyomták 
őket északra, a sötétség országába, mint a Kalevala mondja.

Turku évszázadokon át kulturális központ is volt. A svéd megszál
lás a X III. században a feudalizmust hozta a nagy nehezen megtérített 
finneknek, ezzel együtt hozta az élet stabilizálását is. 1290-ben Turku 
a hivatalos közigazgatási központ, a legrégebben alapított püspökség 
székhelye, az aranyművesség bölcsője. A szomszédos Nantali kolostora 
pedig a messze földön híres textíliákkal, a finn ryijy-faliszőnyeg előállítá
sával tette magát híressé. Az 1525-ben kapott keleti-tengeri kereskedelem 
joga a város fellendülését, gazdagodását hozta. A központtá válás az 
Aurajoki torkolatánál emelt és még ma is fennálló és funkcionáló — 
fogadásokat és hangversenyeket tartanak benne — katonai táborhelyet,
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majd várat eredményezte. Ez az 1300-as években épült, de sokszor fel
égetett, elpusztított, egy időben börtönné degradált s 1946-ban helyreállí
tott vár más, mint amilyenekhez mi vagyunk szokva. Az alacsony he
lyen, nem hegyen épült vár zömök, masszív, szinte jelentéktelennek tű
nik, de ha körülnézünk benne, azt látjuk, hogy jóval lakályosabb, funk- 
cionálisabb, mint általában az európai várak. Ebbe a várba a XVI. szá
zadban, mikor nálunk a török pusztított, Juhana nagyherceg, Finnor
szág legfőbb ura, Vaasa Gusztáv király fia 1560-tól a század végéig 
fényes reneszánsz udvart vitt.

A reformáció alatt Turku volt a finn nemzeti kultúra bölcsője, itt 
élt és működött Mikael Agrikola püspök, a finn irodalmi nyelv meg
teremtője, „a finn irodalom atyja". Ábécéskönyve, zsoltárkönyve a finn 
nyelv első írott emléke (1542, 1544). 1630-ban líceumot kap a város, 1640- 
ben pedig megalapították a majdnem teljesen svéd nyelvű városban az 
akadémiát, az egyetemet. A saját nyomdával rendelkező akadémiát a 
bolognai és a párizsi egyetem mintájára szervezték meg. Gróf Per Brahe 
Jokormányzó vette rá Krisztina királynőt az akadémia megalapítására. 
1650-ben 6000 lakost számlál a város, de a XV II. és a X V III. századi 
háborúk nagyon megtizedelték a lakosságot. Más kulturális megmoz
dulások: 1770lben kezdte meg működését Turkuban az Aurora kör, mely
nek célja a nemzeti szellem ébren tartása, illetve felkeltése. Vezetője a 
finn történetírás atyja, Henrik Gustav Porthan (1739— 1804). A turkui 
romantikának nevezett megmozduláshoz tartozó kevés számú értelmi
ségi vezéreszméje: „svédek nem vagyunk, oroszokká válni nem akarunk, 
legyünk tehát finnek". Az akkor már a cári birodalomhoz tartozó (1809 
óta) finn nagyhercegségben a fennofil mozgalom eredményezte, hogy 
lelkes emberek indulnak el népet, népköltészetet felfedező gyűjtőutakra. 
Többek között a Turkuban tanult Elias Lönnrot is elindult gyűjtőútjaira 
1828-ban s a Kalevala runóival tért meg a messze Karéliából, 1835-ben 
ki is adta. Turkui diák, Lönnrot tanulótársa volt még a finn nemzet 
nagy költője, Runeberg és Snellmann filozófus és államférfi.

1827 szeptemberében óriási tűzvész pusztítja el Turku háromnegyed 
részét, elhamvad az egyetem épülete, a gazdag könyvtár. A faházak ég
nek, mint a papír! Turku azonban nem adja meg magát, megelevenedik 
hamvaiból, az 1900-as években már egyre jobban terjeszkedik, kikötője, 
hajógyárai, gabonatárolói, ipartelepei egyre nagyobb lendülettel nőnek, 
gyarapodnak. 1920-ban újra alapítják a város lakóinak adományaiból a 
tűzvészben elpusztult egyetemet. Mivel a lakosság adományait használ
ták fel, ez az egyetlen nem állami egyetem Finnországban. Részlegei: a 
humaniórák fakultása, matematikai és természettudományi kar, politikai 
tudományok kara, vegyészmérnököket képző fakultás, teológia. A II. világ
háborúban többször bombázták, sokszor megsérült a város, csak az 
1951. évi városrendezési terv óta épül újra ez a kétnyelvű, hivatalosan 
is kétnyelvűnek nyilvánított város. Ma Finnország harmadik városa 
164 000 lakossal és egy 129 000 példányszámú újsággal, a Turun Sano- 
mattal.

Ma két egyetem működik a városban, egy svéd nyelvű öt fakultás
sal, ez az Ábo Akadémia, és a finn nyelvű egyetem, mely a humán tudo
mányokon, matematikán és természettudományokon, politikai tudomá
nyokon kívül orvosi és jogi fakultással is rendelkezik, a hallgatók lét
számát illetően az ország nagyság szerinti második egyeteme. 1951-ben 
új épületet kapott a finn egyetem a várostól a Víztorony dombon ado
mányozott telken. Itt tartották a kongresszusi előadásokat. Az új egye
temi épülettől kb. 600 méterre épült fel az egyetemi diákközpont. Két
emeletes, színes, tiszta, szaunás, fürdőszobás, kétágyas apartmanokban 
élnek a diákok. A diákrészvénytársaság kezeli a központot. Van itt klub, 
áruház, étterem stb. Az egyre szaporodó diákházaspárok is otthonra 
találnak az otthonban.

A város kulturális életét gazdagítják a múzeumok is. Érdekes és 
egyedülálló a kézműves, a kézműipari múzeum. Tizenhét eredeti házban 
26 kézműipari műhely látható, nyáron dolgoznak is benne. Érdekesek
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a cégérek. Saját postabélyegzője, postája is van a múzeumnak. Van 
gyógyszertár múzeum, 1700-as eredetiben, a nagy tűzvészt átvészelte 
Í827-ben. Híres Wáinö AAltonen szobrász múzeuma, a Sibelius múzeum, 
amely inkább hangversenyterem (mi is itt hallgattunk egy finn népzenei 
előadást).

Ha a vár ablakaiból kitekintünk, akkor a város előtti, a partok 
előtti sok száz szigetecskékből álló szigetvilág tárul a szemünk elé. A 
festői szépségű szigetecskék többnyire sziklaszirtek, szárazföldmarad
ványok, melyeket a tenger, a jég csiszolt gömbölyűre. A Turku környéki 
szigetvilágban a finn és a svéd partok között elhelyezkedő Áland-szi- 
getek emelkednek ki. Ez svéd lakosságú, önkormányzati joggal rendel
kező szigetrendszer.

Mi is felkerestük egy egynapos kirándulás során.
Ha a röviden felsoroltakat tekintetbe vesszük, akkor a sok tradí

cióval rendelkező város valóban megérdemelte, hogy a kongresszus kb. 
ezer résztvevőjének vendéglátója legyen.

Elfeledtük megemlíteni még azt is, hogy Turkuban készül a vogul 
szótár. A mai beszélt finn nyelv projektumában a turkui egyetem nyel
vészeire hárul az a feladat, hogy kiderítsék, milyen változásokat, mit hoz 
a gyors iparosodás, az állandó migráció a nyelvjárásokban itt Dél.Finn- 
országban.

De térjünk most már át a kongresszus előadásaira!
Ha finnugrisztikáról beszélünk, akkor általában a finnugor nyelve

ket beszélő népek rokonságát értjük alatta, viszont ezen a kongresszu
son nagyobb teret kapott az uráli népek nyelvrokonsága, a nyelvi szint 
szerinti azonosságok és különbségek, illetve szabályos megfelelések, de 
helyet kapott a néprajz, a folklór, a mitológia, az antropológia, a régé
szet és az irodalomtudomány is.

A finnugrisztika területe alaposan megnőtt az utóbbi kongresszusok 
óta. Ezt mutatja a részvevők száma is. Míg Tallinban 1970-ben kb. 500 
részvevővel számoltak, Turku kb. 1000 vendéget számolt, az előadások 
száma is emelkedő tendenciát mutatott, noha a költségek alaposan meg
növekedtek, Tallinban 150 előadás hangzott el, most 374. Ez a népes 
auditórium intemacionálisabb volt, mint az eddigiek. Nemcsak Európa 
küldte cl képviselőit, hanem minden kontinens. Az előadók korát tekint
ve a középkorúak, az ötvenesek voltak túlsúlyban most a régebbiek idő
sebb előadóihoz viszonyítva. De most a fiatalabb, sőt az egészen fiatal 
generáció is szóhoz jutott. Az idősebbek is szép számban képviseltet
ték magukat.

Ha összehasonlítjuk az 1965-ben Helsinkiben és 1970-ben Tallinban 
tartott kongresszus programját az idei kongresszuséval, akkor élesen 
szembetűnik a kutatás központi kérdéseinek megváltozása és az alkal
mazott módszerek gazdagabb, változatosabb, modernebb volta. Az előző 
két-három kongresszuson az érdeklődés középpontjában a nyelvrokon
sági kérdések állottak, kiterjesztve már az érdeklődést az uráli nyelvek 
rokonságára is. Az uralisztika szégyenlősen ugyan, de bevonult már 
1965-ben a kongresszus témái közé, nagyobb teret kapott 1970-ben Tal
linban. Az indoeurópai-finnugor alapnyelvi kapcsolatok is kutatóikra ta
láltak. Az általános finnugrisz ti kában a tipológia, az areális kutatások, 
a nyelvatlaszkészítés, a nyelvjárások problémái, az átvételek, az etimo
lógiai lehetőségek kérdéseit boncolgatják.

Az említett két kongresszus szekcióülései nyelvek szerint váltak el. 
Volt: általános finnugor nyelvészet, balti-finn nyelvek, ugor nyelvek, 
permi nyelvek, volgai nyelvek, szamojéd és lapp nyelvek csoportja. 
Mindegyikben dominált az alaktan, a morfológia, a mondattan és a foneti
ka, illetve ritkábban a fonológia. Itt-ott szerényen megjelent a lexikográfia 
és lexikológia, valamint a szemantika és az onomasztika, a névtudomány. A 
módszert illetően többségben a hagyományos nyelvészet módszere volt 
az uralkodó, 1965-ben csak egyetlen dolgozatban, egy tartui előadónál 
jelenik meg a modern vizsgálati módszer, a strukturalizmus és a mate
matikai nyelvészet. Egy nyugatnémet (Bátori István) előadó a transz
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formációs grammatikát alkalmazza kutatásaiban, az amerikai Ilse Lehis- 
te pedig beszédmérést, akusztikai jelenségek mérését végzi. Egy előadás
ban már nyelvjárási interferencia-vizsgálatokról számol be a szerző. Azt 
azonban ki keíl emelnünk, hogy minden előadó a rendszerszerűség fel
tárására vállalkozott, a jelenségek rendszerét bontják ki.

Most, 1980-ban témában és módszerben is nagyobb a spektrum, 
gyakorlatibb témák is szerepelnek (archiválás, szótárkészítés, kétnyelvű
ség), a kimondottan elméleti témák mellett a mindennapi élet szükség
letének kielégítése is helyet kapott. Már a szekciók elnevezése is érzé
kelteti a változást, már nem nyelvekhez kötik a szekciók előadásait, ha
nem témához, illetve tudományos problematikához. így lehetett a nyelvi 
részlegben: 1. fonológiai és morfológiai, 2. szintaktikai és szemantikai,
3. lexikológiai és onomasztikai, 4. általános nyelvészeti csoport.

Az egyes csoportokban is jóval több előadás hangzott el, mint az 
előző kongresszusokon, ahol négy-öt előadás jutott egy-egy délelőttre 
vagy délutánra négy napon át, most általában hét-hét előadó állt az 
előadópult elé délelőtt és délután hat napig. Az I. szekcióban 61, a II-ban 
42, a III-ban 40, a ÍV-ben 36 előadást olvastak fel. Ebből is látszik, hogy 
a nyelvek minden rétegének fonológiai és morfológiai vizsgálata még 
mindig erősen vonzza a kutatókat. Ugyanakkor az eddigi kongresszu
soktól eltérően az érdeklődés előterében került a duális kérdése (vizs
gálták a szamojédban, az uráli nyelvekben), a magánhangzóharmónia 
^ellenőrizték a lappban, a mariban, az osztjákban). Most már képző
gyakorisági számítások is feltűnnek (a gyakorító képzők sorrendje: 
-gat, -kál, -gál, -dogál, -csál, -lal, -dal, -dós, -doz!). A produktivitás a fő
szempont a vizsgálatban. Ilse Lehiste folytatja szövegtani kutatásait az 
élőbeszédben. Az egyes finnugor nyelvek kihalása is felvetődik (vót)*

Módszertani szempontból nézve az előadásokat az I. szekció elő
adói számítógépes, komputeres vizsgálatokról adnak számot, areális ösz- 
szefüggéseket keresnek, generatív modellekkel operálnak, szövegnyelvé
szeti elemzéseket végeznek. A szinkrón és a diakrón szempont egyaránt 
jelen van vagy egyszerre, vagy külön-külön. A nyelv jelszerűsége a ki
indulópont a legtöbb dolgozatban.

A II. csoportban az esetgrammatika, az érték, a valenz-elmélet, a 
kontrasztív leírás, a szövegmodell az uralkodó az előadásokban. A kom
puter segítségével végzett szövegelemzés gyakori. Sokan foglalkoznak az 
infinitivussal (a magyarban, mariban, szamojédban, észtben, finnben). A  
szemantikai vizsgálatokban már nemcsak nyelvi szempontokat érvénye
sítenek, hanem igénybe veszik a társadalomtudományok, a politikai tör
ténelem stb. vallomásait is. A rövid idő óta irodalommal rendelkező 
nyelvek idegen nyelvből fordítás útján kapott elemeinek (szórend, eset- 
vonzat, határozottság, nem határozottság, az állítmány és a tárgy szá
mának egyezése pl. a manysiban) tárgyalása szintén újdonság.

A III. szekcióban megjelenik a nyelvföldrajzi módszer, a szocio- 
lingvisztika, a pszicholingvisztika, a kommunikációkutatás eredményeinek 
felhasználása is. A téma is változatos: a szaknyelvek, a népnyelv, az iro
dalmi nyelv, a különböző rétegek szókincse, türk nyelvi jövevények a 
finnugor szókincsben, frazeológia, a terminus technikusok egységesíté
sének igénye, a népesség befolyása a szlengre, növénynevek, víznevek, 
személynevek, helynevek vizsgálata szerepelt az előadásokban. Igen érde
kes és újszerű volt Erkki Itkonen munkája a finn és lapp kapcsolatok
ról a szókincs alapján. Szerinte Finnország nyugati részén volt a kap
csolat a legerősebb — ez megfelel a történeti tényeknek —, a keleti kap
csolat gyengébb volt, mutatja ki a szókincsből. Elgondolkoztató volt az 
udmurt személynevek történeti rétegeinek bemutatása: 1. permi együtt
élés ideje: állat-, madár-, hal-, rovar- és növénynevekből, 2. átvételek: 
iráni, ugor, manysi, türk nyelvekből, oroszból a XIV., XV. században. 3. 
ma: orosz nevek (csak délen vannak udmurt és türk nyelvi eredetűek).

Természetesen voltak kétkedéssel fogadott előadások is. Nem min
den előadó tudta meggyőzni hallgatóságát. Ez a vitában is éreztette hatá
sát. A finnugor—japán kapcsolatokat tárgyaló előadást pl. enyhén szól
va túlzásnak minősítették.
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Talán már ebből a rövid ismertetésből is kitűnt, hogy az előbbiek
nél mind témájában, mind módszereiben modernebb kongresszusnak le
hettünk részvevői. Külön ki kell emelnünk, hogy végre a legtöbb finn
ugor, illetve uráli nyelvről, problémáiról az illető nyelvet anyanyelvi 
szinten használó kutató számolt be. Nyilvánvaló, hogy az ő hozzáállásuk, 
eredményeik megbízhatóbbak, mint a hosszabb-rövidebb időt ott töltő 
idegen, nem anyanyelvi szintű kutató megfigyelésének eredménye. Újdon
ság a kétnyelvűség tárgyalása, igaz, egyelőre csak finn—svéd szinten, a 
lapp kétnyelvűség még csak kontúrjaiban jelenik meg, a nagyszámú 
cigányságé pedig még úgy sem, még gondolatban sem merül fel. (össz
lakosság: kb. 5 millió, svéd 7,4%, lapp 0,04%, (1300 személy) a cigányokat 
nem tudjuk, mert nomadizálnak, de van egyesületük, cigány nyelvű 
sajtó.)

