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MIHAJLO KOVÁCS 

TITO 

ÉVEK A MÚLTBAN 

Felettünk, Európa felett 
sötétség jellegei hullámokat hintenek, 
és bensejükb ől olvadt ólom folyama 
ömlik alá zuhogva .. . 

Villámcsapás a lelkekben és a határokon .. . 
Veszt őhelyek és bitófák n őnek a dombokon .. . 

Küklopszok égnek, feszítik páncéljukat, 
erdőben s a rengetegben kísérteties hang ugat. 
A halál kaszája élesen pendül, 
s gyerekekb ől és vénekb ől 
jó széles rend d ől . . 
Békés mez őkön tűzvész 
szaga száll . . 

Csendes vizek felett 
vigyorog a halál .. . 
Csak ott, íme, az ember, ő, Tito, 
igaz ügy katonája, 
nem süti le szemét, 
ügyet sem vet a halálra — 
az ember élete jogán száll 
szembe 
erőszakkal, elnyomással .. . 
Egyenlőtlen, véres csata dúlt, 
s az igazság alatt a dúló porba hullt. 

A JELEN ÉVEI 

A világ felett újra villám sziszeg, 
a halál gépei új dalba kezdenek, 
ismét hallik az ismert kaszapengetés, 
és új szörny szárnyán gyúlik újra t űzvetés . . 

És ismét ő, az ember, a világ lakója, 
gondolatnyit sem vár: 
mint valaha, harcba száll 
igazságért, jogért, 
jó emberek 
gondtalan álmaiért, 
örök jogaiért .. . 
Az emberért 
nagy szívét 
tenyerén adja, 
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milliókat egyesít gondolata 
millió szívekben 
épít 
békét... 

ÉVEK A JÖV ŐBEN 

Mint rég, most is éveket lát, 
melyeknek vívmánya a jog és az igazság .. . 
Virágban látja a puszta földet, 
amelyet még fel sem törtek, 
mert azelőtt nem termett .. . 
Látja a kort, amikor 
megsz űnik a gyűlölet és a terror, 
s milliók szívében a helyet 
örökre elfoglalja a szeretet. 
Amikor majd egy kert lesz a világ, 
s aki nézi, mást ott nem is lát, 
csak nagy szíve nyomán virító, 
nemes növényeket, 
mert barátunk, 
testvérünk és elvtársunk, Tito, 
ezért küzd, mindig 
erre törekedett. 

BRASNYd István fordítása 
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FIATAL KÖLTOK VERSEIBOL 

KISS ENDRE 

TAVASZI UTÓJÁTÉK 

Feslő  rügyek csipkeárnyékában édesebb gyümölcsöket 
álmodik a megélt tavaszok emléke. 

A zsibongó rovarboly zsongásába az elmúlás 
röpülő  szekerének zöreje vegyül 
s az ágak közül szellemarcok lesnek rá. 

A csicsergőn csobogó szellőkutak 
szivárványködében vitaminhiányban szenved ő  
kislány áll — háttal a fák ágainak. 
Könnyeit magába issza a kábán eszmél ő  föld. 

KONTRA FERENC 

AZ UTOLSÓ 
SZERELEM 

siess velem 
benned vagyok és újra indulunk 
megélek 
odaát a véred leszek 
várunk 
elolvadt pelyhekb ől állunk 

egy éjszakányit érek 
te is csak egy percig érzed 
vonzásban és indulatokkal 
valamikor századunk végén 

REGÉNYVÁZLAT 

LŐRINC TERÉZ 

ÉJSZAKAI SÉTA 

Sűrű  csönd karéjából 
kibomló világtalanság, 
megkövesedett bánatkoszorú. 
Tovaringó madárraj csapódik 
vak tükrödnek, éjszaka.. 
Magunkat látom benned 
homályba bukott szemmel. 
Érdes sugaraim fölsebzik 
vibráló tested, 
csordul a vér: csillaghullás. 
Foglyul ejtett egyetlen 
kristályélt ű  vágyam: 
lemarni az id ő  karmait, 
ledobni a megszokás koloncait. 

Valószer űtlen ösvényre léptem, 
elhagyva a jól bevált 
véges utakat — 
az időtlenség árnyéka nyomomban. 

„Ez lenne szép, ilyesmit szeretnék 
csinálni: egy könyvet — semmir ől." 

(Gustav Flaubert) 

— Göröngyök — szólt a kertész, és kérges ujjaival összenyomta a 
barna földdarabkákat, majd a tengerbe szórta. A pilóta nem felejtette el 
kikapcsolni a rádiót. 

Semmir ől sem akart tudni, ami az emberekkel történik odalenn. 
A fest ő  a pusztulás színeit kereste, és gondolatait a Csönd nyelvére 

fordította. 
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Egy madár elhagyta fészkét. 
A kertész gondterhelt arcára közönyt festett az alkonyat. 
A pilóta lassan magához tért. Megcsömörlött a tenger a térbeli kiter- 

jedését ől, és először gondolt harag nélkül az emberekre. 
A fest ő  egy madarat vett észre a közelben. 
A sirály apró halakra vadászott. Az égen megjelent az els ő  csillag. 

A kertész kifejezéstelen arccal figyelte a félhomályban közeled ő  
repülőt. 

A pilóta nem kapcsolta be a rádiót. 
Egy ember állt a parton. 
A fest ő  szélnek eresztette vázlatfüzetének lapjait. 

SÁRVÁRI ZSUZSA 

VIRÁGÉNEK 
Z-nek szeretettel 

Fejed a vállamon, 
kezed fejemnek párna. 
Tested a takaróm, 
testém testednek ágya. 
Lehet, hogy nem hiszed, 
de nélküled már nem vagyok. 
Engedd, hogy szerethesselek, 
legyek örökre egy veled. 

Szólnod sem kell, 
csak szeress, 
feltétel nélküli megadással, 
természetesen, 
ahogy a madár a derült ég felé szárnyal. 

Kérleld az alkonyt, 
legyünk bizalmas kettesben. 
Kérleld a hajnalt, 
adjon friss sebeket, 
mert magába fúl minden ölelés, 
ha a legszebb szó is kevés. 

ATTITŰD 
 

a ránk feszül ő  éjben 
ürességb ől és hidegb ől 
formáltunk magunknak csillagokat 
s a hallgatás vált 
minden érzés kifejez őjévé 

 

félig pőrén elemmé bontva 
önidőm vesztve 
szakadatlan mélyebbre 

— tenyered megváltás volna 
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így szótlanul könnyebb kivárni 
tegnapi szavam 
valaki majd f elolvassa sorsunk 
s beszél helyettünk az elfüggönyözött szobában 

— Prométheuszt sem ölték meg, 
maga láncolta meg magát. 

 

rejtelmes valósága egy igennek 
amely akart téged 
önmagam vélt védelmére 

URBÁN F. GÁBOR 

KORAI NAPFÉNY 

Hervadt tereken 
hideg csatangol. 
Bölcs, öreg felhők 
fenyeget őznek, 
aztán megenyhülve 
havat hintenek 
házaink tetejére .. . 
Bizonyságul 
szándékuk nem oly komoly, 
könnyült lelkük 
ritkuló falain át 
elengedik téli napnak 
egy-egy eltévedt 
sugarát. 
Ki gondolná, 
percek múltán 
az emberek 
sár, víz helyett 
hóban jártak az utcán. 

HÉTVÉGE 

Autó tülköl a téren 
bele a gyerekzsivaj 
közepébe. 

Nem tudom, kinek hogy, 
nekem ez is hétvége. 

Ahogy lesem a buszt 
a sarok mögött, 
nem jön, 
mert tudom, 
ez is hétvége .. . 

Ahogy a szomszédban 
húst klopfolnak, 
habot vernek, 
porszívóznak, 

ez is lehet 
hétvége. 

Ahogy a hold 
már látszik, 
mielőtt a nap elbújna, 
ez is olyan hétnek a vége, 
ahol ott a következ ő  
kezdete. 

VANKÓ GERGELY 

AZ AJTÓBÓL NÉZEM 

Az ajtóból nézem 
a két fát: 
állnak rendületlenül. 
Ágaik felül 
csonkák. 
A rájuk boruló eget 
támogatják. 

NEM SZÁMOLOM 

Nem számolom 
a köröket, 
melyeket megteszek 
napról napra. 
Számolja-e 
szárnycsapásait a sirály, 
mielótt lesújt 
a habra? 

VAN ÚGY 

Van 
hogy néha írnánk is 
meg nem is. 
Habár belülr ől 
valami hevít, 
parazsa ellobban, 
mielőtt tintát 
forralna a tollban. 
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KÉZFOGÁS OK  

SZERBHORVÁT ,NYELVEN ÍRÓ 
SZABADKAI KÖLT ŐK 

MARIJA ŠIMOKOVIC 

KÉT SZERELMES VERS 

 

EGYSZER ŰEN ITT VAGY .. . 

Egyszer űen itt vagy és lélegzel velem, 
szavak nem kellenek sem neked, sem nekem. 
Nem kell a dal, a csend, a t űzzel perzselés, 
itt vagy és ez oly jó, mint az est, a sejtés. 

Megfogod a kezem, simítod kezeddel, 
a szoba is meleg, óvol figyelmeddel. 
A pulóvereden a világ e része 
a legvégső  Észak oázis-vidéke. 

Egyszer űen itt vagy és lélegzel velem, 
még emlékem sincsen ennél szebb, jobb nekem. 
Kihuny az ablakon a nap minden fénye, 
a csillag is alszik mibennünk ma éjjel. 

Egyszer űen itt vagy és lélegzel velem, 
itt kezd ődik a fény, s az id ő  énnekem. 
Még emlékem sincsen ennél szebb, jobb nekem, 
egyszer űen itt vagy és lélegzel velem. 

 
AZT GONDOLTAM .. . 

Azt gondoltam játék a szerelem, 
hogy a sorsot csigaként pörgetem. 
Hogy jobb vagyok e dologban mindnél, 
hogy addig tart, míg nem mondom: Elég! 

Egyszerre csak a csiga elromlott, 
fényes eső  száz cseppje szétomlott. 
És amikor újra nekikezdett, 
észrevettem, hogy szabályt tévesztett. 

Kört a körhöz vissza nem juttatott, 
a lelkemben mély barázdát hagyott. 
A barázdát f űvel, százszorszéppel 
vetette be, s barna gesztenyével. 

Keveredett a kín és a mámor, 
választásról szó sem lehet már most. 
Szétdobta a kártyákat a csiga, 
ily módon lett játékból rabiga. 
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PETAR VUKOV 

VERSEM VÁRA 

Szavakból építek neked mentsvárakat, 
álmatlan éjeim magányos dala, 
de jaj, omladozik e váraknak fala, 
elragadja őket egy csíra-áradat. 

S az életre kelt vers szavai elt űnnek, 
e fehér szikrái a csillagfénynek, 
elhagyják otthonuk, új utakra térnek, 
s idegen tájakon új játékot űznek. 

S én sorra kutatom a virágkelyheket, 
de az elt űnt várat már meg nem találom, 
elillant, mint az illat, elszállt, mint az álom. 

1 

Tet ő  s alap nélkül áll az új épület. 
Az öreg nap rá csodálkozva bámul: 
Tűzmadár választott ily házat otthonául. 

SLAVKO MATKOVIC 

A TÁRGYAKRÓL 
RAJKO BALABAN— 
SIBIRSKI 

PILLANTÁS 
A CSILLAGOKBA 

A csillagok és 
az éj között 
áll az ember 
áll és a kétszeresen szántott 
barázdába 
zuhan 

Az ember az ég árnyékában 
áll és zuhan 
a szűk időn át 
az éjésa 
csillagok között 
egyes-egyedül 

A csillagok mögött 
hangtalan sötétség, 
könnyek, 
születés és 
halál sehol 

A tudat mögött 
valaminek a közepén 
hadd peregjen 
a titok. 

minden tárgynak szobámban 
kétféle jelent ősége van 
mint képeknek a térben 
mint képeknek bennem 
mint képeknek 
nevükön nevezem őket 
így tanítottak 
eszerint következtetek 

mindennek van képe 
mindennek van neve 

de mindig megvan 
az egyetlen igaz szó 
az egyetlen igazi kép 
rajtuk keresztül határozzuk meg 
az adott tárgyakat mind 
mert ez a név 
a kép képezi a szót mint nevet 
a szó mint név képzeteket alkot 

a szavak a képek jelei 
a kép valóság 
ezért kell ismerni a szavakat 

a jeleket 
a képeket 

van egy tárgyam 
kezemben tartom 
így van képem róla 
de nincs meg a nevét jelöl ő  szó 
ez a tárgy 
Távol-Keletr ől van 
de nem tudom a'nevét 
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ismerem a képét, tartom 
ismerem a funkcióját, meggyújtom 

mi a szó mint név 
kép-e a térben 
kép-e bennem 
mert amikor a NAP-ot látom 
az olyan mint a fény 

mint a villanás 
mint a kör 
mint az ég 
mint a világosság 
mint a nyár 
mint a n ő  
mint az öröm 
mint a szabadság 

olyan mint százegy dolog 
olyan mint a Nap 

a Nap 
mint kép a térben 
mint csillag 
amely nem szó mint név 
mert a Nap a Nap képe 

LAZAR 
FRANCIŠKOVI Ć  

HÁROM 
SÍKSÁGI VERS 

MAGÁNY 

Bodzafa furulyán 
fekete föld dudál 

Madarak morzsolják 
fagyok maradékát 

MAGAM 

A rétek 
tengerhárfaként 
zúgnak 

Magam 
kalásznedvekbe 
merülök 

SZÁLLÁS 

Áll a szállás 
mint az ázott madár 

Dermedt szivárvány 
feszült bánatív a síkság fölött 

MIRKO KUJUNDŽI Ć  

MESTERSZONETT 

A PANNÓN ANYÁHOZ CÍMZETT 
SZONETTKOSZORÚBÓL 

A szállások mind a távolba ragyognak, 
Pompáznak a cs űrök, mint órjások, sokan. 
Az id ő  mérföldes léptei haladnak, 
Növő  gyermekednek legszebb álma fogan. 

Nehéz munka közben a mez őn dolgoztál, 
Ó, jó kezeddel a jobb éltet alkottad. 
Napszámos ingeket mindenkinek varrtál, 
A szíved darabját a földbe ágyaztad. 

Nézd, egy gyermeked már az életét adta, 
Yucca-liliomok fájdalma fojtogat. 
Ám er ős szellemed magát meg nem adja, 

Húrjaid között most az egyik elszakadt. 
Oda van az egész falu  már örökre, 
Zöldell ő  földedé vagy te mindörökre. 
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ROBERT G. TILI 

FREE JAZZ 

(a lassításról) 
állítsd meg azt a repülő  halat 
Szerjozsa 
és emlékezz 
Sze f roniuszra 
milyen rozsdásan csikorogtak 
a fenomenális délutánok 

kérlek ne játssz itt az orrom előtt azokkal a lopott kártyákkal 
és imádkozz 
átkozott legyél 
ha nem meséled el 
mindazokat az átkos 

sikolyos 
sírós 

remetetörténeteket 

mindent bebizonyítottak 
a hegedűk a halandók szegényes ajtajai előtt 
te édes bosszúálló 

udvarló 
ne térj haza 
soha többé 

nézzétek 
az ostobát 
(most játszd el 

fügyüld el 
hogy érzed magad) 

KENYERES KOVÁCS Márta 
fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

SZČSLLŐSY VÁGÓ JANKA 

A KÖNNY ÉS A NEVETÉS MESTERE 
SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT BRAHMS 

Johannes Brahms (1833-1897) életútja az Északi-tenger partjáról vezetett 
a német földön és a német történelmen át Bécsbe. Születése évében Wagner 
és Verdi 20 éves volt, Mendelssohn és Schumann nagy sikereiket aratták. 
Brahms ifjúsága is a Vormártz idejére esik, de alapelménye és magatar-
tása jellegzetesen 1848 utáni. Nemcsak pályájának kibontakozása esik a 
század második felére, zenéje is a század őszének hangján szól. 

A kis Johannes változatos környezetben nevelkedett; otthon a szű-
kös viszonyok ellenére derűs és szeretetteljes légkör uralkodott, az Ulricus-
strasse sajátos atmoszférája, a kikötői kószálások, a vasárnapi táncvigadal-
mak kényszerű  zongorakíséretei: mind-mind megannyi élmény a kószáló 
gyermek számára. 

A véletlen, a körülmények szerencsés összejátszása folytán sikerül 
elkerülnie rendkívüli tehetségének eltékozlását, s kit űnő  tanárának, Edu-
ard Marxsennek a jóvoltából alaposan kifejlesztenie azt. Hiányos iskolá-
zottságát is módja nyílik pótolni és csakhamar mint jól felkészült zongo-
rista és rendkívül muzikális rögtönz ő, pódiumkísérőként szerezhet ne 
vet magának. 

Ezekben az években bukkan fel a hamburgi zenei körökben az ismert 
magyar hegedűművész, Rem4nyi Ede, aki alig néhány évvel kés őbb, 1853-ban 
állandó kísérőjeként magával viszi őt hangversenykörútjaira. Így talál-
kozik Brahms Hannoverben a század klasszikus heged űjátékának finom 
és biztos ösztönű  megformálójával, Joachim Józseffel, akit muzsikája 
mélyen megragad és nagy szeretettel foglalkozik fiatal és szinte még 
ismeretlen vendégével. A zenei vezéregyéniségek ismeretsége lassan min-
den számottevő  muzsikuskörbe bejuttatja Brahmsot. S még egy meg-
határozó élmény: látogatás Schumannéknál. 

Robert Schumann-nak Brahms iránt érzett lelkesedése óriási. Szinte 
az utolsó pillanatban, az idegszanatórium el őtti évben fedezi fel benne 
boldogan a zsenit és kitűnő  érzékkel ismeri fel zenei irányzatának folyta-
tóját, szellemi örökösét. A legmélyebb hatást kétségkívül Schumann gyako-
rolta Brahmsra, elsősorban zongoramuzsikájával. A tanítvány azonban 
szinte már az első  pillanatban más hagyományra is támaszkodik: Men-
delssohnra, Schubertre, Beethovenre és — ez azonnal felt űnik és egyéni 
hajlamról tanúskodik — Hüindelre és Bachra. Tehát azonnal, már az 
elindulás idején mélyebben fogózik meg a hagyományban, nem elégszik 
meg a közelmúlttal, a tegnapot és a tegnapel őttöt is felidézi. 

Ami a műfajt illeti, zongora- és kamaradarabokat találunk művei 
között, továbbá számos dalt. Zenekari mű  komponálásába még Schumann 
biztatása ellenére sem mert belefogni. Schumann halála után, még min-
dig szoros kapcsolatban Clara Schumann-nal és családi körével, Brahms 
Detmoldban vendégeskedik. Ebben az időben teljesen eltemetkezik a régi 
karénekirodalom és az óklasszikus mesterek, a reneszánsz és a barokk 
tanulmányozásába. Ezeknek a tényezőknek a hatására Brahms akarva-aka-
ratlan belekeveredik a zenepolitikába a „klasszikus" oldalon. Az 1850-es 
évekre a szín valóságos csatatérré vffitozott: az egyik oldalon a jöv ő  
zenéjét hirdető  Liszt—Wagner párt, a másikon a mersékeltebb, ha nem 

208 



is szkeptikus tradicionalisták. Brahms nem kerget nagyhatalmi ábrándo-
kat, nem kívánja a világot megváltani. Egyáltalán nem az 1848 kudarca 
az alapélménye, hanem az alkony, amely az 1860-as, 1870-es évek Euró-
pájára ráborul. 

A bibliából és a népénekből, az antik műveltségből és a német 
klasszicizmusból egyaránt az ragadta meg legf őként, amit — minden pol-
gári megbékülése mellett — folytonosan érzett magában: a sötét végzet, 
az örök elmúlás. A Brahms-féle zeneszerz ő  „poeta doctus", tudos költő, 
kevesek költője — őszi dalnok. Egész lényét áthatja az európai ősz. Szeret 
az esőben, szürkületben és avarban járkálni- „Ma egyedül kóboroltam a 
Rajna mentén. Mély és fagyos köd ült a víz felett, s a folyam olyan 
szennyes volt, oly borús ... " 

1859 a D-moll zongoraverseny bemutatója. A hannoveri ősbemutatón 
sem volt nagy közönségsikere, de a lipcsei  hangversenyen kimondottan 
megbukott. (A műről erősen megoszlott a kritikusok véleménye: voltak, 
akik zseninek kiáltották ki a fiatal zeneszerz őt, mások közepes, sőt annál 
is gyengébb komponistának tartották.) 1861-re elkészül a Variációk és fúga 
egy Hiindel-témára, Brahms egyik legnépszerűbb zongoraműve. A mű  ötlet-
gazdagsága, búja, aranyossága csodálatra méltó. 

Ezekben az években Bécs egyre inkább felkelti Brahms figyelmét. 
Arra még nem gondolt, hogy végleg letelepedjék Bécsben, sőt egyre erő-
sebben kötődött Hamburghoz, de vonzotta őt Haydn, Mozart, Beethoven 
és Schubert városa. 1862-ben, els ő  bécsi útja alkalmával sikerül a leg-
befolyásosabb zenészek társaságába kerülnie, akik pódiumhoz juttatják. 
A közönségsiker óriási, a kritikusak véleménye azonban mint ez gyak-
ran megesik — eleinte eltér ett ől. Sikerei végül megszilárdítják helyzetét 
a bécsi zenei életben. Mégsem gondolta, amikor nyolchónapo s ott-t artóz-
kodás után elhagyta Bécset, hogy hamarosan visszatér ide, jóllehet tisz-
tában volt azzal, hogy ott-tartózkodása csaknem ugyanolyan jelent őségű  
volt, mint tíz év előtti turnéja Reményivel, ami voltaképpen karrierjének 
a kezdetét jelentette. A mostani eredmények annál jelent ősebbek, mivel 
teljesen önállóak voltak és a bécsi zenerajongók népes tábora mint zene-
szerzőt fogadta el. 

A búcsú valóban nem hosszú időre szólt: a következő  évadnyitáson 
már mint a Singakademie vezetője és karmestere szerepel, óriási sikerrel. 
Állását elfoglalva Brahms elhatározza, hogy egész idejét a Singakademie 
vezetésének és a zeneszerzésnek szenteli. A ráháruló 'kötelezettségek 
azonban nem sok időt hagynak neki a komponálásra, így a következ ő  
évadra szóló szerződést köszönettel visszautasítja. 

1868 az eltelt két év gyümölcseként létrejött Német rekviem bemuta-
tója. A siker vitathatatlanul nagy, és — Dietrich szavaival — „a hallgatóság 
valamennyi tagja előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Német rekviem örökre a 
zeneművészet egyik legnagyobb remekműve marad". A mű  csak külsősé-
geiben tér el a zenei műfaj hagyományos formáitól, lényegében azonban 
összegezi a német művészet legszebb, leghumánusabb elemeit. (A Német 
rekviem ötletét a szerző  a schumanni „Tervek könyvéb ől" merítette és 
mestere emlékének kívánt tisztelegni általa.) E m űvével indult el Brahms 
az európai hírnév útján. 

1871-72 telén végleg Bécsben telepszik le, ahol ezúttal a 'Gesellschaft 
der Musikfreunde műveszeti igazgatói állását látja el. Ebben .a min ő-
ségében újra sikeres hangversenyeket dirigál. 1873-ban kerül bemutatásra 
a Variációk egy Haydn-témára című, ma egyik leggyakrabban játszott 
és legnépszerűbb műve. A közönség és a kritika általános véleménye a 
bemutató után, hogy Brahmsnak most már a szimfóniaformát kell alkal-
maznia. Az I. (c-moll) szimfónia bemutatójára azonban mégis csak néhány 
évvel később, 1876-ban került sor. A művet a közönség és a kritika min-
denütt — talán az egyetlen München kivételével — igen kedvez ően fogadta. 
Az I. szimfóniáról megjelent cikkek közül a legnagyobb figyelmet Hanslick 
méltatása érdemli, aki elsőként ismerte fel, milyen közeli rokonságban 
áll a Brahms-zene, különösen pedig ez a m ű  Beethoven utolsó korszaká-
nak műveivel. 
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Röviddel az első  után elkészült a II. (D-dúr) szimfónia is. Mintha 
a zeneszerző  végre leküzdötte volna a hosszú belső  ellenállást és most 
már szabad folyást engedett volna sok éven át elfojtott vágyainak, vagy 
mintha első  szimfonikus művében nem tudta volna kimeríteni a felhal-
mozott ötleteket és érzelmeket. Az új m ű  kétségtelen sikert aratott, bár 
sok tekintetben ellentéte és egyben kiegészítése is a C-moll szimfóniának. 
Hanslick így ír a műről: „Sok új van benne, de semmit sem találunk az 
eddig ismeretlen újdonságok korunkra jellemz ő  szerencsétlen hajszolásá-
ból. Nem kacsint titokban idegen művészeti területek felé, nem kölcsö-
nöz a festészetből vagy a költészetből. Egész koncepciója és felépítése 
tisztán zenei és tisztán zenei a végső  hatás is. Megdönthetetlen bizonyí-
ték arra, hogy még mindig lehet szimfóniákat írni (bár természetesen 
nem mindenki képes erre), s őt lehet úgy írni, hogy megőrizzük a régi 
formákat és a régi elvekeit. 

A Joachimnak komponált D-dúr hegedűverseny alig néhány hónap 
alatt készült el. Az ősbemutatót a lipcsei Gewandhausban tartották 1879-ben, 
a szerző  vezényletével. A siker nagy . volt, bár el őre tudni lehetett, hogy 
nem mindenki érti meg ezt a versenym űvet, amely annyira más, mint 
a műfaj többi közkeletű  darabja; jóval közelebb állt Beethovenhez, mint 
Wieniawskihoz, Bériot-hoz vagy Sanasatéhoz. Értetlenség árad Sarasate 
ismert szavaiból is, aki így nyilatkozott Brahms Hegedűversenyéről: „Azt 
hiszik, annyira kivetkőztem a jóízlésből, hogy majd kiállok a pódiumra 
mint hallgató, hegedűvel a kezemben, míg az oboa az egész mű  egyetlen 
dallamát játssza." 