A vita élénk volt, legtöbbször a folyosón, ebédszünetben, a kirán
dulásokon folyt. A hagyományos és modem nyelvészet képviselői között 
nem éleződött ki a vita, az ellentét. A módszer miatt senkit sem ma
rasztaltak el. A kongresszus legnagyobb érdeme, mint általában szokott 
lenni, a magánbeszélgetések során megvitatásra kerülő nézetek egyez
tetése, megvédése, illetve továbbvitele, gazdagítása volt. Az előadások 
során kivételes élményekben is volt részünk, mint pl. a sámán dob sze
repét vagy a vogul siratóénekeket bemutató előadás.

A kongresszus munkaformájában is vezettek be a szervezők újítá
sokat. A finnugor kongresszusok történetében először jelent meg két 
kísérleti forma: a szimpozion és a demonstrációval, kiállítással egy
bekötött előadás. A szimpozionra meghívottak a kongresszus egy-egy ke
rettémájával összefüggő speciális esetekről vitáztak. Minden szimpoziont 
egy koordinátor irányított. Ilyen módon szó esett pl. a magánhangzó-har
móniáról, a kétnyelvűségről, az európai nyelvatlaszról. A kiállítással egy
bekötött előadáshoz már előbb kiállították egy nagy terem közepén, kör 
alakú, cikkekre osztott pannókon a szemléltető kepeket, fotókat, rajzo
kat, táblázatokat, kottákat stb., az előadó beállt körcikkébe és ott tar
totta a széken, földön, lépcsőn ülő közönségnek az előadást, közben ked
vére mutogathatott a kísérő anyagra. Egyszerre több körcikkben is folyt 
a munka, mindegyik előadónak megvolt a saját hallgatósága. Egy köz
ponti vezető csengette le a megszabott időn túl az előadót.

A kísérő műsor: könyvkiállítás, néprajzi filmek vetítése, a világban 
dolgozó finnugor tanszékeket bemutató kiállítás, az előző kongresszusok
ról készült filmek levetítése, a fogadások, a vogul színház előadása a med
veünnepekről s végül a kirándulások oldottabb formában hozták össze 
a vendégeket és a vendégfogadókat. Régi kedves hagyományt folytattak 
a szervezők, mikor a részvevők egy-egy csoportját egy-egy önkéntes ven
déglátó otthonába invitálták egy este. A vengédlátók között akadt egye
temi tanár, munkás, intézmény. Mindenütt a finom falatok és ritka 
borok, itókák után a szauna jelentette az est fénypontját. Akinek szeren
cséje volt, az tó, tengér vizében hűtötte le a forró gőztől felhevült 
testét, akinek ilyen szerencséje nem akadt, az megelégedett a vízveze
téki csapból magára irányított tussal.

A kongresszus idején megverselték és a görög Akropoliszhoz hason
lították a szép hófehér egyetemi épületet, ahol olyan jó l érezte magát 
több mint ezer ember, egyetértésben, megértéssel munkálkodva az em
berek, a vüág békéjén. Mint az alkalmi költő mondja:

Alsó endet das Fest, das völkerreiche von Turku 
starkte die Bande dér Freundschaft, liess uns erblicken 
viele dér grossen und wiirdigsten Priester dér Göttin, 
junge und jüngste atich, allé ergeben 
m it heiligen E ifer dér Wahrheit zu dienen.
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OLVASÓNAPLÓ

A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY 
ÚJ TELJESÍTMÉNYEI

Nyelvművelő kézikönyv. Első kötet: A—K.
Főszerkesztő Grétsy László és Kovalovszky Miklós.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.

A magyar nyelvtudomány sok jeles teljesítménye között is kiváló jelen
tőségű munka a Nyelvművelő kézikönyv, a nyelvhelyesség lexikona. 
Nincs előzmények nélkül, hiszen amint a bevezető fölsorolja, Simonyi 
Zsigmond száz év előtti Antibarbarusától (1879) kezdve, a Kosztolányi 
szerkesztette kis zsebkönyvön, A Pesti Hírlap Nyelvőrén (1933) át a 
Hivatalos nyelvünk kézikönyvéig (1976) tizenhat hasonló jellegű művet 
ismer a szakirodalom. Néhányuk, mint Pintér Jenő Magyar nyelvvédő 
könyve (1938), hatott is a gyakorlatra, elsősorban azért, mert az isko
lában is szorgalmazták használatát, elveinek érvényesítését.

A nyelvművelés azonban a fölszabadulás után — főként Lőriocze 
Lajosnak, valamint e kötet főszerkesztőinek tevékenysége nyomán — 
lényegesen megváltozott. A korábbi germanizmusközpontúság helyett 
az emberközpontúság, az elutasítás helyett az ajánlás vált fő szemponttá. 
Nem a hibák elleni küzdelem lett a legfőbb cél, hanem a nyelvi értékek 
ápolása. A nyelvművelés ma nem öncélú magyarkodás, hanem a szó
értést, az emberek közötti kapcsolatot szolgáló, világos, pontos — nem 
utolsósorban szép — nyelv épen tartása és fejlesztése. A nyelvhelyesség 
minősítésének fő szempontja — megint a bevezetőt idézem — a nyelv
szokás: „az új nyelvi képződmény mennyire és mennyiben felel meg 
a társadalom által kialakított és megkívánt nyelvi, elsősorban köznyelvi 
normának" (19).

E szemléletnek új módszer is felel meg. A régi ítélkező, szigorú 
hangvétellel szemben a mai nyelvművelés szelíd tanácsokat ad: „Me
rev szabály helyett tehát a körültekintő megfontolás, a több szem
pontú mérlegelés eredményeként leszűrt ajánló javaslatot, irányító ta
nácsot tartjuk hasznosnak, célszerűnek" (21).

A kézikönyv lexikonszerűen, tehát betűrendben tárja föl anyagát. 
E szótári jellegét keresztezik a betűrendbe — célszerűen megválasztott 
címszavak alatt — beillesztett, nyelvtani, helyesírási, stilisztikai stb. tud
nivalókat tömören tárgyaló — divatszóval élek: mini — értekezések. 
Képtelenség fölsorolni is őket, mégis néhányra hadd hívjam föl a fi
gyelmet: álnevek, divatszavak, asszonyok névhasználata, becézőnevek, 
a beszédhangok kapcsolódása, célszerűség és nyelvi norma, az értelme
ző, a föltételes mód, figura etymologica, hanglejtés, ifjúsági nyelv, ikes 
ragozás, a jelző, idegen földrajzi név magyar megfelelője, a kiejtés, 
köszönésformák (köztük külön kis tanulmány a magyar különlegesség
ről: kezét csókolom'.), külföldön élő magyarok nyelve. É címszavak is jól 
mutatják, mi mindent foglal össze a kézikönyv: leíró és történeti nyelv
tant, olykor a szófejtő (pl. Dombó-vár, nem Domb-óvár a városnév ere
dete), olykor az értelmező szótár föladatát is betölti (pl. állatok, állat- 
csoportok megnevezése; a fölfedez és a föltalál közti különbség; a 
gereben és a gereblye jelentésmegoszlása); helyesírási, kiejtési és sti-



Iisztikai tanácsot ad, s így tovább. Címszavai nemegyszer segítenek, 
hogy a nem szakember is megtanulja egy-egy nyelvi jelenség szabatos 
műszavát (pl. körülírt fokozás, hiányos ragozású igék). Kár, hogy a fe
lező számolás nem szerepel mint szócikk, mindössze a harmad fél cím
szó tárgyalja egy meghatározott előfordulását.

Sajnos azonban e tanulmánnyá nőtt lexikoncikkek miatt a szer
kesztők lemondtak a lexikonokban magától értődő formáról: a kisebb 
(petit, sőt a szócikkeket követő szakirodalomban a nonpareille) betűről, 
a kéthasábos tördelésről, a keresést megkönnyítő élőfejről. így fölösle
gesen szellős, helyet tékozló szedéstükör, szinte kezelhetetlenül súlyos, 
szűk polcainkon aránytalanul sok helyet követelő, oktalanul nagy könyv 
jött létre. S ha már a gyakorlati használatról szólok, azt sem hagy
hatom szó nélkül, mennyire nehezíti a szócikkek megtalálását a be
tűrendezésnek az a megoldása, amelyben a szóköz nem számít. Ez pl. 
elszakítja egymástól az áll címszót az áll határozójától; köztük 12 lap 
van. Igaz, ha megszokjuk, hogy a betűrendbe nemcsak a kövéren sze
dett szavak számítanak, hanem az utánuk levő ritkítottak is, könnyeb
ben boldogulunk. De van még egy ennél súlyosabb hiba is, amely szintén 
a szerkezetnek nem eléggé lexikonjellegéből következik. Hiába sorolják 
föl például lapokon keresztül az idegen szavak képzésének rövidülésére 
a példák százait, ezeket mi, amikor szükségünk van rájuk, egyenként, 
a megfelelő betűrendi helyükön szeretnénk megtalálni, nem pedig öm
lesztve egy csapatban (943—948). A kézikönyv igazán lexikonjellegét az 
adta volna meg, ha az egyesről utalt volna az általánosra (pl. az ambíció 
ambicionál címszóról a hangrövidülés címszóra), és ez utóbbiban a 
szócikk írója csupán az általános törvényszerűséget ismertetné, mind
össze egy-két mintával. Ebben az esetben el lehetett volna kerülni a szá
mos ismétlést is. Pl. az adva van szerkezetet legalább két helyen említik 
(114, 120); a kizár alakot háromszor is elítélik (1198, 1205, 1220).

Nagyon korlátozza a kézikönyv használatát, hogy második kötete 
nem jelent meg egyszerre az elsővel, így az elsőben seregnyi kérdésre 
nem talál választ a kereső, csupán utalást a talán évek múlva hozzá
férhető következő kötetre. Ráadásul néha akkor is a második kötethez 
utasítják az olvasót, amikor ésszerűbb lett volna a betűrend szerinti 
első előforduláskor tárgyalni egy-egy kérdést. Pl. a kötőhangzó-változást 
itt lehetett volna tárgyalni, s inkább majd a tőhangzóváltozás címszó
ban visszautalni az első helyre.

Lehet még olyan kételyünk is, vajon a kézikönyvbe fölvett idegen 
szavak, nevek mellett nincsenek-e más hasonlók, amelyek ugyanolyan 
joggal szerepelhetnének. Magam pl. a jumper-1 ebben a könyvben ol
vastam először („a kötött, ujjas női kabátnak elavulóban levő, angol 
eredetű neve"), de az amortizáció-1 — legalábbis a betűrendi helyén — 
hasztalan keresem. Többnyire ugyan rájön az ember, miért kapott he
lyet egy-egy szó: vagy írásával, vagy ejtésével, vagy képzésével szokott 
gond lenni. Mint a burleszk, amelyet divatos börleszknek mondani; az 
anekdota, amelyet sokan hosszú d-val ejtenek stb.

Sajnálom, hogy a kézikönyv néha nem eléggé határozott a taná
csaiban; kevéssé kívánja megváltoztatni a meggyökeresedett helytelent; 
hamar belenyugszik a rossz vagy vegyes nyelvszokásba; előbb leteszi 
a fegyvert a terjedő hibás alakkal szemben, semmint kellene, lehetne, 
így pl. a vegyes hangrendű idegen szavak toldalékolásában többnyire 
megmarad annak a le rögzítésénél, hogy gyakoribb a magas hangú válto
zat; legföljebb azt teszi hozzá, hogy „ritkább, de nem hibás" (!) a mély
hangú; ahelyett, hogy határozottan arra igyekeznék rávenni az olvasó
ját: lehetőleg a mély hangú változatot használja, mert ez járul hozzá 
nyelvünk szépségéhez, változatosságához. Pl. a balett címszóban azt 
mondja a kézikönyv, hogy toldalékai „egyaránt lehetnek magas vagy 
mély hangúak"; ennél a nem nyelvész zenetörténészek dicséretesebben 
foglaltak állást, amikor a Balettek könyvéi (1959) harmadik kiadásban 
Balettok könyvé-ve (1980) változtatták; vagy Vető József a Népszabadság
ban vasárnapi cikksorozatának eredeti címét (Egy újságíró noteszéből) 
szintén evégett módosította (Egy újságíró noteszából). Miért ne javasol
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hatná éppen a Nyelvművelő kézikönyv, hogy mondjuk a kábel ritkább 
mély hangú toldalékait (kábelok, kábelnak, kábeltól) használják, és ke
rüljek (!) a magas hangút. Ugyanígy határozottabb pártfogást várnék a 
fel igekötő föl párjának használatához. Ady nem „olykor" írt föl-1 
(605), noha e-ző nyelvjárásba született bele, hanem szinte mindig, ami
kor csak tehette (Föl-földobott kő). Szigorúbb fogalmazást látnék szíve
sen a céljából névutószerű használata ellen: nemcsak „túlzott divatját", 
hanem általában kerüljük, hiszen fölösleges, mert ott a végett, a -ra, 
-re, -ért. Ugyanez érvényes az érdekében hasonló alkalmazására: hasz
náljunk helyette mást ne csak „ahol lehet", hanem mindenképpen.

Mivel nem értek még egyet? A névelőtlen megszólítással azonosí
tott szerkezet (Nem szeretném zavarni professzor urat) helyeslésével (a 
professzor urat) (93). Az abnormális elfogadásával a helyes abnormis-sal 
szemben (108). Miután a régi nyelvművelés sikeresen kiszorította a va
lami alatt érteni kifejezést, és az igényes értekező prózában szinte álta
lánossá lett a valamin érteni, most utólag kaput nyitunk annak, amely
től már szerencsésen megszabadultunk (160). Helytelennek tartom a két
fajta névelő együttes használatának igazolását. Épp a kézikönyv tanul
mányozása közben olvastam az Üj Tükör 1980. dec. 28-i vezércikkében: 
„a kiegyezés egy, a történelem által halálra ítélt birodalomhoz láncol 
bennünket". A határozatlan névelő fölösleges: a kiegyezés a történelem 
á lta l... — ez tökéletesen kifejezi az azonos gondolatot. (Hibás volna ez 
is: a kiegyezés egy történelem á lta l...)

Nem nyugodnék bele, hogy a rossz nyelvszokás „szentesítette" a 
föltűnik helyett a tűnik használatát (606). Móra Ferenccel értek egyet: 
„A magyarnak eddig föltűnt valami, most már fö l se tűnik, hogy az ige
kötő eltűnt, pedig anélkül a tűn-nek nem biztos az értelme" (A fele sem 
tudomány. 1960 118.). Az ártézi tapasztalatom szerint nem visszaszoru
lóban levő tájnyelvi forma (242), hanem általános köznyelvi alak; kár, 
hogy a helyesírás az artézi változatot kanonizálta. Csak azok ejtik így, 
akik a betűhöz ragaszkodnak. A betart (282, 326) használatát régebbi 
nyelvművelő irodamunk elítélte, s már kezdett általánossá válni a helyes 
megtart (szabályt, szavát, rendet stb.); fölösleges engedmény a visszaté
rés a német tükörszóhoz. Az Ij hangkapcsolat ejtése j j ;  érthetetlen ki
vétel a betűejtés elfogadása az éljen, éljenzés esetében (508). Az elsőd
leges nemcsak az inctimologikus, hamis analógiából született d miatt 
helytelen, hanem íölüslegessége, terpeszkedő jellege miatt is (528). Tel
jesen elegendő az első, a fő (ok, tényező stb.), nincs szükség e torzszü
löttre. Az eltekint szintén kiveszőben van, hála a régi nyelvművelésnek; 
visszaengedése nemcsak germanizmusa, hanem terjengőssége miatt is 
káros (529). Az eltekintve pótlására egyébként a fölsoroltakon kívül a 
kivéve, kivételével is kitűnő. Nem tudom, miért írjuk külön a hasonmás 
kiadást (591), mikor „erősebben összetapadt" (vö. AkH 153.) melléren
delő összetétel (hasonmáskiadás). Egyetértek a fivér és nővér szavunk
ról írottakkal (645); ezekért kár föláldozni a magyar nyelv gazdagabb 
kifejezéseit. Az óvatos tanács helyett azonban határozottabban kívánnám 
az öcs, báty, húg és (testvér) nerce megőrzését, s a fivért, nővért csak ak
kor ajánlanám, ha a beszélő (író) nem tudja, hogy akiről beszél, idősebb 
vagy fiatalabb-e ahhoz képest, akihez viszonyítja, akinek testvére. Tehát 
inkább ez legyen a kivétel, amazok az általánosan használandók. Nem 
tudom, miért volna a föderális „magyartalan hangrendű", a federális 
pedig „magyar" (674). Nyelvünkben az e túltengése (605) inkább a föde
rális mellett szól, s minthogy a latin eredetinek is ez felel meg, inkább 
ezt terjeszteném. (Csakúgy, mint a reneszánsz helyett a röneszanszot. 
Kár, hogy a helyesírás az előbbit követeli meg.) Nem törődnék bele az 
angol minta alapján az Apollo—3, Szojuz—5 típúsú jelzős szerkezet
nek bármiféle használatába (715). Nem tudok belenyugodni a csúf el van 
utazva szerkezet „rehabilitálásába" sem (821). Még „a kevésbé igényes 
stílusban" sem tennék engedményt. Az elmellőz, kiértékel, kivár, lecsat
lakozik — megannyi fölösleges, modoros igekötőhasználat, nem volnék 
oly elnéző irántuk, mint a kézikönyv (986). A görög—latin szavak német 
közvetítéssel hozzánk került és németesen csonkított összetételi előta
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gokat is erősebben ítélném el. „Különösen a kultúr- előtagúakat sokat 
támadtak" (1088). Nevezzük néven: Kodály Zoltán támadta híres cikkében 
(Szóval: kultúr? Magyar Nyelvőr, 1955. 281.), és nyomában helyesen mw 
velődési ház, művelődéstörténet, művelődéspolitika stb. terjedt el még 
az újságírás nyelvében is. Újabban kezdünk visszatérni a kultúrpolitiká
hoz, kultúrtörténethez. Hogy ez ne következzék be, a kézikönyvnek hatá
rozottabban kellett volna föllépnie ellene, örülök, hogy a postafiók 23 
helyett a 23. postafiók szórendet javasolja a könyv (1091), de a 23-as 
postafiók változat ellen kifogásom van. Éppen elég helytelen gyakorlat 
a sorszámnév helyett tőszámnevet használni hasonló helyzetekben (600-as 
szakmunkásképző iskola; helyesen: 600. sz. szakmunkásképző iskola), a 
kézikönyv tekintélyével ne szaporítsuk az ilyet. Nem mentegetném a 
keltezésből kihagyott pont hibáját sem: „ez nem is tekinthető súlyos 
helyesírási hibának" (1133). Nem is tudtam, hogy a nyelvhelyességben is 
vannak „halálos" és „megbocsánatos" bűnök. A kétkézi járványosán ter
jedő kétkezi változatát nem tartom helyesnek: kivált nem „ízesebbnek" 
(1165). Tömörkény István jól tudta, amikor elbeszélése címét így írta: 
Kétkézi munkások, A kétkezi hamis analógia (kezű, kezes) eredménye; 
kerülését javasoltam volna a kézikönyvben. Nem tudom elfogadni a 
kihangsúlyoz mentegetését (1197), mert visszaélés a ki igekötővel, és sem
mivel sem több, mint a hangsúlyoz; a kivár sem más, mint a vár (a 
sportnyelv divatszava). Viszont nem ítélném el a kizár alakot (1198, 1205, 
1220), noha valóban „logikátlan". De annyiszor leírtuk már, hogy a nyelv 
nem logikus, viszont a kizár más síkon logikusan keletkezett a bezár 
ellentéteként (akár a fölmerül, holott ez sem „logikus"), és mást jelent, 
mint a kinyit. Az ajtót kinyitni akkor kell, ha csak kilinccsel van be
csukva; kizárni meg akkor, ha kulccsal bezárták. Ezzel megint ellentét
ben nem tudom elfogadni helyesnek a kiértékel szót, a mozgalmi zsar
gon termékét, amely semmivel sem több, mint az értékel (1199). A kinéz 
alakról is a kézikönyv szerzője szinte gúnyosan állapítja meg: „A nyelv
művelő irodalomban évtizedeken keresztül [helyesebben: át, vö. 1156] 
hadakoztak használata ellen, s mint az egyik legtöbbet megrótt germa- 
nizmus szinte állandóan napirenden volt. Ennek ellenére sem sikerült 
használatát visszaszorítani. „Ez utóbbi megállapítás nem is igaz, mert 
sikerült visszaszorítani: igényes stiliszta ma nem írja le; legföljebb a 
beszélt nyelv alsó szintjén élnek vele. „Elterjedtsége miatt az ellene való 
harc ma már teljesen hiábavaló volna . .."  (Í210). Miért e kicsinyhitűség? 
S milyen elv az, hogy a hiba nem hiba, ha sokan követik el? Ugyanez 
vonatkozik a kiolvas igére is: nem érzek semmi különbséget a közte és 
a helyes elolvas között (1212). Nem javasolnám az ilyen körülmények 
között pótlására az ily módon alakot, mert ez majdnem olyan rossz, 
mint az előbbi: fölöslegesen terpeszkedő: az így, tökéletesen helyettesít
heti mindkettőt (1279). Ez érvényes a bevezetőben való használatára 
(22, 29) is.

Böngészés közben az ábécé megfelelő helyére beírtam azokat a 
szavakat, amelyeket szívesen láttam volna címszóként a lexikonban. 
Bizonyít mint divatszó tárgyatlan használatban (Lőrincze: Emberköz
pontú nyelvművelés. 1980. 74.); csevely (csevegés jelentésben) a beszély 
analógiájára; helyesírási kérdés is; egyes (bizonyos, némely jelentésben; 
az egyesek szerepel, de ez nem egészen ugyanaz, bár azzal sem értek 
egyet, hogy a kézikönyv megengedi némelyek helyett való használatát); 
eredő (eredet, összetevő értelemben, holott eredményt, következményt 
jelent, vö. Magyar Nemzet, 1980. okt. 5.); értő (divatszó; helyesen szak
értő, hozzáértő); felállás (fölállás) (divatszó a sportnyelvből szervezet, 
munkamegosztás jelentésben); helyére tesz (Lőrincze: i. m. 74.); feszültség 
alá helyez; a russzicizmusok közt az egy dolog-más dolog szerkezet 
a magyar más dolog-más dolog helyett; ismerszik (csak bújtatva, köz
vetve találni meg az 1010. lapon); József né (a József toldalékai magas 
hangúak, de a József né-hoz ajánlatosabb a mély hangú: József nénak); 
kötődés (divatszó a kötöttség, tapadás, ragaszkodás, kapcsolat stb. he
lyett, eltorzított jelentésben, mert a kötődés voltaképpen az évődés, kö- 
tekedés szinonimája); közelebbről (nemrégiben jelentésben; régiség, a
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nyelvész Szabó T. Attila használja szívesen); közepeit (A Pesti Hírlap 
Nyelvőre elavult régiségnek minősítette, ma újra életre kapott az igényes 
értekező prózában, mert szép is, van hivatása is. Horváth Jáuos figyelmez
tetett, hogy a közepette változat csak akkor használható, ha előtte bir
tokos személyragú főnév van, akár a mögött és a mögötte különbsége: 
jó l tudom, mi lappang bokrodnak megette — Arany János).

Megadja a kézikönyv a Festetics vezetéknév helyes ejtését, írását. 
Nagyobb szükség lett volna, hogy az Esterházy, Eszterházy nevek kettős
ségéről szóban, írásban, szintén tájékoztassa az olvasót.

Képtelenség a vaskos könyvhöz minden észrevételemről számot ad
nom. De talán az átlagos olvasóval egyetértésben fejezhetem ki örömöm 
az olyan apró érdekességek miatt, mint pl. hogy Balassi Bálint nevét 
hajdan balázsi-nak ejthették; hogy a csati köszönés már 1878-ban föltűnt 
nyelvünkben; hogy az értelmiségit 1919-ben fejmunkásnak hívták; hogy 
a dózse nem az általános olasz, hanem a velencei nyelvjárás szerinti 
alakban került hozzánk; hogy a vezetéknevekben (pl. Tóth) a g és a t 
után írt, de soha nem ejtett h betű egy régi írássajátság maradványa; 
hogy Kodály kodájnak, de Jékely jékelinek ejtendő stb. Sok érdekességet 
rejt a földrajzi nevek helyhatározó ragjairól szóló címszó: csak a helyi 
nyelvérzék dönt sok esetben. Pl. Zomborban a helyes, de Kiszomboron!

Nélány tárgyi hiba is akad. A gyilkost ítélet előtt nem eufemizmus
ból nevezik vádlottnak vagy gyanúsítottnak (578), hanem mert ítélet híján 
nem volna jogos; ha pl. fölmentik, rágalmazásért bepörölheti az újságol, 
amely így említette. A megnevezés nem vághat az ítélet elé. Megyei jogú 
város már éppen egy évtizede (1971 óta) nincs Magyarországon, csak 
megyei város (Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged), tehát a példamon
datokból is törlendők (1027). A kopf a sajtó- és nyomdásznyelvben nem
csak és nem elsősorban élőfej vagy címfej, hanem főként a cím és a 
szöveg közé iktatott bevezető, magyarázó rész, a főszöveg „megfejelése" 
(1232). A hírrovat élén álló cikknek nem kell a rovatfej nevet ajánlani, 
mert régi bevált neve: hír [ej.

A kézikönyv frissességét jelzi, hogy az utolsó bibliográfiai utalás 
Vargha Balázsnak a Magyar Nemzet 1980. március 16-i cikkére vonat
kozik (267).

A vajdaságiak számára az is megnyugtató lehet, hogy a szerkesztők 
a fölhasznált gazdag szakirodalomban számon tartják a jugoszláviai ma
gyar tudomány eredményeit is. Ágoston Mihály (Mai magyar írás. Újvi
dék, 1979.) és Kossá János (így írunk mi. 1—2. köt. 1962, 1965; Magyarul, 
magyarán. 1968. Nyelvünk fűszerszámai. 1979.) művei hozzájárultak az új 
magyar nyelvművelés gazdagodásához.

Azt pedig, hogy hatalmas mennyiségű nyelvhelyességi tanácsot mi
lyen nehéz átültetni a gyakorlatba, jól mutatja a kézikönyvben is elvét
ve fölbukkanó néhány szeplő. „Ez a képessége azonban önmagában még 
nem biztosítja. . . ” (1050); helyesen: nem teszi lehetővé, nem szavatolja. 
„Az idegen szók esetében a használat komoly megfontolást kíván . . . "  
(1106). Helyesen és tömörebben: Az idegen szavakat csak gondos mérle
gelés után használjuk. Hasonlóan szószaporító a fogalmazás éppen ott, 
ahol a szószaporítást elítéli az írója: „nehogy olyankor is éljünk vele, 
amikor használata nem más, mint fölösleges szószaporítás" (1143). Helye
sen: használata szószaporítás. „A kézikönyv használhatósága érdekében ' 
(32); „főként a hizlalás érdekében végzik" (860). Helyesen: végett. „Zava
ró ik " (1026), „kifejezőik" (1125); helyesen: zavarók, kifejezők. Fejes End- 
rénél (1045) helyesen: Fejes Endre műveiben vagy regényeiben, írásaiban 
stb. „Páros tánc, ill. annak zenéje" (1158); helyesen: tánc, ill. [helyesebb, 
mert egyértelműbb: vagy] a zenéje; legföljebb: vagy ennek zenéje. A 
birtokos szerkezet előtt a névelőt még címben is kitesszük, tudva, hogy 
a névelő nem számít a betűrendbe: [az] íráskép hangulata, stílushatása 
(1040). „Kiejtésünk megegyezzem" (1185); helyesen — legalább a Nyelv
művelő kézikönyvben — megegyezze/e. A töpörtyő (1196) bizonyára saj
tóhiba a töpörtyű helyett.
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Nem szerentém, ha félreértenének. Észrevételeim, kifogásaim, ellen
vetéseim elenyésznek a hatalmas mennyiségű és az ügyet a nyelvtudo
mány legmagasabb színvonalán szolgáló, hasznos tanácsok, útmutatások 
jelentőségéhez képest. Hézapótlónak minősítettem volna e munkát, ha 
nem éppen belőle tudnám meg magam is, hogy ez a hézagtöltőnek és a 
hiánypótlónak vegyüléséből keletkezett hibás szóalkotás. „Lehetőleg ke
rüljük, s helyette a hézagtöltő vagy a hiánypótló kifejezéssel éljünk." 
Nos, akkor: a Neylvművelő kézikönyv hézagtöltő és hiánypótló! Most 
már a magyar nyelv minden munkásának azon kell fáradoznia, hogy mi
nél többet átvigyen belőle a mindennapi gyakorlatba, elsősorban a nyom
tatott betűk világában, de lehetőleg az élőbeszédben is.

Üj Magyar Tájszótár. Első kötet: A—D 
Főszerkesztő B. Lőrinczy Éva.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

Most,* mielőtt a géphez ültem, fejeztem be B. Lőrinczy Éva Meddig még? 
című, különös könyvének (1980) olvasását. Környezetének négy kedves 
nőalakja egymás után halt meg rákban. Megdöbbentő a kór lefolyásának 
szörnyű azonossága, a kései fölismerés, az önáltatás, a kényszerű hazu- 
dozás törvényszerűen egyforma története. Hármuknak köze volt e hatal
mas vállalkozáshoz, az Uj Magyar Tájszótárhoz. Andreát én is ismertem: 
ő ott volt Debrecenben, amikor még Bárczi Géza irányításával 1950 
júniusában megindult a munka; Bözsike és Magdi a nyomdába készülő 
kézirat gépelésében vettek részt. Az eredményt egyikük sem érte meg. 
Mint Kőmíves Kelemenné vére, az ő testük hamva is beépült ebbe a 
nagy tudományos teljesítménybe. Nem lehet nem gondolni rájuk, amikor 
lapozzuk a terjedelmes, mintegy százhúszezer szót, 28 ezer szócikket tar
talmazó, vastag könyvet. Még három ilyen kötetből kerekedik ki a fél
millió szót magába foglaló vállalkozás végső eredménye.

Két előzményét ismeri a tudománytörténet. Az első Magyar Táj
szótár (1838) Vörösmarty Mihálynak köszönhető; az Akadémia, akkori 
nevén a Magyar Tudós Társaság adta ki. Jobbára csak két tájegység, 
a Székelyföld és a Dunántúl szókincsét gyűjtötte egybe. Szinnyei József 
kétkötetes Magyar Tájszótára (1893— 1901) már az egész magyar nyelv- 
területről szedte garmadába mindazt, amelyet a kutatás addig fölhal
mozott. Ő határozta meg máig érvényesen a tájszó fogalmát és három 
fajtáját: az alak szerinti, a jelentésbeli és a kettőt egyesítő ún. tulajdon
képpeni táj szavakat.

Alaki tájszónák a hangalakja tér el az irodalmi és köznyelvi meg
felelőjétől. Nem számít alaki tájszónak, ha az illető nyelvjárásra általá
ban jellemző hangtani különbség van csupán. Tehát a szabadkai ember 
nem tájszó; a kórógyi tekenyő viszont az. Jelentésben tájszó az olyan, 
amelynek külalakja, hangteste megegyezik a köznyelvivel (legföljebb a 
nyelvjárás rendszerének megfelelő eltérései vannak), de egészen mást 
jelent, mint az országosan ismeretes. Aggasztó: ez a köznyelvben aggo
dalmat keltő jelenséget jelent; Torontálvásárhelyen olyan oltóanyag, 
amellyel a tejet beoltják, hogy előbb megaludjék. A tulajdonképpeni táj- 
szavak teljesen ismeretlenek az irodalmi és köznyelvben; ha előfordul
nak is, a nyelvjárásból kerültek bele, akár, irodalmi műben (pl. Móricz, 
Tamási, Tömörkény, Móra stb. írásaiban tudatos stílustörekvés, többnyire 
ábrázolás eszközeként), akár a köznyelvben (mint a táji köznyelv, az ún. 
regionális köznyelv eleme). Ilyen pl. a martonosi (de Szegeden, Tápén, 
Makón is megtalált) cékléz ,jön-megy; téblábol' jelentésben. Tömörkény 
is használja, de forrását pontosan mutatja, hogy már Szinnyei Tájszó
tára is ismeri, mégpedig Csapiár Benedek szegedi gyűjtéséből.

Mind az alaki, mind a jelentésbeli tájszavak a dolog természetéből 
következően (hiszen a teljes magyar szókincset képtelenség szótárba men
teni!) csak válogatva kerültek ide; a tulajdonképpeni táj szavaknak azon
ban minden előfordulását fölvették a szerkesztők. Sőt bekerültek a szó
tárba az állandósult szókapcsolatok, az ún. frazeológiai egységek: szó
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járások, szólások, szóiáshasonlatok, közmondások, szitkozódások s ha- 
sonlók.