1879 márciusában Brahmsot a boroszlói (Wroclaw) egyetem díszdok-
torává választotta. A zeneszerző  a rá jellemző  közvetlenséggel képeslapon 
mondott köszönetet. Scholz, Brahms boroszlói barátja azonban finoman 
értésére adta, hogy az egyetem a hála kézzelfoghatóbb bizonyítékára szá-
mít. Igy tehát Brahms hozzáfogott az Akadémiai ünnepi nyitány megírá 
sához. A műnek „pokolian akadémikus és unalmas hangzású" címe ellenére 
merőben más jelleget adott a vidám és tréfás diáknóták szellemes felhasz-
nálásával. A nyitány rövid id ő  alatt igen népszerű  lett és ezt a népsze-
rűséget mindmáig megőrizte, jóllehet maga a szerz ő  is tudatában volt 
annak, hogy ez az alkalmi műve nem éri el a többi színvonalát. Valószí-
nűleg az is feszélyezte, hogy megrendelésre kellett alkotnia. Talán az egyen-
súly megőrzése kedvéért ugyanakkor komponált egy hasonló, de alkalmi 
kötelékektől mentes művet. Ily módon készült el 1880 nyarán a Tragikus 
nyitány. „Az egyik csupa könny, a másik csupa nevetés" — írta új szer-
zeményeiről. 

A B-dúr zongoraversenyt (ősbemutatója 1881-ben volt Budapesten, 
Erkel Sándor vezényletével) mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták, szo-
katlan jellege ellenére. A mű  ugyanis sok tekintetben eltér e zenei for-
ma hagyományaitól: méretei ( :mintegy 45 percig tart), négytételes fel-
építése, mindenekelőtt pedig a zenekar és a szólóhangszer viszonya ezt 
a zongoraversenyt szimfóniához teszik hasonlóvá. 

Az 1883. év nyarának gyümölcse a III. (F-dúr) szimfónia, amely so-
kak szerint a zeneszerző  legmélyebb, legszemélyesebb műve. És már a 
következő  nyáron új szimfónián dolgozik. (Mint néhány évvel korábban, 
az I. szimfónia számos előadása arra indította, hogy azonnal fogjon hoz-
za a D-dúr szimfóniához, hasonló indíttatást érez most a következ ő  szim-
fónia komponálására.) A IV. (e-moll) szimfónia ősbemutatója 1885-ben 
zajlik le, osztatlan, óriási sikerrel. M űvei sikerének tehát nem tudott ár-
tani az az európai, pontosabban bécsi háborúság sem, amely Brahms hí-
vei és az újnémet iskola követ ői között folyt — még Wagner halála után 
is. Az elkövetkező  években a zeneszerz ő  energiája mégis mintha csök-
kenne: az A-moll kett ős verseny heged űre és gordonkára utolsó művei 
közé tartozik. 

Egyre több csapás éri, családi és baráti köréb ől egymás után távoz-
nak a hozzá legközelebb állók. A sorozatos halálhírek, valamint egészsé-
gének megromlása megingatják optimizmusát. Bár belenyugodott abba, 
hogy halála már csak idő  kérdése, idegenek előtt, de barátaihoz írott 
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leveleiben is továbbra azt vallja, hogy , ;kispolgári sárgaság" bántja és 
csupán „vigyáznia kell magára". De hozzáfogott irományai rendezéséhez és 
megsemmisítette azokat a leveleket és feljegyzéseket, amelyeknek vélemé-
nye szerint nem szabad idegen kezekbe kerülniük. 

Utolsó látogatások, utolsó erőfeszítések, hogy ne adja meg magát 
a gyengeségnek, és — 1897 áprilisában — a halál. 

Temetésére egész Bécs gyászt öltött, gyászünnepséget tartottak vala-
mennyi európai és amerikai zenei központban. Életm űvének summázását 
Ludwik Erhardtól idézzük: „Brahms ma is él. Művei olyan örök értékeket 
tartalmaznak, melyek túlmutatnak stílusokon, irányzatokon, az új zene 
technikai vívmányain, problémáin és eredményein. Talán a zenén kívül 
álló és csak a hangok nyelvén kimondott értékek ezek. Forrásaikat Brahms 
életében, gondolataiban, élményeiben és érzelmeiben, a másokhoz való 
viszonyában kell keresnünk. Ha a világon egyre nagyobb a nyüzsgés, ha 
a nagy sietség és közömbösség miatt mindenki egyre magányosabb lesz, ha 
az egyén vágyai és érzései már nem számítanak Brahms zenéje lesz 
az, amit közelinek és megnyugtatóan bölcsnek érzünk, nála találunk ér-
zésre és megértésre. Benne van ebben a zenében a déli nap melege és 
nyugodt fénye a rétek fölött, a szél csendes susogása a fákon és a felh ők 
alakjai, a víz fölött kering ő  madár röpte. Benne van a tudat, hogy mind-
ez gyönyörű  és fontos, ugyanakkor része egy nagyszerű  világnak. Brahms 
zenéje nem sokkol, nem késztet arra, hogy az élet értelmén töprengjünk, 
nem semmisít meg bennünket nagyságával, nem nyűgöz le bölcsességé-
vel. Megnyugtat, és ha olykor könnyet csal a szemünkbe, ez a könny bol-
dog könny." 

Almási Gábor: Paganini (gipsz, 1952) 
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ÉGTÁJ  

BRINDZA KÁROLY 

A NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁGOK MEGALAKÍTÁSA 
ÉS MUNKÁJA TOPOLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIN' 
1944 VÉGÉN ÉS 1945 ELEJÉN 
VÁZLAT 

AZ ELŐZMÉNYEKRŐL 

A JKISZ és a JKP szervezeteinek felújítása Topolyán és a szomszédos 
településeken 1939 végén és 1940 els ő  felében ment végbe? A felújított 
szervezetek magyar, szerb, Crna Gora-i stb. nemzetiség ű  tagjai már évek 
óta a legjobb egyetértésben harcoltak a JKP politikai vonalának meg-
valósításáért': a dolgozók jobb élet- és munkakörülményeiért, a népi egység 
létrehozásáért, a demokratikus átalakulásért, a fenyegető  fasiszta vesze-
delemmel szemben az ország védelmének er ősítéséért stb. 

A Jugoszlávia elleni fasiszta támadást azonban már semmi sem aka-
dályozhatta meg. A háromhatalmi egyezményhez csatlakozó Cvetkovi ć—Ma-
ček kormány megbuktatása utána fasiszta hatalmak hadüzenet nélkül 
megtámadták és lerohanták Jugošzláviát. A támadók között volt a fehér-
terrorban fogant horthysta Magyarország is. A magyar fasiszta megszál-
lók a bevonnlas első  napjaiban° kegyetlen mészárlást hajtottak végre 
elsősorban a telepes falvak lakossága között'. Sok védtelen polgárt, 
közöttük JKISZ- és JKP tagokat . is minden ok nélkül megöltek, a többi-
eket pedig kiűzték otthonaikból; az ország más vidékeire toloncolták 
vagy a sárvári, barcsi stb. táborba vitték'. Ezáltal a község haladó 
mozgalma érzékeny veszteségeket szenvedett, hisz a JKISZ és a JKP tag-
jai, szimpatizánsai számban és ütőerőben is megcsappantak. A fasiszta 
megszállók egy nagyarányú lebukás következtében To p olya község terü-
letén 1941 augušztus—szeptemberében szétzúzták a népf elszabadító moz 
galom szervezett erejét, a JKP és a JKISZ szervezeteit, melyek az adott 
körülmények között a felkelés előkészítésén dolgoztak. Az említett hóna 
pokban mintegy 150, főleg magyar nemzetiségű  kommunistát és antifa-
sisztát a kémelhárító letartóztatott. Kegyetlen kínzásoknak vetették őket 
alá. Szabó Dániel moravicai téglagyári munkás belehalt a tortúrákba. 
Községünk területéről 1941-1944 között több mint száz embert állítottak 
bíróság elé és ítéltek el a népfelszabadító mozgalomban való részvétel 
miatt'. Közöttük voltak a JKP (járási jelleg ű) helyi bizottságának tagjai, 
valamint számos párttag és szimpatizáns. Az internáltak és munkaszol-
gálatra hurcoltak száma, beleértve az 1944 nyarán deportált zsidó lakos-
ságot is, több száz főre rúgott' 

A JKP helyi és a vidéki települések szervezeteinek szétverésével, a 
szervezetek vezetőinek és a tagság, valamint a népfelszabadító mozgalom 
aktív résztvevői többségének letartóztatásával és börtönbevetésével lénye-
gében hosszú időre szétzúzták Topolya és a járás többi településének 
ellenállási mozgalmát. A tény, hogy Bácska más vidékein is hasonló 
volt a helyzet, 1941 végén és 1942 elején nagyon megnehezítette a 
népfelszabadító mozgalom újbóli kibontakozását. Az elmondottakon 
kívül erre természetesen nagy hatással voltak a fasiszta hatal-
mak harctéri sikerei és az állandósult háttéri terror is. El kell mondanunk, 
hogy Svetozar Marković-Tozának a tartományi pártvezetőség szervező  
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titkárának 1942 elején történt pacséri tartózkodása idején' Voja Mijatov 
tanyáján létrehozott egy magot, mely a kés őbbiek során felvette a kap-
csolatot az észak-bácskai mozgalom képvisel őivel, ami végül is a nép-
felszabadító bizottság megalakulásához és munkájának kibontakozásához 
vezetett. 

Az 1941-es letartóztatások és bebörtönzések után a szabadlábon ma-
radt aktivisták számára nem volt lehetőség sem munkavállalásra, sem 
politikai tevékenységre. Közülük a legveszélyeztetettebbek Budapestre és 
más városokba mentek. 1942-1943-ban a letartóztatást elkerülő  bácskai 
kommunisták találkozóhelye a milliós főváros, Budapest volt. Itt fejtett 
ki tevékenységet a szabadkai Milan Džani ć, Grósz László és még sokan 
mások. Topolyáról dr. Francetič  (Blau) Rózsa, Blau Ilona, Sinkovics De-
zső, Guba Károly (valahányan tagjai voltak a JKP-nak az 1940-41-es 
időszakban) . és mások szintén ott találtak menedéket és teremtettek kap-
csolatot a jugoszláv antifasisztákkal. Illegális találkozókon vettek részt, 
gyűjtést szerveztek a népfelszabadító mozgalom javára és el őkészítették 
a jugoszláv—magyar határon való illegális átkelést, illetve a partizánok-
hoz való csatlakozást." A topolyaiak közül — egy magyarországi cso-
porttal — a két Blau nővérnek sikerült 1944 tavaszán Csáktornyánál Hor-
vátországba jutnia és csatlakoznia a partizán egységekhez. Milan Džani ć-
nak és társainak 1943-ban történt lebukása" egy időre újból megtorpantotta 
a mozgalom fejlődését Észak-Bácskában, de a Budapesten meghúzódó 
bácskai antifasiszták összeköttetésére és aktivitására is kihatással volt. 
Ennek ellenére a hatósági jelentések a topolyai kommunisták bizonyos 
„mozgolódásáról" adnak számot. Elszaporodtak a titkos rádióhallgatások, 
a fasiszta hatalmak sikereit kétségbe vonó propaganda, a hatósági intéz-
kedések bírálata stb. Az egyik csendőrségi jelentés arról szól, hogy To-
polyán a külteleki kocsmákban egyesek nyíltan „kommunista módra"' 
(felemelt ököllel) köszöntik egymást. Mindez annak a jele, hogy a helyi 
lakosság politikai közhangulatában, 1943-ban, különösen a fasiszta hadak 
észak=afrika és sztálingrádi veresége, majd az olasz fasizmus összeomlása 
után, érezhető  változások történtek. A haladó gondolkodású polgárok 
örömmel értesültek a Népfelszabadító Hadsereg harctéri sikereir ől, ar-
ról, hogy az ország belsejében hatalmas felszabadított területek jöttek 
létre, ahol új, forradalmi néphatóság alakult. Különösen az AVNOJ II. 
üléséről és annak messzeható döntéseir ől érkező  hírek erősítették az 
antifasiszta erők győzelmébe vetett hitet és önbizalommal töltötte el 
őket. Szinte bizonyos, ha a népfelszabadító mozgalom központjai elérhet-
tek volna ide, ha van elegendő  alkalmas terepi aktivista, aki az itteni 
sajátos közegben képes lett volna a szervez ő  munkára, 1943 második 
felétől kezdve itt is megfelel ő  támogatásra talált volna a népfelszabadító 
mozgalom. 

A további események azt bizonyítják, hogy a község antifasisztái, 
a fasiszta elnyomás ellen lázadó hazafiak mégis megtalálták az útját, hogy 
bekapcsolódjanak a Bácskában ismét erőre kapó népfelszabadító mozga-
lom folyamataiba. 1944 első  felében már gyakori vendég ezen a tájon 
Joó Lajos", a tartományi pártvezet őség megbízottja, akit a mozgalom 
észak-bácskai szárnyának kiépítésével és aktivizálásával bíztak meg. Joó 
Lajos pacséri születésű  volt, s ez megkönnyítette számára az itteni munkát. 
Joó a Szabadka környéki bázisokban helyezkedett el, onnan járta a vidé-
ket. Pacséron, talán éppen az ő  ösztönzésére, 1944 folyamán több jól kié-
pített bázist készítettek az illegalisták számára. Vojo Tomi ć  Pacsérról 
jól emlékszik arra, hogy 1944 márciusában a Sreten Cvrkuši ć  tanyáján 
levő  bázisban találkozott Joó Lajossal, aki az illegális munkára való 
utasításokkal és propagandaanyaggal látta el őket. Pacséron kiépített 
bázis volt még Sever Mašić  házánál, azután Milovan Panič  és Milan To-
mić  tanyáján. Ezekben a bázisokban többször megfordultak 1944 nyarán 
a szabadkai partizánosztag akcióra induló, vagy onnan visszatérő  har-
cosai, akiknek parancsnoka Jovan Mikić-Spartak" volt. A falu szerb 
részében, Milka Vidić  házában is volt egy bázis, amelyben- egy ideig 
dr. Slavko Kuzmanović, partizán nevén Čika Daša, tartóžkodott." A pa 
csériak visszaemlékezései szerint Sl. Kuzmanovi ć ,'6  Joó Lajos, -  augusztus 
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15-én Becsén történt lebukása után jött hozzájuk, mintegy folytatva en-
nek munkáját. Pacséron az aktivisták közé tartozott Slavna Žiži ć  és Vera 
Gucunski, akik valószínűleg SKOJ-tagok voltak. 

Joó Lajos megfordult Moravicán is. Ebben az id őben, 1944 derekán 
Moravicán Ivan Modričin és Gallos Károly" volt az első  illegális kapcso-
lat fontos láncszeme. Csík Ferenc a pacséri Radovan Pani ćtyal tartott 
kapcsolatot. Joó Lajos mellett dr. Slavko Kuzmanovi ć  is megfordult Mod- 
ričinnál és Gallosnál illegális anyaggal, valamint utasításokkal látva el 
őket. Moravicán a falu köztiszteletben álló gyógyszerésze, Ivan Modri čin, 
a pacsériakkal is kapcsolatot tartott és ennek alapján működött együtt 
Moravicán elsősorban Gallos Károllyal, Bakos Józseffel és a falu más 
ismert mozgalmi embereivel, mint például Csík Ferenccel 18  és Zsáki Jó-
zseffel". Radovan Pani ć  pacséri aktivista közölte Csíkkal, hogy fivérének 
tanyáján kiépített bázis van ;  s ha szükség mutatkozik rá, ott a moravicai 
antifasiszták is menedéket találhatnak. 

Bajsán Aleksandar Leskovac 20, haladó szellemű  joghallgató volt a 
kapcsolattartó. Nála és Voja Preradović  tanyáján, továbbá Burcsár Mi-
hály és Tomajek Sándor lakásán megfordult Slavko Kuzmanovi ć  és 
valószínűleg Jovan Mikić  Spartak is, továbbá Žižić  Slavna Pacsérról. 

Topolyán az észak-bácskai népfelszabadító mozgalom megbízottja 
1944 nyarán Jovan Mikié sógora, Franc Ostan21  földmérnök volt, aki egyes 
részvevők visszaemlékezése szerint már a nyár elején konzultált a 
helyi népfelszabadító bizottság megalakításáról és megvitatták a szá-
mításba jöhető  egyéneket. Ivan Pletikosić  ügyvéd lakásán több találkozó 
volt, amelyeken részt vett dr. Slavko Kuzmanovi ć  is. 

Topolyán — mint már mondottuk — október derekán (14-e és 16-a 
között) Franc Ostan mérnök alakította meg a népfelszabadító bizottsá-
got. Nyilatkozata?' szerint október első  napjaiban, tehát amikor még 
a megszállók ott voltak, Ivan Pletikosić  lakásán összeállították a bizott-
ság tagjainak névsorát, mely szerint ő , Franc Ostan lett volna az elnök, 
tagjai: Dudás Ferenc, Ksenija Gostović, Sava Ikraš, Ozren Mijatov, Sever 
Marić, Aron Jakovljević  s talán Vinko Aras. Ezzel alistával október 10-e 
után, valószínűleg 11-én vagy 12-én beutazott Szabadkára, ahol a város 
felszabadításáért folyó harcokban elesett sógorát, Jovan Miki ć-Spartakot 
temették. Közben a helyi aktivisták közül többen szintén Szabadkára 
mentek (Pelle Károly, Cservenák János, Kovács József, Kojić  mérnök) 
és az ottani parancsnokságon kifogást emeltek a jóváhagyásra vitt lista 
néhány szereplője, elsősorban Aron Jakovljević  volt királyi közjegyző  
ellen, mondván, hogy ez a régi Jugoszlávia idején mindig munkásellenes vo-
nalat képviselt. Igy történt, hogy amikor Franc Ostan visszaérkezett (szerinte 
ez október 14-e és 16-a között történt), már némileg módosított lista 
alapján alakult meg véglegese" Topolya els ő  népfelszabadító bizottsá-
ga, melynek elnöke Franc Ostan, tagjai pedig — Aron Jakovljevi ć  kiha-
gyásával — a már említettek, továbbá Pelle Károly és . Gy őri Péter lettek." 
Topolya község egész területe 1944. október 18-án szabadult fel véglegesen." 
Tí. a megszállók bizonyos egységei az október 9-17-e közötti -  vakuum 
idején még visszatértek és erőszakoskodtak a lakosság őrizetbe vett új 
képviselőivel, de az előretörő  Vörös Hadsereg és partizánalakulatok nyo-
mására" október 17-én végleg elhagyták a község területét. Másnap megér-
kezett egy partizánalakulat is. A felszabadulás pillanatában fentebb fel-
soroltakból állt a város népfelszabadító bizottsága. Mivel Franc Ostant 
hamarosan bevonták a kerületi katonai parancsnokságra, helyette Dudás 
Ferenc lett az új elnök. A népfelszabadító bizottság összetétele a további-
ak folyamán természetesen változott, kiegészült például a telepesek kép-
viselőivel." 

Moravicán október elején, amikor a csendőrség is elhagyta a falut, 
mozgolódás támadt. A résztvevők visszaemlékezései nem egeszen egyér-
telműek. Szerintük a szóban forgó napokban megalakított els ő  népfel-
szabadító bizottság tagjai a következők voltak: Zsáki József (elnök), Gal-
los Károly (titkár), Csík Ferenc, Bézi Sándor, Kovács Sándor, Kardos 
Lajos, Ivan Modričin, Bakos József és Kiss József. Más változat szerint 
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a faluban élő  szláv polgárok külön alakították meg a bizottságot, de a 
topolyai (Andrija Pletikosić  állatorvos) és pacséri (Slavna Žiži ć) aktivis-
ták intervenciójára egy harmadik összetétel ű  népfelszabadító bizottság 
alakult. A topolyai és pacséri küldöttek minden bizonnyal a fels őbb szer-
vek által végérvényesen tisztázott álláspontokat érvényesítették". A mo-
ravicai helyi népfelszabadító bizottság els ő  olyan ülése, amelyről hiteles 
jegyzőkönyv maradt ránk, az újjászervezett népfelszabadító bizottság ösz-
szetételét is megörökítette 1944. november 12-én. A jegyz őkönyv szerint 
a népfelszabadító bizottság elnöke Branislav Mijatovi ć, tagjai Zsáki Jó-
zsef, Csík Ferenc, Gavro Romié, Stefanija Ogrizek és a telepesek egy-egy 
később megnevezett képviselője. Az 1944. december 6-i ülés jegyzőkönyve 
szerint a népfelszabadító bizottság összetétele a következ őképpen módo-
sult: Branislav Mijatović  elnök, Zsáki József alelnök, R. Pujin titkár, tagok: 
Gavro Romić, Somogyi Lajos, Lazar Cindri ć, Štefanija Ogrizek, Martin 
Berberović. Az elkövetkező  időszakban egyre teljesebben érvényesül a 
népfelszabadító bizottsági tagság kérdésében a gyakorlati munkában fel-
mutatott készség, odaadás és a lakosság nemzetiségi összetételének meg-
felelő  arányok kialakítása". 

Paoséron a fasiszta megszállás utolsó napjaiban hozták létre a nép 
felszabadító bizottságot, melynek Voja Tomi ć  kissé bizonytalan vissza-
emlékezése szerint — Stevan Cvrkuši ć  (elnök), Borivoj Šešević, Dušan Mi-
jatov, Vera Gucunski s talán Milka Vidi ć  lettek a tagjai. Ez a névsor 
az 1944. október 26-án felvett községi jegyzőkönyv szerint a következ ő-
képpen alakult: Stevan Cvrkušić  elnök, Slavna Žižić  titkár, Nikola Jović  
pénztárnok, Miloš Kokanov, Bora Šeševi ć, Jovan Čović  és Paja Rakić  ta-
gok. Magyar nemzetiségű  ekkor még nem volt közöttük, noha a lakosság 
többségét ez utóbbiak alkották." A népfelszabadító bizottság nemzetiségi 
összetételének bizonyos mérvű  megváltoztatására itt is 1944 decemberében 
került sor." 

Bajsán, akárcsak Topolyán, már korábban konzultáltak a népfel-
szabadító bizottság megalakításáról, de a részvev ők32  visszaemlékezései 
szerint erre csak október 12-én, a magyar fasiszta megszállók közigazga-
tásának megszűnése után került sor. Elnök Halupka Károly evangélikus 
lelkész lett, tagok: Tomajek Sándor, Danilo Preradovi ć , Vojin Preradović , 
Sever Brankov, Ljubica Preradović  és Pavel Černek. 

A népfelszabadító bizottságok további összetétele, amint már emlí-
tettük, természetesen a napirendre kerül ő  újabb és újabb feladatok meg-
oldásában tanúsított aktivitás és a lakosság nemzetiségi összetétele alap-
ján alakult minden településen. 

A népfelszabadító mozgalomnak ebben a fázisában Topolya község 
településein még nem alakultak meg a JKP és a JKISZ helyi szervezetei, 
habár az aktivisták közül egyesek már korábban is kommunistáknak, 
sőt a JKP, illetve a JKISZ tagjának, de legalábbis együttműködő  szimpa-
tizánsoknak tekintették magukat, hiszen kapcsolatban álltak a népfel-
szabadító mozgalom terepre küldött képviselőivel és konkrét feladatokat 
hajtottak végre. A párt és a JKISZ szervezetének létrehozására 1944 no-
vember második felében, illetve decemberben került sor. Topolyán (novem-
ber 20-25-e között) a helyi kommunisták kérésére a tartományi, illetve 
kerületi pártvezetőség Anka Kmezić  személyében megbízottat küldött, 
aki megalakította az első  sejtet." 

A JKP topolyai helyi bizottságának megalakítására 1944 december 
elején,34  került sor, a járási bizottságot pedig ugyanaz év december vé-
gén hozták létre." 

A NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL 

Mielőtt Topolya község 1944-es népfelszabadító bizottságainak mun-
kájáról szólnánk, ismertetjük az akkori közigazgatási felosztást. Topolya 
járási székhely volt. Magához a városhoz tartozott még Karkatur (ma 
Mićunovo) dobrovoljac település, Csantavér, Kishegyes, Szekics (ma Lov 
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ćenac), Feketics, Moravica, Pacsér és Bajsa önálló község volt a topolyai 
járás keretében. Moravicához Gornja és Donja Rogatica, valamint Bački 
Sokolac, Bajsához Tomislavci (ma Orešković) és Srednji Saiaš, Csanta-
vérhoz Novi Žedni °k és Radivojevićevo (ma Višnjevac), Feketicshez viszont 
Novo Selo tartozott. Valamivel később került Topolyához a korábban 
Szabadkához tartozó Zobnatica, Mali Beograd és KaraBor đevo, továbbá 
Zenta-Gunaras (ma Orahovo), Mohol-Gunaras, Brazília, Bogaras, Njego-
ševo, Obornjača és Svetićevo, Csantavérhez pedig Dušanovo település. 

A népfelszabadító bizottságokat is ennek a közigazgatási beosztás-
nak megfelelően alakították meg. 

Bánát, Bácska és Baranja katonai közigazgatási parancsnokának 1944. 
október 25-én kiadott I. számú rendelete alapján kerületi parancsnoksá-
gok (Komanda područja), a járások területén hely őrség-parancsnokságok 
(Komanda mesta), a nagyobb falvakban pedig állomásparancsnokságok 
(Vojna stanica) alakultak. Az egykori topolyai járás területén egy katonai 
helyőrség-parancsnokság jött létre Topolya székhellyel. (A parancsnok 
Nenad. Rakić, helyettes Kókai József, a politikai biztos Mirko Šarac 
volt.) Moravicát és Pacsért a bajmoki hely őrség-parancsnoksághoz csatol-
ták. A többi járásbeli település a Topolyán székel ő  helyőrség-parancsnok-
ság alá tartozott. 