Nagy hibája és használatának óriási korlátja, hogy a nagy tájszó
táraknak anyagát csak utalásképpen vették föl. így Csűry Bálint Sza- 
mosháti szótára (1935, 1936), Szabó T. Attila, Gálffy Mózes és Márton 
Gyula: Huszonöt lap Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképéből című 
munkája (1944); Yrjö Wichmann csángó szótára (1936); Kiss Géza és 
Keresztes Kálmán Ormánysági szótára (1952); Bálint Sándor Szegedi 
szótára (1957); Végh József Őrségi és hetési nyelvatlasza (1959); Penavin 
Olga kórógyi szótára (1968, 1975, 1978); Imre Samu Felsőőri tájszótára 
(1973), valamint A Magyar Nyelvjárások Atlaszának hat kötete (1968— 
1977) csupán megfejtetlen címszavaival szerepel a kötetben. Pl. így: 
avas hús mn. 1. SzegSz. Azaz: melléknév, lásd a Szegedi szótárban. Ahhoz 
tehát, hogy az Üj Magyar Tájszótár használója megtudja, mit jelent ez 
a szó, kezébe kell vennie Bálint Sándor szótárát, s ott találja a megfej
tést: „kissé avas". Ha az Üj Magyar Tájszótár nem adja is meg a többi 
címszavához hasonlóan a lelőhelyet, forrást, olykor példamondatot, ha
nem ezekért valóban a hivatkozott táj szótárakhoz utasítja olvasóját, az 
még rendben volna; ám, hogy a tömör jelentését sem adja meg, ez 
kimondhatatlanul nagy fogyatékossága ennek a különben óriási jelentő
ségű, nagyszerű vállalkozásnak.

Az anyaggyűjtés tíz évig tartott (1950— 1960), a földolgozás kétszer 
annyi ideig (1960—1980). A főszerkesztő megmagyarázza, miért (8. lap). 
Részint túl sok gazdája volt, részint viszont a magyar nyelvtudomány 
munkásait számos jelentős közösségi munka (ilyen volt a nyelvatlasz
gyűjtés is) lekötötte, így az Üj Magyar Táj szótárral csak egy-két kutató 
foglalkozhatott rendszeresen, de még ők sem kizárólag csak ezzel. Ezt 
megértve sem helyeselhetjük azonban az utalásoknak e csonka mód
szerét, s azt sem, hogy a nyelvatlasznak éppen most megjelenő, tehát 
szinte az Üj Magyar Táj szótárral majdnem párhuzamosan készülő be
tűrendes szóanyagát is mellőzi. Sőt időközben a szakfolyóiratokban, 
önálló kiadványokban továbbra is jelennek meg kisebb-nagyobb tájszó
gyűjtemények (pl. Kiss Jenő Mihály táj szótájra, 1979-ben), amelyeknek 
anyagát, még ha az Üj Magyar Tájszótár szempontjai szerint megrostált 
anyagát is, be lehetett, be kellett volna olvasztani ebbe a testes, össze
foglaló korpuszba. így most a használó sok esetben arra kényszerül, 
hogy a házi könyvtárából leemelt szótárban kapott eligazítás szerint 
könyvtárakban keresse egy-egy szó megfejtését. Még jó, ha egyik-másik 
idézett szótárt megtalál a nagyobb könyvtárakban is. De ha a bezerít 
ige jelentésére kíváncsi, ugyan hol találja meg a csángó szótárt, amelyre 
az Üj Magyar Tájszótár utal; vajon hol van meg Yrjö  Wichmann Wör- 
terbuchja, amelyet 1936-ban Helsinkiben adtak ki? Alig hiszem például, 
hogy egész Vajdaságban akad belőle egy példány.

A szótár egyébként a történetét vázoló bevezető és a használatát, a 
szócikkek fölépítését ismertető tájékoztató után 2393 tételben sorolja 
föl forrásait. Azért is ilyen sok a tétel, mert a szakfolyóiratokat nem 
egv-egy tételnek fogta föl, hanem minden közlésüket külön tételnek. A 
tételszámoknak fontos szerepük van: a szócikkekben ezek adják meg 
a lelőhelyet. Rendkívül hasznos a szótárban előforduló földrajzi nevek 
(helynevek) betűrendi jegyzéke; ez a gyűjtési helyek mai (szerbhorvát, 
román, szlovák stb.) nevét is megadja, így nagy segítség a helytörténeti 
kutatásban. Ugyancsak értékes tájékoztatást adnak a gyűjtési helyeket 
föl tüntető térképlapok.

A szócikkek fölépítése, rövidítésrendszere célszerű, jó. Az^Üj Ma
gyar Tájszótár azonban csak akkor lesz használójának igazán hathatós 
segédeszköze, ha a másik három kötete is mihamarabb a kezében lesz. 
S nagyon jó lenne, ha a következőkben még az utalásokat a jelentések
kel kiegészíthetnék.

PÉTER LÁSZLÓ
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BOLDOGTALAN PEDAGÓGIA

BODROGVÁRI FERENC: Pedagógia és elidegenedés.
Életjel Könyvek 23. Szabadka, 1980.

Bodrogvári Ferenc utolsó könyve két héttel tragikus halála előtt ké
szült el. Az író nem lezárásnak, hanem egy hosszú távú munkafolyamat 
igazi kezdetének szánta. Hiszen behatóan foglakozott a pedagógiával, 
élete e nagy témájával, örökké nyugtalanító és új megoldásokat kereső 
hivatásával.

Ez a témakör nagyon a szívéhez nőtt: életének két és fél évtize
dét szentelte a pedagógiának. Rövid élete folyamán végigjárta a peda
gógia minden stádiumát és fájdalmas útját. Mint falusi tanító kezdte, 
később, az egyetem elvégzése után, a tanítóképzőben adott elő, ezután 
a tanárképzőben, végül, amikor megnyílt Újvidéken a filozófiai tanszék, 
mint egyetemi tanár folytatta pedagógiai munkásságát. De közben mint 
előadó és közíró, mint tudományos tanácskozások résztvevője, az iskolai 
lantervek kidolgozója és a pedagógiai intézet munkatársa részt vett a 
szervezési munkákban is. Mindezt pedig betetőzte a mintegy ötven pe
dagógiai tárgyú cikke és filozófiai, szociológiai kérdéseket taglaló és a 
marxizmust tárgyaló tankönyve is.

A gyakorlati és elméleti munka mellett magasabb eszményi táv
lata is volt. Mint filozófus régóta érezte azt, hogy nagyon sok változ
tatni és megújítani való akad. Egyik tanulmányában (a Slobodno vre- 
me i sloboda című kötetben) ezért is beszél a „boldogtalan pedagógiá
ról". Boldogtalannak érezte a pedagógiát, nemcsak azért, mert a peda
gógusok boldogtalan tudatából táplálkozik, hanem azért is, mert a ta
nulók számára is minduntalan az újabb boldogtalanságok és keservek 
forrása. És miközben a pedagógusok szenvedtek, mert sokszor céltalan
nak és értelmetlennek érezték a hivatásukat, a diákok is szenvedtek, 
mert érezték, hogy mindez számukra csak nyűg és teher, és hogy mind
ebből igen kevés hasznuk van az életben.

Ebben a társadalmi-történelmi távlatban persze fel sem merülhet a 
kritikusan gondolkodó, a szabad és önálló egyéniségnek a követelménye 
és társadalmi eszménye. A pedagógia a társadalmi dehumanizálódás fo
lyamatában sötét folyosóvá, labirintussá válik, amelynek önálló belső 
elete van, és amely csak a befogadást, a bejutást teszi lehetővé, de a 
kiszabadulást, a kijáratot már nem.

A pedagógia és a társadalom fejlődésének a párhuzamos történetét 
ismerve és továbbkutatva Bodrogvári Ferenc igen hamar rájött arra, 
hogy csak az önigazgatású társadalom fejlődésének keretében lehet meg
oldani a pedagógia elidegenedésének, a pedagógia örök boldogtalanságá
nak a kérdését. Az önigazgatású társadalom embereszménye és társa
dalmi szükséglete a szabad, önállóan gondolkodó és cselekvő ember, 
aki a társadalom életében alkotói életet él.

Épp e vonatkozásban a pedagógia gyökeres funkcióváltozásra kény
szerül. Amíg a régi osztály társadalmakban a programozott oktatás a 
szolgaságra, fegyelemre, a vallási és állami tekintélyek tiszteletére nevelt, 
addig az önigazgatású társadalomban a pedagógia funkcióváltozása a 
szabadságra, önállóságra, a nyugtalanságra nevel. A tudás megszerzése 
és holt eszközként való alkalmazása tehát egyre jobban háttérbe szorul 
és módosul. A tudás kizárólagos mértéke és funkcionális szerepe a hu
mánum lesz. Minden tudás annyit ér, amennyit tesz és megtehet az em
ber és az emberség érdekében. Tehát az ember felszabadításának, az em
ber önálló, szabad alkotói életének az érdekében. A pedagógia erkölcsi hiva
tása, erkölcsi funkciója csak most nyeri és nyerheti el a maga igazi 
megvalósulását. Az ember mint társadalmi lény és társadalmi érték 
azonossága csak itt valósulhat meg igazán.

A szabad ember társadalmi eszményképe társadalmi valósággá és 
konkrétummá változik. A pedagógia hivatása e társadalmi folyamatban
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az, hogy megadja az új ember szabadságának és önállóságának a peda
gógiai alapjait. Az önigazgatású társadalom pedagógiája tehát akkor 
teljesíti a hivatását, ha szabadságra és alkotói életre nevel. Az önigaz
gatású társadalom emberi eszményképe radikálisan különbözik nemcsak 
a régi polgári társadalom képétől és igényeitől, hanem a bürokratikus, 
dogmatikus szocializmus modelljétől is. A vakfegyelem és engedel
messég kizárja az önálló gondolkodás és cselekvés, az önálló szabad 
alkotói élet igényét és lehetőségét.

A tekintélyelvű diktatórikus társadalmi rendszerek keretében min
dig a megvetés és lenézés tárgya volt az, aki a saját fejével gondol
kodott, akinek önálló nézete, elve és életmódja volt. Az ilyet önfejű
nek, különcnek, bolondnak nevezték. Pedig csak az volt a bűne, hogy 
nem akart szolgalelkű és sablonosán gondolkodó ember lenni Az 
önfejű ember a megvetés és gúny tárgya volt. Mert kinek kell az 
olyan ember, akinek saját feje van, mi több: gondolkodni mer és tud is?

Pedig épp arról van szó, hogy az önfejű ember az önigazgatású 
társadalom keretében kívánatos és szükséges ember lesz, mert épp az 
önállóan és szabadon gondolkodók élete és tevékenysége adja meg a 
társadalom fejlődésének az irányát és dinamikáját. Ezért is mondhat
juk, hogy minden igazi alkotó, értékes és hasznos munkát végző ember, 
aki valami jelentősen újat ad a maga korának és társadalmának, ön
fejű és önéletű ember.

A pedagógia hivatása tehát az a funkcióváltás, amely lehetővé teszi, 
hogy ma ne szolgákat, engedelmes és gépiesen cselekvő, gépiesen gon
dolkodó embereket neveljen, hanem szabad és önálló alkotókat. A peda
gógia itt messzemenően erkölcsi funkciót tölt be. A tudás megszerzése 
és alkalmazása másod- és harmadrendű cél az igazi erkölcsi, eszmei ne
velés mellett. Az igazi pedagógia a diákokat szabadságra, önállóságra, 
alkotói életre neveli. Arra az életre, ahol emberi képességeiket és lehe
tőségeiket teljes mértékben kifejtik és gyümölcsöztetik.

A régi pedagógia tehát szolgaságra, engedelmességre, adatgyűjtésre 
és szolgai mechanikus adatfeldolgozásra nevelt. Eszménye nem volt 
és nem is lehetett a sokoldalúan képzett egyéniség, aki harmonikus egy
ségben él a korával. De egyúttal a kritikai távlat lehetővé teszi számára 
azt is, hogy felülemelkedjék és kritikailag viszonyuljon a dolgokhoz.

A régi konzervatív pedagógia szakbarbárokat nevelt. A társada
lomnak épp az ilyen emberek kellettek, mert vakon, engedelmesen és 
szolgaian teljesítették hivatásukat. A frankfurti iskola filozófusainak a 
kutatásai bebizonyították, hogy a régi Németország porosz katonai szel
leme és a vakfegyelemre való nevelése, a családtól kezdve az iskolán 
és a katonaságon át, nagyszerűen megfelelt a fasizmus szellemének. Az 
ilyen szellemben nevelt katonák, mint egy vak gépezet pusztították el 
az életet és emberséget mindenütt, ahol a német hadsereg elhaladt a 
háború éveiben.

Amikor tehát az önigazgatású társadalom megteremti a maga pe
dagógiai gyakorlatát és eszményét, akkor messzemenően okul és okulni 
is kíván a múlt minden negatív tapasztalatából. De ugyanakkor vissza 
megy a pedagógiai gondolkodás klasszikusainak az eszméihez és elkép
zelt gyakorlatához is.

A szabad egyéniségek nevelése és felszabadítása épp e pedagógiai 
gyakorlatban hozhatja csak létre az új közösségi erkölcsöt is. A szabad 
emberek szabad nevelése révén található csak meg az igazi kiút a kispolgá
ri életből, az önzés és az öncélú élvezetek zárt és bezárt világából. Aki csak 
az egyéni birtoklásban, az élvezetben, a fogyasztásban látja életének az 
értelmét, az teljesen vak marad az élet gazdagsága és szépsége előtt. Az 
öntönös fogyasztás és elállatiasodott vegetáció az ember bukását, ön
maga színvonalának és igényeinek a tagadását jelenti.

A szabad egyéniség csak egy önálló alkotói közösség részeként tud
ja megérteni, elfogadni és beteljesíteni a maga életét. A pedagógia e té
ren fejtheti ki, töltheti be a maga igazi etikai funkcióját. Ennek a funk
ciónak a jellegétől és humanista hatékonyságától függ később az eljöven
dő nemzedékek életvitele, életképe és társadalmi gyakorlata is.
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A tudás csak egy humanista orientáció keretében nyeri el a maga 
értékét és értelmét. Mert a tudás embertelen és destruktív is lehet. A 
tudást emberölésre, néppusztításra is fel lehet használni. A nagy népirtó 
háborúkban nemcsak a vakon engedelmeskedő katonák vesznek részt, 
hanem a mérnökök és tudósok is, akik tudásukat az egyre tökéletesebb 
fegyverek gyártására használják fel.

A szabadságra és felszabadító önállóságra való nevelés tehát arra 
tanít bennünket, hogy szembenézzünk hamis tudatunkkal és e tudatot 
forradalmi kritikai tudattá formáljuk át. Ahol az emberek nem rendel
keznek kritikai tudattal és kritikai társadalmi gyakorlattal, olt csak
hamar áldozatai és eszközei lesznek a társadalom negatív folyamatai
nak. Ez a bukás, ez a vereség abban fejeződik ki, hogy a fiatalok tö
megesen lesznek alkoholfogyasztók, kábítószer-élvezők, súlyos válságok
ba, depressziókba esnek, és mindennek a következménye a betegségbe, 
halálba, miszticizmusba való menekülés.

Hogy a magas életszínvonal, a társadalmi jólét és kultúra nem 
elég az értelmes alkotói élet megvalósítására, arra a legjobb példa éppen 
Svédország, ahol az orvosok, szociológúsok, pedagógusok serege évtize
dek óta küszködik azzal a súlyos problémával, hogy a diákok, egyetemis
ták és a fiatalok általában miért boldogtalanok; miért nem találják 
meg a helyüket a világban; miért van náluk sokkal több öngyilkos, al
koholista és kábítószer-élvező, mint bárhol másutt. Miért van mindez, 
aminek a józan ész és logika szerűit nem kellene lennie, hiszen szépen 
élnek, jól élnek, nincsenek anyagi és más gondjaik, a társadalmi jólét 
és a szociális gondoskodás jobban van megszervezve, mint bárhol a vi
lágon. S ennek ellenére nem tudják: hogyan kell élni és dolgozni.

Bodrogvári Ferenc monográfiája e problémák seregével vívódik és 
küszködik egyre nagyobb eredménnyel. Kevés helyen nagyon sok monda
nivalót sűrít össze és tár elénk. Könyvének ez a sűrű és épp ezért jelle
gében vázlatos rövidsége azt jelzi, hogy mindezt tovább kell gondolni, 
tovább kell fejleszteni és a gyakorlatban is tovább vinni.

Ő maga is azt tervezte, hogy a későbbi évek folyamán tanulmányok 
sorában végzi el ennek a kritikai elemzésnek a további feladatát. A pe
dagógiáról írott művét egy további munka első részének tekintette. 
Ez volt a célja és terve, de a kézirat megírása után két héttel már nem 
volt az élők sorában. Ezért az utolsó szó, az utolsó üzenet erejével és 
tragikus szimbolikájával szól hozzánk: az alkotó gondolkodás, cselekvés 
igényét hívja elő. Csak a korlátolt és tehetetlen ember nyugodhat meg 
abban, ami van és ahogyan van. Minél többre vágyunk, minél többre 
vagyunk képesek, annál többre serkent bennünket e nyugtalanság is. 
Ez talán e mű legszebb tulajdonsága és hivatása is.

A halál ténye e könyvet síron túli üzenetté változtatta. De így is az 
élet jele: tele van nyugtalansággal, serkentéssel, kritikai és elemző szel
lemmel. Bennünket is erre serkent, erre ösztönöz. Ne is nyugodjunk bele, 
hogy csak egy könyv a töbM között. Ütitársunk és állandóan provokáló 
barátunk ez a kötet. Legyünk hát méltóak kritikai szelleméhez.

DÉSI ÁBEL

HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSUNK MEGALAPOZÓI

KÁICH KATALIN: Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata 
(1883—19J8)
Fórum, Újvidék, 1980.

A minket megelőző nemzedékeknek az eszközök hiányában sok volt a
könyvtárakat bújva, íróasztal fölé kudarca is. Ezzel is magyarázható,
görnyedve sok volt a küzdelme, s hogy szellemi életünk olyan sok
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n>a még fel nem mért — anyaga 
könyvtáraink, levéltáraink, múze
umaink és a szenvedélyes gyűjtők 
magángyűjteményeiben vár feldol
gozásra. Itt olyan részben ismert 
vagy ismeretlen adatokra gondo
lunk, amelyeket még ma is régi 
jegyzőkönyvek, évkönyvek, napila
pok és folyóiratok hasábjai őriz
nek szerte a tartományban, az or
szágban, a Duna völgyében. Ezek
nek tematikai rendszerezéséből vi
lágosabb kép alakulhatna ki előt
tünk arról a figyelemre méltó ered
ményeket elért és keserű veresé
gekkel kísért munkáról, amelyet 
elődeink a múlt század második 
felében és századunk első évtizede 
alatt fejtettek ki.

Jóllehet nem teljes még az a 
kép, amelyet Káich Katalin Bács- 
Bodrog vármegye Történelmi Tár
sulata című műve tár elénk, de na
gyon hasznos kiindulópont lehet a 
további munkában: „helytörténe
tünk szintézisének megalkotásá
ban".

A nem egész tízíves kötet átol
vasása megindítja a közös múltunk 
leié érdeklődéssel tekintő olvasót. 
A tizenöt fejezet adatainak össze
gyűjtése és rendszerezése olyan ha
talmas anyag felkutatását, elmé
lyült tanulmányozását és gondos 
öss/eválogatását igényelte a szer
zőtől, sokszor a legapróbb esemé
nyekig, hogy az olvasót nem egy 
rátaláló részletével, idézetével ámu
latba ejti. Azt csak igazi hűséggel 
és sok mindenről lemondó áldoza
tossággal lehet elérni, amiről a 
jegyzetekben közölt forrásmunkák 
lelőhelyei beszélnek. Igaz, nem a 
Himaláját kellett megmászni ehhez, 
de sokszor olyan távolságokat kel
lett áthidalni — a könyvtárak, le
véltárak labirintusai is ilyen nehe
zen megközelíthető távolságokat je
lenthetnek olykor — , amelyek hosz- 
szú esztendők munkáját követelik, 
úgy, hogy a nappalok és az éjsza
kák egybefolynak. Itt azonban nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem
— hangsúlyozottan nem! — , hogy 
a Hungarológiai Intézet eddigi, 
részletekbe elmerülő munkája, ki
adványai jelentős mértékben hozzá
járultak ahhoz, hogy ez a feldolgo
zás a legcélszerűbb irányban indul
jon el, s ha küzdelmes úton is, de 
eljusson a monográfia elkészítésé
ig.

Elgondolkoztató az, ami már az 
első sorokban elénk dobban; az
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után tovább a kötet fejezeteiben te
mérdek olyan kérdés feltárásra ke
rül, amely e rendkívül értékes vál
lalkozás indulása előtt már, vagy az 
alapítás gondolatának fellobbanása- 
kor jelentkezett abban az entellek- 
tüelek csekély száma miatt is sze
gény időben, amikor a központok
tól igen távoleső községekben — 
alig pár lelkes emberben — olyan 
elhatározás született, hogy az or
szágos intézmény példájára a mi 
vidékünkön is Történelmi Társu
latot létesítsenek. De elegendő-e 
hozzá az a maroknyi erő, ami itt, 
ebben a pár városban, községben, 
faluban — mint Pacsér, Csanta- 
vér — rendelkezésre áll?

És még nagyobb elmélyülésre 
készteti ez a kérdés az olvasót, 
amikor az előzményekről szólva 
Trencsényi Károly, a Történelmi 
Társulat titkára a társulat 25 éves 
jubileumán a következőket mondot
ta:

„Már a múlt század hatvanas 
éveiben akadtak szórványosan egye
sek, a helyi történelem iránt ér
deklődők, kik lelkűkből fájlalták, 
hogy vármegyénk múltjának amúgy 
is gyér adatai az országban, s az 
országon kívül is, el-szétszóródtak: 
(...) kik sajnálkozva panaszkod
tak, hogv a Bácskában napfényre 
került történeti maradványok vagy 
emlékek vagy elkallódtak, vagy — 
illetékes és kevésbé illetékes kezek
be: a budapesti Nemzeti Múzeum
ba, Halasra, Temesvárra, sőt Belg- 
rádba kerülve — a legilletékesebb 
Bácsmegve számára elvesztek. Ezek 
a jóra való szándékukban erős, de 
magukra hagyatottságukban gyön
ge egyesek el.elalvó meg föl-föléb- 
redő lelkesedéssel sürgették: pótol
ni kell, a mi elveszett, meg kell 
menteni, a mi megmenthető. A tár
sulás szükségességét érezve, deren
gő lelkünk előtt, ködös bizonyta
lanságban még, valami olyas in
tézmény képe lebegett, minők az 
országos Történelmi Társulat min
tájára létesült vidéki történelmi 
társulatok, múzeum-egyesületek . . . ”

Több mint tíz évig tartó szer
vező munka után végre 1883. május 
11-én megalakult a Bács-Bodrog vár
megyei Történelmi Társulat olyan 
kiváló egyéniségekkel az élén — itt 
elsősorban a kezdeményezőkre gon
dolunk —, mint dr. Margalits Ede, 
Iványi István, Czirfusz Ferenc, Du
dás Gyula, Schmausz Endre, Koz
ma László és mások.



Igaz, hogy a társulat tagjai kö
zött voltak széles látókörű embe
rek, akik a magyar szellem szup- 
remációjának hangoztatása és ér
vényesítése mellett gondoltak az 
egymás mellett élő nemzetekre, 
nemzetiségekre is, de a magyarság 
szellemi fölényének hangoztatása az 
akkori politikai körülmények kö
zött — különösen a millenniumi 
évek közeledtével — az együttmű
ködésre való törekvésnél erősebb
nek bizonyult és rányomta bélyegét 
a társulat közösségére és tevékeny
ségére is.

Mindezek mellett — a monográfia 
fejezeteit idézzük — eredményes

munkát fejtettek ki a társulat gyűj
teményeinek gazdagítása és az év
könyvek kiadása terén, amelyek ma 
is a legértékesebb forrásmunkái 
annak, hogy a századforduló előtt 
és egy évtizeddel utána mit végez
tek itt helytörténeti kutatásunk 
megalapozói.

Káich Katalin igazán értékes 
munkájának köszönhetjük, hogy 
ma már elmondhatjuk: gazdagod
tunk. Az asztalunkon van a Bács- 
Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat monográfiája, amely remek 
kézikönyve lesz az elkövetkező nem
zedéknek.

LÉVAY ENDRE

ZSUGORÍTOTT NAGYEPIKA

JUHÁSZ ERZSÉBET: Homorítás. 
Fórum, Újvidék, 1980.

„Ha a jó  középosztályra ugyanaz 
a sors vár, ami más osztályokra í 
hogy idővel alaktalanná lesz, itt, e 
lapokon, üveg alatt megtekinthető 
marad, besózva, a romlástól meg- 
óva mindazoknak, akik betévednek 
az irodalom tágas és rendezetlen 
múzeumába/'

Galsworthy Forsyíe Sagájának 
előszavában olvashatjuk a fentie
ket. Ami viszont e sorok íróját il
leti, részéről azért ez az idézet, mi
vel kissé talán különcködőnek tet
szőn, sőt a konzervativizmus lát
szatát is keltve egyúttal, hajlamos 
az irodalmi alkotásnak valamilyen, 
„tisztán" művészinek vagy irodal
minak már nem nevezhető célt is 
tulajdonítani. Ez alkalommal an
nak kapcsán említve meg ezt, hogy 
korunkban a nemrég még magunk 
mögött hagyottnak vélt családre
gény egyfajta újraéledésének jelen
ségét tapasztalhatjuk. Sűrítetten, 
miniatürizáltan, zsugorítottan.

Ügy, ahogyan azt Juhász Erzsé
bet is teszi a polgári középosztály
hoz tartozó Bódy családot bemuta
tó, nem egészen 150 oldalas kis for
mátumú regényében, a Homorítás- 
ban. Azáltal is a hagyományos csa
ládregényekre emlékeztető módon, 
hogy valójában benne is egy keres

kedőcsalád három nemzedékét is
merhetjük meg, illetve követhetjük 
nyomon a család tagjai életének, 
sorsának alakulását — jobb híján 
mondjuk talán így: nagy vonalak
ban. Vagy talán mégsem „jobb hí
ján" csupán, tekintve, hogy a „nagy 
vonalak" a Homorítás esetében 
alapjában véve nem jelentenek hol
mi elnagyoltságot, hanem inkább 
egyfajta csomópontokba való sűrí- 
tettséget, elsősorban a sorsfordulók 
kiemelését. Ezeken belül is a halá
lokét, lévén elsősorban a legidősebb 
nemzedékhez tartozó Bódy Miklós 
halála, fiának, Kálmánnak öngyil
kossága, s Kálmán lánya, Éva szü
lőotthonbeli halála olyanformán 
csomópontjai a regénynek, hogy a 
maguk sajátságos, időben kétirányú 
kisugárzása révén valahogyan még
iscsak a krónikaszerű folyamatos
ság érzetét képesek kelteni ben
nünk. Vagy talán pótolni inkább, 
méghozzá paradoxnak tetsző mó
don, éppen az események időrend
jének megbontása következtében, 
egyebek mellett azáltal is, hogy Kál
mán öngyilkosságának leírása a re
gényben megelőzi annak legfőbb ki
váltó okát — Éva haláláról ugyanis 
ezt megelőzőleg mindössze futólag 
megemlítve értesülhetünk, részlete
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sebb és belülről való „átéltsége" 
miatt különösen megrázó leírását 
viszont később találjuk. Ugyancsak 
a csomópontok közötti kohézióerő 
és a folyamatosság utólagos re- 
konstruáltíatóságának szolgálatában 
áll azonban a szereplők egymást 
váltogató megszólaltatása is, ami
nek jóvoltából nem egy regény figu
rát különböző látószögből megköze
lítve, kívülről, mások által láttatva, 
s belülről, önmagáról valló formá
ban is megismerhetünk. Ennek 
kapcsán különben egy érdekes 
arányeltolódást is észrevehetünk, 
azt, hogy a legidősebb nemzedék
hez tartozó szereplők, mindenek
előtt a borközi állapotban szónoki 
remekműveket produkáló Miklós és 
a családi tréfamester szerepét be
töltő Zoli bácsi, úgyszólván telje
sen kívülről jellemzettek csak (e té
ren csupán Miklós felesége képez 
kivételt valamennyire), amiért is ők 
tekinthetők a leghatározottabb kör
vonalakkal megrajzoltaknak. Hoz
zájuk képest a „középnemzedéket" 
képviselők, elsősorban a tehetetlen 
és depresszióra hajlamos Kálmán 
és felesége a nehézségek vállalásá
ra sokkal inkább képes és a megvál
tozott társadalmi körülmények kö
zött magát jobban feltaláló Jolán 
esetében e kétféle ábrázolásmód 
bizonyos egyensúlyáról beszélhe
tünk, megformálásukat tekintve 
ezért éppen ők hatnak a szemünk
ben a legmaradéktalanabbul való
ságosnak. Lányuknak, Évának kül
ső kontúrjai viszont szinte teljesen 
elmosódnak, neki úgyszólván csak
is gondolatait, érzéseit, hangulatait, 
félelmeit ismerhetjük meg valameny- 
nyi regényalak közül a legbehatób
ban. Ezért is tudunk legfőképpen ve
le azonosulni, meglehet, annak követ
keztében, hogy maga az írónő is 
vele szemben képes a legkevésbé 
szenvtelennek maradni és távolsá
got tartani, holott ez más szem
pontból nézve nem ártott volna: 
tragikus halálára való tekintettel 
ugyanis jó lett volna minél többet 
megismernünk abból a képből is, 
melyet a túlélők hordoznak maguk
ban róla. Szülein és férjén kívül a 
hozzá lélekben mindvégig legköze
lebb álló ifjúkori szerelme, Dániel 
mindenekelőtt. Ellentétben gyerme
kével, Ádámmal, akiben a dolgok 
rendjéből fakadóan, Éva alakja 
legfeljebb csak minden tartalom 
nélküli üres hiányérzetként élhet
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ne tovább, amennyiben a fiúról, a 
többi regényalak életében betöltött 
szerepén kívül, bármi egyebet is 
megtudhatnánk még. Alakja ugyan
is már kifut a regényből, mintegy 
a mába oldódik.

Ügv is mondhatnánk: „a jelen 
homályába vesz", mivel éppen az 
újabb, időben hozzánk közelebb ál
ló események elmondásakor foko
zódik Juhász Erzsébet regényének 
az a homályossága, amelyet eleinte 
érdekesnek érzünk, „megfejtésre" 
felszólítónak, néha szinte izgalmas
nak is, később azonban mindinkább 
zavaróvá lesz. Abból eredően, hogy 
a lényegében nagyepikai műbe kí
vánkozó anyag mindenáron való 
zsugorítását célzó mesterfogások, 
elsősorban a mind gyakoribb és 
szándékoltan ködösí tőnek tetsző 
„énváltások" folytán nem mindig 
tudjuk pontosan, kinek a gondolat- 
világába kellene éppen beleélni 
magunkat, vagy éppen ki rejlik egy- 
egy név mögött. Ami egyik-másik 
mellékszereplő esetében talán nem 
is annyira fontos, Dánielről, Éva 
be nem Lelj esült nagy szerelmének 
tárgyáról azonban már feltétlenül 
többet kellene tudnunk. Azon túl, 
hogy Évának közeli rokona is 
egyúttal, Kálmán nővérének, Ma
riskának fia, ha jól értettük, s 
ilyenformán olyan valaki, akihez 
Éva a közös gyermekkori élmé
nyek, az azonos családi környezet 
cinkos és semmivel sem helyette
síthető intimitásai révén kapcsoló
dik erős szálakkal — érthető mó
don, hogyne, nagyon is ismerjük 
ezt, igazából azonban mégiscsak ak
kor lennénk képesek meggyőzőnek 
érezni, ha kettejük kapcsolatát be
hatóbban és részletesebben is meg
ismerhetnénk, úgyhogy valójában 
ezzel kapcsolatban döbbenünk rá 
igazán, mi minden is esik áldoza
tul Juhász Erzsébet „zsugorítási 
technikájának". Annak következté
ben, hogy bármennyire mesterien 
és kifinomult érzékenységgel villant 
fel a szerző „tengert a cseppben" 
megmutató, s bonyolultabb össze
függéseket sejtető részleteket is, 
sűrítő törekvéseiből fakadóan alak
jainak magatartását nemegyszer 
mégis önmagukból kénytelen ma
gyarázni, állandó személyiségjegyei
ket vagy pillanatnyi lelkiállapotukat 
egyszerűen adottnak venni, elszakít
va őket tulajdon fejlődésüktől, s 
még inkább az azt meghatározó



külső körülményektől. Ezért emlé
keztei a Iiom orítás lényegében 
olyan szigetcsoportra, mely az el
süllyedt kontinens körvonalait ép
pen hogy érzékelteti, ezért lesz „so
kat sejtető" csak, s nem „sokat 
mondó" is. Társadalmi-történelmi 
hátterét ilyenformán inkább csak 
annyira érezzük jelenlevőnek, a- 
mennvire azt a regénytől függetle
nül ismerjük. Ezért látszik szá
munkra némileg kérdésesnek, kezd
hetnek-e valamit egy ilyen koncep
ció jegyében fogant családregénnyel 
„az irodalom tágas és rendezetlen 
múzeumának" látogatói.