El kell mondani, hogy a katonai parancsnokságok mindjárt megala-
kulásuk után létrehozták az osztályokat (otsek), melyek a községekben a 
közigazgatási, katonai-mozgósítási, problémákat voltak hivatva megolda-
ni. A katonai parancsnokságok a legjobb szakembereket és aktivistákat 
bízták meg az egyes ügyosztályok irányításával. Amikor a népfelszaba-
dító bizottságok munkája is beindult, a különböző  ügyek intézésére albi-
zottságokat alakítottak, melyek a katonai közigazgatás megszünése után, 
a katonai közigazgatás legrátermettebb kádereinek bekapcsolásával a 
népfelszabadító bizottságok ügyosztályává alakultak át. A régiek mellé 
új ügyosztályok is alakultak. A moravicai népfelszabadító bizottság 1945. 
március 14-én például a következő  ügyosztályokkal rendelkezett: 1. belügyi 
(Miloš Kokanov), 2. mezőgazdasági (Bakos József), 3. ipar- és kereskedelmi 
(Balog János), 4. közegészségügyi (dr. Matyasovszki Béla), 5. népjóléti 
(Szarvas István), 6. építészetliközlekedési-m űszaki (Gavra Romić), 7. köz-
oktatási (Mészáros Lajos), 8. pénzügyi (Nemes Márton). Ezenkívül a lakos-
ság egyébb ügyeinek rendezésére — amint ezt látni fogjuk — esetenként 
külön bizottságokat alakítottak, úgyhogy az új néphatalom ügyintézése 
igen rugalmasan alkalmazkodott a szükségletekhez. 

A kedvezően alakuló hadi helyzet és a háttér társadalmi, politikai 
és közigazgatási konszolidációja lehet ővé tette, hogy a Bánátban, Bácská- 
ban és Baranyában 1944. október 25-én bevezetett katonai közigazgatás 
1945. február 15-én megszűnjön. Ezt megelőzően megalakult az első  topo-
lyai járási népfelszabadító bizottság, mely a maga hatáskörében hivatva 
volt összehangolni és irányítani a területén lev ő  települések népfelszaba-
dító bizottságainak munkáját 

Akkor a régi települések a hozzájuk tartozó telepes falvakkal együtt 
önálló községet, önálló közigazgatási egységet képeztek. A tartományi, 
illetve a szabadkai kerületi társadalmi-politikai szervezetek küldötteinek 
közreműködésével 1944. decemberében, illetve 1945 elején megalakultak a 
társadalmi-politikai szervezetek is [a JKP, a JKISZ, a JENF (Jugoszlávia 
Egységes Népfelszabadító Frontja), az Antifasiszta Nők Frontja, az Anti-
fasiszta Ifjúság Szövetsége stb.] El őbb helyi, később járási vezetőségek 
alakultak?' 

Habár a szóban forgó társadalmi-politikai szervezetekr ől, illetve azok 
munkájáról itt részletesen nem számolunk be, mégis tudnivaló, hogy 
ezek a szervezetek álltak a népfelszabadító bizottságok mögött és csakis 
ezek politikai irányításával és gyakorlati segítségével végezhettek ered-
ményes munkát. 

A népfelszabadító bizottságok mindjárt megalakulásuk után nép őr-
séget (Narodna straža) hoztak létre a közrend megóvása érdekében. A 
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népőrség tagjai között voltak az egykori munkásmozgalom résztvev ői, 
továbbá a visszatérő  telepesek erre a feladatra kijelölt képvisel ői. A nép-
őrség a katonai parancsnoksághoz tartozott és a közrend fontos letétemé-
nyese volt. A népőrségnek köszönhető  elsősorban, hogy a község terüle-
tén nem történtek nagyobb •kilengések, ha itt-ott elő  is fordultak erő-
szakosságok, lopások stb., a karhatalom gyorsan és eredményesen felszá-
molta azokat. 

A közrend biztosításával párhuzamosan a népfelszabadító bizottsá-
gok, a katonai parancsnokságokkal együttműködve, sikerrel oldották meg 
az átvonuló, vagy rövidebb-hosszabb ideig itt tartózkodó szovjet és par-
tizánalakulatok sok gondot okozó és nagy erőfeszítéseket igénylő  elszál-
lásolását és élelmezését, fogatokkal való ellátását stb. A front megsegí-
tése a „Mindent a frontért — mindent a gy őzelemért!", „Mindenki a 
frontra — mindent a frontért!" jelszavak alatt els őrendű  feladata volt a 
helyi népfelszabadító bizottságoknak. Ez a feladat .természetesen nemcsak 
a fronton harcoló egységek élelemmel és meleg 'ruhával való ellátásából, 
hanem az önkéntesek toborzásából is állt. A lakosság széles 'kör ű  támoga-
tásával ezt a feladatot is sikeresen megoldották. Meg kell mondani, hogy a 
magyar fasiszta megszállók rablógazdálkodása ellenére, a maga javait 
védő  lakosság ösztönös ellenállásának következtében még mindig volt 
tartalék gabonából és vágójószágból, s azt zokszó nélkül bocsátották a 
népfelszabadító bizottságok, illetve a Jugoszláv Népfelszabadító Hadse-
reg rendelkezésére, úgyhogy vidékünk a hadsereg élelemmel való ellátásá-
nak fontos bázisává vált és az is maradt a háború gy őzelmes befeje-
zéséig.38  

A front közvetlen megsegítésének volt még egy igen hathatós módja. 
A helyi antifasiszták kezdeményezésére, Kosta Na đnak, a III. Hadsereg 
parancsnokának jóváhagyásával, megindult az önkéntesek toborzása a Ju-
goszláv Népfelszabadító Hadsereg új harci egységeinek megalakításához." 
A toborzás a lakosság mindhárom nemzetiségére — szerbekre, magyarok-
ra és szlovákokra is— kiterjedt. A község minden települése lázban égett. 
Százszámra jelentkeztek a lakosság minden rétegéb ől, de a legtöbb volt 
közöttük a nincstelen földmunkás, kisipari- ipari munkás és más kétkezi 
dolgozó. Jelentkeztek 16-17 éves gyerekek és 50-55 éves őszbe hajló 
férfiak, akik közül sokakat — éppen a koruk miatt — nem vettek fel 
az önkéntesek listájára. Végül is összeállt és elindult az önkéntesek sere-
ge A szerb fiatalok a VIII. és más vajdasági brigádokba, a szlovákok 
a Petrőcön alakuló szlovák brigádba, a magyarok pedig az 1943-ban Szla-
vóniában alakult Petőfi zászlóalj örökébe lépő  Petőfi brigádba kerültek. 
Legnagyobb számú önkéntes, mintegy ezernégyszáz ember, a topolyai. 
moravicai, csantavéri, kishegyesi, feketicsi és bajsai magyarok közül ke-
rült ki. Ez a brigád 1944. november 28-án indult el Jontovics Rudolfnak, 
a szlavóniai Petófi zászlóalj volt politikai biztosának vezetésével Topo-
lyáról Zomborba, s onnan mindössze két hétig tartó kiképzés után a 
baranyai frontra irányították. Bolánnál — a Népfelszabadító Hadsereg 
más egységeivel együtt — több napon át tartó heves csatát vívott a Dráván 
áttörő  német fasiszta erőkkel és nagy véráldozat árán, jelent ős veszte-
ségeket okozva azoknak, végül is visszavonulásra kényszerítette az ellen-
séget." A gyengén felszerelt, de h ősiesen harcoló önkéntesek veszteségei 
is nagyok voltak. Az elkerülhetetlen véráldozat azonban szilárd kötőanya-
gává vált a háború utáni id őszak testvéri együttélésének: a nemzetek 
és nemzetiségek egységének és testvériségének kialakításában, az önigaz-
gatású szocialista társadalom kiépítésének több nemzedékre szóló mun-
kájában. 

A népfelszabadító bizottságok gondoskodtak a hadsereg szükséglete-
inek kielégítéséről. A kisipari műhelyek, szövetkezetek, üzemek (malmok, 
kendergyárak, fémipari üzem stb.) is elsősorban a hadseregnek dolgoztak. 
Gondoskodni kellett a villanytelepek üzemanyag-ellátásáról és üzemelteté-
séről is. A kisipari műhelyek közül kiemelkedett a helyi cipészszövetke-
zet, mely nemcsak új bakancsokat készített, hanem javította is az elkopott 
és lyukas cipőket. Az antifasiszta nők alkalmi közösségeket alakítva, a 
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helyi fonodák szakembereit angazsálva, kelmét szőttek, alsóneműt varr-
tak és meleg harisnyát, pulóvert, sálat és keszty űt kötöttek. A téli had-
műveletekben résztvev ő  katonák számára — az élelmiszerszállítmányokkal 
együtt — a meleg ruhanemű  a legkedvesebb ajándék. Ilyen szállítmány 
többször is érkezett a frontra. Április végén indult el ismét egy nagyobb 
szállítmány a helyi földművesek szekerein. Május elsejei meglepetésnek 
szánták. A főleg asszonyokból álló moravicai küldöttséget Kovács Sándor 
géplakatos, az októberi forradalom egykori résztvev ője vezette. Donji 
Miholjacig jutottak el. A topolyai asszonyküldöttséget (az Antifasiszta 
Nők helyi szervezetének megbízottait) Kiss József földmunkás (szintén 
az októberi forradalom egykori katonája) vezette. Az utóbbiak május els ő  
napjaiban érték utol aa brigád egyes egységeit Velika és Mala Pisanicanal, 
s ott átadták az értékes küldeményt. (Dognár Mária visszaemlékezései 
szerint május 9-én este, a fasiszta Németország kapitulációjának órá-
iban értek haza, úgyhogy másnap már részt vehettek a fasizmus feletti 
győzelem örömére rendezett általános népünnepélyen ...) 

A népfelszabadító bizottságok külön albizottságokat alakítottak a 
fasiszta megszállók által 1941-ben el űzött vagy internált, de most fokoza-
tosan visszatérő  telepesek fogadására, visszaadták nekik otthonaikat, va-
gyonukat, és anyagi segítséget nyújtottak nekik. A telepesek közül sokan 
részt vettek a népfelszabadító háborúban, ahol kitüntek h ősiességükkel, 
de sokan el is estek. A hazatérők között számos JKP- és JKISZ-tag volt. 
akik itthon azonnal bekapcsolódtak a szóban forgó szervezetek és a nép-
hatósági szervek munkájába. A fasiszta megszállók 1941 nyarán bukovi-
nai csángókat telepítettek az el űzött szerb, Crna Gora-i és más dobra 
voljac telepesek helyére. A csángók nagy része 1944 október els ő  nap-
jaiban, jószágával és ingóságával, elhagyta e falvakat és Nyugatra me-
nekült" A visszatérő  telepesek házai, magtárai stb. tehát jórészt üresen 
állottak. Ezért a telepesek a közelgő  télben nagy nélkülözések elé néztek. 
A népfelszabadító bizottságok felhívták a lakosságot, hogy nyújtson se-
gítséget a telepeseknek: pénzben, élelemben, bútorban, ágyneműben stb. 
A község területén a telepesekkel együttérz ő  magyar antifasiszták nagy-
arányú gyűjtést rendeztek. Gyűjtőállomásokat állítottak fel az önkéntes 
adományok elhelyezésére. Leltárt készítettek mindenr ől, és a megbízot-
tak a népfelszabadító bizottságok által kiállított utalványok ellenében 
adták ki a begyűjtött javakat. A lakosság segítségének természetesen 
nemcsak anyagi, hanem mélyreható politikai jelentősége is volt. A he-
lyi magyar lakosságnak a telepesekkel való szolidaritását, testvéri együtt-
működését fejezte ki és ennek igen termékeny hatása volt a különböz ő  
nemzetiségek további viszonyának alakulására. 

Mint Vajdaság több más helyiségében, így Moravicán is otthont ren-
deztek be a hadiárvák részére. Néhány éven át állandóan 40-50, az or-
szág különböző  vidékeiről érkezett, árván maradt gyermek kapott itt gon-
dozást és nevelést. A kötelező  emberiesség megnyilvánulásán túl ez is a 
nemzetek és nemzetiségek testvéri viszonyát szolgálta. 

A katonai parancsnokság és 'a népfelszabadító bizottság mindjárt a 
felszabadulás után számba vette az elhagyott házakat, üzleteket és bir-
tokokat. Leltárt készített az ott talált árúról, jószágállományról, gazdasági 
felszerelésekről és egyébb ingóságokról. 

Óriási feladat hárult a népfelszabadító bizottságokra az őszi betakarí-
tási és vetési munkák megszervezésében. A katonai parancsnoksággal 
együttműködve mindent elkövettek a határban lev ő  kukorica, napraforgó 
és répa betakarítása érdekében. Ebb ől a célból mozgósították a munka-
képes lakosságot és meghatározott terv szerint végzett munkával sikerült 
megmenteni a kinnlevő  termést, elvetni a búzát és az őszi árpát. 

A tény, hogy a megszállókat még szeptember végén — október elején 
sikerült kiűzni erről a területről, megakadályozta őket abban, hogy a 
betakarításra váró termést magukkal vigyék, így az most már a Jugoszláv 
Népfelszabadító Hadsereg és az ország lakosságának ellátását szolgálhatta. 
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Az elhagyott birtokokra megbízottakat állítottak, akik az ott lev ő  
vagy oda irányított munkaerővel biztosították a javak megőrzését, a 
munkálatok elvégzését, a jószágok gondozását stb. A közelgő  tavaszi mun-
kálatok elvégzése új feladatok elé állította a néphatóságokat. Miután 1945. 
február 15-én megszűnt a katonai közigazgatás, a gazdaság, a közlekedés, 
a közoktatás, a közegészségügy, a közellátás stb. irányítása most már 
teljesen a népfelszabadító bizottságokra, illetve a fokozatosan kialakított 
ügyosztályokra hárult. Az elhagyott birtokok irányítása valamivel kés őbb 
került az említett év tavaszán megalakult Népi Javak Igazgatóságának 
(Uprava narodnih dobara) kezébe.' 2  A népfelszabadító bizottságok meg-
egyeztek a helyi földmunkások szervezett csoportjaival, hogy azok átve-
szik a birtokok művelését, méghozzá úgy, hogy a tagok a befektetett 
munka(idő) alapján részesednek majd a jövedelembál. A moravicai mun-
kások 

 
 úgy vélték, hogy a kollektív megművelésbe vett földeken valamiféle 

kolhozt hoznak létre. Alapszabályt is készítettek, mellyel a munkába és 
a jövedelemelosztásban való részvételt szabályozták. Ilyen csoportok ala-
kultak a Fernbach-féle birtokon, a Lelbach- és a Piloszanovics-majorságon 
stb." A musici Welker--féle birtokon a topolyai földmunkások egy nagyobb 
csoportja vette kezébe a termelést. Ők ,,kollektívának" nevezték cso-
portjukat," s szintén a befektetett munkaid ő  alapján osztoztak a jövedel-
men. A termelési struktúrakialakításánál ügyeltek arra, hogy lehet őleg 
minden kultúrából termeljenek valamennyit. Kertészetet is létesítettek. 
A föld megműveléséhez megkapták a birtokon talált gazdasági felszerelést." 

Időközben megalakult a Népi Javak Igazgatásága és a fels őbb ható-
ság utasítására átvette az elhagyott földek és majorságok irányítását. 
Gyakorlatilag ez a nyár elején történt. A moravicai munkások már érté-
kesítették egyes konyhakertészeti termékeiket, ám a gabonatermesztési 
és betakarítási munkálatokat ezentúl már a Népi Javak Igazgatóságával 
kötött új kollektív szerz ődés alapján folytatták és fejezték be. 

A mezőgazdasági munkálatok elősegítése érdekében létrehozták a 
traktorállomásokat. A népfelszabadító bizottságok traktorvezet ői tanfa 
lyamákat szerveztek a tizenhat éven felüli fiúk és a húsz éven felüli leányok 
részére." A káderhiány, a szakemberhiány ugyanis az adott új viszonyok 
között sokkal érezhet őbb volt, mint korábban. A régi rendszer iskolapo-
litikája nem tette lehetővé a közép- és felsőfokú szakiskolák működését 
és ezt most, különösen a nemzetiségek nyelvén, gyorsan pótolni kellett. 

A népfelszabadító bizottságok — a helyi katonai parancsnokságok 
mellett működő  közoktatási ügyosztállyal együtt — mindjárt a felszaba 
dulás után, nagy erőfeszítéseket tettek a területükön lev ő  iskolákban a 
tanítás folyamatosságának biztosítása érdekében. Számba kellett venni a 
tanerőt, rendbe hozni az iskolákat, biztosítani a bútorzatot, a tanszereket, 
valamint a tüzelőanyagot. Különösen nehéz feladat volt a dobrovoljac 
településeken szükséges el őfeltételek biztosítása, de ennek ellenére vala-
mennyi település diákjai időben befejezhették a megkezdett 1944-1945  
tanévet." 

A közegészség terén is sok nehézséggel kellett megküzdeniük a nép-
felszabadító bizottságoknak, illetve az erre hivatot egészségügyi szervek-
nek. Topolyán például alig volt orvos. Különösen megnövekedtek a prob-
lémák, amikor a front sebesültjeit is Topolyán, a régi polgári iskola épü-
letében létesített katonai kórházban helyezték el. A népfelszabadító bizott-
ságnak óriási erőfeszítésébe került a több mint 400 ágyas kórház felszere-
lésének előteremtése, illetve az itteni orvosi-egészségügyi szolgálat meg-
szervezése," továbbá az egész kórház élelemmel való ellátása. A katonai 
parancsnokság ellenőrzése alatt álló raktárakból kiutalt kelmék, bútorzat 
stb. mellett, a lakosság önkéntes munkájával, önkéntes adományaival 
teremtették el ő  mindazt, ami egy ilyen egészségügyi intézmény számára 
elengedhetetlenül szükséges. A lakosság gondoskodása, a kórház : fehér-
neművel, ágyneművel és élelemmel való rendszeres ellátása, valamint a 
kórház tisztán tartása, a sebesültek alsónem űinek mosásához szükséges 
önkéntes munkaerő  biztosítása valóságos mozgalommá nőtt. Ebben ter 
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mészetesen szerepet játszott az is hogy a frontról érkez ő  sebesültek  
között sok volt a helybeli, aki a Pet őfi brigád .egységeiben harcolva, a bol-
máni csatatéren sebesült meg. Emlékezetes az els ő  szabad május elseje  
megünneplése 1945-ben, amikor szinte a város egész lakossága részt vett  

a felvonulásban és a zászlódíszes menet élén az ízletes kaláccsal, édes-
séggel és más ajándékkal megrakott ruháskosarakat viv ő, forradalmi da-
lokat éneklő  asszonyok először is a sebesültekkel teli kórház elé vonultak  

és a jókívánságokkal együtt az ajándékokat is átadták a szenvedéseiket  

ezekben az órákban feledő  sebesült katonáknak .. 4 9  
A települések művelődési viszonyaiknak javítására a népfelszabadító  

bizottságok és társadalmi szervezetek szintén nagy erőfeszítéseket tettek.  
Először is igyekeztek megnyitni a szórakozóhelyeket, a mozikat stb. Az if-
júság számára művelődési központokat alakítottak ki, ahol műkedvelő  
és ismeretterjeszt ő  előadásokat tartottak. A katonai parancsnokság enge-
délyével, az elhagyott házakból és intézményekből az aktivisták összegyűj-
tötték az ott található könyveket, megmentve így őket az elkallódástól.  
Az Agitprop aktivistái számba vették a nagy mennyiség ű  könyvet és hama-
rosan megkezdték az olvasók számára való kikölcsönzését. Így . jött létre  

a mai topolyai Népkönyvtár állagának több ezer könyvből álló magja50  
A járási pártbizottság mellett működő  Agitprop bizottsága szervezte a kü-
lönféle manifesztációkat, politikai népgyűléseket, így pl. az 1945 január  
jában megtartott nagyszabású királyellenes tüntetést", az ugyanaz évi  

május elsejei ünnepségeket, valamint a Németország kapitulációjának híré-
re május 9-én a Népkertben megtartott ünnepélyt. A mai gyógyszertár he-
lyiségében (az Agitprop akkori székházában) nagyhatású antifasiszta kiállí-
tást rendezett, irányította a sajtóterjesztést és mindennem ű  kulturális  
és népnevelő  tevékenységet.  

A népfelszabadító bizottságok szociális ügyeket intéz ő  albizottságai  
kezdettől fogva nagy gondot fordítottak a rászoruló szegény családok és  

magukra maradt öregek, továbbá a fronton harcolók kenyérkeres ő  nél-
kül maradt hozzátartozóinak élelmiszerrel: liszttel, zsírral, szalonnával.  

hússal stb. való ellátására, vagy ellátásuk segítésére. A Népfront helyi bi-
zottsága például Topolyán köri konferenciákon és röpiratban szólította fel  

a lakosságot a fronton harcolók és itthoni hozzátartozóik segítésére.  

És a lakosság segített. A kijelölt gy űjtőhelyeken hordószámra állt a kiosz-
tásra váró zsír, a szalonna, a füstölt hús stb. Mindez a harcolók és a la-
kosság összeforrottságáról, szolidaritásáról tanúskodott.  

~ 

Topolya község településeinek népfelszabadító bizottságai tehát köz-
vetlenül a felszabadulás el őtt alakultak meg. Működésük kibontakozásá-
ra a felszabadulás után került sor. A néphatósági szervek a társadalmi-
politikai szervezetek és az egész lakosság támogatásával meglep ően gyor-
san konszolidálták a települések politikai, gazdasági, közoktatási stb. éle-
tét. A lakosság zöme nagy lelkesedéssel vett részt az új élet kialakításá-
ban. Szinte máról holnapra akartak pótolni mindent, amire a magyar  

fasiszta megszállás súlyos körülményei között nem volt lehet őségük, vagy  
amit nem voltak képesek megtenni. Ezzel magyarázható például a tömeges  
jelentkezés a Népfelszabadító Hadsereg önkéntes alakulataiba, az újjá-
építés munkájában való tömeges részvétel. Így vált lehetségessé a közin-
tézmények, üzemek, iskolák, az egészségügyi szolgáltatás stb. azonnali  

beindíása, továbbá az őszi gabonabetakarítási és vetési munkálatok példás  

elvégzése, a front sokoldalú támogatása, a háború és a fasiszta megszállás  

sokrétű  következményeinek viszonylag gyors felszámolása.  
Tény, hogy amikor 1945 júniusában sor került az első  általános és tit-

kos szavazással megválasztott népbizottságok beiktatására, a megszállók  

elleni harcban és a szocialista forradalomban fogant népfelszabadító bi-
zottságok a néptömegekre támaszkodó, jól kiépített és példásan működő  
új, forradalmi önkormányzati néphatósági szervezetet adhattak át azoknak.  
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JEGYZETEK 

A népfelszabadító mozgalom terjedése, a fasiszta megszállók ellen indított népfelsza-
badító háború és a szocialista forradalom győzelme nyomán községünkben is létrehozott nép-
telszabadító bizottságok munkájáról sajnos nagyon kevés írott anyaggal rendelkezünk. Topo-
lya és Bajsa helyi népfelszabadító bizottságainak jegyz őkönyveit például nem őrizték meg. 
Valószínűleg ez a helyzet a járási népfelszabadító bizottság jegyz őkönyveivel is. A járási nép-
felszabadító bizottság, illetve a járási népbizottság megmaradt iratai hozzáférhetetlenek, ren-
dezetlenül porosodnak egy más célra épített hely iségben. A moravicai és pacséri népfelsza-
badító bizottság jegyzőkönyvei szerencsére megvannak, így valamelyest tájékozódhatunk a 
járás, illetve a mai község településeinek helyzetéről a felszabadulást követő  időszakban. Mivel 
ez kevésnek bizonyult, kénytelenek voltunk igénybe venni az él ő  forrásokat is. A visszaemlé-
kezések azonban , bármilyen fontos adatokkal szolgáljanak is, mindig hiányosak, számolnunk 
kell az események és dátumok rögzítésének nehézségeivel. Mindezeket figyelembe véve, ez a 
dolgozat csupán vázlatnak tekinthet ő. És még valami: a dolgozat csak Topolya község mai 
településeit öleli fel. 

Topolya és a hozzá gravitáló települések munkásmozgalma nagy múltra tekinthet visz-
sza. Már a múlt század végén létrejöttek az els ő  szocialista munkásegyletek, melyek igen ered- . 
ményesen szervezték az itt él ő  munkások, elsősorban a földmunkások osztályharcát. Aratósztráj-
kok, május elsejei tüntetések, választójogi küzdelmek, háború elleni tüntetések stb. jelzik a 
megtett utat. 1919-ben a vidék munkásmozgalma a JKP vezette forradalmi szakszervezethez 
csatlakozik. A JKP első  illegális sejtje 1924-25 telén alakult meg Topolyán, a következő  években 
pedig az egykori topolyai járás többi helységében is. A Független Szakszervezetek szintén 
1924-25-ben jönnek létre Topolyán és környékén. Az itteni 	ezet a diktatúra nehéz 
éveiben egyike volt Vajdaság legaktívabb szervezeteinek. A sorozatos helyi, továbbá a szabad-
kai és vajdasági lebukások folytán, egy id őre itt is szünetel a párt szervezeti élete. A kommu-
nisták azonban keresik az osztályharc új formáit és lehet őségeit. 1935 végén a JEMSZSZ 
(URSSJ) keretében kezükbe veszik a szakszervezeti csoportok létrehozását és munkájának 
irányítását. Ez tette lehetővé, hogy az 1938-ban újjászervezett tartományi bizottság hatá-
rozatainak megfelelően 1939 végén Topolyán és környékén is rendezzék a JKISZ és a 
JKP szervezeti helyzetét. Forrásművek: A vajdasági forradalmi munkásmozgalom fejl ődésé-
nek rövid áttekintése 1870-1950, Forum, 1969. Radovan Pualić : Svetlost na pustari. Opštitlski 
odbor Saveza boraca, Subotica. Brindza Károly: Mondd el helyettem, elvtárs ... Forum, 
1971; Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban, 1895-1945. I—II. és III. kötet. 
Topolya község Képviselő-testülete, 1977, 1979 és 1982. 