Tekintve hogy a könyv minden 
vitathatatlan értéke ellenére is úgy 
érezzük, Juhász Erzsébet regényé
ből éppen az maradt ki, amiért egy 
családregényt leginkább érdemes
nek látszik megírni. Ez pedig min
denképpen egy meghatározott kor 
és környezet társadalma valamelyik 
rétege életének, hétköznapjainak 
és ünnepeinek, csendes vagy drá
mával teli pillanatainak valósághű, 
de kritikával szemlélt rögzítése, 
„megörökítése" az irodalom eszkö
zeivel. Enélkül ugyanis a Bódy csa
lád csendes kihunyásának töredé
kekben felvillantott története önma
gáért való történet marad, mely 
mellesleg szólva azért vall a maga 
módján prózairodalmunk pillanat
nyi állapotáról, mert vele szemben 
Brasnyó István regényét, a Famíli
ái, „történet nélküli társadalmi re

gényháttérként" könyvelhetjük el. 
Ez pedig akaratlanul is azt a kicsit 
„vicces" gondolatot ébreszti ben
nünk, hogy a kettő „összeházasítá
sa" igazi/ komplett regényt ered
ményezne. Azt viszont már komo
lyan mondjuk, hogy ami a Homo- 
rításbim megvan, az szinte hibátla
nul van meg benne, lélektanilag 
mindig meggyőző, számos részlet 
pedig elevenre tapintóan valószerű 
is. Mindössze a „tények", a történé
sek maradnak szinte „lebegően" lel
kiek csupán. Ezért kár, hogy Ju
hász Erzsébet részletekbe bocsát- 
kozóbb, több bizonyítóanyagot fel
vonultató ábrázolásra nem vállal
kozott. Annak ellenére, hogy regé
nyének felépítése, sokkal nagyobb 
teherbírása révén, bőségesebb anyag 
hordozására is alkalmas lenne. Min
den időrendbeli és egyéb szerkezeti 
változtatás nélkül méghozzá, ami
nek kimondásával azt is hangsú
lyozni szeretnénk, hogy Juhász Er
zsébettől semmiképp sem a hagyo
mányos családregényt szerettük vol
na számon kérni, még kevésbé az 
időbeliség lineális elrendezését. El
lenkezőleg: éppen ez a szerkezet 
hordozta (sőt hordozza még min
dig!) magában az újszerűség vagy 
korszerűség követelményeinek is 
eleget tevő, de a vázlatszerűséget 
is meghaladó családregény megírá
sának lehetőségét.

Függetlenül attól, hogy Juhász 
Erzsébet regénye így is több ígére
tes kísérletnél.

VARGA ZOLTÁN

AZ ÉRTŐ KÖZVETÍTŐ DICSÉRETE

ZOLTÁN VARGA: Gozba — Cutanje. 
Narodna knjiga, Beograd, 1979.

Most, amikor megjelent Varga Zol
tán második könyve szerbhorvát 
nyelven, újra megállapíthatjuk, 
hogy egy író nem anyanyelven tör
ténő térhódításához szükség van 
egy olyan egyénre, aki egyedül vagy 
más ajánlására „felfedezi" az illető 
író művészetének értékeit, és hogy 
aztán azokat lelkesen hirdesse. A

vajdasági magyar próza, és személy 
szerint Varga Zoltán, abban a sze
rencsés helyzetben van, hogy köz
tünk él, a fordítás alapján magya
rul kitűnően értő Radoslav Miro- 
savljev, ki, úgy látszik, hivatottnak 
érzi magát arra, hogy a szerbhor- 
vátul olvasókkal megismertesse Var
ga Zoltán társadalmilag is többször
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elismert írói erényeit. Ez az érzés 
aztán megfelelő mesterségbeli isme
retekkel társulva, megszülte a La
koma és a Hallgatás szerbhorvát 
fordítását. De hogy milyen intenzi
tással történt a nyelvi átültetés, ar
ról nemcsak maga az irodalmi szö
veg tanúskodik, hanem az utószó 
is, mely nem egy életrajzi és köztu
dottá vált adatokat tartalmazó 
szabványismertető, hanem annál jó
val több: ékes bizonyítéka annak, 
hogy Mirosavljev „elmerült" Varga 
Zoltán művészetébe, igyekezett ki
kutatni és felfedezni alkotásainak 
értékeit, írásművészetének jellegze
tességeit. Ennek eredményeképpen 
a Narodna knjiga gondozásában 
megjelent Gazba és Cutanje szerves 
egységet képez: írónk és közvetítő
je méltó szimbiózisban bontakoz
nak ki egymás mellett, egymást ki
egészítve és magyarázva.

Mirosavljev rövidebb tanulmány
nak beillő utószavának a Szemben
álló tükrök címet adta és ezzel 
mintegy jelezte, hogy véleménye 
szerint a két Varga-mű között pár
huzamok léteznek. Vizsgálódásai te
hát az összehasonlító irodalomku
tatás területét is érintik. Már a be
vezető sorokban sajnálkozását feje
zi ki, hogy Varga Zoltán korábban 
megjelent szerbhorvát nyelvű köny
ve, a válogatott elbeszéléseit tartal
mazó Tücsök a hangyabolyban, 
nem részesült megfelelő fogadtatás
ban. Véleménye szerint az írások
ban felszínre jutó értékek jóval 
meghaladják a recepció méreteit. 
A későbbiek folyamán a Kötéltán
cosról állítja, hogy fordítása na
gyon is indokolt lenne, mivel a ma
ga nemében és műfajában rendkívü
li alkotás. Egyébként az utószó el
ső részében Mirosavljev elsősor
ban Varga Zoltán formaművészeté
vel foglalkozik. Ügy találja, olyan, 
végeredményben nem újszerű meg
nyilatkozási formát sikerült kiala
kítania, konkrétan a mesét, mely 
jól megfelel írói üzenetének megfo
galmazására. Benne jut kifejezésre 
Varga Zoltán érdeklődése a külön
böző életszituációk iránt, illetve ál
talánosítási törekvése, azaz az egyé
niben felismerni és felmutatni az 
általánosat. Ugyanakkor a mese
forma, s ez igen találó észrevétel, 
lehetővé tette Varga Zoltánnak azt, 
hogy távolságot tartson fenn ön
maga és műve között. Mirosavljev 
keresi az összefüggéseket a mesék
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és a fantasztikus-utópista Varga
művek között, amelyek közül a Mé- 
regkeverőt emeli ki. Ami a törté
nelmi elbeszéléseket illeti, a hang
súly Mirosavljev értelmezésében 
nem az esetleges formai újításon, 
hanem a lényeg újbóli megfogal
mazásán és művészi ábrázolásán 
van. Más szóval: a jelenség irodal
mi megfogalmazásának egyértelmű
en arra kell utalnia, hogy mint 
olyan most is létezik, azaz a je
lenség időtlenségének bizonyításá
ra. Kissé indokolatlannak és nem 
eléggé megalapozottnak tetszik az 
összehasonlítás, melynek tárgya a 
Varga Zoltán történelmi elbeszélé
seiben kifejezésre jutó szemlélet és 
Thomas Mann mítoszértelmezése. A 
lényege ennek az észrevételnek az 
lenne, hogy mindketten az egyéni
től jutottak el az általánosig, a mi- 
tiKusig. így aztán a formai vizsgá
lódást Mirosavljev azzal a megál
lapítással zárja, miszerint a legjobb 
Varga-művek egyszerre áttételesen 
konkrétak és időtlenek, összekap
csolják a múltat és a jelent. Eze
ket a gondolatokat javarészt fellel
hetjük a vajdasági magyar Varga
recepcióban is, de megelégedéssel 
tölthet el bennünket a tudat, hogy  
más is milyen mély rétegekbe ju
tott el Varga Zoltán írásait boncol
gatva.

Mirosavljev szerint a Lakoma és 
a Hallgatás egy kötetben való meg
jelentetése nem véletlen, mivel a 
két mű között párhuzamok állnak 
fenn. Közös vonásuk a keresztény
ség szerepeltetése, a Lakomában 
születése és kialakulása, viszonyulá
sa a világi hatalomhoz áll a köz
pontban, míg a Hallgatásban már a 
világi hatalom gyakorlójaként, az 
általa kialakított társadalmi rend 
kegyetlen védőjeként áll előttünk, 
A Lakoma az üldözöttek, a Hallga
tás az üldözők ideológiáját tükrö
zi vissza. Az utószó szerzője ráta
pint a lényegre is: mindkét alkotás
ban arról van szó, hogyan hat ki 
a hatalom az egyén kisvilágára. A 
fenti észrevételek alapján adta 
munkájának a címet is.

Az utószó harmadik részében 
Mirosavljev a Lakoma elemzésével 
foglalkozik. Remek az észrevétele, 
hogy az ábrázolt korról, ideológiai 
válságairól a hatalom gyakorlójá
nak sorsa többet tud közölni, mint 
az áldozatoké. így lesz a főhős a 
tragikus bűnösség hordozója, kinek



főbűne az, hogy „aktívan hatni 
akart a dolgok alakulására a vi
lágban", „ki nem tudott azonosul
ni mindazzal, ami korában a hatal
mat jelentette". Egyáltalában a La
koma főhősének lélekrajzát Miro
savljev igen találóan mutatja be: 
röviden, de a lényeget megragad
va. Utána általánosítva úgy találja, 
hogy az írói üzenet nem más, mint 
a kérdés: „Van.e az embernek jo
ga másképpen gondolkodnia?"

Akárcsak a Lakoma esetében, a 
Hallgatás is megoldatlan kérdést 
szegez az olvasónak, azzal, hogy 
szerkezetileg különbözik a Lakomá
tól. Míg az utóbbi többszólamú, 
addig a Hallgatás egy hangra író
dott. Főhőse azért kényszerül hall
gatásra, mert „van mit közölnie 
vagy inkább kérdeznie". Mirosav- 
ljev utal arra, hogy a műben a 
szabadság két lényeges dimenzió
járól van szó: a szabad gondolko
dásról és kommunikálásról. Egyéb
ként ez a fejezet tartalmazza szer
zőjének észrevételeit a főhős alak
jával és magatartásával kapcsolat
ban. Az elemzés itt is tömör, a lé
nyeg felé törekvő. Fényt vetít a 
hatalomnak és megkérdőjelezőjének 
különös viszonyulására, azzal, hogy 
a hőst Mirosavljev szerint végered
ményben egy gond gyötri: „szólni 
vagy hallgatni". A két Varga-művel 
kapcsolatos vizsgálódásait a tanul

mány szerzője így összegezi: „Var
ga történelmi művei, elbeszélései, 
regényei és meséi nem arra töre
kednek, hogy a világ pozitív mo
delljét nyújtsák, hanem azokat a 
világban és az emberben levő me
chanizmusokat fedik fel, melyek 
megakadályozzák megteremtését, s 
közben feltárják e mechanizmusok 
örökös ismétlődésének lényeges tör
vényszerűségeit, mivel ők az örö
kösen megújuló élet alapvető ismer
tetőjegyei."

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez 
az ismertető az utószó csak egyes, 
lényegesnek tetsző észrevételeit 
közli, de így is megállapíthatjuk, 
hogy Varga Zoltán két, most már 
a múló idő távlatából nézve talán 
remekművének szerbhorvát nyelvű 
kiadása kettős értékű. Reméljük, 
hogy a szerbhorvátul olvasók közül 
mind többen felfedezik írásainak 
értékeit, élvezetes olvasási élmény
ben részesülve, számunkra viszont, 
akik már ismerjük alkotásait, az 
élményt Radoslav Mirosavljev mély 
gondolatokat tartalmazó és gyak
ran az eredetiség erejével ható ta
nulmánya jelenti. így aztán nem- 
csak Varga Zoltán lett lekötelezett
je, hanem mi is. Munkája olyan 
szellemi produkció, mely minden
kit, aki írással és olvasással foglal
kozik, megelégedéssel tölt el.

VARGA ISTVÁN

BÁTORSÁG ÉS MÉG VALAMI

BOGDÁNFI SÁNDOR: Minden és még valami. Aforizmák, humoreszkek. 
Fórum, Üj vidék, 1980.

Nem mondunk újat, ha megállapít
juk, hogy a humoros, mondjuk, 
könnyű műfajok nem örvendenek 
különösebb megbecsülésnek s alig 
is részesülnek figyelemben irodal
mi közvéleményünk részéről. Igaz, 
nem is sok olyan írónk van, aki a 
humort komolyan veszi, aki nem 
ismer benne tréfát, vagyis nagyobb 
igénnyel műveli, mint hogy a köte
lező penzumot a munkahelyén, ille
tőleg bedolgozói minőségében rend
szeresen letudja. De erre sem sok 
lehetőség kínálkozik, hisz humoros

lapunk nincs, a GRIMASZ-ka csak 
nyúlfarknyi karcoltokat közölhet, 
hetilapjaink humorrovata pedig 
viccoldallá silányult. Könyvben egy
re kevesebb humor lát napvilágot. 
Az 1980-nal zárult évtizedben Bog- 
dánfi Sándor (két könyve) mellett 
Kopeczky László és Pintér Lajos 
adott közre önálló kötetet, a vajda
sági humor évkönyve pedig három
— nem épp sikeres és tétova — 
kísérlet után szinte észrevétlenül 
jobblétre szenderült.
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Bogdánii a konokabbak, kitar
tóbbak közé tartozik, s már jó  év
tizede rendszeresen közli aforizmáit 
és félperces novelláit, illetőleg Va
sárnapi szatíráit a lapokban. Könyv 
alakban azonban csak az évtized 
első és utolsó évében állt velük az 
olvasó elé (Hallgatni nem arany, 
1971; Minden és még valami, 1980). 
Sok ezer új „csibéje" közül csak 
néhány száz fért bele legújabb kö
tetébe, átadva az olvasónak „továb
bi nevelgetésre". A régebbi kötetek
ből kiengedett néhányat azonban a 
recenzens (e sorok írója) és a szer
kesztő jobbnak látta ott hagyni, 
ahol eredetileg megjelentek, minek 
sütkérezzenek új fent „az olvasó me
rengő mosolyának melegében", ha 
már egyszer úgyis ott vannak. 
Ezekhez illesztett még egy szép 
csokomyit Arcátlan arcok összefog
laló címen a szatíráiból.

Bizonyos, hogy mindenekelőtt a 
humort tartotta szem előtt, amikor 
két változatban is megfogalmazta 
tézisét: a bátorság magában nem 
elég ahhoz, hogy egy írásmű műal
kotás legyen: „Némely írásműben 
van bátorság és becsületesség, de 
más semmi", szól az egyik megfo
galmazás; és a másik: „A bátor 
írónak nemcsak bátornak kell len
nie, hanem írónak is." Ö valóban 
bátran és következetesen szembe
száll valóságunk, önigazgatású szo
cialista társadalmunk minden visz- 
szásságával, negatív jelenségével, s 
a rá jellemző gúnyos-szatirikus 
hang ián, stílusában pellengérre ál
lítja őket — a jelenségeket és hor
dozóikat egyaránt. Megtaláljuk ez 
utóbbiak között az elfáradt szabad
ságharcost, aki „már csak az évi 
szabadságáért harcol"; a fösvény 
elvtársat, aki „a másik embertől 
még az egyenjogúságot is sajnál
ja'; az önző elvtársakat, „akik az 
ügyért mindent képesek feláldozni, 
ami nem az övéké", s azt a jelen
séget, hogy „olykor a közélet szín
padán ... a főszerepeket statiszták
ra bízzák", hogy az eszmék helyett 
a funkcionáriusoknak hódolnak, s 
már-már megkoszorúzzák „a két 
lábon járó szobrokat". Az ilyene
ket, az elhatalmasodott bürokratá
kat külön szenvedéllyel, szinte sze
mélyes gyűlölettel ostorozza, abban 
a megingathatatlan hitben, hogy 
az önigazgatás mindenképpen véget 
vet basáskodásuknak. Már az anar- 
choliberalista-technobürokrata-dog-
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matikus kinövésekkel történt leszá
molás idején szemléletesen és szel
lemesen mutatott rá, hogy a mun
kásosztály nem engedi meg, hogy 
egyesek kisajátítsák és a nevében 
gyakorolják, azaz bitorolják a ha
talmat:

„Az erélyes ember íróasztalánál 
ült, és parancsolgatott, arra hivat
kozva, hogy a munkásosztály fia.

A munkásosztály okos és éles 
szemmel figyelte, mígnem egy szép 
napon fülön fogta és így szólt:

— Kotródj, fiam, majd apád ül 
a helyedre".

Ma viszont már úgy látja, hogy 
„a munkásosztály fiainak nagy gon
dot okoznak a munkásosztály uno
kái'", s újrafogalmazza a demokrá
cia, illetőleg az önigazgatás és az 
egyéni hatalom, önkényesség közöt
ti feloldhatatlan ellentétet is: „Ön 
téved, barátom, az önigazgatás nem 
azt jelenti, hogy ön igazgat." S itt 
már Bogdánfi egyik jellegzetes afo
rizmaszerkesztő módszerét is tet
ten érhettük: mondanivalója azál
tal válik frappánssá, hogy a csatta
nó két hasonló alakú, hangzású szó 
ellentétes jelentését emeli ki: ön
igazgatás — ön igazgat; ebben az 
esetben, lám, az összetett szó ele
meire bontásával hozta létre az el
lentétet. Máskor egy-egy szó egye
nes és átvitt értelme közötti kü
lönbség kiemelésével ér el hasonló 
hatást: „Függő országban bárki
könnyen függhet"; vagy más fogal
mazásban: „Egyedül a függetlensé
gért érdemes függni." Ugyancsak a 
szó többértelműségét használja fel a 
következő aforizmában: „A kimerí
tő beszámolónak az a baja, hogy 
kimeríti a hallgatóságot."

Már említettük, s az író is el
mondja az olvasóhoz szóló beveze
tőjében, hogy sok ezer aforizma kö
zül választotta ki az itt közölt né
hány százat, s bizonyos, hogy nem 
volt könnyű dolga. Ezért is történ
hetett meg — s ebben a hibában 
a könyv szerkesztője is osztozik ve
le — , hogy egy aforizma („Némely 
írásműben van bátorság..." ) két 
helyen is olvasható a könyvben (60. 
és 66. oldal).

A Minden és még valami kötet 
mintegy kétharmadát kitevő aforiz
mákat négy ciklusba rendezte a 
szerző, s ezeket Szeles Károly ne
ves karikaturistánk egy-egy lcarika- 
túra-kompozíciója vezeti be, jó l és 
szellemesen érzékeltetve a követke



ző aforizmacsoport téma- és gon. 
dolat körét. A Művész a vészben 
ciklus természetesen az irodalmi 
kérdésekkel foglalkozik, s itt olvas
hatjuk a humorista következő ön
jellemző sorait is: „nem ápolja a 
nyelvét, hanem kiölti", vagyis hogy 
a szókimondó, s nem a választéko
sán célozgató, a harsány, és nem a 
szép szavakba rejtett bírálat az 
eszménye.

Bogdánfi Sándor aforizmáinak 
és humoreszkjeinek is egyik legfőbb 
jellemzője az időszerűség és elkö
telezettség. Több évtizedes újság
írói gyakorlatának, a politikai mű
vek fordításának és az önigazgatás 
gyakorlatában szerzett gazdag isme
retanyagának és tapasztalatának 
birtokában nagy biztonsággal igazo
dik el a hazai és nemzetközi kérdé
sekben egyaránt. Pontosan tisztá
ban van a szólásszabadság és a „szó
lamszabadság" közötti különbséggel; 
tudja, hogy „A fajgyűlölő nem a fajt 
gyűlöli, hanem az embert", s hogy 
„Az emberiségnek békére van szük
sége, a békének emberiségre"; hogy 
„Minél korlátoltabb az állam, an
nál korlátlanabb a hatalma" stb., 
de azzal is, hogy „Nemcsak azok 
elégedetlenek, akik nincstelenek, 
hanem azok is, akik telhetetlenek", 
s hogy az ilyen elégedetlenkedő 
számára az a legnagyobb baj, hogy 
„az egy főre eső jövedelem nagy 
része másnak a fejére esik".

Az elvétve előforduló üresjára
tok olyankor tapasztalhatók, ami
kor eltávolodik a társadalombírá
lat szilárd talajáról, s úgyszólván 
csak a (szó)játék kedvéért alkot 
aforizmát. Nehéz ugyanis egyetér
teni vele abban, hogy a szektás 
igazi leleplezése, ha megállapítjuk 
róla, hogy szekáns, vagy valakit 
azért hagynak faképnél, mert fa
képű, vagy hogy éppen tyúkszeme
sé a v ilág ...

Bogdánfi köztudottan nem egy 
műfajú író, hisz regényei is jelen
tek meg (a felnőttek és az ifjúság 
számára is kettő-kettő, melyek kö
zül egyet szerbhorvátra, egyet pe
dig románra is lefordítottak), to
vábbá irodalmi paródiái, három 
színművét pedig bemutatta a Sza
badkai Népszínház. Ügy tetszik 
azonban, hogy újabban az aforiz
mát és a szatirikus novellát, kar
colatot választotta kizárólagos kife
jező formájául. Ez utóbbiakból vá

logatott a kötetbe vagy húszat Ar
cátlan arcok címen. Közülük min
denekelőtt az emberi jellemvonáso
kat — természetesen a negatív vo
násokat — bemutató, felnagyítva 
reflektorfénybe állító írások ér
demelnek figyelmet. Az arcátlan 
például az a lépten-nyomon felbuk
kanó suttogó, elégedetlenkedő va
laki, aki nem azonosítható, mert 
„az arcát nem látod. Az arc helyén 
üresség tátong, a semmi. Nem ar
cátlan ő, dehogy, inkább jelenték
telen alak, akinek az arcán nem 
akadhat meg a szem, mert nincs 
is arca". S ez a „felismerés" külön
böző változatokban refrénszerűen 
ismétlődik az írásban.Ugyanígy a 
könyöklőnek nincs karja, csak kö
nyöke van, amely mindenütt végzi 
a dolgát, s igen eredményesen, hisz 
„a könyök gyakran többet ér az 
észnél, diplománál, sőt a protekció
nál is, bár egyik se kutya... "  A 
szolgalelkűnek meg lelke nincs, ő 
a felfelé alázatos, lefelé kíméletlen 
ember típusa: „Nekem is vannak 
alattvalóim, főnök vagyok, de a lel
kem szolga." A gőgösről, aki a szel
lemi, sőt még közelebbről az iro
dalmi életben gőgösködik, szinte 
személyes gyűlölettel, lírai hevület
tel, szarkasztikus gúnnyal ír, ha
ragjának valóságos zuhatagát bo
csátja rá. Arra figyelmeztet nyoma
tékkai, hogy a diktátor, a látható 
és láthatatlan, de mindenkor befo
lyást biztosító funkciókat halmozó 
hatalmasság az irodalom terén épp
oly ártalmas és veszedelmes, mint 
a (köz)élet minden területén. E be
folyást biztosító funkcióknak már 
puszta felsorolása is a leleplező 
szatíra telitalálata: „Többszörösen 
díjnyertes lángész, az aranyérrel és 
szuszpenzorral kitüntetett újító, az 
Akadémia állandó látogatója, a 
kormány legfőbb híve, közéleti cso
da és micsoda, számos fejnek a 
feje, a képviselőházi közlöny leg
főbb előfizetője, számos lap, folyó
irat legbelső munkatársa és főszer
kesztőjének megszerkesztője, a ki
adó tanácsok beadott tagja . .."  Az 
Arcátlan arcok írásainak legjava 
kétségkívül az emberi jellemvoná
sok, a negatív jellemek leleplezésé
vel válik ki a többiek közül, míg 
a társadalmi jelenségek karikírozá- 
sa kevésbé sikeres (Az elnyomott), 
s ezek között olyanok is akadnak, 
melyek időközben teljesen elveszí
tették időszerűségüket (A termelő).

139



Ki emlékszik már napjainkban, 
hogy volt olyan esztendő, amikor 
a rekord búzatermés okozott gon
dot a termelőnek!

Hadd emlékeztessünk arra, amit 
más helyen már leírtunk: Bogdánfi 
Sándor írásainak a szatíra az alap
hangja, mondhatnánk, a stílusa, 
szatirikus a valóságszemlélete — 
bármilyen műfajban fejezze is ki 
magát. A legotthonosabban azon
ban a maga kiformálta szatiri
kus karcolatban és aforizmában 
mozog. Az általa „félperces novel
lának" nevezett forma említésekor 
bizonyára felötlik az olvasóban Ör
kény István egyperces novelláinak 
mint esetleges mintának az emlék- 
képe. Elképzelhető természetesen, 
hogy a forma (ami végül is csak 
cifra szolga) vagy még inkább csak 
a terjedelmi megjelölés, esetleg az 
elnevezés talán Örkénytől ered, de 
azt Bogdánfi a maga szemléletéhez,

mondanivalójához igazította, telje
sen átformálta. Örkénytől már az 
is megkülönbözteti, hogy egyáltalán 
nem vonzódik a groteszkhez. Alap
vetően szatirikus szemlélete külön
bözteti meg hazai pályatársaitól is. 
Míg például Gál László humorát 
egyfajta lírai alaphang, a gyámol
talan, pórul járt hőseivel való mély 
együttérzés hatotta át, Kopeczky 
Lászó meg leginkább maga a cset- 
lő-botló polgár, kisember, aki kü
lönböző groteszk szituációkba ke
rül, addig Bogdánfi az esetek több
ségében élesen elhatárolja magát 
hőseitől, s ő maga legfeljebb jám
bor és gyanútlan áldozata az „alá
zatos", a „szolgalelkű", az „alatto
mos" stb. hősöknek, máskor és leg
inkább csak kívülálló megfigyelője, 
leleplezője a negatív hősöknek és 
jelenségeknek. Ezért lehet irántuk 
kegyetlenebb, kíméletlenebb, ezért 
súrolja szatírája nemegyszer a szar
kazmus határát.

JUHÁSZ GÉZA

FURULYASZÓ ÉS DISSZONANCIA

SZÜGYI ZOLTÁN: Ég a föld. 
Fórum, Üjvidék, 1980.

Szügyi Zoltán Ég a föld című ver
seskötetét elemezve az alábbi sorok 
szolgáltak útmutatóul:

mily részegek, ó mily buták is 
e sorokba verődő betűk,
de így mulatok 
ez az én jogom,

(Oly ünnepnapokon)
Három ciklusba osztotta a köl

tő verseit: A vakok tekintete fölé, 
Vagv ki vagy, Add nekem pásztor 
éneked. Nem is annyira a temati
ka tagolja így a költeményeket, in
kább a versanyaghoz való viszonyu
lása. Az első ciklusban a narratív 
képekből kibomló poétikai gondol
kodás adja meg a verseknek a kö
zös jegyet. Megítélésünk szerint ez 
a versvonulat a legtartalmasabb és 
legérettebb is a kötetben. A rövid 
közlések látszólag szenvtelen csör- 
gedezése, a meditatív-emlékező köl
tői helyzet szilárdan megszerkesz
tett szövegeket eredményezett. Az
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érzelmi töltet és a tudat társí tások 
nagy holdudvart vonnak a szóarchi
tektúra köré:

Toll száll. Egy egész madár szárny 
talán. Felém igyekszik. Ablakomnál 
megáll; mint nagy üvegfalakon 
olykor a Halál, 
bekukucskál; intenék, de 
repül is tovább.

(Nemrég álig tudtam még)

Azzal, hogy Szügyi lehűtötte, táv
latba állította e verseit, némikép
pen ráruházta az olvasóra saját 
létélményét, megközelítési szem
pontjait. A nyelv is higgadt, men
tes minden zaklatottságtól, csapon- 
gástól. Kitaposott út? Kipróbált 
modellek? Talán ... Mindenesetre a 
fiatal költő otthonosan mozog a 
választott módszerben, az asszoci
ációláncok induktív-deduktív inga
szerkezete híven követi közlésegysé
geinek sorjázását. Szügyi szuverén
nek érzi magát saját talaján, erről



tanúskodik a versépítkezés kereset- 
lensége, a félbehagyott közlések, a 
nyelvvel szembeni nemtörődömség.

A kötet második ciklusa, vagy 
mondjuk inkább tematikai-formai 
konglomerátuma szubjektumának 
már magasabb hőfokú, indulato
sabb, absztraktabb megnyilvánulá
sa. A verseket még inkább össze
zsugorítja, olyannyira, hogy nem
egyszer az egész szerkezete nem 
bírja el ezt a nyomást és töredé
kek kerülnek egymás mellé a tel
jesség helyett. Mivel a költemény 
szűkszavú, nem rendelkeznek a bi
zonyos jelképpé választott képek, 
szavak sem azzal a centripetális 
erővel, mely biztosítaná szimbólum
má növekedésüket. A szeszélyes, új
ra hangsúlyozzuk, túl intim ver
sek elveszítik minden .„közönséges 
nyelvvel" leírható jellegüket. Nem
egyszer csak a kötet többi versé
nek kisugárzása kölcsönöz némi 
,,poétikai delejt" a szertekallódott 
szövegrészeknek: „Miért háborgat
játok egyenes hátam? | Gyümölcs
kocsonya elmaradt üvegkockámból?
! Medvebunda mellől | Szögfácán?" 
(M iért háborgatjátok egyenes há
tam)

Bizton állíthatjuk, hogy a fenti 
négy sor kiemelése a versből sem
mit sem növelt megközelíthetetlen
ségén. A versek leírhatatlansága 
egyfajta kollázsielegükből fakad, 
rezignált, ingerült vagy álomszerű 
hangulatfoszlányok kerítik hatal
mukba a költőt, illetve az olvasót. 
A kommunikációtöltet nem elegen
dő az érzelmi vagy asszociatív dia
lógus felébresztésére. Ki kell emel
nünk ebből a kacatrengetegből (ka- 
cat = értsd csonka, használhatat
lan, elkallódott) az Albérletben cí
mű szöveget, melynél indokoltnak 
látjuk a szerkesztési technikát. Az 
ablakban megjelenő képek sorjázá
sa, a látvány töredékessége moz
galmas, kitűnő verssé áll össze. A 
pincelakás nyomott hangulatában 
az ostobán múló időből poézissé 
érő vallomás a kötet csúcspontja:

Alkony és két kutya.
Mer esni már.
Feltámadt a szél is. Biztos fél.
Ftíj. Fütyürész.
Papírfoszlányok. Apróbb bogarak. 
Egy derékba szelt ember.
Aztán csak a piktor sötétje.
Egy élet is elmúlhat észrevétlen.

(Albérletben)

Hiteles, megélt, érett. A szűksza
vúság letargiát jelent vagy kiáb
rándultságot, csöndes kétségbeesést 
a vers szintjén. Több szólamú, 
szuggesztív versbeszéd. A mottónak 
választott sorok itt teljes érvényű
ek, a Vagy ki vagy többi darabjá
ban viszont, bár a költő (enyhén 
mazochisztikusan) urának nevezi a 
költészetet, öncélú manőverek a 
szavak, emlékfoszlányok, mondattö
redékek, csonka közlésegységek,
csorba képek ólomkatonáival. Az 
önkényuralmat csak úgy lehet a 
vers felett gyakorolni, ha tisztelet
ben tartjuk annak alaptörvényszerű
ségeit. Ellenkező esetben magán
ügyekké absztrahálódnak, vagy
mondjuk személyesülnek a közlen
dők.

Az Add nekem pásztor éneked 
ismét felfelé ívelést jelent a kötet 
középső részének hullámvölgye
után. A vers itt is szikár, ám újra 
visszatalált a közlésig, a gondolati
érzelmi kommunikációig. Talán túl 
idillikusnak és archaikusnak érez
zük a pásztorfurulya központi mo
tívumát. Összetettebb hangszerelé- 
sűek ezek a versek, minthogy gon
dolatunkba a kis fúvós hangszer 
szelíd hangját idéznék. Szügyi telj
hatalma a versen itt mutatkozik 
meg leginkább: jelentőségét veszí
tette, közönyös a poéta számára 
műve. Nem kierőszakolt intimitás 
ez, mint a fent említett ciklusban, 
magától értetődő, egyértelmű ön
megnyilatkozás. Nem kacérkodik, 
acsarkodik tovább a verseivel, egy
szerűen megír valamit. Már nem 
tetszeleg a vak poéta szerepében, 
nem alázkodik meg exhibicionista 
felhanggal médiuma előtt. ír. Tö
mören. Fegyelmezetten. Ismét szűk
szavúan. Közöl. Visszanyerte biz
tonságát:

A nyelvvel van még csak baj.
Sebes.
Csomagolok.
ízét nem sejtem.
Értemnek.