Részt vettek és a Népfront platformáján jelent ős eredményeket értek el az 1935-ös 
és 1938-as országgyűlési, valamint az 1936-os és 1939-es községi választási küzdelmekben, 
a mezőgazdasági és ipari dolgozók helyzetének javításáért folyó bérmozgalmakban, sztráj-
kokban stb. A topolyai járásban elért választási sikereikr ől a JKP Tartományi Bizottságá-
nak VI. és a JKP V. országos konferenciáján is szó esett. 

A magyar fasiszta megszállók katonai alakulatai 1941. április 12-én vonultak be To-
polyára és a következő  napon nagy mészárlást hajtottak végre. A megszállók háborús 
b űnei Vajdaságban (Zlo činci okupatora u Vojvodini 1941-1944) című  könyv adatai szerint 
Topolyán 64, Pacséron 16, Feketicsen 4, Sokolacon 2, Moravicán pedig 1 polgárt l őttek 
agyon. A minden ok nélkül meggyilkoltak között a legtöbb a telepes szerb, Crna Gora-i 
és zsidó polgár. A Topolyán megöltek között 11 magyar nemzetiség ű  polgár is szerepelt. (I. m. 
259-260., 263., 266-267. és 269.) A fenti számok magukba foglalják azokat is, akiket 
április közepén a bajai táborba kísérés közben l őttek agyon. 

Közöttük volt néhány karkaturi (Radivoj és Novica 	valamint topolyai 
(Ljubica Đukič  és Aleksandar Gostović) ifjúkommunista is. 

A telepesek nagy része otthonában maradt, ezeket a megszállók még április folya-
mán átdobták a Dunán vagy táborokba szállították. A legtöbben a hírhedt sárvári táborba 
kerültek, s ott közülük sokan meghaltak. 

Közülük a legtöbbet, mintegy ötven f őt 1942 márciusában állítottak a Honvéd Ve-
zérkar Rögtönítélő  Bírósága elé. A többiek felett 1942-1944 folyamán polgári vagy kato-
nai bíróságok ítélkeztek. Megjegyzendő, hogy az itt szóba került elítéltek több mint kilenc-
ven százaléka magyar nemzetiségű  JKP-tag vagy szimpatizáns, a népfelszabadító mozga-
lom résztvevője volt. Ezek az adótok az egykori topolyai járásra vonatkoznak. (Mondd e1 
helyettem, elvtárs ... 177-183.) 

Magyarországot 1944. március 19-én Hitler hadai megszállták és szél őjobboldali kor-
mányt alakítottak. Ez a kormány az összes „függ őben maradt" kommunista ügyeket le-
tárgyalta bíróságaival. 1944 májusában és nyarán Topolyáról .és Csantavérr ől mintegy negyven 
kommunistagyanús polgárt internáltak és a nagykanizsai táborba szállították. 'Többségük 
odaveszett. 

Vida čiplič  közlése szerint Svetozar Markovi ć  Toza 1942 februárjában érkezett Pa 
csérra és az ő  bátyjának tanyáján helyezték el. Munkásruhát öltött, a szomszédok sze-
mében mint alkalmi munkás szerepelt. Bátyjával többször megfordult Pacséron és Bajmokon 
is. Amíg Mijatov a dolgait intézte, Tom az utcán a szekéren várakozott. Vida člpfič  
(sz. Mijatov) szerint Tom akkor ott nem létesített kapcsolatokat, tudomása szerint nem is 
járt nála senki, hisz ott-tartózkodása a legnehezebb napokra esett. Pacs đrról Tavankútra ment. 
Feleségét és kislányát, Ružicát ő , Vida Mijatov kísérte fel Tozához Tavankútra. 8 maga 
később illegálisan Törökbecsére ment és ott élt a háború végéig. Szerinte Toza - elsősorban 
a Mijatov családra gyakorolt hatást. (Dušan Mijatov például tagja lett az els ő  pacséri 
népfelszabadító bizottságnak.) 

A topolyaiak közül dr. Franceti ć  (Blau) Rózsa orvos és húga, Blau Ilona' fogtech-
nikus pártkapcsolattal, egy budapesti csoporttal együtt 1944 elején ment' át Csáktornyá-
nál Horvátországba és csatlakozott a partizánokhoz. Dr. Franceti č  Rózsa mint a JNH 
tartalékos őrnagya szerelt le a háború után, húga azonban elesett valahol a szlavóniai 
harctéren. 
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Milan Džanić  a tapasztalt háború előtti szerémségi kommunista 1943 májusában 
jött Szabadkára, hogy újjászervezze a népfelszabadító mozgalmat. Szabadkán kívül Sán-
dorban, Kisbajmokban és Tavankúton tevékeny. A mozgalom számos rokonszenvez őjével te-
remtett kapcsolatot, de miel őtt megalakíthatta volna a társadalmi-politikai szervezeteket és 
a népfelszabadító bizottságot, 1943. július 4-én letartóztatták. Kit űnően tartotta magát, így a 
vele kapcsolatban állók nem kerültek rendőrkézre. Džanićot mégis 15 évi fegyházra ítélték 
és a sátoraljaújhelyi fogházba vitték. Itt megszervezte a politikai foglyok kitörését. A ki-
törés sikerült, de végül is valamennyiüket elfogták; vagy szökés közben megölték (közöttük 
Milan Džanićot is), illetve halálra ítélték és kivégezték. (Zivan Milisavac: Suma nije olistala, 
Matica srpska, 1961. 141.; Milan Dubajić : SKOJ u Subotici 1941-1944. Rukovet, 1981. 4. sz. 
379-380.) 

A második világháború előtt és alatt Topolyán és környékén kétféle „kommu-
nista köszöntés" volt ismert. Az egyik a szerb „Zdravo!" szó, a másik pedig a spanyol 
polgárháborúból ismert felemelt ököl. A kett ő  legtöbbször egyszerre történt: ha két elvtárs 
találkozott, akkor felemelt ököllel és a szerb „Zdravo!" köszöntéssel üdvözölték egymást. 
Nos, mivel Topolyán magyar munkások köszöntötték így egymást, elképzelhető , hogy ez milyen 
hatást váltott ki a megszálló magyar fasiszta közegeknél. (A topolyai járási f őszolgabíró 
1944. március 27-én keltezett, szóban forgó körirata a Szocialista Forradalom Múzeumá-
ban a 7688. sz. alatt található.) 

Joó Lajos fémipari munkás 1914. február 23-án született Pacséron. Belgrádban gép-
lakatos- mesterséget tanult, néhány év múlva a zimonyi Ikarus gyárban dolgozott és itt 
kapcsolódott be az osztályharcos munkásmozgalomba. 1939 végén tagja lett a JKP belgrádi 
szervezetének. Amikor Jugoszláviát a német, olasz, bolgár és magyar fasiszták lerohanták, 
Belgrád II. körzete pártbizottságának élén állt. A megszállás körülményei között részt 
vett a JKISZ és a JKP szervezeteinek felújításában és e szervezetek akcióinak keresztülvi-
telében. 1942-ben Zimonyba küldik, ahol a járási pártvezetőség tagja, majd titkára, továbbá 
Kelet-Szerémség kerületi bizottságának tagja lett. A súlyos körülmények között végzett 
eredményes munka után a tartományi vezet őség 1944 elején Bácskába irányítja. Február 
végén érkezett Szabadkára , s itt eredményes szervező  munkát végzett. 1944. augusztus 15-én 
árulás következtében Becsén letartóztatták, majd az újvidéki Armijába szá llították. Ered-
ménytelen vallatása után előbb a topolyai internálótáborba, innen egy transzporttal Né-
metországba irányították, de sikerült megszöknie. Budapestre került, s ott felvette a kap-
csolatot a harcoló kommunistákkal. 1944 december végén t űnt el. (A Joó Lajos letartóz-
tatásáról szóló csendőrségi jelentés a Szocialista Forradalom Múzeumában 19882 sz. alatt 
található. flletrajzát bővebben Zivan Kumanov írta meg Joó Lajos életútja 1914-1944 címmel. 
7 Nap, 1975. december 12. 12. old.) 

Jovan Mikić-Spartak, az 1944 nyarán alakított szabadkai partizánosztag parancsnoka, 
1944. október 10-én a Szabadka város felszabadításáért folyó harcokban elesett. 

Voja Tomié és Miloš Kokanov visszaemlékezéseinek szövege a topolyai monográ-
fia szerkesztő  bizottságának archívumában van. 

itjvidéki ügyvéd. 

Gallos Károly a háború előtti moravicai munkásmozgalom aktív résztvevője. 
A visszaemlékezések alapján megállapítható, hogy Gallos Károly a helyi népfelszabadító 
mozgalom egyik kulcsszemélyisége volt. Ezt az is bizonyítja, hogy őt választották meg az 
első  népfelszabadító bizottság titkárává, majd a december elején létrehozott els ő  moravicai 
pártsejt titkára is ő  lett. 

Csík Ferenc bátyjával, Illéssel együtt a forradalmi munkásmozgalom szervez ője 
volt Moravicán. ők hozták létre a faluban 1926-ban a JKP els ő  sejtjét. Illés korai halá la 
(1928) után Ferenc lett a helyi munkásmozgalom központi személyisége. 1941 őszén a meg-
szállók letartóztatták és bíróság elé állították. 1944 októberében két fiával és két leányával 
együtt a népfelszabadító hadsereg önkéntese lett. 

Zsáki József (1911-1973), Csík Illés és Ferenc féltestvére, az egyik legkiemelked őbb 
alakja volt a háború előtti helyi munkásmozgalomnak. Az 1936-os kapálási sztrájk idej én 
ő  volt a helyi földmunkás szakcsopo rt elnöke és a győztes bérmozgalom egyik vezet ője. 
A felszabadulás után számos helyi, járási, tartományi és szövetségi párt-, szakszervezeti és 
népképviseleti tisztséget töltött be. 

Aleksandar Leskovac joghallgató korán bekapcsolódott a haladó egyetemisták moz-
galmába. A megszállás alatt állandó rend őri őrizet alatt állt. A felszabadulás után nem-
sokára Újvidékre, a Legfelsőbb Bíróságra helyezik át. Az ezerkilencszázötvenes években 
közúti balesetben életét vesztette. 

Franc Ostan szlovéniai földmérnök (1895-ben született Bovecben) 1921-ben jött 
Vajdaságba. Először Szabadkán a városi közigazgatásban kapott állást mint földmérnök. 
Topolyára 1934-ben került. El őbb szintén földmérnök, később mint a Krivaja Vízgazdálkodási 
Közösség vezetője dolgozott egészen a felszabadulásig. A népfelszabadító mozgalommal sógora, 
Jovan Mikić-Spartak révén került kapcsolatba. 1944 nyarán egy szabadkai tanyán tartott ille-
gális tanácskozáson Slavko Kuzmanovi ć  bízta meg azzal, hogy Topolyán puhatolja ki a helyi 
népfelszabadító bizottság lét rehozásának lehetőségét. ő  lett az első  topolyai népfelszabadító 
bizottság elnöke, de Miloš Tadijin, kerületi katonai parancsnok áthelyezte Szabadkára, s 
itt a katonai parancsnokság gazdasági osztályának vezetésével bízta meg. 1946-ban vissza-
költözött Bovecbe. (A szerző  1974. november 7-én Gornja Radgonán, a fia házában lejegyezte 
Franc Ostan visszaemlékezéseit, melyeket a monográfia szerkeszt ő  bizottságának archí-
vuma őriz.) 

Dudás Ferenc visszaemlékezéseiben a szóban forgó konzultatív találkozó dátumát 
korábbra, júliusra helyezi. Pelle Károly, a találkozó résztvev ője úgy tudta, hogy a találkozó 
szeptember végén, Ostan mérnök szerint pedig október elején volt. Pelle Károly szerint 
Ivica Pletikosić  lakásán szeptember végén tartott illegális találkozáson jelen volt: dr. Ivan 
Pletikosić , Franc Ostan, Pelle Károly, Dudás Ferenc, Ksenija Gostovi ć , Ozren Mijatov, Koj ić  
mérnök s talán Sava Ikraš mérnök és Đorđe Medaković  fémmunkás. Feltehető, hogy több 
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találkozóra is sor került, de ezek a résztvev ők visszaemlékezéseiben összefolynak. A lényeg 
az, hogy ezek a találkozók még a fasiszta megszállás alatt történtek. (Mindhárom vissza-
emlékezés szövege a monográfia szerkesztő  bizottságának archívumában van.) 

Azt, hogy a népfelszabadító bizottság „véglegesen" megalakult, nem értend ő  szó 
szerint. A felszabadulás utáni hetek-hónapok folyamán végbement események, a fronthelyzet 
alakulása, a háttéri helyzet konszolidálódása és a társadalmi-politikai élet kibontakozása 
ugyanis szinte napról napra hozott valamilyen változást a népfelszabadító bizottságok össze-
tételében és munkájában. 

Mindketten háború előtti szakszervezeti aktivisták, 1941-ben pedig a JKP szim-
patizánsai voltak. 

A korabeli visszaemlékezések szerint az 1944. október 9-e és 17-e közötti id őszakban 
mind a megszállók, mind a felszabadítók (tehát a magyar és a német fasiszta egységek, 
illetve a jugoszláv partizánok és a Vörös Hadsereg) felderít ő  járőrei többször is megfordultak 
a fasiszták által egyszer már kiürített településeken. Topolya város és a község többi tele-
pülésének lakossága október 18-át, tehát azt a napot ünnepli a felszabadulás napjaként, 
amelyben a jugoszláv partizánalakulatok véglegesen bevonultak és a szóban forgó tele-
püléseken maradtak. 

Dr. Aleksandar šijašić  és Dudás Ferenc visszaemlékezései szerint a magy ar megszál-
lók itt állomásozó utolsó egysége október 9-én hagyta el Topolyát. Vörös T 7,1,6 huszár-
százados, a helység katonai parancsnoka írásban ruházta a hatalmat dr. Aleksandar 
šićra, Sava Ikraš mérnökre és Aron Jakovljevi ć  egykori királyi közjegyzőre. Majd miután 
felgyújtatta a kaszárnyát, Moravica irányába elhagyta a várost. Igy tehát  a népfelszabadító 
bizottság első  konkrét feladata az értékes kaszárnyaépület megmentése volt. A tüzet loka-
lizálták, csak az épület egyik szárnya égett le, Október 12-én este a -Hegszállók egy kerék-
páros egysége és egy páncélautója váratlanul Topolyára érkezett és — bizonyára 'valamilyen 
félreértés következtében — vad lövöldözésbe kezdtek. Ez ideig felderíthetetlen  módon az 
egység parancsnoka, Kovács főha 	is elesett. Helyettese, Kakas f őhadnagy letartóztatta 
és halállal fenyegette meg a közsé 	talált aktivistákat, a népfelszabadító bizottság 
és a népőrség tagjait. A megszállók egységei további öt napon át maradtak Topolyán. Októ-
ber 17-én, szerdán kora délután a Zenta felől közelgő  szovjet egységek • aknákal lőtték a 
várost, a magyar katonaság pedig a Vajhegyről viszonozta a tüzet. Többen meghaltak 
vagy megsebesültek a lakosság közül is, de anyagi károk is keletkeztek. Alkonyat után a 
városba benyomultak a szovjet csapatok. Az els ő  partizánegységek — a kortársak vissza-
emlékezései szerint — másnap, október 18-án vonult be Topolyára Mirko šarac parancsnoksága 
alatt. Pacsérra Kojić  mérnök vonult be többedmagával, Miloš Kokanov szerint október 
18-án. A magyar megszállók egységei a cservenka—szabadkai vasútvonalon is vonultak visz-
szafelé. A pacséri vasútállomáson összeütközésre  került sor, mely alkalommal egy partizán 
elesett, egy másik pedig megsebesült. A bevonuló szovjet csapatokra is rál őtt egy magyar 
altiszt, de azonnal likvidálták. Moravicán a visszatérő  magyar megszálló egységek hasonló-
képpen viselkedtek, mint Topolyán. Itt, a visszaemlékezések szerint Gallos Károlyt tartóz-
tatták le a községházán, de á katolikus pap jótállására kés őbb szabadon bocsátották. 

A telepes falvakban albizottságokat hoztak létre, melyek — a miliciával együtt — 
gondoskodtak a rendről és a lakosság szükségleteinek a községi népfelszabadító bizottsá-
gok segítségével való kielégítéséről. 

Volt ugyanis a felszabadulás első  napjaiban olyan rendelkezés, mely a magyar, 
német és román falvakban nem irányozta el ő  népfelszabadító bizottságok alakítását, így 
azok hatáskörét is a katonai parancsnokságok látták volna el. (Naredba br. 1. Komandanta 
Vojne uprave za Banat, Ba čku i Baranju na dan 25. oktobra 1944. g. — Komanda Vojnog 
podru čja, spisi bez delovodstvene oznake, 25. X. 1944. Történelmi Levéltár, Szabadka.) 
Nos, ezt a rendeletet a gyakorlat már megjelenésekor meghaladta, hisz a magyarlakta 
falvakban úgyszólván mindenütt magyarok részvételével alakultak meg a népfelszabadító 
bizottságok. 

A katonai közigazgatás megszűnése után, 1945. február 22-én tartott ülésen a 
moravicai népfelszabadító bizottság összetétele a következ őképpen alakult: Nikola Marjan 
elnök, Doma János alelnök, Miloš Kokanov titkár, tagok: Zsáki József, Szarvas István, 
Bakk Lajos, Lazar Cindrić , Gavrilo Romié, Bakos András, Sétáló István, Bézi Sándor, 
Mészáros Lajos, Nemes Márton, Gál József, Kovács Sándor, Janko Korica, Branko Ognjenovi ć  
és Petar Stojanović . 

Pacsér kevés számú német lakossága még a felszabadulás el őtt elhagyta a falut. 
A magyarok bevonására itt 'valamivel későbben került sor, mint Moravicán, Topolyán 
vagy Bajsán. 

A pacséri helyi népfelszabadító bizottság december 19-i ülésének jegyz őkönyve 
szerint ekkor lesz a népfelszabadító bizottság tagja Cseke Sándor és Német Gábor, 1945 
februárjában pedig Kovács Károly, Pöczöki Ferenc, Kajtár Károly és Takács Ferenc. 

Pavel Cernek és Ljubica Preradović  nyilatkozatai a monográfia szerkesztő  bizott-
ságának archívumában van. 

Az Anka Kmezić  által létrehozott első  topolyai sejt tagjai: Barna József, Brindza 
Károly, Dudás Ferenc, Ivo Halili, és Pelle Ferenc. Moravicán Dudás Ferenc közrem űkö-
désével jött létre az els ő  sejt, melynek tagjai Gallos Károly (titkár), Szarvas István, Bézi 
Sándor, Zsáki József, Mészáros Lajos, Kecskeméti Laj os és Bakk Lajos lett. Bajsán a 
szerző  közreműködésével szintén december elején alaku lt meg az első  sejt, melynek tagjai 
Tóth Sándor, Burcsár Mihály és Povazsanszki Péter (titkár), majd Lazar Milanov lettek. 

A JKP első  felszabadulás utáni topolyai helyi bizottságát Mita Despotovi č , a JKP 
akkori kerületi titkára alakította meg a következ ő  összetételben: Barna József, Brindza 
Károly, Dudás Ferenc (titkár), Ivo Halili és a zombori kiképz őtáborból visszahívott L őrik 
István, Egy, a szerző  birtokában levő  jegyzőkönyv szerint, december végén a helyi bizottság 
tagjai közé felvették Gavrilo Papi ćot és Sinkovics Dezsőt. 

Stanko Knežević , Milan Pavlica és a szerző  azonos visszaemlékezései szerint a JKP 
első  járási bizottságának megalakítására 1944. december végén vagy 1945 januárjának első  
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napjaiban került sor. A járási bizottság összetétele: Balog János, Blinka Ferenc, Brindza 
Károly (Agitprop), Danilo Diklič  (szervező  titkár), Fekete István, Stanko Knežević , a Sze-
rérségből ide irányított Német Pál partizánkapitány (titkár), L őrik István, Sinkovics Dezső  
és Vlado Teslič . Rövidesen bekerült a bizottságba Ante Cvrlja és Milan Dragosavac is. 

A pacséri népfelszabadító bizottság 1945. február 11-én me gtartott üléséről felvett 
jegyzőkönyv szerint a néhány nappal előbb megválasztott első  járási népfelszabadító bizott-
ság elnöke Fekete István, alelnöke Stevan Agbaba, titkár Jakob Čopič , a végrehajtó bizottság 
tagjai pedig Stevan Mileusnić , dr. Gyetvai Károly, Gavrilo Papid, Papp József, L őrik István, 
Brindza Károly, Petar Stojanovič , Stevan Cvrkušič  és Zsáki József lettek. A plénum tagjai: 
Jelka Jarinac, Vlado Teslič , Danilo Diklić , Sara Dutina, Spasenka Kurbanovič , Német mál, 
Svetozar Stojkovič , Loko Crnković , Obren Ivezić , Mile Mastilović , Jovan Prpa, Német András, 
Stanko Knežević , Burcsár Mihály, Barna József, Damjanovics Irén, Mara Obradovi č , Jelena 
Bogdanović , Stevan Vlatkovič  és Szabó Ferenc. 

A jelen pillanatban egyedül az Egységes Népfelszabadító Front járási vezet őségének 
névsorát tudjuk itt beiktatni. Ezek szerint a nevezett vezet őség a következőkből állt: 
Topolyáról: Német Pál, Brindza Károly, Weiss Nándor, Tóth István, Gy őri Péter, Raffai 
Mária, Szabó Géza, Oravec Antal, Kiss István, Sörös Elek, Vadócz József, Tóth Antal, Marko 
Uzelac. Bajsáról: Petar Považanski, Mile Simunovič , Tóth Sándor, Milanka Miladinov, Dobrik 
Ádám. Srednji Salašról: Jovica Vrkić , Milica Vukosavljević . Tomislavcirdl: Nikola Opalić , 
Milan Pavlica. Bački Sokolacról: Mane Mišljenović , Jelka Cuturilo, Jovo Tesli ć . Moravicáról: 
Szűcs Lajos, Dömöndi Juliska, Kecskeméti Zsuzsa, Zsáki József, Tapiska János, Szarvas 
György. Pacsérról: Rade Cvrkušič, žarko Stoj,lšić , Stanko Tomid, Gajdos Lajos, Trenka József. 
Szekicsr ől: Radomir Rajačič, Kiss Mihály. Kočićevór ll: Stanko Beronja. Njegoševóról Mitar 
Tabaković , Pavle Mares. Karkaturról: Nikola Zdravković . Karadordevóról: Jovo Mastilovič , 
Kosta Maljkovič . Kishegyesr ől: Német András, Zsadányi Pál, Kovács Péter, Jolanda Ikotin, 
Czékus István, Vörösbaranyi Ferenc, Moldvai Mihály, Skallák József, Sipos Richárd, Radi-
vojevi ćevdról: Luka Bogdanovič, M. Jović . Novi 2ednikr đl: Stanko Jovanovič , Anka Kmezić , 
Đuro Kmezić, Jovan Bobot, Ivan Lekić . Csantavérr ől: Bánhidi Viktória, Szabó Ferenc, Czapár 
Ernő, Tomik Mirko, Blinka Ferenc, Anitics Lénárd, Sándor Franciska. Feketicsr ől: Pál 
Lajos, Fazekas Miklós, Molnár István, Sóti Lajos, Milica Popovid és Sárándi Gábor. Nehéz 
megállapítani, hogy e lista pontosan mikor készült, de bizonyos, hogy már némileg módosí-
tották, mert Stanko Kneževi ć  és a szerző  visszaemlékezései szerint a bizottság első  elnöke, 
— Mita Despotović  kifejezett kívánságára — Barsi Viktor topolyai r. k. plébános volt. 
(A Sinkovics Dezső  által 1945-ben lejegyzett lista eredetije a monográfia szerkeszt ő  bizott-
ságának archívumában van.) 

A topolyai helyőrség-parancsnokság 1944. december 26-i jelentése arról számol be 
a kerületi katonai parancsnokságnak, hogy Topolya, Bajsa, Kishegyes; Szekics és Csantavér 
községek magtáraiban összesen 160 853 métermázsa búza, 4289 q árpa, 1597 q zab, 6809 q 
rozs, 7843 q szemes kukorica, 69 566 q csöves kukorica, 100 q köles, 4792 q klönféle liszt, 
111 q gríz, 18 713 q napraforgó, 65 194 q kender, 61 000 q szójabab, 12 q szárított komló, 
18,8 q mák, 213 q ricinus, 933 q burgonya, 4590 q bab, 626 q borsó, 106 q vöröshagyma, 
7 q lencše, továbbá 5500 q különféle jószágtakarmány, 52 501 q búza- és rozsszalma; valamint 
kukoricaszár volt: A Moravicát és Pacsért is magába foglaló bajmoki hely őrség-parancsnok-
ság jelentése is hasonló méretű  raktárkészletről tesz jelentést. Ebből nyilván jutott a 
hadsereg és az ország lakosságának ellátására is. Nem is szólva arról, hogy az idézett 
jelentés 1944. december 25-én, tehát a több mint két hónappal a felszabadulás utáni rak-
tárkészleteket mutatj a ki , holott a szállítások , felhasználások a felszabadulás els ő  napjától 
folyamatban voltak. Történelmi Levéltár, Szabadka, Komanda područja 521/1944 sz.) 

A magyar önkéntesalakulat megszervezésével b ővebben foglalkozik Baki Ferenc és 
Vébel Lajos A Petó#i brigád c. könyve (Forum, Üjvidék, 1968) a 119-125. oldalon, valamint 
e tanulmány szerzőjének az Učešće Madara_ u narodnooslobodila čkoj borbi c. összefoglalója 
(Vojvodina u borbz. Matica srpska, 1951. 144-163.). Kosta Nađ  tábornok 1944. november 
23-án egy zászlóalj megalakítására adott felhatalmazást, melynek szövege így hangzik: 
„A Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok vajdasági f őparancsnokának 1944. november 
23-i meghatalmazása a magyar Petőfi zászlóalj megalakítására. Jóváhagyjuk a Petőfi zászló-
alj megalakítását magyar nemzetiségű  önkéntesekből. A zászlóalj parancsnoka Varga István, 
politikai biztosa Lőrik István. A nevezett elvtársak, mint a zászlóalj parancsnoksága, egész 
Vajdaság területén önkénteseket toborozhatnak a magyarok soraibó l. A zászlóalj székhelye 
egyelőre Bácstopolya, és az is marad, amíg másként el nem rendeljük. A zászlóalj a további 
rendelkezésig közvetlenül a fenti parancsnokság alá tartozik. A zászlóalj-parancsnokság 
rendszeresen megküldi a zászlóaljhoz tartozók pontos névjegyzékét a fenti parancsnokság-
nak, amely a listát a katonai közigazgatási mozgósítási osztályhoz továbbítja nyilvántartás 
végett. Valamennyi hatóság, katonai és polgári egyaránt, köteles a zászlóaljat Jugoszlávia 
Népfelszabadító Hadserege és Partizánosztagai szerves egységének tekinteni. Aláírás: Lj. Mom-
čilović  alezredes politikai biztos és Kosta Nad altábornagy, parancsnok." Zbornik dokumenata 
i plakata o narodnooslobodila čkom ratu jugoslovenskih naroda. Első  sorozat, 10. könyv. 
(Az itt közölt magyar nyelvű  fordítás Baki—Vébel idézett m űvének 121-122. oldalán jelent 
meg.) Az újrakezdődő  toborzás eredményeképpen 1944. december 31-én a magyarországi 
Kiscsány faluban a topolyai járás stb önkénteseib ől már nem zászlóalj, hanem brigád alakult, 
melynek hivatalos neve: Petőfi Sándor XV. Vajdasági Brigád. A brigád parancsnoka Kiss 
Ferenc, politikai biztosa Jontovics Rudolf, a politikai biztos helyettese Baki Ferenc, a 
brigádtörzs főnöke pedig Szabocsán Ferenc. (Sreta Savié Kolja: Narodnooslobodila čki rat 
i revolucija u Vojvodini. Novi Sad, 1981. 42.) A brigád parancsnokhelyettese (majd, Kiss 
Ferenc hősi halála után az átszervezésig, párancsnoka) Varga István a spanyol köztársasági 
kormány oldalán harcoló nemzetközi brigádok egykori önkéntese volt. A brigád vezet ő  
parancsnoki beosztásában kulcshelyet elfoglaló, tapasztalt szlavóniai magyar harcosok nagy 
nyereséget jelentettek az úgyszólván semmilyen katonai-harci tapasztalattal nem rendelkez ő  
bácskai bánáti magyarokból álló brigád ütőképessége szempontjából. Az említett vezet ők 
ugyanis az 1943. év derekán Szlavóniában alakított Petőfi Sándor zászlóalj tisztjei voltak. 
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Baki—Vébel: I. m. 144-177.  

Akadt a bukovinai csángó magyarok között jó néhány olyan szegény ember, aki  
nem menekült el, hanem kérte, hogy a magyar önkéntes alakulatok keretében részt vehessen  
a fasiszta megszállók elleni harcban. Ez a kívánságuk a legtöbb esetben teljesült. Err ől  
Baki—Vébel említett művük 124. oldalán példát idéz, mely szerint Csantavérr đl, illetve a környék-
beli telepes falvakat elhagyó 42 csángó jött az önkéntesek topolyai gyülekez őhelyére.  

42-43. Bakos József, Mészáros Lajos és Csík Ferenc visszaemlékezései.  

Brindza \Károly: Egy nap a musici közös gazdaságban. Szabad Vajdaság, 1945.  
június 18. 4.  

Bakos József, Mészáros Lajos, Mészáros Rozália és Vadócz Lajos visszaemlékezései.  

A pacséri helyi népfelszabadító bizottság 1945. február 11-i ülésén felvett jegyz ő-
könyvéből.  

A topolyai járási népfelszabadító bizottság közoktatásügyi osztályának 1945. január  
eleji jelentése szerint a járás elemi iskoláiban összesen 4105 tanuló tanult. Srednji  Salašon 
32, Tomislavcin 71, Karkaturon 59, Ba čki Sokolacon 60, Gornja  Rogaticán  szintén 60 gyermek  
tanult. A közoktatásügyi osztály vezetője, dr. Gyetvai Károly által aláírt ~jelentés adatai  
magában foglalják az iskolanővéreket és a karkaturi tanítókat is. (Vajdasági Levéltár, Srem-
ski Karlovci, F 170 állaga 300. sz.)  

Az egészségügyi személyzet toborzásában és kiképzésében dr. Aleksandar šijaši č  
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ugyanez vonatkozik a kórház betegeinek általa irányított  
egészségügyi ellátásában, továbbá a járási szülészeti otthon megszervezésében és vezetésében  
mutatott hozzáértő  és áldozatkész munkájára is.  

A felvonulás megszervezésében részt vett minden társadalmi szervezet. A járás  
minden települése küldöttekkel képviseltette magát Topolyán a több ezer f őnyi polgárt  
mozgósító első  szabad május elseji felvonuláson.  

Az Agitprop járási bizottsága Bacsa Máriát, a háború előtti forradalmi munkás-
mozgalom résztvevőjét, a megszállók által elítélt aktivistát bízta meg a könyvtár megszerve-
zésével. A könyvtár a helyi kisiparosság a kultúrmunkások önkéntes munkájá val átalakított 
egykori  Úri  Kaszinó épületében kapott helyet. (Művelődéstörténeti adalék: 

munkájával 
 otthon avató  

ünnepségén Gál László, a neves jugoszláviai magyar költ ő  mondott méltató beszédet.)  

A király és az emigrációban elő  reakciós burzsoázia ugyanis azon mesterkedett,  
hogy Jugoszlávia népeit megfossza a három és fél éven át tartó népfelszabadító háború  
és a szocialista forradalom vívmányaitól, hogy a háború befejezése után az országban  
visszaállítsák a népelnyomó kapitalista rendszert. Ezekben a napokban (1944. december  
végén és 1945. január elején) országszerte hatalmas királyellenes tüntetések voltak. A Nép-
front helyi bizottságának felhívására az ötágú vörös csillagos zászlók és a királyellenes  
feliratokat tartalmazó transzparensek alatt rövid id ő  alatt több mint ezer ember vonult  
fel Topolya utcáin. Forradalmi daloktól, a Népfelszabadító Nadsereget és Tito elvtársat  
éltető, a királyt és az emigráns burzsoáziát ostorozó jelszavaktól volt hangos a város.  
A tüntetők egy nagyobb csoportja előtt, a községháza udvarán Mita Todorovi ć  a helyőrség-pa-
rancsnokság új politikai biztosa mondott beszédet. E tüntetésr ől számos korabeli fénykép  
maradt fenn, melyeket a monográfia archívuma őriz.  

A fasiszta Németország kapitulációja leírhatatlan örömmel töltötte el az egész  
lakosságot, a közös érdek mellett mindenkinek megvolt a maga személyes oka is a meg-
könnyebbülésre. A hír vétele után tűzoltósziréna és harangok zúgása adta tudtul a lakos-
ságnak a világtörténelmi jelentőségű  eseményt. Másnap reggel az üzemek, a földek és  
hivatalok dolgozói, az iskolák diákjai stb. mind-mind otthagyták munkahelyiiket, az iskola-
padot és ki Városi Stadionba özönlöttek, ahol Német Pál a JKP járási bizottságának  
politikai titkára, Sofija  Spahič , az Antifasiszta Nők kerületi bizottságának vezetője és a 
szerző  tartottak beszédet az esemény jelentőségéről. De arról is szó esett, hogy hazánk  
északnyugati részén még áll a harc a felel ősségre vonás elől mindenáron menekülni igyekvő  
fasiszta megszálló katonasággal és a velük tartó havai árulók fegyvereseivel. Hangsúlyozták:  
ezeknek az erőknek a megsemmisítése, habár csak napok kérdése volt leverésük, még  
súlyos véráldozatokba kerülhet ... Mégis, mindenki örült, mert tudták és érezték, hogy a  
várva várt győzelem és a béke már visszavonhatatlanul küszöbön áll. A május 10-én délel őtt  
kezdődő  népünnepély másnap hajnalig tartott a kivilágított stadionban.  

A kiállítás anyagának jelentős részét a JKP kerületi bizottságának Agitpropja  
bocsátotta a topolyai járási Agitprop rendelkezésére. Sok anyagot helyben gy űjtöttek össze.  
Megjegyzendő , hogy a megszállók gonosztetteinek bizonyító kiállítás anyaga között volt  
Milan Konjovič  neves festőművésznek az e téma keretébe illő, azt illusztráló több megrázó  
erejű  festménye is. A kiállítás anyaga, sajnos, elkallódott.  

A Bogdánfi Sándor, Polyvás József, Srőder János, Urbán János és Vlaovics József összetétel ű  
bíráló bizottság az idén Brindza Károlynak ítélte oda a Zsáki József irodalmi díjat, amellyel  
a Dolgozók szerkesztősége minden évben kitünteti a munkásmozgalom tárgyköréb ől merített,  
magyarul megjelent műveket. A Szabadkán élő  ismert közíró, aki folyóiratunknak hosszú évek  
óta állandó munkatársa, a Forradalmi munkásmozgalom a topolyai járásban cím ű  okmány-
gyűjteményes könyvsorozatáért részesült e rangos elismerésben, amelyhez ezúton is gratu-
lálunk neki.  
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MARXISTA TUDOMÁNY - MARXISTA NEVELÉS 
AZ ÉLETJEL KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSE MARX KÁROLY HALÁ-
LÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

A Marx Károly halálának centenáriumával kapcsolatos megemlékezések 
és rendezvények sorából, témájánál és mondanivalójánál fogva, a tár-
sadalmi-politikai és külön a pedagógiai közvélemény érdekl ődésére tart 
számot az a kerekasztal-beszélgetés, melyet irodalmi él őújságunk, az Élet-
jel szervezett Szabadkán, 1983. március 25-én. A beszélgetés meghívott 
vendégei KISS Viktória okleveles pedagógus, az Egységes Középiskola 
Testvériség Társultmunka-alapszervezetének tanára, LAKI László, a poli-
tikai tudományok doktora, a szabadkai Közgazdasági Kar tanára, NAGY 
László, okleveles pedagógus, a szabadkai Pedagógiai Társaság elnöke és 
REHÁK László, a társadalomtudományok doktora, a szabadkai Közgaz-
dasági Kar dékánja voltak. A beszélgetést SZÖLLŐSY VÁGÓ László, a 
pszichológia doktora, a Magyar Szó m űvelődési rovatának újságírója ve-
zette. Az alábbiakban a Veljko Vlahovié Munkásegyetemen elhangzott be-
szélgetést közöljük, melyen csak annyi változást eszközöltünk, amennyit a 
nyomtatásban való megjelentetés igényei szükségessé tettek. 

SZOLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Mint e beszélgetés szerkeszt ője, tiszte-
lettel üdvözlöm az Életjel kerekasztal-beszélgetésén megjelenteket — mind-
enekelőtt meghívott vendégeinket — és tisztelt mindannyiukat. Beszél-
getésünk témája a marxizmus — nem a dogmává merevített, a belema-
gyarázások által elködösített, hanem az él ő, a cselekvő  marxizmus, illetve 
annak legközvetlenebb konzekvenciái a mindennapi társadalmi gyakorlat, 
de különösképpen a tudomány, a nevelés és az oktatás vonatkozásában. 
e tevékenységi területek részben vagy egészében megválaszolatlan kér 
dései, melyeknek egyórás-másfél órás beszélgetés keretében legfeljebb csak 
egyikét-másikát tudjuk megválaszolni. Hogy mennyi kérdésre találunk vá-
laszt, az részben önöktől is függ. 

Elöljáróban csak annyit szeretnék közölni, hogy a beszélgetés el-
készítése során nem kis el őadásokra gondoltunk, hanem a szó szoros 
értelmében vett beszélgetésre, melyben a szólás egyetlen kritériuma, ho gy 
a felszólalónak a témával kapcsolatosan legyen mondanivalója. Mindeze k 
közlése után engedjék meg, hogy felvázoljam beszélgetésünk vezérfona 
lát. A tudomány általános értelmezéséb ől kiindulva közelítjük meg a 
marxista tudományt, majd innen a szélesebb értelemben vett nevelés 
marxista defineálására térünk át. Beszélgetésünk fináléja a marxizmus 
és a szocialista önigazgatás alapjai tantárgy oktatásának elvi és gyakor-
lati kérdései. 

A beszélgetés vezet őjének jogán hadd idézzek kiindulópontul egy-két 
definíciót a tudományról. Visszalapozhatnánk akár az antik korig, ahon-
nan esetleg Horatius lírai meghatározását hozhatnánk magunkkal — „A 
tudomány a világ vezérlő  csillaga" —, de talán mégis maradjunk meg a 
mánál és induljunk ki néhány mai meghatározásból: A tudomány a ter-
mészet, a társadalom és a gondolkodás lényeges tulajdonságairól, össze-
függéseiről és törvényszerűségeiről alkotott ismeretek folyamatosan fej-
lődő  rendszere — olvashatjuk a Pedagógiai Lexikonban. Vagy egy másik 
meghatározás: A tudomány a társadalmi tudat egyik formája; szisztema-
tizált ismeretek történelmileg kialakult rendszere, melyeknek igazságát a 
társadalmi gyakorlat állandóan ellen őrzi és pontosabbá teszi, korrigál-
ja — erre a definícióra a Filozófiai Kislexikonban bukkantam. 

REHÁK LÁSZLÓ: Anélkül, hogy a definíció helyességét vitatnám, 
mindjárt elöljáróban utalnom kell arra, hogy vannak olyan néztek, me-
lyek eleve kétségbe vonják a marxizmus tudományos voltát, melyek a 
marxizmust szcientizmussá vulgarizálják. Hozzá tartozik a kérdéshez az 
is, hogy a marxizmus nem csupán tudomány — nemcsak módszer, nem- 
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csak igazolt és szisztematizált tudományos ismeretek rendszere, hanem 
társadalmi elvárások rendszere is: ideológia. E kitér ő  után visszatérve az 
idézett definíciókra: nagyon lényeges eleme a marxizmusnak a valósággal 
való egybevetés, a folyamatos ellen őrzés, a tudományos ismeretek igaz-
ságértékének objektív felmérése. Marx életvitelének és ismeretelméle-
tének is lényeges mozzanata az elmélet és a gyakorlat totalitása. 

SZÖLLOSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Minden bizonnyal ezzel függ össze az 
a jelenség, hogy a tudományok rendszerén belül folyamatosan és egyide-
jűleg integrálódás és differenciálódás megy végbe, mi több, ún. metatu-
dományok kialakulásának vagyunk a tanúi — az egy területet érintő  kü-
lönböző  tudományágak integrálódásának mintegy tudományok feletti tu-
dománnyá. 

REHÁK LÁSZLÓ: Igy van; ilyen például a tudományokról szóló tu-
domány — a tudományszociológia — vagy a kibernetika. Véleményem 
szerint a múlt század közepén a marxizmus volt az első  olyan megnyil- 
vánulás, mely ezt a jelleget viselte: az előzőleg külön-külön életet él ő, 
felaprózott tudományokat szintetizálta. Ha nem is mindenben, de túl-
nyomórészt leszűrte az alapvető  tartalmi, módszertani és mozgási tör-
vényszerűségeket. 

Ha a marxizmusról mint tudományról beszélünk, nem téveszthetjük 
szem elől két fontos ismérvét. Az egyik, hogy benne feltétlenül jelen van 
az aktivizmus; nem csupán kutatja, felfedi, értelmezi a társadalmi viszo-
nyok terén jelentkező  törvényszerűségeket, hanem ezt azzal a céllal teszi, 
hogy megváltoztassa magukat a társadalmi viszonyokat. A másik a marxiz-
mus nyíltsága: az, hogy nem egy lezárt rendszer, hanem tudatosan tö-
rekszik önmaga állandó továbbfejlesztésére, a túlhaladott, vagy a gyakor-
lat által megcáfolt nézetek átértékelésére. 

SZÖLLOSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Ezen a ponton ütköznek össze az ún. 
ortodox és a heterodox nézetek. Egyesek abból indulnak ki, hogy — ameny-
nyiben elfogadjuk Marxot — fölösleges foglalkozni mindazzal, ami el őtte 
volt; a marxizmus számukra Marxszal kezd ődik, ezért a Marx előttiek 
— Hegel vagy az utópisták például — legfeljebb a filozófia története 
számára lehetnek csak érdekesek. Vajon ennek a nézetnek milyen kon-
zekvenciái lehetnek a marxista gondolkodásra? 

LAKI LÁSZLÓ: Ha a marxizmust mint tudományt közelítjük meg, 
abból is kiindulhatunk, hogy a marxizmus esetében nem egy tudományról 
beszélünk; ilyen értelmezésben a marxizmus elmélete, . a marxista gon-
dolkodásmód nem csupán a társadalomtudományok terén érvényesül, ha-
nem jelentkezhet más tudományokban is. Nem téveszthet ő  emellett szem 
elől, hogy a marxizmus nem előzmények nélkül alakult ki: olyan forrá-
sokból táplálkozott, melyek a korábbi évszázadokból maradtak ránk és 
amelyekből Marx és Engels, tehát a marxizmus megalkotói is merítettek. 
Ezért tudománytalan az a nézet, hogy Marx: határk ő  -- vele kezdődik 
a tudomány, a tudományos időszámítas, és ami előtte volt, az eleve ne-
gatív és elítélendő. Hiszen jól tudjuk, hogy Marx gondolkodásmódja, 
és egyáltalán a marxista gondolkodásmód aktív, bíráló gondolkodásmód, 
amely bíráló elemzés alá veti a Marx el őtti korok tudományos vívmányait. 
Nem a bírálgatás céljával, hanem azért, hogy különválassza a pozitívumo-
kat és azokat továbbfejlessze. Ez adja azt a nyíltságot, amelyr ől Rehák 
professzor beszélt és ez válik a marxizmusnak mint tudományos világ-
nézetnek sarkalatos elemévé. 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Utalt arra, hogy a marxizmusnak nem 
csupán a társadalomtudományok számára van mondanivalója. 

LAKI LÁSZLÓ: Ha a marxizmust szélesebben értelmezzük, a marxis-
ta gondolkodásmód közvetlen hatással van a termeléssel szoros összefüg-
gésben álló tudományokra, például a közgazdaság-tudományokra. S őt 
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Marx követői, illetve kvázikövetői ezt egészen az ökonómista vulgarizá 
lásig viszik. Engels önbírálóan be is ismeri, lehet, hogy ők is ludasak 
ebben egy kicsit, hiszen m űveik, de kiváltképpen Marx életműve, A tőke, 
túlnyomórészt közgazdaságtani problémákkal foglalkozik. 

REHÁK LÁSZLÓ: Ahogy Engelsnél olvashatjuk: a legfontosabb arc-
vonalon küzdöttek, emiatt elhanyagolták a többi fontosat. 

LAKI LÁSZLÓ: Hogy miért éppen ez a legfontosabb? Mert a gaz-
dasági alap, a gazdasági viszonyulások kitarthatnak minden más társa-
dalmi jelenségre — a felépítményre. Minden osztályviszony, minden tár-
sadalmi tudatforma összefüggésben (mint Marx mondja: dialektikus ösz-
szefüggésben) áll a gazdasági alappal. 

REHAK LÁSZLÓ: Visszatérve a marxizmus és a Marx el őtti tudo-
mányok viszonyára, én Leninre emlékeztetnék: hogy a marxizmus az 
emberiség gondolkodásának fő  útvonalán alakult ki, hogy földrajzilag 
sem a világ egy félrees ő  zugában, hanem a legfejlettebb részében, és 
hogy a marxizmus az emberi megismerés és gondolkodás folyamatos fej-
lődésének az eredménye. Tévedés azt feltételezni, hogy Marx elzárkó-
zik a korábbi filozófusok nézeteit ől. Mi több: tudatosan használja azo-
kat a Réldákat, amelyekkel a korábbiak élnek. Ezeket persze kritikusan 
alkalmazza. Jellemző, hogy amikor a hallgatóknak a heterogén kooperá-
cióról beszélünk, a varrótű  és a hintó gyártásának példáját szoktuk hasz-
nálni. A hallgatók ezt rendszerint marxi példaként idézik, és minden al-
kalommal korrigálnunk kell: a példa nem Marxtól, hanem Adam Smith-
től származik, Marx csak tudatosan átvette, hogy illusztrálja a kontinui-
tást a probléma teljességében. Hasonló példákat találhatunk Owen vonat 
kozásában is. Vagy például Engels -fellépése Dühringgel szemben, amib ő l 
kiderül, milyen magasra értékelte az utópista szocialistákat. Könny ű  a 
XIX. század második felében lekicsinyl ően beszélni Saint-Simonról, Fou-
rier-ről írja —, holott a maguk idejében ők a szellem csúcsértékét je-
lentették, függetlenül attól, hogy nézeteik nem valósultak — mert nem 
valósulhattak — meg. 

SZÖLLđSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Közbevet őleg tehető  itt fel a kérdés: a 
tudomány mint cselekvő  erő, létezhet-e és mennyiben létezhet a történé-
sekkel párhuzamosan, az események sodrában, vagy pedig ki kell várnia 
az értékeléssel tíz-húsz évet, egy emberölt őt, mint azt a distancia elvének 
szószólói hangoztatják? 

REHÁK LÁSZLÓ: A tudomány által megoldandó problémákat, meg-
válaszolandó társadalmi vagy műszaki kérdéseket a gyakorlat veti fel, 
és a válaszok helyességét is ugyanez a gyakorlat erősíti meg vagy ta-
gadja, hitelesítve (vagy nemhitelesítve) az elméleti általánosítások érvé-
nyességét. Ez a megismerés lenini útja: a gyakorlatból kiindulva, az el-
vont gondolkodáson át (magasabb szinten) vissza a gyakorlathoz. 

LAKI LÁSZLÓ: A tudomány éppen ezáltal járul hozzá a további 
fejlődéshez. Mert volt olyan időszak, amikor úgy tartották, hogy a tu-
domány a gyakorlat mögött kullog. Ma, a tudomány-m űszaki forradalom 
korában ez a nézet korrekcióra szorul. Hogy az egyes tudományos és 
technikai felismerések mikor kerülnek gyakorlati alkalmazásra, vagy hogy 
alkalmazásukra sor kerül-e egyáltalán, az attól függ, mennyiben találkoz-
nak az adott társadalomban igényeivel, szükségleteivel, lehet őségeivel. Az 
osztálytársadalmak például, de különösen a tőkés társadalom mindent a 
kifizetődőség mércéjével mér. És itt nem szabad kizárólag a közvetlen. 
a pénzértékben kimutatható haszonra gondolni, hanem a szélesebb érte-
lemben felfogott osztályérdekeket is tekintetbe kell venni. A termelési 
technológia jelenlegi szintje például egyes becslések szerint lehet ővé ten-
né a fejlett tőkés országokban a munkaidő  4-5 órára való leszállítását. 
De — vetik ellene mások — amennyiben ilyen mértékben növekedne a 
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munkások szabadideje, ez olyan pszichés zavarokat váltana ki, hogy nem 
volna elég pszichológusunk ezek elhárítására. A munkások lelki egyen-
súlya miatti látszólagos aggodalom mögött nem nehéz felismerni a valós 
aggályokat: a több szabad idővel rendelkező  munkás megnövekedett sza-
bad idejének egy részét talán önművelésre fordítaná... 

REHÁK LÁSZLÓ: Ami azzal járna, hogy elmélyültebben tudna fog 
lalkozni a társadalmi problémákkal. 

SZŐLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Érdekes, hogy a tudományos-m űszaki 
forradalom hallatán az . ember a termelésre asszociál, holott — mint hal-
lottuk - a tudományos és technikai fejl ődés felgyorsulásának társadalmi 
(politikai, ideológiai, pedagógiai, kulturális, művelődéselméleti stb.) ve-
tületei is vannak. 

LAKI LÁSZLÓ: Igen. A tudományos-műszaki forradalom komplex 
társadalmi jelenség, amelynek vívmányai közvetlenül leginkább m űszaki 
vonatkozásúak, de mint minden más társadalmi jelenségek, ennek a ha-
tása is jóval szélesebben kisugárzik: a társadalmi élet minden területére 
éppúgy, mint a szabad idő  tartalmának változásaira. 

SZOLLOSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Ha már a szabad id ő  tartalmi változá- 
sainál tartunk, úgy hiszem, ezzel kapcsolatban a pedagógiának is meg-
vannak a maga feladatai. Nyilvánvaló, hogy , az embereket fel kell készí-
teni arra, hogy megnövekedett szabad idejüket hasznosan, személyisé-
güket gazdagítva tölthessék el. 

LAKI LÁSZLÓ: Nem csupán erre gondoltam; sokkal többről van itt 
szó, a kérdés egy másik vetületéről. A tudományos-műszaki forradalom 
jelentős változásokat követel meg az oktatástól és a neveléstől, tekintet-
tel arra, hogy a mindinkább automatizálódó termelésben két munkásré-
teget tudunk megkülönböztetni: magukat az ellen őrzőket, akik az auto-
mata rendszereket figyelik és a megfelel ő  jelzésekre reagálnak, valamint 
azokat, akik ezeket a bonyolult rendszereket megtervezik, létrehozzák és 
karbantartják. 