(Elmenőben)

Szügyi Zoltán verseskötete egy 
még ki nem alakult költőt jellemez. 
Útkeresése még bizonytalanságok
ba sodorja. Ám elő-előbukkannak 
érett, „megtalált" formák, módsze
rek. összevetve a kötet különféle 
törekvéseit, a mérleg mégiscsak 
kedvező irányba billen. Bár meg-
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bocsáthalatlan bűnnek számít ta
nácsokat adni egy költői kamasz
korából éppen kilábaló poétának, 
mégiscsak rávisz a jó szándék: ke
vesebb modernizáló el idegenedet t- 
séget, verssel való pörlekedést és

BÁNÁTI GYERMEKDALOK

BERKI ILONA: Kaland a mezön. 
A szerző kiadása, Versec, 1980.

Apró írások azok, melyekből Bánát 
mai életéről tudunk. Egy-két hír
adás, néhány múltba révedt vers, 
időnként egy tárca vi^y hazaláto
gatás nyomán született riport. C sak 
nagyobb eseménynek van vonzó 
ereje itt. Az olvasó előtt az újságok, 
folyóiratok lapozgatása közben úgy 
rémlik, hogy Bánát világát nagyobb 
távolság választja el tőlünk, mint 
amilyen széles a Tisza, mert amint 
átkel az ember rajta, megváltozik 
a kép s úgy jelenik meg előttünk, 
mint valami régi édeskés emlék, 
amelyet most újra kell felfedezni. 
Igaz, gazdasági életünk vérkeringé
sében benne él Zren janin is, Kikin- 
da is, Csóka is, Pancsova is, hír 
kel Debelyacsáról, Vojlovicáról is, 
hallunk az écskai művésztelepről, 
most már egyre többet a bánáti 
naiv művészekről, a Delibláti ho
mokpusztáról, valamicskét Mclen- 
céről, de keveset a helyi színezet. 
visszatükröző irodalomról. A még 
ma is ott élő írókról, költőkről 
majdnem annyit vagy még keveseb
bet tudunk, mint muravidéki alko
tóinkról, mert a bánátiak legtöbbje 
nem a Bega, nem a Temes, nem 
az Aranka partján alkot, sem a ver
sed Várhegy alatt, hanem valahol 
Bácskában: Újvidéken, Szabadkán, 
Zentán, s témáikban csak néha tér
nek vissza a bogáncsvirágok valá- 
gába.

Hosszú idő után most Bánátból 
eljutott hozzánk egy verseskönyv, 
amely váratlan betoppanásával egy
szerre felszínre vetette ezeket a kér
déseket mind. A nagyon halk lélek, 
Berki Ilona nem is gondolhatott 
arra, hogy a Kaland a mezőn című 
kötetének gyermetegen lágy hang

pózt, kevesebb túlzott önfegyelmet, 
merevséget, elvontságot és több vé
gig kimondott gondolatot, érzékel
hető képet, tiszta közlést, teljessé
get (félredobva a kritikusi többes 
számot) várnék el én.

KOPECZKY CSABA

vételű költeményei visszhangjukkal 
fölzavarják az Idő állóvizét, és sok 
múlhatatlan emléket felidéznek: 
azokat, akik Börcsök Erzsébettel 
egyidejűleg Bánátban alkottak (Ber
ki Ilonát Börcsök Erzsébet társasá
gában ismertem meg) és műveikkel
— itt igen, a couleur locaie-ra gon
dolok — gazdagították irodalmun
kat.

Külön értéke ennek a gyermek
verseket tartalmazó kötetnek, hogy 
kétnyelvű, tehát az iskolás ifjúság 
minden tagozata számára alkalmat 
nyújt, hogy a Versec környéki vidé
ket, a Kárpátok legdélibb nyúlvá
nyain a természeti szépségekét 
megismerjék, és apró kis legendá
kat örökítsenek meg legkisebb ol
vasóink emlékezetében. Ezek a Vár
hegy alatt született versek oda visz
nek el bennünket, ahol mindig oly 
nagy szeretettel töltöttük el napja
inkat, s ahová — ilyen kedves kis 
versek olvasásakor — visszavágyó
dunk.

Jó lenne, ha a mi gyermekeink 
számára a mi iskoláinkban is több 
alkalom nyílna arra, hogy legkisebb
jeink megismerkedjenek Bánát vég
telen síkságaival, szikes földjével, 
forgószeleivel, kis sivatagjával, a 
Delibláti homokpusztával, nagy ker
tészetével, a pancsovai réttel, gyógy
fürdőivel, kamillamezőivel, műem
lékeivel, Jovan Popovié tájával és 
embereivel s mindazokkal, akikről 
Bánát nemzeteinek, nemzetiségei
nek irodalma, művészete mesél.

Ehhez igen hasznos indítás lehet 
Berki Ilona könyve, amely a ver
sed Várhegy alól nyit kilátót a 
Bánság felé.

VÖLGYI ENDRE
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HIDAK ÉS HIÁNYOK

A jövőben is élni. Délszláv szerelmes versek. 
Susreti: Mađarska poezija u Jugoslaviji. 
Válogatta és fordította: Kenyeres Kovács Márta. 
Életjel Könyvek 21. és 22. Szabadka, 1980.

Közhelynek hangzik, mégis le kell 
írjam: jó érzés, ha szép könyv ke
iül a kezembe, amely nemcsak 
köntösre szép (az ízléses fedőlapok 
különben Siskovszki András mun
kái), de tartalmát tekintve is az.

így vagyok Kenyeres Kovács 
Márta két fordításkötetével. Az 
egyiket magyarból szerbhorvátra, a 
másikat szerbhorvátból magyarra 
„mentette". Nem mentcs-e valóban, 
ha nemcsak egy anyagba öntve él 
a gondolat, hanem más matériá
ban is szerencsét próbálhat? Más 
tér légkörét „népesíti be" ekkor, 
más közegnek közvetíti üzenetét.

Kevés olyan fordító akad, aki 
két nyelv vidékén otthonosan mo
zog, de nem ám úgy, hogy mindent 
a saját nyelvére pörget, hanem aki 
más nép vizein is otthonosan hajó
zik, viszi el áruját idegen tájakra. 
A vikingeknek ez a megismerési vá
gya, kalandkereső szenvedélye él 
Kenyeres Kovács Mártában, s kap
juk mi olvasók a „tömjént és mir
hát" olyan természetességgel, mint
ha csak a kamra egyik polcáról ke
rültek volna elő.

Mondjam hát a kötetek címét: 
A jövőben is élni, Susreti; a költők 
nevét, akiknek a versei a fordítá
sokban élnek tovább, inkább a szá
mot, hisz hosszúra nyúlna a sor: 
19 szerbhorvát, szlovén, macedón; 
31 magyar. S ahogy nézem, ezek 
mind huszadik századbeliek. Ható
sugarában a két kötet ellentétes: 
nagy területről gyűjti a sugarakat 
az egyik, s összpontosítja kis terü
letre, ezek a magyar fordítások; 
majd kis területről, a vajdasági iro
dalom berkeiből szórja a fényt, 
vagy igyekszik bevilágítani a dél
szláv nyelvterületet, ezek a szerb
horvát fordítások.

Antológiák esetében vizsgálat 
tárgya lehet a válogatás is, tolvaj
lámpa, melynek fényénél kirajzoló
dik a fordító arcéle. Ilyenkor vi
tatkozhat az ember: miért épp ezt 
ültette át és nem mást, de a kö
tet végleges, lezárt világ, csak utá
naballaghatunk a fordítónak. An

nak meg szuverén joga, hogy azzal 
foglalkozzék, amihez kedve tartja. 
Kenyeres Kovács Márta pedig a 
szabadkai költőket is szóhoz juttat
ja. Itt látjuk: Vladimir Stevanov, 
Marija Šimoković, Petar Vukov, 
Dér Zoltán, Gulyás József, Kopecz- 
kv László, Laták István, Molcer Má
tyás, Urbán János, Virág Ágnes és 
Zákány Antal verseit. Szabad ezt 
így? Az elfogadott értékrendet át
vágva, a saját ízlésére bízni magát? 
Ha ez lenne az egyetlen létező an
tológia, akár a magyar, akár a 
szerbhorvát nyelvű, amelyen ke
resztül a két nép olvasói közeled
hetnek a másik irodalmához, akkor 
lehetne beszélni az átrendeződés 
szükségességéről, hiányok pótlásá
ról. Mivel nem ez az eset, a válo
gatást sem nevezhetjük útvesztő
nek, inkább egy lehető ösvénynek 
a megismerés felé.

A fordítások bányamélyébe vet
ni egy pillantást azonban már sok
kal előbbre mutató tevékenység. 
Desanka Maksimovié két versét fag
gatom: előbb a Félelem (Strepnja), 
majd a Boldogság (Sreéa) címűt.

Mindkettőben a hírtartalom át
vitele tökéletes. A fordítás olyany- 
nyira természetes, hogy magyar 
verseknek tűnnek. A teljes egyen
értékűséget azonban a másodiknál 
valami zavarja: formai eltolódás a 
fordításban. Aki persze nem hason
lítja össze az eredetivel, talán ész
re sem veszi, hacsak a rímek szür
kesége okán nem zarándokol visz- 
sza a szerb versig.

Vizsgáljuk csak meg előbb a 
Félelem eredetijét és fordítását szó
tagszám és rímek szempontjából:

Eredeti Fordítás

I. 12/a I. 10/a
11/b 12/b
12/a 12/c
11/b 12/b

II. 12/a II. 10/a
12/b 11/b
12/a 11/a
11/b 12/b
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III. 11/a III. 12/a 
11/b 12/b
12/a 12/a
11/b 12/b

A fordítás rímei híven követik 
a szerb vers „előírta" képletet. Kivé
telt képez az első versszak harma
dik sora. Talán csak az eredetiek 
csengenek össze dúsabban, gazda
gabban. Szótagszám tekintetében a 
szerb költemény a tizenegy és ti
zenkettes számot váltogatja, vari
álja; a magyar meg a tíz, tizenegy 
és tizenkettővel „zsonglőrködik". 
Találkozás csak az első versszak 
harmadik sorában van, eredeti és 
fordítás között, valamint a harma
dik versszak harmadik sorában, 
ahol történetesen a rím is egybe
vág. Ez a fordítás a kétségtelen 
műgond jeleit mutatja mégis, a
nádszál hajladozását, „földhözra
gadt" táncának kötelékeket feledte
tő gráciáját. Természetesen a mind 
nagyobb egyezés a cél, de mivel a 
fordító más anyagban dolgozik, 
mint az eredeti mű alkotója, a ki
sebb eltérések tolerálhatók.

A másik vers, a Boldogság for
dítása, mint már említettük, for
mai szempontból nem mondható 
sikeresnek. Az eltérés „átka" első
sorban a rímeket sújtja, s így ka
punk zenei párhuzam helyett el
hajlást. Figyeljük meg:

Eredeti Fordítás
1. 10/a .1. 11/a

9/b 10/b
12/a 12/c
11/b 12/d

II. 10/a II. 11/a
13/b 10/b
12/a 12/c
10/b 13/c

III. 12/a III. 10/a
11/b 11/b
11/a 12/c
10/b 10/a

A rímekről itt még elmondhat
juk, hogy szegényesek, esetenként 
mondvacsináltak (II. versszak 3. és
4. sor: csöndben — ütem ében).

További elemző Összevetés még 
inkább napvilágra hozhatná a for
dító munkájának erényeit, illetve 
fogyatékosságait, s megjelölhetné 
lehető fejlődésének irányát. Erre 
azonban nincs ehelyütt lehetőség.

Különösen a szerbhorvát nyelvű 
kötet fordításainak analizálására 
nem vállalkozhatunk. Átfogó kép 
megalkotása nélkül azonban, ha 
mégannyira impresszionisztikus is, 
mégsem vehetünk búcsút a két kö
tettől.

Kenyeres Kovács Márta kétség
telenül jelentős fordítóvá fejlődhet 
és értékes szolgálatot tehet azok
nak a nyelveknek, illetve nyelvi 
közösségeknek, amelyekkel fordítá
sai révén foglalkozik. Ebben a fel
adatvállalásban segíti irodalmi tá
jékozottsága, ízlése, zenei fogé
konysága, kiváló nyelvismerete, 
szorgalma, a választott tevékeny
ség iránti lelkesedése. És — véle
ményünk szerint — van még egy 
ritka tulajdonsága: könnyen átáll a 
fordított vers „hullámhosszára", így 
a hangulati „átmentések" csaknem 
tökéletesek.

Ahol a hiba rejlik — Ács Ká
roly, Csuka Zoltán, Fehér Ferenc . . .  
fordításai nyújtják elsősorban az 
összehasonlítási alapot —, az a for
ma és a nyelv. Fordítónk nyelve, 
úgy érzem, nem elég választékos, 
nem elég költői. Itt természetesen 
nem egy kicifrázott, fölvirágozott, 
mesterkélt nyelvre gondolok. Sok
szor, ez tudvalevő, az eredeti puri
tánsága sem engedélyez mást, mint 
eszköztelenséget. De ezen a téren 
igenis van még sok tennivaló. A 
formai elhajlások „visszagörbítésé- 
hez", eredetivel való folytonos össze
méréséhez pedig egészen biztos 
több szakmai fegyelemre van szük
ség.

Értem én Kenyeres Kovács Már
tát. ő t fordítás közben a „hang 
meglelésének" öröme sarkallja, so
dorja, viszi előre, s a „makulátlan
ságra" való törekvés, talán úgy hi
szi, megrontaná a fordítás elsőd
leges frissességét, lendületét.

Kérem, mi olvasók, tömény esz
tétikumra éhesek, telhetetlenek 
azonban mindent akarunk: hírtar- 
talmi és formai hűséget, tehát ter
mészetességet, amelybe az eszköz, 
a nyelv épsége, pallérozottsága, fé
nye is beletartozik. Kenyeres Ko
vács Mártától sem kérhetünk mást 
számon.

Fordítónk kötetének megjelené
se mégis a hídverés munkáját jut
tatja eszembe, a hidakat, amelyek
ről Ivó Andrić szólt oly feledhetet
lenül szépen.

VIRÁG ÁGNES
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BODROGVÁRI 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 első magyar nyelvű önálló kö
tete, amelyben filozófiai megközelítéssel, a filozófia 
egyes tételeinek, nagy filozófusok gondolatainak felhasz
nálásával 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 nagyszerű 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 tényezővé 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 szerző bonckése alá a megfelelő 
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 Veljko Vlahović Munkás
egyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), 
vagy pedig a Fórum újvidéki és szabadkai, valamint a 
szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolható meg.
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ANDRUSKÓ KAROLY CSÉPE IM RE EM BERKÉI
(fametszetek)

Rendhagyó könyvecske ez: Andruskó Károly zentai grafi
kusművész megrajzolta a nyolc évvel ezelőtt 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 5x7 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 jó l ismert Csépe-világot” .

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

SZÉKELY TIBOR A VILÁGJÁRÓ VADASZ
(Vojnich Oszkár élete és munkássága)

Ezzel a kötettel Székely Tibor tizenhatodik művét kapja 
kézhez az olvasó. A neves világutazó, aki jelenleg városunkban i 
él, ezúttal nagy elődjének, a szabadkai születésű Vojnich Osz
kárnak az életével és munkásságával foglalkozik. Egy új, humá
nus világnéíet korai képviselőjét látja benne, s olyan neves '
kutatók és néprajzi gyűjtők közé sorolja, mint amilyen Stevo 
és Mirko Seljan, valamint Dragutin Lármán, Stanley kongói 
expedíciójának 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 első terjedelmes életrajz. 
Már csak ezért is megkülönböztetett érdeklődésre tarthat szá
mot. Még inkább növeli értékét, hogy megírásakor a szerző 
nemcsak az egykorú lapok híradásaira támaszkodott, hanem 
szép számban idézett Vojnich Oszkár mindmáig kiadatlan leve
lezéséből és tizenhat, dokumentumértékű fényképét 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 művei 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 ezelőtt közölte először az Üzenet, 
illetve a Rukovet; az utóbbi Marija Cindori hiteles fordításában. 
Őszinte vallomás ez a szülővárosról, amelynek emléke kitöröl
hetetlenül él a máshova sodródott íróban, akinek ez a műve „, 
egyik legjelentősebb alkotása.

A tetszetős 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 megrendelhetők utánvétellel a 

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