NAGY LÁSZLÓ: A pedagógia előtt meglehetősen sok probléma tor-
nyosul. Tudjuk, hogy a pedagógia sok esetben — ha elméleti síkon nem 
is, jóllehet az is előfordul, de gyakorlati síkon rendszerint — a termelés, 
a tudományos-technikai fejl ődés mögött kullog. Az imént a distancia elvé-
ről volt szó. Nem akarom vitatni, hogy a pedagógia mint tudomány mel-
lőzi vagy érvényesíti-e a distancia elvet. Az viszont tény, hogy a nevelés 
csak bizonyos lemaradással tudja követni a változásokat. Ami a tudo-
mányos-technikai forradalmat illeti, ennek óriási hatása van az oktatásra 
és a nevelésre. Ez a hatás kettős irányú: elsősorban az embert arra kell 
képesíteni, hogy élete, munkája folyamán több alkalommal is foglalkozást 
változtasson — ezt a technológiai változások teszik szükségessé. 

REHÁK LÁSZLÓ: És mindez — ezt nem árt hangsúlyozni — egy 
emberöltőn belül megy végbe. Ez viszont nálunk még nem ivódott be a 
köztudatba, a közvéleménybe. 

NAGY LÁSZLÓ: Sajnos nem. Pedig hogy milyen komolyan kellene 
venni ezt a kérdést, mi sem tanúsítja szemléletesebben, mint az UNESCO 
egy felmérése, mely szerint az ezredfordulóra a jelenlegi foglalkozások 
mintegy 90 százaléka vagy teljesen elt űnik, vagy olyan lényeges változá-
sokon megy át, amelyeket ma még alig tudunk elképzelni. Lehet, hogy 
ez a prognózis a mi esetünkben nem megy végbe ilyen arányban: jelen-
legi gazdasági nehézségeink lassítják a beruházások tempóját és ezzel 
együtt az új termelési technológiák bevezetését is, de az oktatás nem 
hunyhat szemet ezek felett az adatok felett, mert ha nem 2000-ben, akkor 
tíz vagy húsz évvel később, de belátható időn belül nálunk is aktuálissá 
válik. 
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Ennek konkrét gyakorlati vetülete az az igény, hogy a felkészítés-
ben a sokkal szélesebb alapozásra kell törekedni. Nálunk most éppen 
élénken vitatják, hogy szükség van-e a szakirányú oktatást megel őzően 
vagy azzal párhuzamosan általános oktatásra. Nézetem szerint a problé-
mát nem így kell — és nem is lehet — felvetni, mert általános képzésre 
szükség van. A problémát abban látom, hogy nincs szükségünk a szakirá-
nyú oktatástól különválasztott egységes középiskolára, nincs szükség egy 
olyan intézményre, mely szervesen elkülönült a szakirányú oktatástól, 
sokkal inkább olyanra, ahol az általános és a szakmai képzés egyidej ű . 
leg, párhuzamosan megy végbe. Sajnos e téren elég sok a meg nem értés: 
sokan nem látják be, hogy általános képzés, általános alapozás nélkül nem 
készíthetünk fel olyan dolgozókat, akik képesek lesznek lépést tartani 
a társadalmi, tudományos és műszaki fejlődéssel, akik aktív részesei lesz-
nek a társadalom minden egyes folyamatának, akik be tudnak kapcsolód-
ni a társadalom életébe mint önigazgatók, mint polgárok, mint fogyasztók. 
hogy ne beszéljek a már említett szabad idő  hasznos eltöltéséről. 

Véleményem szerint felül kell bírálnunk a nevelés komponenseivel 
kapcsolatos nézeteinket is. A klasszikus értelmezést, mely szerint a neve-
lés komponensei az értelmi, a politechnikai, az erkölcsi, az esztétikai és 
a testi nevelés. Nálunk új pedagógiai koncepció alakult ki, mely — anél-
kül, hogy tagadná az említett komponensek jelent őségét — az emberi te-
vékenységből indul ki: a munkára nevelés, az önigazgatásra való képzés 
és a szabadidő  ésszerű  kihasználására való felkészítés áll ennek a kon-
cepciónak a logikai tengelyében. A nevelési komponensek mindegyike ki 
sebb vagy nagyobb arányban érvényesül mindhárom területen, de az igy 
körvonalazott célok megvalósításában a pedagógia teljesen lemaradt; az 
emberi személyiség ilyen arányú fejlesztéséért vajmi keveset teszünk. 

REHÁK LÁSZLÓ: Ezzel sajnos teljesen egyetértek. Évek óta, amikor 
a tudományos kutatómunka programjait vitatjuk, a pedagógiát szoktam 
elrettentő  példaként idézni. Vajdaság mezőgazdasági jellegénél fogva már 
a háború előttről, de a felszabadulást követ ően, a tudományos kutató-
munka központi irányításának éveiből is elsősorban a mezőgazdasággal 
kapcsolatos kutatómunkát örökölte és ez nagyjából megmaradt a mai 
napig. És ezen a területen világra szóló eredményeink is vannak, ami az 
intézményesített kutatómunka, a nagy számú tudományos dolgozó érde-
me. Ezt persze ki kell egészíteni azzal, hogy a tudományos kutatómun-
kára szánt eszközök oroszlánrészét is a mez őgazdasági kutatások emész-
tik fel. Utánuk következnek a m űszaki tudományok, és volt idő , amikor 
az összes társadalomtudományoknak — a közgazdaságtudománytól a tör-
ténelmi, irodalmi, lingvisztikai kutatásokon keresztül a pedagógiáig — 
az eszközök 10 százaléka jutott. Ez az arány most — ha jól tudom — 
18 százalékra emelkedett. Konkrétan: a pedagógia esetében azt mond-
juk, hogy a tudományos kutatásra szánt eszközök 80 százalékkal emelked-
tek; de ez még mindig csak 1 százaléka annak az összegnek, amelyet me-
zőgazdasági kutatásokra fordítunk. 

Hogyha összehasonlítjuk, mennyit fordítunk kutatásokra az oktatás 
folyamatát illetően, ahol sok ember és óriási társadalmi eszközök van-
nak angazsálva, a mezőgazdasági kutatásokkal, kénytelenek vagyunk meg-
állapítani, hogy még mindig jobban értünk ahhoz, hogyan kell a kismalac-
ból hízót csinálni, hogyan kell táplálni, milyen nyomelemeket, milyen anti-
biotikumokat adagolni neki, mint azt, hogyan kell egy átlagos pedagógus-
nak eljárnia ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érje el munkájában 
azokkal a gyerekekkel, akikbe a társadalom komoly eszközöket fektet 
jelenleg, és akikre a jövőben támaszkodni akar, mert belőlük fog kiala-
kulni a termelő  lakosság. 

SZÖLLOSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Zielinskinek van egy közismert megálla-
pítása, miszerint a tudomány mai állása mellett sokkal könnyebb űr-
hajót küldeni a Holdra, mint egzakt módon beprogramozni mindazokat 
a nevelői eljárásokat, melyek alkalmazásával a ma iskolába induló hét-
éves gyerekből 10-12 év múlva ilyen és ilyen profilú szakmunkás lesz. 
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Mert az űrhajó esetében úgyszólván minden adatot ismerünk: a Föld 
és a Hold pályáját éppúgy, mint a rakéta nyomóerejét és az űrhajóra ha-
tó erőket, a kisgyerek esetében viszont alig van biztos támpontunk: adott-
ságai, társadalmi miliője, motívumai feltárásában úgyszólván még az 
alkémia szintjén mozgunk .. . 

REHÁK LÁSZLÓ: Sajnos azt kell mondanom, hogy még az alkémia 
szintjére sem jutottunk, mert akkor legalább kísérleteznénk, hogy ilyen 
vagy olyan módszer ígér kecsegtet őbb eredményeket, de mi még a kísér-
letezésig sem jutottunk el a pedagógia területén; mi a malacokon kísér-
letezünk. Tudatosítanunk kell a társadalmi elvárásokat és azoknak meg-
felelően kialakítani a pedagógiai kutatásokat és a nevelés gyakorlatát. 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: A nevelés körülírását ismét egy definí-
cióval kezdeném: általános értelemben a nevelés az emberre irányuló 
fejlesztő  hatások egymással koordinált és egésszé szervez ődő  rendszere, 
mely az egyén fejlődését abból a célból segíti el ő  és irányítja, hogy az 
képes és kész legyen a társadalomban és az egyéni életben reá háruló 
feladatok elvégzésére. 

NAGY LÁSZLÓ: Ha a legszélesebb megközelítésben taglaljuk a pe-
dagógia problematikáját, nem lehet elsiklanunk a permanens nevelés kér-
dése felett. Jóllehet társadalmi-politikai dokumentumaink — csak a X. 
kongresszus idevágó határozataira emlékeztetnénk — hangsúlyozott je-
lentőséget tulajdonítanak neki, iskolarendszerünk nemhogy megkönnyíte-
ni igyekezne, inkább minden módon tiltakozik ellene. Olyan pszichózis 
alakult ki, hogy a tanulók úgy érzik, oktatásuknak, nevelésüknek semmi 
értelme sincs, ha nem fejezik be az egyetemet. Mintha feleslegesen hoz-
tuk volna meg a szakmai fokozatokról szóló társadalmi megallapodást: 
kimondtuk, hogy van I—II. szakképzettségi fokozat, a társult munkának 
szüksége is van ilyen szinten képzett dolgozókra, társadalmilag hitelesí-
tett programjaink is vannak, éppen csak ilyen szint ű  képzés nem folyik, 
vagy ha mégis, ezt a foglalkoztatási érdekközösségek végzik, a munka-
nélküliek átképzésének céljával. A probléma teljességéhez tartozik, hogy 
ez a két szakképzettségi fokozat nincs is beépítve az oktatási rendszerbe, 
ami annyit jelent, hogy a meghirdetett elvek ellenére err ől a fokozatról 
nem lehet közvetlenül továbblépni, hacsak a dolgozó vissza nem kanya-
rodik és előzőleg el nem végzi az egységes középiskola tananyagát. 

Vagy nézzük a III. szakképzettségi szintet: err ől a fokozatról sem 
igen lép senki munkába, inkább folytatja a IV. szakmai fokozaton, jól-
lehet a termelésben erre alig van szükség. Ha tehát nem akar visszalépni, 
úgyszólván kényszerítve van, hogy tovább menjen f őiskolára, egyetemre, 
függetlenül attól, hogy van-e hozzá kedve, tehetsége, hogy a társadalom-
nak szüksége van-e ilyen számú és ilyen profilú magasan képzett káder-
re. Mindennek a következménye, hogy a fels őoktatási intézményekre óriási 
nyomás nehezedik — úgyszólván nem tudnak szabadulni a beiratkozási 
kérelmektől. A tanulók és szüleik arra törekednek, hogy egy lélegzetvétel-
re eljussanak az egyetemi fokozatig, ahelyett, hogy az els ő  foglalkozás 
megszerzése után bekapcsolódnának a termelésbe és munka mellett, vagy 
a munkából térjenek vissza az oktatásba, ami a permanens oktatás lénye-
ge lenne, és ami felett elsiklottunk. 

LAKI LÁSZLÓ: Ezzel kapcsolatban a mi gyakorlatunkból szeretnénk 
egy konkrét példát idézni: közismert tény, hogy az egyetemi oktatás tény-
leges időtartama nálunk jóval hosszabb, mint másutt. A négyéves karo-
kon is elhúzódnak a tanulmányok öt-hat évig, az ötéves karokon még to-
vább. Ez különösen a közelmúltig volt kirívó, amíg a katonai szolgálat 
halasztható volt az egyetemi tanulmányok befejezéséig, mintha a tanu-
lókat, az egyetemi hallgatókat semmi sem ösztönözte volna arra, hogy 
minél hamarabb munkába lépjenek. Szinte az érz ődött, azért tanul tovább. 
hogy elodázza a munkába lépés idejét; magasabb végzettséggel — úgy-
mond — majd könnyebben kap munkát. 
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NAGY LÁSZLÓ: Ez sajnos nem áll: még nehezebb az elhelyezkedés, 
amit súlyosbít az a körülmény is, hogy nincs meg az átképzés lehet ősége 
sem. Egy egyetemi végzettség ű  egyén esetében ugyanis illuzórikus a visz 
szatérés a III. szakképzettségi szintre, ami a technikusoknál esetleg 
még el is megy. 

LAKI LÁSZLÓ: És most ezek helyzetét és kilátásait hasonlítsuk ösz-
sze azokéval, akik a középiskola után elhelyezkednek, dolgoztak néhány 
évet, és miután látták, hogy milyenek a lehet őségeik, milyen irányban 
tudnak tovább menni, mennyire szükségük van a továbblépéshez a ma-
gasabb fokozat megszerzésének, beiratkoztak a f őiskolára vagy az egye-
temre. Ezek rendszerint határid őn belül fejezték be tanulmányaikat, mert 
nemcsak motivációjuk volt, hanem a munkahelyen szerzett tapasztalataik 
is erre ösztönözték őket. 

NAGY LÁSZLÓ A probléma azonban jóval összetettebb. Mi az oka, 
hogy a permanens nevelést nem tudjuk megvalósítani, hogy a társultmun-
ka-szervezetek — társadalmi szinten — ritkán adják meg a lehet őséget 
erre? Az a benyomásom, hogy a társult munka sem igényli, nem érzi 
szükségét annak, hogy minden dolgozójának tovább kell tanulnia, hogy a 
technológia fejlődésével csak úgy lehet lépést tartani, ha a dolgozókat to-
vábbképezzük. A dolgozók sajnos maguk is érzik, hogy ha egyszer szak-
képzettlen dolgozóként lép valaki munkába, általában arra van Ítélve, hogy 
szakképzetlen dolgozó maradjon, hogy évr ől évre kiválassza az eszközö-
ket a felnövekvő  nemzedékek oktatására, de neki a munkaszervezete so-
hasem tudja biztosítani (nem lesz rá módja, vagy nem is akarja) a felté-
teleket a továbbhaladásra; nincs perspektívája. Látják ezt a tanulók is, 
azért nem akarnak a II. fokozattal munkába lépni, mert örök id őkre ott 
ragadnának. 

Az elmondottakat hadd támasztom alá egy konkrét példával. Hány 
dolgozónk van, akinek nincs meg a teljes általános iskolája? Nagyon sok. 
Megpróbáltuk megszervezni ezeknek a dolgozóknak a továbbtanulását. 
Egyes munkaszervezetek igyekeztek biztosítani a feltételeket, a megfelel ő  
váltásbeosztást, másutt hallani sem akartak róla. Megfelel ő  társadalmi 
akcióval olyan hozzáállást, olyan klímát kellene kialakítani, mely nem-
csak azt tudatosítaná, hogy a permanens oktatásnak van jöv ője, hanem 
hogy a fejlődésnek a permanens oktatás a jöv ője. 

REHÁK LÁSZLÓ: A konzervativizmus nemcsak a társult munkában 
van jelen, hanem az önigazgatási érdekközösségek szakszolgálataiban is, 
mert ezek erőteljesen korlátozzák a munka melletti tanulást. Arra hivat-
koznak, hogy ezzel a rendes tagozatokon végz ő  hallgatók elől veszik el 
a munkalehetőséget, közben megfeledkeznek arról, hogy ezek az emberek 
ott vannak már a meghatározott munkahelyeken és a termelés, a munka-
végzés érdeke is az, hogy tartósan megállják a helyüket. Ezekkel az em-
berekkel nagyon jó eredményeket érünk el az oktatás során, mert ösz-
szehasonlíthatatlanul érettebben közelítenek nem csupán a tananyaghoz. 
hanem egészében véve a továbbtanuláshoz, mint fiatalabb kollégáik, akik 
a középiskolai padból jöttek az egyetemre. És jóllehet ezek közül nemigen 
lesz egy is alkalmas arra, hogy tudományos kutatómunkát végezzen, de 
nem is arra készülnek, hanem hogy elméleti tudással nemesítsék koráb-
ban megszerzett gyakorlati tapasztalataikat, és így sikeres operatív-gyakor-
lati szakemberekké váljanak. 

KISS VIKTÓRIA: Az elmondottakból nyilvánvalóvá válik, hogy a ne-
velés általában sem lehet sablonszerű, mert rendkívül összetett, időt és 
türelmet igénylő  folyamat. Ez még hatványozottabban érvényes a marxiz-
mus mint tantárgy oktatására: vele szemben még nagyobbak a társadal-
mi elvárások, éppen ezért pedagógiai, didaktikai és módszertani szempont-
ból még összetettebb folyamat, melyben egymással szoros összefüggésben 
álló komplex jelenségekkel találjuk magunkat szemben. Az elmondot-
tak súlyát fokozza, hogy a marxizmus és a szocialista önigazgatás alap- 
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jai új tantárgy, mely magába foglalja más tudományágak elemeit (a 
klasszikus középiskolai tárgyakéból — szociológia, filozófia — éppúgy, 
mint egyes szaktudományok — politikai gazdaságtan, politikai rendszer — 
alapjait), emellett az oktatási és nevelési célok is komoly feladat elé ál-
lítják a pedagógust. 

Az oktatási és nevelési célok magából a tantervi célkit űzésből erednek; 
az oktatással — tehát a tantervi ismeretanyag átadásával párhuzamo-
san hatnunk kell a tudatformálás irányában is, a személyiség kialakítá-
sára, ami éppen ebben a 15-18 éves korban a legérzékenyebb, a legse-
bezhetőbb. Ebből következik, hogy a tantárgy oktatása a megfelel ő  szak-
tudás mellett fokozottan igényli a pedagógiai vezetést is. Ezt tovább bo-
nyolítja, hogy az előadókáder profilja tekintetében talán sehol sem olyan 
nagy a tarkaság, mint itt: jogászok; közgazdászok, politológusok, törté-
nelem és filozófia szakos tanárok, pedagógusok tanítják. (Egyes köztár-
saságokban még földrajzszakosok is.) Ez még hangsúlyozottabbá teszi azt 
az igényt, hogy az oktatási és nevelési célkitűzések megvalósítása nem 
lehet egyetlen pedagógus feladata; abban az egész tanintézmény minden 
pedagógusának közre kell működnie, a saját tantárgya által nyújtott lehe-
tőségek keretein belül. 

SZOLLOSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Ha már tantárgyról van szó, tudni kell. 
hogy a tantárgy didaktikailag sajátosan strukturált ismeretrendszer, amely-
nek elemeit a különböző  tudományok, művészetek, technikák stb. ismeret-
anyagából, a képzés céljainak és a tanulók teljesít őképességének megfe-
lelően választják ki és rendezik el. Az eddig elhangzottak és a definíció 
ismeretében teszem fel a kérdést, helyes-e ma és nálunk a marxizmust 
szűk értelemben vett tantárgyként kezelni, vagy rendezési elvnek kell 
inkább tekinteni? Ez az a gondolat, amelyet a kollegan ő  már érintett. 

REHAK LÁSZLÓ: A kollegina nagyon szerényen fogalmazott; sajnos 
nálunk a marxizmust erősen tantárgyszerűen tanítják. Ez különösen a 
középiskolai oktatásban dominál, mert a középiskolai tanárt jobban köti 
az oktatásszervezés, a tanterv. A fels őoktatás szintjén a tanárnak több 
a szabadsága, rugalmasabban oldhatja meg a program tagolását, fel-
dolgozását. 

NAGY LÁSZLÓ: Ha figyelemmel kísérjük a pedagógiai szakirodal-
mat, de egyéb társadalmi-politikai dokumentumainkat is, ezekben elé-
gedetten állapítjuk meg a marxizmus oktatása terén elért eredményeket 
— akár az általános, akár a szakirányú középiskolai oktatásban — a re-
form óta. Az én véleményem viszont az, hogy az eddigi gyakorlattal nem 
lehetünk elégedettek. Nem tudom, volt-e alkalmuk hallgatni a szabadkai 
rádió ifjúsági műsorában nemrég a fiatalok véleményét a marxizmus ok-
tatásáról. A fiatalok véleménye az, hogy a marxizmus keretében száraz 
tényanyaggal traktáljuk őket, hogy kész, megdönthetetlen tények soka-
ságával ostromoljuk elméjüket, hogy kizárjuk a gondolkodást és a vi-
tát. Ez pedig ellentmond a marxizmus tudományos elméletének és gya-
korlatának egyaránt. i)gy érzem, hogy itt a pedagógiának nagyon sok 
a tennivalója. 

Véleményem szerint a marxizmust nem lehet 
a marxizmust át kell élni, érezni, alkalmazni kell 
minden iskolában marxista légkört kell teremteni, 
önigazgatási életet kell élnie, ha mi marxistákat, 
nevelni. Amikor az eredményeket vesszük számba, 
módon mérlegelünk, hellyel-közzel kampányszer űvé 
még a formalizmus hibájába is esünk. 

csak könyvből tanulni; 
a gyakorlatban. Ehhez 
az iskolának marxista, 
önigazgatókat akarunk 
sok esetben kvantitatív 
válik ez a munka, néha 

REHAK LÁSZLÓ: 'úgy érzem, itt kell idéznem Veljko Vlahovi ć  For• 
radalom és alkotómunka cimű  könyvének egy részletét. A könyvet 1975-ben 
adta ki a Forum Könyvkiadó. A kérdés, melyet a szerz ő  felvet, hogy miért 
jelentkezik az ifjúság soraiban a zabolátlan elégedetlenség. A fejlett or-
szágokban, de részben nálunk is, a fiatal emberek számára az iskolázta- 
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tás az életben tett els ő  lépések antikváriumában tett látogatásokhoz ha-
sonlítanak. Olyan ismert Igazságokkal való barátkozáshoz, amelyekr ől 
látják, hogy elviharoztak és nem a jövendő  napok igazságai. Az ifjú em-
ber nem akar papagáj lenni, inkább viharmadárhoz hasonlít. Tud a múlt 
győzelmeiről, de vereségeiről is, és sejti már a harcot, amely közeledik. 
Az eddigi győzelmek terített asztalánál számára nincs elegend ő  hely. Az 
ifjú emberek a saját gy őzelmeik gyökereit akarják megízlelni. Közelebb 
áll hozzájuk a költő, aki a világ abszurditását tárja fel, mint azok, akik 
megállítják az idő  folyását. Eddig az idézet. Azt hiszem, a f ő  probléma, 
hogy nálunk a marxizmus az oktatásban általában normatív, leszűrt, vég-
leges igazságok sorozataként jelenik meg a tanulók el őtt. 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Vajon miért lenne itt másképp, mint az 
oktatás egyéb területein? Egész oktatási rendszerünk a memorizálásra 
épül, tudományos vagy kinyilatkoztatott igazságok befogadására, azok rep-
rodukálására, és az oktató-nevelő  munka egészét tekintve alig bukkanunk 
olyan ismeretanyagra, amelyről elmondható, hogy — pénzügyi szakkifeje-
zéssel élve — „konvertibilis": bárhol beváltható. 

LAKI LÁSZLÓ: Éppen azért kell másként hozzáállni, mert a marxiz-
mus nem azonosítható valamely tudományból leszűrt tantárggyal. A sza-
badkai rádióban elhangzott vita alapján 'két következtetés vonható le. 
Az egyik, hogy oktatási intézményeink még nem ivódtak át teljesen a 
marxizmussal. A másik ebből következik: a diákokban sokszor az az 
érzés vetődik fel, hogy kétféle tudomány van — a marxista tudomány (po-
litikai gazdaságtan, szociológia, filozófia stb.), meg van történelem, föld-
rajz, matematika, biológia stb., amelynek nem kell feltétlenül marxista 
tudománynak lennie. És ezzel egyidejúleg felmerül benne bizonyos dilem-
ma: mi a különbség a „marxista" és a „nem marxista" tudományok kö-
zött, és vajon lehet-e nem marxista tudomány a mi szocialista oktatási 
rendszerünkben? 

A másik kérdés, ami a fiatalokban felvet ődik, hogy oktatási rend-
szerünkbe 1976-ban vezettük be ezt a tantárgyat; és mi volt azokkal, akik 
az előző  harminc év alatt tanultak? Azok nem a szocializmusban éltek, 
azoknak nem lett volna szükségük ugyanúgy marxista oktatásra, mint az 
utóbbi évek nemzedékeinek? És a diákban — éppen azért, mert diák — 
felvetődik az is, hogy új tantárgy, ennyivel több tanulnivaló, ennyivel 
több vizsga ... Viszont azt nem érzik, hogy ezzel egyéniségük válik gaz-
dagabbá. Nem érzik, mert nem is érezhetik: egyrészt azért, mert hat-nyolc 
év az oktatási gyakorlatban kevés idő, másrészt pedig azért, mert még 
mindig nem alakítottuk ki a megfelel ő  motivációs rendszert, jóllhet azt 
már megfogalmaztuk, hogy társadalmunknak sokoldalúan fejlett embe-
rekre van szüksége és e sokoldalúság egyik lényeges eleme éppen a 
marxista irányultságú személyiségformálás. Az oktatásnak az a célja, hogy 
olyan sokoldalú egyéniséget alakítson ki, amely lépést tud tartani a tu-
dományos-technikai forradalommal. Ennek lényeges eleme az olyan szak-
mai felkészítés, amely bármikor, ha erre szükség van, lehet ővé teszi a 
további formálást, irányítást. Nem általános középiskolára van tehát 
szükség, hanem olyan képzésre, mely általános és átfogó felkészítést ad, 
nem pedig szűk szakosítást, ami csak egy szűk területen érvényesíthető . 

SZÖLLđSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Marx megfogalmazásában is olvashat-
juk, hogy már a kapitalizmusban is igényként jelentkezik a munkások 
„nagyobb fokú mozgékonyságának" biztosítása, mert a gyakori techno-
lógiai változások ezt szükségessé teszik. Ez a „mozgékonyság", ami a 
széles szakmai alapképzéssel azonosítható, a kapitalizmusban nem való-
sulhat meg: a tőkés termelési mód mellett az ipari tartaléksereg adja a 
mindenkor szükséges szűk szakmai specialistákat. A dolgozók feje felett 
állandóan ott lebeg az elbocsátás Damoklesz kardja, így az atomizált mun-
kamegosztás a kizsákmányolás eszközévé válik. 
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LAKI LÁSZLÓ: Itt vethető  fel az a kérdés is, amelyet eddig nem 
említettünk: vajon egy szocialista társadalom számára el őny-e minden 
esetben az idegen szabadalmak behozatala; vajon az idegen technológi-
ával nem hozzuk-e be az idegen termelési-társadalmi viszonyokat is? Ez 
egyike azoknak a kérdéseknek, melyekre társadalomtudományunknak és 
pedagógiánknak választ kell adnia. Lehet, hogy célszer űbb a nehezebb 
utat választani és kialakítani a saját technológiánkat, ami figyelembe ve-
szi a mi önigazgatású szocialista rendszerünk jellegzetességeit. 

REHÁK LÁSZLÓ: Ha túl akarunk lépni a fogyatékosságokon, a je-
lenből kell kiindulnunk. Ez a jelen pedig egy folyamat kezdete, egy út, 
amelyen elindultunk — és ez a nagyon fontos, hogy elindultunk —, ha 
megfelelő  előkészületek nélkül is, ha hirtelen is. Miel őtt tovább lépünk. 
eddigi tapasztalatainkat és elvárásainkat extenzívebben, szélesebb fron-
ton kell belevinni az új megoldások rendszerébe. És ennek most jött el 
az ideje. 

NAGY LÁSZLÓ: Egy két év el őtti felmérés adatai, melyek az egy-
séges középiskolára vonatkoztak, azt mutatják, hogy a megfelel ően kep-
zett előadók száma, akik a marxizmust oktatták, meglehetősen alacsony 
volt. Ügy érzem, hogy mulasztás volt bevezetni egy tantárgyat, anélkül, 
hogy megfelelő  szakkádert készítettünk volna fel el őadására. Ez is azt a 
véleményt támasztja alá, hogy az oktatásban komoly hibákat vétettünk. 
egész generációkat tereltünk rossz irányba, aminek megvannak a követ-
kezményei. 

KISS VIKTÓRIA: Ez a tantárgy egyike azoknak, melyekkel a legtöb-
bet foglalkoznak. A meglevő  káderek kiegészítő  képzése rendszeresen fo-
lyik, emellett a bölcsészeti karon megnyílt a marxizmus szak is. A jelenleg 
munkában levő  előadókáder-profilok közül két-három taníthatja a marxiz-
must, a többieknek tovább kell képezniük magukat és a harmadik fo-
kozat megszerzésével szerzik meg az el őírt képzettségi profilt. A tantárgy 
oktatását tekintve, az eredmények mellett természetesen fogyatékossá- 
gok is vannak; ezek objektív és szubjektív természetűek, de lényeges a 
jó szándék, a pozitív hozzáállás a tanulók részér ől. Néha-néha olyan meg-
jegyzés is elhangzik — éppen a tanulók részér ől —, hogy a marxizmus 
több, mint tantárgy, mert a tanulók önmagukat keresik, saját problémá-
ikra keresnek választ, ez veti fel az újabbnál újabb kérdéseket. 

REHÁK LÁSZLÓ: Minden tanárban felvet ődik a kérdés, hogyan tár-
gyalni ezt a tantárgyat úgy, hogy motiváljuk az embereket, hogy a tan-
tárgy lényegéhez közelítsenek, ne leckét mondjanak fel, hogy megbarát-
kozzanak a marxista forrásmunkák olvasásával. Hányszor figyelek fel 
arra, hogy a hallgatók viszolyognak a marxista szövegek olvasásától, mert 
úgy érzik, hogy ezek használatára csak a marxizmus „papjainak" van le-
hetőségük. Minden igényük egy jegyzet, amelyről azt várják, hogy minél 
tömörebb legyen; csoda-e akkor, ha kés őbb, mint szakemberek sem vesz-
nek kézbe valamilyen marxista szöveget? 

Öt évvel ezelőtt egy körkérdést végeztünk, mellyel azt kutattuk, 
miben látják a hallgatók az egyetemi tanulmányok elhúzódásának okát. 
Az okok között a matematika mellett sokan a marxizmusra hivatkoztak 
mint a tanulmányok elhúzódásának egyik okára. Mert sajnos vannak ta-
nárok, akik azzal akarják hangsúlyozni a marxizmus fontosságát, ho gy 
szigorúak, nem annak felmérésére törekszenek, hogy mennyire járatos ak 
a hallgatók a marxizmusban, hanem hogy egy konkrét kérdésre milyen 
egzaktsággal, pontossággal, tömörséggel tudnak válaszolni; néha még az 
is számít, milyen nyelvezettel tudják visszaadni a tanár szavait... 

SZOLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Azt hallottuk az imént, hogy az egye-
temen a tanár .  rugalmasabban valósíthatja meg elképzelését. Ezzel szem-
ben a középiskolában a marxizmus oktatását belekényszerítettük a meg-
levő  szervezési keretek és óratervek Prokrusztész-ágyába, emiatt aztán 
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a tanárnak nincs is lehetősége semmiféle didaktikai-módszertani inno-
vációk alkalmazására, mert a felügyeleti szervek lesújtanak rá, ha nem 
tartja be az előírt tantervi-óratervi-szervezési kereteket. 

KISS VIKTÓRIA: Ennyire szélsőséges formában ez azért mégsem 
jelentkezik. A tanárnak minden lehet ősége megvan a módszertani válto-
zatosság megvalósítására — persze sok függ a tanári kreativitástól, az 
osztályközösségtől (mert maga az osztályközösség is nevel ői tényező). 
Helyet kap az oktatásban az individualizálás is — egyéni beszámolók, 
vagy a tanulmányi versenyek, ahol a tanulók egyéni munkájukkal vesz-
nek részt. Motiváló tényez ő  a tanuló sikerélménye is és — természete-
sen — az osztályzat, ami körül ugyan megoszlanak a vélemények, de 
egy felmérés alapján elmondható, hogy a tanulók igénylik. Teljességé-
ben persze nem mérhet ő  fel ennek hatása, mert a nevelésnek a tanulók 
magatartására gyakorolt hatása jóval kés őbb jelentkezik. 

LAKI LÁSZLÓ: A kollegina megpróbálja védeni a pedagógust, akit 
pedig senki nem támad, mert kész tények elé van állítva, és ezeken belül 
próbál meg módszertani változatosságot megvalósítani, újítást alkalmaz-
ni, motivációs bázist teremteni. Ez azonban még mindig inkább kivé-
tel, mint általános gyakorlat — valószínűleg ezért nyilatkoztak úgy a 
szabadkai fiatalok, hogy a marxizmus oktatása száraz elmélet. Nálunk 
az egyetemen is előfordul, . hogy egy-egy hallgató elvállalja bizonyos té-
ma feldolgozását; ő  alaposan felkészül, a többiek pedig beülnek passzív 
hallgatóként. 

REHÁK LÁSZLÓ: Nagy szorgalmasan jegyzik az elhangzottakat, hogy 
majd egyik vagy másik vizsgakérdés megválaszolásánál felhasználják. 
Arra azonban már nem terjed ki aktivitásuk, hogy egyénileg is foglal-
kozzanak a más által feldolgozott kérdéssel, hogy hozzászóljanak, hogy 
kiegészítsék azt, amit a beszámoló nem ölelt fel, hogy egyéni felfogásban 
közelítsenek a marxizmushoz, ami később is megmaradna szakmai ,ki-
indulópontként a jövendő  szakember alapállásához. 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Itt válik aktuálissá felvetni a közös 
törzsanyag kérdését, mely Vajdaságban a finalizálás stádiumában van. 
Egyes vélemények szerint ez a közös törzsanyag a leglényegesebb okta-
táspolitikai dokumentum nálunk 1958 óta. Mint ilyen, hogy értékelik az 
általa sugallt, vagy ígért változásokat a marxizmus oktatasaban? 

REHÁK LÁSZLÓ: Annak idején azzal a szándékkal lapoztam át a kö-
zépiskolai ismeretanyagot, hogy lássam, mire kell építeni az egyetemi 
oktatást. Nem a tantervet néztem, hanem a tankönyvet, mert a tankönyv 
a programnak az operacionalizálása. Őszintén szólva elszörnyedtem, hogy 
micsoda nagy igényeket támasztanak a középiskolai oktatással szem-
ben; ha ezt így, ilyen formában meg is valósítanák, jószerével fölös-
legessé válna az egyetemi oktatás. Beszéltem a tankönyv szerz őjével is: 
arra hivatkozott, hogy neki .eleve adva van, mir ől kell írnia és milyen 
keretek között. Már arra is gondolt — mondta —, hogy nem is tanköny-
vet, hanem fogalomtárat ír. 

Az egyetemen első  gondunk, hogy leszoktassuk a hallgatókat a me-
rev kategóriákban való gondolkodásról (lehet, hogy a középiskolás élet-
korban a fiatalok még nem érzik, nem képesek felfogni ezt- az árnyaltsá-
got). A következő  lépés, hogy a fogalmakat fejlődésükben magyarázzuk 
meg, végül arra igyekszünk rászoktatni őket, hogy olvassanak, ne pedig 
tanuljanak. 

LAKI LÁSZLÓ: A problémák összefüggnek: minden olyan problémá-
nak, amely nálunk jelentkezik, megvan az el őzménye a középfokú oktatás-
ban. Az elhangzottakra hivatkoznék, nem hibáztatva az előadót. A marxista 
tantárgy — mint a tankönyv szerzője is mondta — egy adattár, a fogalmak 
és meghatározások halmaza. Ezek mechanikus elsajátításával érkeznek a 
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tanulók a felsőoktatási intézményekbe, ahol már kissé kés ő  az alapállás-
változtatással foglalkozni. A túlzsúfolt tanterv megnehezíti, sok -  esetben 
meg is hiúsítja az oktatás szubjektuma látókörének kiszélesítését. Az új, 
megreformált tantervek bevezetése kapcsán hallottam egy hasonlatot: 
olyan ez, mintha a diákokat expresszvonatra ültetnénk: csak elsuhannak 
a fogalmak mellett, mint az expressz azok mellett a városok mellett, 
ahol nem áll meg. Később esetleg dereng valami a tanulókban, de ez 
csak felszínes, mert az alapos megismerésre nem volt ideje. 

A felsőoktatási tantervek esetében is jelentkezik a maximalizmus — itt 
is sok mindent megpróbálurilć  belesűríteni a tantervbe, annyira, hogy most 
már komolyan felvetődik .a  kérdés: szükség van-e mindazokra a tárgyak-
ra, melyek - úgy rémlik — mellékvágányra kényszerítik az egyetemi ta-
nulmányokat. Ha egy tanulónak — tegyük fel — 39  vizsgát kell tennie, 
akkor ő  vizsgára készül, akkor tanul és nem tanulmányoz, akkor csak 
a jegyzetek átfutására van ideje, mert a marxista irodalom, de még a 
tankönyv elolvasására sem futotta. 

KISS VIKTÓRIA: Az oktatás keretében valóban nincs id ő  arra, 
hogy funkcionálisan összekössük a részleteiben átadott ismereteket. Erre 
talán később, amikor már aktívan részt vesz a termel őmunkában, lesz 
alkalma, akkor és ott kristályosodik ki benne a lényeg, aminek tudatosí-
tására az iskolai oktatás során nem volt idő . 

LAKI LÁSZLÓ: Az eddig elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy az 
oktatás nem törekedhet arra, hogy egész életre szóló tudást adjon a ta-
nulóknak. És mivel képtelen arra, hogy 35-40 évre szóló ismeretanyaggal 
Lássa el őket, arra kell törekedni, hogy szilárd alapot és igényt alakítson 
ki bennük, ami képessé teszi a társadalmi, tudományos és technikai vál-
tozások követésére, a folyamatos önművelésre, a permanens képzésre. 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: Mint arra a bevezetőben utaltam is, a 
beszélgetés nem indulhatott olyan ambíciókkal, hogy minden kérdést meg-
válaszolhasson. Hogy a felvetődött kérdések közül legalább a legfontosab-
bakra választ kaphattunk, ez annak tulajdonítható, hogy meghívott ven-
dégeink, elméleti felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik felhaszná-
lásával, szókimondó nyíltsággal és elkötelezetten közelítették meg a be-
szélgetés által érintett témaköröket. Abban a meggy őződésben köszönöm 
meg közreműködésüket, hogy az nem csupán a Marx-centenárium tartal-
mi gazdagításához járult hozzá, hanem értékes adalékot jelent oktatási és 
nevelési gyakorlatunk időszerű  kérdéseinek megválaszolásahoz is. 

A beszélgetést sajtó alá rendezte: 
SZOLL ŐSY VÁGÓ László 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 34. 

Nem vagyok mozijáró. A tévé filmjeit ől is elriasztottak a krimik. Most 
Cocteau neve ültetett le, hogy mint forgatóírót megismerjem. Cocteau-t 
nagyon szeretem. Úgy vagyok vele, mint Dosztojevszkijjel. Id őnként elő-
veszem a Bűn és bűnhődést, hogy beleolvassak. Pár mondatot legalább, 
s attól újra élni kezd bennem az egész hatalmas m ű. Cocteau a másik vég-
let és egy másik világ persze. A könnyed virtuozitással megejt ő  anélkül, 
hogy súlytalan lenne. Valaki leírta a dolgozószobáját egyik sarkában a 
lovagi páncélvérttel, a másikban súlyzóval és szobabiciklivel. M űvészeté-
nek játéktere mindig ilyen végletek közötti kiterjedést követelt. 

Most Trisztán és Izolda szentimentális középkori mondájához tért 
vissza az on revient toujours igazságát követve szerelemben és költészet-
ben egyaránt. Most? Dehogy most. Negyven éve. Csak én láttam most, ami-
kor a film is más, a szerelem is, hogy a költészetr ől ne is beszéljünk. 

De nekem még messzebbre 'kellett visszamennem. A pesti opera fil-
léres diákelőadásához valamikor a húszas évek végén. Szünetben röhög-
tünk a kisírt szemű  lányokon, akiket így meghatott Trisztán és Izolda 
halhatatlan szerelme, s aztán ők is megenyhültek és velünk derültek. Az 
időszerűség igézetében éltünk, s ez az opera nem volt természetesen id ő-
szerű . Wagner se, pedig a reménytelen örök szerelemnek tartozott a Trisz-
tán és Izoldával, miután emigrációs éveiben oly reménytelenül belesze-
retett Matilde Wesendonckba. Viszont renegát volt, elárulta a forrada-
lom ügyét, amikor hazament és a germán isten, Wotan dics őségét zengte 
fülsiketítő  fanfárokkal és üstdobokkal valahol a Walhallban, férfiasan iz-
mos lányokkal a háttérben, akik közül kilépett Brunhilde, a valkűrök 
főangyala és a zenekar crescendóban játszott, úgyhogy még sz őke fején a 
mezei virágból font koszorú is olyan lett, mintha vasból kovácsolták volna. 

Izolda más volt. Könnyed és légies, mert a tiszta, testen túli szere-
lem szerepét mégse lehet harcias tramplikra kiosztani. Trisztán pedig. 
ahogy a csatából megtérve, halálos sebbel a testében beleszeret nagybáty-
ja feleségébe, a középkori lovagias férfiideál megtestesít ője. De hiába 
sírtak halkan a hegedűk és sikoltottak fel panaszosan a fuvolák, férfias 
gordonkahangok távoli kíséretében, amiben Richard Wagner vallomása is 
benne volt, az egész mégis roppant szentimentálisnak t űnt a mi kézzelfog-
ható realitások után vágyódó fiatalságunkban. A romantika kora is el-
múlt, illetve átalakult, politikai fényt kapott az eljövend ő  forradalom re-
ményében, mivel semmi sem olyan elválaszthatatlan a nagy emberi ál• 
moktól, mint a romantika. Ha ezt nem is hajlandó mindig tudomásul ven-
ni a világ. 

Mindez filmen, s korunknak megfelelő  áttételben, garázstulajdonossal 
s a század egyéb ismertet őjeleivel modern keretet kapott. Cocteau azon-
ban nem azért volt költ ő , hogy akár csak egy forgatókönyvben is meg-
ijedjen a középkori kellékektől. A szerelem jelképei itt is láthatók, a szi-
gettel és tengerrel, •a vitorlás is megjelenik, hogy a haldokló szerelmes 
még egyszer lássa Izoldát, akit most már nem úgy hívnak, és Trisztánból 
is Patrick lett. Csak a híres ágyjelenetet változtatták meg, ahol kard vá-
lasztja el a szerelmeseket egymástól. Az otromba kardot itt Cocteau fallal 
pótolta, külön szobában fektetve le a fiatalokat. Minden más megmaradt 
a középkor lovagiasságának szellemében, amikor a fiataloknak még nem 
volt más dolguk, csak szeretni egymást. S ezt ebben a filmváltozatban a 
férj is tudomásul vette, azért volt lovag. Ő  hozta most is megértően fe-
leségét a haldokló szerelmeshez, az idő  viszontagságával nem törődve a 
viharos tengeren, mire a fiatalok a dolgok természetes rendjének meg-
felelően együtt haltak meg. 
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Nem nevettem és nem bosszankodtam. Igaz, nem vagyok fiatal, de  
a költészet különben is független 'kortól és ízlést ől, lévén éppoly időtlen  
és meggyőző , ha csakugyan költészet, mint az örökké él ő  szerelem, amely-
hez folyton vissza kell térni.  

~ 

Ma, 1982. október 25-én hallottam a hírt, mely szerint Sharon izraeli  
belügyminiszter beismerte, hogy ő  adott parancsot a libanoni fallangisták  
behatolására a palesztin ellenállók táboraiba. Húsz-egynéhány hét múl-
va, amikor mindezt elmondhatom majd, remélhet őleg tisztázódik a hely-
zet és a világ zsidósága, ez az oly sokat szenvedett nép, tiszta lelkiisme-
rettel állhat a közvélemény elé.  

Nem mintha eddig nem lett volna meg az ehhez való joga. De a  
nyílt színvallás, a disztingválás nép és kormány között eddig csak elvét-
ve jutott kifejezésre, úgyhogy  nemcsak  az erősödő  antiszemitizmus ka-
pott újabb lovat maga alá Európa különböző  részein, de még demokra-
tikus rendszerekben is felmerült a kérdés: miért hallgatnak a zsidók?  

Nálunk David Albaharitól, az ismert elbeszélőtől kértek nyilatko-
zatot az ügyben, amit nyugodtan nevezhetünk provokációnak is. Vagy  
olyan szenzációkeltésnek, amely sok minden egyebet is felszínre hoz.  
Albahari szerbül ír, az anyanyelvén, Jugoszláviában született harmincöt  
év előtt, ez a hazája. Nem tudom, ezek után egyáltalán zsidónak tekint-
hető-e. Vagy kalapot tesz a fejére ilyenkor ősszel és elmegy a zsinagógába.  
hogy a hosszúnapi könyörgés idején leimádkozza a bűneit? Alig hiszem.  
Valószínűleg csak zsidó származású, hiszen mondom, hogy szerb író, ju-
goszláv állampolgár. Én azonban ett ől is viszolygok, mindenféle származás-
kutatástól. Szerintem ez is megkülönböztetés, ha felhozzák, s mint ilyen,  
nem mindig előnyös. Egy pillanatig se hiszem, hogy nálunk talán nem  
jó zsidónak lenni. De ha valakinek azt mondják: őseid zsidók voltak,  
mit szólsz az izraeli eseményekhez és a Begin-kormány politikájához, az  
meglehetősen zavarba ejtő  lehet. Már azzal is, hogy a vallomástételre il-
letékesebbnek tartják, mint az ország más vallású, más nemzetiség ű  
polgárát.  

A zsidóság nem nép már, isten választott népe, ahogy az ótestamen-
tumban olvasható. Nemzet is, amelynek országa van az államiság min-
den intézményével, saját hivatalos nyelvvel, amelyen a fiatalok beszélnek,  
s amelyet az idősebbek, akik a kataklizmából szerencsésen megmaradtak,  
alig értenek. Mert németek voltak, olaszok, horvátok, szerbek, magyarok  
és sokan még ma is azok. Minden korábbi üldöztetés és kiszakadás elle-
nére. Mert a nemzetiségből nem lehet máról holnapra kilépni. A nevelés.  
meg minden, ami azzal jár, egy életre szól. A szül őhely, a dajkaének, a  
gyermekkor s az anyanyelv mind-mind olyan kötelék, amelyet nem lehet  
elfelejteni.  

De mit érez mindebből a szerb író, akinek Izrael nem az ígéret Föld-
je, ennélfogva éppúgy ragaszkodik szabad hazájához, mint minden más  
származású, de hazáját szeret ő  polgára az országnak?  

Albahari nyilatkozatához már eddig sokan szóltak hozzá. Volt, aki  
nyomatékosabb hűségnyilatkozatot várt, s valamilyen virtuális közös mo-
rál nevében tett megjegyzéseket, amire a nyilatkozó nem érezte köteles-
nek magát egyszerűen azért, mert ősein kívül aligha van több köze a zsi-
dósághoz, mint bárki másnak. Legföljebb annyi, hogy atyafiságos érzel-
meket kérnek néha számon t őle.  

Nekem zsidó barátaim voltak, s az els ő  lány, akin megakadt a sze-
mem, zsidó lány volt. De soha semmi különbséget nem éreztünk egymás  
között. Hosszúnapkor nálam ebédeltek malacpörköltet, halászlevet vagy  
székelygulyást, s újévkor héberül köszöntöttem a szüleiket: Le sónó tajvó  
tikoszenó. És jót nevettünk mindezen, vallom be töredelmesen, amikor ők  
már régen nincsenek.  

Mire ezt a zsörtölődve tiltakozó tűnődésemet elmondhatom, talán  
már nem lesz érdekes, hogyan vélekedik valaki a hivatalos állásponton  

239  

-~~ 



kívül, mint szabad polgár mindarról, ami Libanonban történt. A népirtás 
megbocsáthatatlan bűnét a világ minden tisztességes embere elítéli. Miért 
kellene ehhez zsidó ősökkel rendelkezni? 

Úgy látszik, sosem fogom megszokni ezt a fajta abszurdnak mondott 
színpadi naturalizmust, amely a modern drámában szinte kötelez őnek érzi 
a szeretkezés látványát. Senkinek se kell többé pornó moziba menni ilyes- 
miért, mert mindezt megkapja nyílt színen, ha nem is éppen ugyanazzal 
a hatással. És ez talán még gondba ejtőbb. Ott az ember tudja, mit kí-
nálnak neki, itt ezt meglepetésnek szánják. S ha szeméremre hivatkozna 
valaki, nyilván álszentnek nyilvánítanák. Hiszen ez is az élethez tartozik. 
Igen, de még mennyire! Mint az élőlények egyéb testi követelménye. En-
nélfogva álszemérem megütközni oly természetes élettani cselekedeten. 
ami az állatvilágban magától értet ődő . 

Csak hát, próbálok legalább magamban tiltakozni, mi mégis embe-
rek vagyunk, akiknél a szerelem lelki ügy is, nem csupán ... Á, nem foly-
tatom. Inkább hagyom meggyőzni magam többek között azzal, hogy a 
reneszánsz szentek meztelenségén — egy pápa kivételével, aki divatba 
hozta a fügefalevelet — nem botránkozott meg senki. És hogy ízlés dolga 
az egész ma már, a nudista strandok korában. 

Mindezt egy igen látványos, érdekes vidéki színpadi el őadás utáni 
hangulatban mondom, ahol a vidéki közönség úgy tett, mintha csöppet 
sem lepődött volna meg a környezetében nagyon is szokatlan látványon. 
Van kispolgári sznobizmus? De még mennyire van! Ezek után azt kéne 
hinnem, hogy vége a provincializmusnak, mert ma már a félművelt em-
berek is igyekszenek lépést tartani a korszellemmel s én vagyok id őszerűt-
len meg szemforgató. Hiszen ebben rég nincsen semmi új. Hát akkor mit 
akarok? 

Az előadás, amely inkább színpadi kollázsnak mondható, a század-
forduló idején játszódó novellákból állt össze, amelyeknek írója nagyon 
is tiszteletben tartotta az akkori vidéki úri társaság ízlését. Nem is a 
szövegét vitték színpadra, hanem csupán .a korát és ahhoz vettek mai 
távlatot. Egy seregnyi szakember bábáskodott ennél a m űveletnél, a színé-
szeken kívül persze, akiket a rendez ő  igazgat. A régi szerző  anekdotázó 
természetű  volt, ennélfogva tartózkodott minden trivialitástól. Mondjuk, 
kissé túlságosan is, s most, gondolom, megfordult néhányszor a sírjában 
e három szeretkezési betét és egy nyíltszíni kasztrálás után. 

Az utóbbi egészen új látvány. Népítélet formájában megy végbe, 
mint — ha jól emlékszem — Zilahy Dühödt angyalában. De más olvasni 
valamiről és más látni. A kasztrálasban nincs semmi új, az egyház sem 
idegenkedett tőle, s minthogy nőket nem engedett fel a templomi kóru-
sokra, kisfiúkat heréltek ki, hogy az énekkaroknak ne kelljen nélkülözniük 
a csengő  szopránokat és galambbúgású altokat. A török hárem őrök közül 
meg nem egy fényes karriert futott be mint hadvezér. 

A látványos szerelmi aktustól a nyíltszíni kasztrálásig meglehet ősen 
széles volt az említett színházi polgár meghökkentésének ez a skálája. 
De a kisvárosi közönség, mondom, mindezt szemrebbenés nélkül vette tu-
domásul. Filmen, nyugati mintára szerkesztett képeslapokban megszok-
hatta az ilyesmit, vagy legalábbis napirendre térhetett fölötte. Itt, a há-
romszáz férőhelyes kis színházban mégis furcsán hatott a megért ő  fo-
gadtatás. 

A rég meghalt novellista — hadd mondjam már ki Veljko Petrovi ć  
nevét — csupán ürügy és alkalom volt túlzott színpadi és rendez ői átté-
telre. És intelem: írók, vigyázzatok, mert nem tudjátok, mi lesz m űvei-
tekből, ha nemcsak olvassák, de el is játsszák őket! És mivel kevés el-
beszélőt tudok, aki következetesebben ragaszkodott volna szül őföldjé-
hez és a vidéki tájhoz, ennek az átváltozásnak távolabbi, európai hatást 
kell tulajdonítanom. Ezek szerint pedig mégiscsak megszűnt vidék és 
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nagyvilág között a távolság. Legalább ezt a látszatot igyekszünk kelteni  

olykor-olykor, miközben eszünkbe se jut, hogy ez meg pláne provincia-
lizmus.  

~ 

Abszurd drámát kellett mondanom. Csakhogy amit én Zomborban  
láttam, nem dráma volt, legföljebb abszurd. Amiért konfliktusba kerül-
tem önmagammal, azért nem hibáztathatom ezt a színes színpadi kollázst.  
Magamban kell ilyenkor keresnem a hibát. Azokban a csökevényekben,  

amelyek fiatalkorom óta hoznak zavarba időnként, valahányszor a szü-
lőföldhöz, vagy ahogy régen mondtuk: a kisebbségi sorshoz való ragasz-
kodásunkat a korszellem és a nagyvilág néha azért ide is eljutó tektoni-
kus lökései próbálták kimozdítani a helyéből. És fiatalon Veljko Petra  

vić  is ezt a hűséget helyezte mindenek fölé.  
Épp ezért várhatott volna joggal, ha ugyan egyáltalán létt volna va-

lami igénye, mást a nevéhez f űzött színpadi változattól a kisváros! kö-
zönség.  

A közönségnek erről a várakozásáról jut eszembe egy másik közön-
ség várakozása. Huszonöt évvel ezel őtt, 1957 novemberében a San Quentin-i  

fegyház 1400 elítélje várt izgatott türelmetlenséggel egy San Franciscó-i  

színészcsoport vendégjátékára. Hangulatos előadást vártak, könnyű  és  
vidám mesét lehetőleg sok nővel, mert főleg azokra voltak kiéhezve. És  

ehelyett Samuel Beckett Godot-ját játszották el nekik Amikor a függöny  

felment és megpillantották a két csavargót a sivár színpadon, úgy meg-
rökönyödtek, hogy fütyülni kezdtek, felháborodottan tiltakozni, mert be-
csapva érezték magukat. Aztán lassan mégiscsak elcsendesedtek, s pár. 

perc múlva a légy zümmögése is hallható lett volna, oly elmélyülten hall-
gatta a párbeszédet a fegyház népe. Az, amit Párizs, -London és New York  

színházi habitüéi oly egyértelműen utasítottak nemrég el, a rabokat mé-
lyen megrendítette. „Godot a társadalom", mondta egyikük az újságírók-
nak. „Ez a külvilág", tette hozzá a másik, amit egy harmadik azzal tol-
dott meg, hogy a várakozás drámáját ismerte fel benne, saját szomorú  

helyzetéből kiindulva. Azt is megértve, hogy csalódás lett volna, ha Godot  

megérkezik.  
Szóval Godot Zomborba sem érkezett meg. Ezt a tényt azonban ko-

rántsem lehet az abszurd dráma sikerének tekinteni. Én is csak azt 'kér-
tem számon, amit a plakát ígért, s nem haragudtam volna, ha ehelyett  

csakugyan abszurd drámával kárpótol. Mert ami valóban az, nagyon élve-
zem. Akárcsak a nonsens költészetet, amelyet csak a botfül űek gondolnak  
könnyű  műfajnak, s ezért gyakorolják gátlástalanul, mint akiknek fogal-
muk sincs róla, hogy egy kilométerr ől felismerik az utánzatot.  

S hát ez nem provincializmus? Már mint az utánzás igyekezete. És  
az én bölcsködésem e kérdéssel kapcsolatban nem az? Elvágyódás és ra-
gaszkodás ellentétes erői szaggatnak bennünket, ez az igazság. De hát ez  
is meg az is világra hozhatja a maga istenét, s a költészetnek mégiscsak  

ez a célja. Ahogy Julien Torma, a magyar származású csavargó költ ő  
ajánlotta egyik kötetét barátjának, Max Jakobnak a kifejez ő  parafrázissal:  
„Ha Isten létezne, nem tudnád feltalálni!"  

Ebben meg is nyugodhatnánk, ha vidék és nagyvilág földrajzi távol-
sága egyéb helyzeti adottságokról, illetve hiányokról nem is szólva, nem  

éreztetne mégis óriási különbségeket a költészet visszhangját illet őleg.  
Formától, iránytól, korszellemt ől eltekintve. A közlés gyakori székszoru-
lásának is főként ez az okozója az álmos vidéken. Olvasó és színházi vagy  
tárlati közönség rendíthetetlen közönyét ugyancsak ideszámítva.  

Nagyon messzire mentem? Pedig csak azt akartam mondani, hogy  

nem csupán Godot nem érkezett meg Zomborba. Az avantgarde színház  

se volt képes a kitűnő  színészek, a bátor rendező  ellenére'kibontakozni.  
~ 

Régen szeretnék Izraelbe menni, de most már egyre kevesebb a  

reményem, hogy valaha is eljutok. És ha valami csoda folytán mégis el- 
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jutnék, alig találnék valakit régi barátaim és ismer őseim közül. Már csak 
emlékeimben maradtak meg hűségesen, mert hozzátartoztak a városhoz, 
az életemhez, mikor még békességben éltek itt velünk, mindenkivel, a 
németekkel is, akiket éppúgy nem tudok kitörölni az emlékeimb ől. De 
az utóbbiak még hazalátogatnak, s nem ritkaság, hogy ha egykori szül ő-
falujukból felkeresi őket valaki odakinn vendégmunkásként, ha mindjárt 
az új telepesek közül való, akik a helyükre jöttek, készségesen segítenek 
rajta. Treuga dei, mondanám, ha nem tudnám, hogy csak az emlékeiknek 
áldoznak vele. 

Hazalátogató zsidó ismerőseim ennyit se tehetnek. Izraelbe nem megy 
senki munkát keresni, az ő  új hazájukban háború van. És különben is 
szegények, talán még mindig csákánnyal törik fel a földet a kibucokban, 
s a fiaik, az unokáik elmennek elesni ezért az új hazáért. Most veszem 
észre, milyen üresen patetikus velük kapcsolatban ez a szó: haza! Isten 
választott népe, ahogy papjaik hirdették, mindig hontalan volt, amíg zsi-
dónak vallotta magát, s aszétszóródás után nem is államról álmodozott, 
hanem csak a Szentföldre, a Sionhoz, az elvesztett Édenhez kívánkozott 
vissza. 

Ezt mondogatják az időnként idelátogatók, s megveszik a könyvein-
ket, lemennek pár hétre a tengerre vagy Szlovéniába, elzarándokolnak a 
temetőbe, s aztán lélekben megnyugodva térnek vissza Tel Avivba vagy 
Jeruzsálembe. Hiszen kapható magyar könyv ott is, csak éppen a mieink 
hiányoznak a polcokról. Azokért el kell jönni, vagy itteni barátaikat meg-
kérni, hogy küldenék el alkalomadtán, ami innen érdekli őket, a jugoszlá-
viai magyar irodalomból. Igy töredezik szét a valóságban a haza fogalma 
a szülőföld területére, megtartva helyét az anyanyelvben, illetve annak 
emlékeiben, amíg az élő, környezeti nyelv annyira el nem sápasztja, hogy 
a fiataloknak már neon lehet tovább adni, meg minek is! 

Nyár van, kinn ülünk vendégemmel a naperny ő  alatt. A petyhüdt. 
öreg arcon az egykori híres szép lány vonásait keresem. Az arabokról 
faggatom, a velük való együttélés lehet őségeiről. Még innen vagyunk a 
libanoni vérengzésen, de a háborúról még mindig id őszerű  beszélgetni. 
Csakhogy látogatóm unottan válaszol, egy szóval sem védi Begint és sem-
mi rosszat nem mond az arabokról. 

Ez a háború — mondja — nem az új bevándoroltak háborúja, 
mint amilyenek mi vagyunk. Annak ellenére, hogy harmincöt éve élünk itt. 
Mi megszoktuk, hogy más népekkel éljünk együtt. 

Magamba fojtom a választ, miután ő  elhallgatott. A meddő  és cél-
talan vitára gondolok, hogy trákok-e az albánok vagy illírek. Valami ha-
sonló történik a bibliai Szentföldön mostanában, de már nem szavakban. 
hanem véres összecsapásokban, amelyeknek mindkét részr ől megvannak 
az áldozatai. 

Tudja — szólal meg azután és el őrehajol a nyári székben —, én-
bennem most visszájára fordult az id ő. Idejöttem emlékezni és elfelejteni. 
ami ott van. Ugyan az emlékezésre kinn is van alkalom, csak sajnos mind 
kevesebb, minthogy mi is egyre kevesebben vagyunk. De összeülünk néha 
és itthoni dolgokról beszélgetünk. Csak hát az emlékek is foszladoznak. 
Valószínűleg ismeri Márai versét, a Halotti beszédet: 

Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
Elporladnak, elszáradnak a szájpadlat alatt. 
A „pillangó", a  „gyöngy", a „SZÍD" már nem az, ami volt .. . 

És egy másik költőről beszélünk, egy itteniről, aki már nem él, de 
a verseit még elmondják egy-egy kinti összejövetelen, amikor a szül ő-
földet idézik vissza. 

Igaza volt, hogy itthon maradt. Itt tartotta a „Hét muskátli"! 
Pedig tudja ugye, hogy útra készen állt, s az utolsó pillanatban meggon-
dolta magát. 

Hosszan néz rám, szemében furcsa fény villan, mintha azért is meg-
irigyelte volna a költőt, mert itthon maradt meghalni. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

BÁLINT ISTVÁN 

MARXISTA KULTÚRÁNK SZOLGÁLATÁBAN 
A FORUM POLITIKAI KIADVÁNYAINAK NEGYEDSZÁZADA 

Sokrétű  feladatnak kell eleget tennie az újvidéki Forum  Könyvkiadó poli-
tikai kiadványai szerkesztőségének. Már azért is, mert sokrétű  és össze 
tett az önigazgatású társadalom fejlődésének szolgálata magyar nyelven. 
vagy ami ugyanaz, csak másik oldalról megvilágítva: a magyar nemzeti-
ség szocialista épít őmunkájának sajátos szolgálata. 

Ebben a keretben biztosan els ő  helyre kerül a magasabb szintű  
magyar nyelvű  tájékoztatás a hazánkban és a világban történ őkről, állás-
pontjaink megismertetése és népszer űsítése. Ezt egészíti ki az elméleti 
munkák magyar nyelven való megjelentetése és ezzel annak megkönnyí-
tése, hogy marxista képzésünk magasabb szintre emelkedjen, e képzés 
néhány fontosabb műve magyar nyelven is hozzáférhet ővé legyen. Csak ez-
után jön ennek a feladatnak hasonlóan lényeges része: annak szolgálata, 
hogy magyar nyelven is lendületet kapjon az elméleti munka különféle 
válfaja, szellemi életünk szerves részévé n őjön, napjaink problémáinak 
marxista feldolgozása, és kibontakozási lehet őséget kapjon a marxizmus 
különféle területeivel foglalkozó jugoszláviai magyar értelmiség. Persze 
az alapfeladatot — az önigazgatású szocialista társadalom fejl ődésének 
szolgálatát — még több részre bonthatnánk fel, de már ennek a három 
feladatnak a külön említése is elegendő  annak érzékeltetésére, hogy 
milyen nehéz, de ugyanakkor nagyszerű  feladat ennek a munkának a 
végzése. 

Ha ebben a megvilágításban próbálunk mérleget készíteni a poli-
tikai kiadványok negyedszázadáról, akkor els ősorban egy impozáns adat 
ra kell felfigyelnünk — a politikai kiadványok szerkeszt őségének kereté-
ben 25 év alatt nem kevesebb, mint 285 mű  jelent meg, mégpedig: 1958-ban 
7, 1959-ben 8, 1960-ban 3, 1961-ben 4, 1962-ben 5, 1963-ban 7, 1964-ben 3, 
1965-ben 3, 1966-ban 5, 1967-ben 3, 1968-ban 7, 1969-ben 8, 1970-ben 4, 1971-ben 
3, 1972-ben 14, 1973-ban 44, 1974-ben 32, 1975-ben 34, 1976-ban 6, 1977-ben 4, 
1978-ban 14, 1979-ben 11, 1980-ban 12, 1981-ben 8, s 1982-ben 4 kiadvány 

A megjelentetett művek között túlsúlyban vannak a tájékoztató-népsze-
rűsítő  kiadványok. Ide soroljuk a Jugoszláv Kommunista Szövetség min-
dennapos munkájával és tevékenységével kapcsolatos kiadványokat, így 
a JKSZ statútumának és programjának többszöri kiadását, éppúgy, mint 
a Jugoszláv Kommunista Szövetség kongresszusainak el őkészítésével kap-
csolatos kiadványokat, majd a kongresszusok magyar nyelven megjelen ő  
anyagait, éppúgy, mint a Jugoszláv Kommunista Szövetség Központi Bi-
zottságának néhány fontosabb plenáris ülésér ől készített kiadványt. Az 
ősszenítő  mérleg szerint a JKSZ kongresszusairól 41, a Központi Bizottság 
üléseiről pedig 22 kiadvány jelent meg. Ide kell még sorolnunk azonban 
a Szerb Kommunista Szövetség munkásságáról szóló 10 és a Vajdasági 
Kommunista Szövetség tevékenységével foglalkozó két kiadványt is. Ha-
sonlóképpen ide kell sorolnunk a tömegszervezetek tevékenységével kap- 
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csolatos kiadványokat, így például a Szocialista Szövetség munkájáról 
szóló öt és a Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség munkájáról szóló három 
kiadványt. 

Tekintélyes számú kiadvány — 1973, 1974 és 1975 számbelileg meg-
növekedett termése — tartozik Az önigazgatás iskolája gyűjtőnevet viselő  
sorozatba, amelynek füzetei önigazgatási gyakorlatunk számos kérdését 
taglalják aránylag rövid és népszerűsítő  módon megírva. Foglalkoznak 
ezek a füzetek a társult munka alapszervezeteinek társadalmi-gazdasági 
viszonyaitól a dolgozók jogainak ismertetésén át egész a jövedelem es 
személyi jövedelem eszközei szerzésének, felosztásának id őszerű  eszmei-
-politikai kérdéseiig. Ebben a keretben azonban a gyakorlati munkát meg-
könnyítő  füzeteken kívül olyan kiadványok is megjelentek, amelyek vagy 
a jugoszláv gyakorlat elméleti általánosításával — például gazdasági rend-
szerünk alapvonásainak és hatóeszközeinek vagy a nem eléggé fejlett 
vidékek gazdasági sajátosságainak és fejlesztési politikájának ismerteté-
sével —, vagy a jugoszláv szocialista önigazgatású társadalom egyes sajá-
taltságainak feldolgozásával — például a kommuna helyének és szerepének. 
a küldöttrendszernek, az érdekközösségeknek, a munka társításának, a 
nemzetek és nemzetiségek közötti viszonynak a taglalásával —, vagy pedig 
egyenesen az elmélet kérdéseihez kapcsolódva — például a szocialista 
árutermelés, az állam és a szocializmus, a bürokrácia és technokrácia 
stb. kérdéskomplexumának feldolgozásával — közvetlen kiindulópontjai 
lehetnek a marxista továbbképzésnek, az els ő  ismerkedést jelenthetik a 
marxista elmélettel és egyben serkentést adhatnak konkrét kérdéseink el-
méleti feldolgozásához is. 

Számbelileg nem, de súlyát tekintve legjelent ősebb a kiadványoknak 
az a csoportja, amely a jugoszláv kutatómunka és elmélet kulcsm űveit 
adja magyar fordításban. Gondolunk itt els ősorban Josip Broz Tito össze-
gyűjtött m űveinek eddig megjelent köteteire, vagy a Forum 1961-ben 
induló régebbi nagy horderejű  vállalkozására: Josip Broz Tito beszédeinek 
és cikkeinek megjelentetésére 16 kötetben. Hasonlóképpen ebbe a cso-
portba tartoznak Edvard Kardelj művei, időrendi sorrendben: A szocia-
lista demokrácia a jugoszláv gyakorlatban (1961); A Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság alkotmányos rendszerér ől (1964); Társadalmi és 
gazdasági viszonyok az önigazgatási társult munkában (1974;) A társadalmi 
munkára vonatkozó alkotmányos alapelvek valóra váltása (1975); Szocialis-
ta önigazgatás (1976); A szocialista önigazgatás politikai rendszerének fej-
lődési irányai (1977), amely immár második kiadását éri meg. Itt kell meg-
említenünk a jugoszláv társadalom neves vezet őinek olyan műveit, mint 
Alekszandar Grlicskov: Társadalmi-gazdasági irányzatok a korszer ű  fejlett 
kapitalizmus fejl ődésében (1974), Milentije Popovié: A szocializmus mint 
világfolyamat (1974) stb. Külön említést érdemelnek az olyan átfogóbb 
jelleggel készült gyűjtemények, mint A szocialista önigazgatás Jugoszlávi-
ában (1979), A JKSZ a nemzetközi munkásmozgalomban 1948-1968 kö-
zött (1968), valamint a tavalyi esztend ő  olyan két nagy horderejű  vállal-
kozása, min Veljko Vlahović : Fegyver és eszme című  és Žarko Zrenjanin: 
Válogatott írások című  műve. 

Végezetül a bevezetőben említett harmadik feladat kapcsán szóvá 
kell tennünk, hogy meglehetősen kevés a vajdasági magyar szerző  kiad-
ványa ennek a szerkesztőségnek a keretében. Szerintünk ez egy már 
túlhaladott maradványa a „kisebbség" irodalomközpontúságának. Pedig 
a Forum Könyvkiadó más szerkesztőségének munkája — főképp a nép-
rajzi kutatások, történelmi, szociográfiai vagy pszichológiai művek —, a 
Létünk című  folyóirat szerkesztőségének eredményei, a Hungarológiai 
Intézet kiadványai, valamint sok minden más — köztük a közlés formájá-
ban nem mindig érzékeltethet ő  tényezők - már régen arról tanúskod-
nak, hogy változóban van a jugoszláviai magyar értelmiség valamikor 
érthető  irodalomközpontúsága. Az a körülmény azonban, hogy ebben 
a 25 éves termésben vajdasági magyar szerz őtől csak Rehák László négy 
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műve, Szám Attila és Gabrić  Mólnár Irén egy-egy könyve szerepel, arról 
tanúskodik, hogy a Forum Könyvkiadó politikai kiadványainak szerkesz-
tősége még nem alkalmazkodott e tényhez és ezért a bevezet őben emlí-
tett harmadik feladatát nem látta el teljes egészében, Biztos, hogy eb-
ben visszatükröződnek bizonyos szubjektív adottságok is, de annak bizo-
nyítékául, hogy elsősorban szerkesztési politikáról van szó, elég csak 
megemlítenünk, hogy az elnemkötelezettségről Bojana Tadić  füzete je-
lent meg, amikor ennek a füzetecskének a megjelenése még szerbhorvát 
nyelven is megkérdőjelezhető, vagy elsősorban azzal magyarázható, hogy 
az elnemkötelezettségről számtalan kiadvány jelent meg ismertebb szer-
zők tollából, amikor nekünk olyan magyar újságíróink vannak, akik 
az el nem kötelezettek úgyszólván valamennyi csúcsértekezletén jelen 
voltak. 

A 25 év vázlatos áttekintése így egészülhet ki azzal a megállapítás-
sal, hogy az eredményes és hasznos munka abba a szakaszba jutott, ami-
kor a Forum ilyen kiadványait is olyan körültekintéssel, mozgósítással 
és tervszerűséggel kell készíteni, mint mondjuk az irodalmi kiadványokat. 

Almási Gábor: Vladimir Nazor (bronz, 1976) 
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CSORDÁS MIHÁLY 

EGY TÁRSULAT FELFEDEZETLEN LEHETŐSÉGEI 
KÉT SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL 

A vajdasági magyar színjátszás nemzedékeit nevelte fel a Szabadkai Nép-
színház; az ötvenes, hatvanas és hetvenes években kitárta kapuit a közép-
iskolákból, majd főiskolákról érkező  tehetséges valamikori amatőrök előtt. 
A színészek azonban rendesen meg sem melegedtek az ódon falak között, 
máris szedték a batyujukat, s továbbálltak egy házzal: az Újvidéki Rádió, 
majd az Újvidéki Színház toborzott gárdát, amelyhez csatlakozni els ősor-
ban a valamicske gyakorlattal rendelkez ő  színésznek-rendezőknek lehetett 
és (végül is) kellett. Thalia fényesed ő  és fényesedő  szivárványa átfogta 
így a teljes tartományt, s nyomában a nap is mind vakítóbban és vakítób-
ban sütött. Az Újvidéken megalakult művészeti akadémia színjátszói tan-
szaka megkapta Szabadkáról tanárnak az élcsapat két tagját, Pataki Lász 
ló színészt és Virág Mihály rendezőt. Letéteményesei így lettek egykori 
egyetlen hivatásos színházunk tagjai színjátszásunk újabb kori történe-
tének. 

Kultúránk fejlődése természetes folyamatának volt hát el ősegítője 
és egyben áldozata ez a nagy hagyományokkal rendelkez ő  intézmény. Ál-
dozata azért, mert — éppen a többszöri vérátömlesztések következtében — 
társulata csorbát szenvedett összetételében: a leggyakoribb típusú szere-
pekhez veszítette el a legkiforrottabb m űvészeket; ma főként férfiszíné-
szekre igen nagy szükség volna. A zökken őmentes játékhoz pedig hasz-
nálható színpadra, látogatható nagy- és kamarateremre, es ővíztől és hó-
tól óvó fedélre a fejek fölé ... Az épület hosszú ideje tervezgetett, de 
ez idáig halogatott renoválása újabb gondként nehezedik erre a színházra. 

Mos mintha ismét változóban volna minden Thalia kopott palotá-
jában: fiatal színészjelöltek szeg ődnek el az együttesekhez, vendégm űvé-
szeket is fogadnak olykor a méregdrága plakátok nyomtatása helyett. 

Az új bemutatókat nézve támadt a benyomásunk: továbblépni a 
mesék csodacsizmáiban nem lenne már nehéz kellő  önismeret birtokában. 
Hiszen a közönség megtette a maga útját a korinthoszi oszlopokig, ké-
szen a csodálatos utazásra, együtt a színész Árok Ferenccel, akinek 
távolmaradását csakúgy nem igazolhatja semmi, mint a vajdasági írók 
drámáinak hőseiét .. . 

SZÁNDÉKOK BŰVKÖRÉBEN 

A jelképes kirándulás mottója lehetne a steinbecki gondolat: senki 
semmit nem tehet a végzete ellen. Az Egerek és emberek című  dráma 
sugallata fölé kerekedik azonban az író humánumeszménye — minden-
kinek, a gyengeelméjű  csavargónak is joga van (joga lenne) a boldogságra. 
Az úticél időben és térben: a század harmincas éveinek Amerikája. 
Oszágh László írja Az amerikai irodalom története című  könyvében a 
szerzőről: „Idillikus tragikus történeteinek színhelye többnyire a nap-
sugaras California, az Amerikára annyira jellemz ő  nyugatra-törés, a bel-
ső  vándorlás végpontja, ahol az ír és német értelmiségi ősöktől származó 
író is született. (...) E derűs hedonizmus visszáját mutatta meg Stein-
beck a harmincas évek második felében, a gazdasági válság korszakában 
a távol-nyugati agrárproletárokról írott regényeiben. Nem a XX. század 
túliparosodott és elvárosiasodott Amerikájának gyári proletariátusa e 
művek hőse, hanem az a mezőgazdasági munkásság, melynek az anya-
földdel való alkotó kapcsolatát a gazdasági fejl ődés eltorzította, és amelyet 
erőszakkal kiszakítottak a term ő  természetből s talajtalanná tették" (Gon-
dolat Kiadó, Budapest, 1967). 
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Az azonos című  naturalista kisregényt S. Kaufman dolgozta át szín-
padra, s a mű  e dramatizált változata már vetekszik sikerében az Érik 
a gyümölcsével (1939), amely. Steinbeck számára világszerte meghozta az 
olvasóközönség és a kritikusok elismerését. H ősei boldogságra vágyó kis-
emberek, akik kevéske jussra várnak csak az életb ől: nyugodt otthonra. 
A két bolyongó társ, Lennie és George sorsa mégsem kerül a jó kerék-
vágásba — nem kerülhet Lennie gyilkossága miatt. Az író biológiai deter-
minizmusát építette rendezői koncepciójába Vajda Tibor, és a legtöbbet 
a sorsszerűség kérdéseinél időzött el az előadásban. Frappáns ötleteket 
érvényesített benne, amelyek ha teljesebben egymásba szöv ődtek volna, 
inkább megjelenik előttünk Steinbeck furcsa világa. Itt most megbabo-
názottan állnak a színészek a rendezői szándékok bűvkörében: a legtöb-
bet igyekeznek adni magukból, mégsem adhatják, mert az egyes mozza-
natok, az egyes akarások között nincs meg a kellő  harmónia. Jelképeket 
épített Vajda Tibor a produkció falaiba, e falak er ősen állnak is ellent a 
giccs sodrásainak, csak előre elkészített vázuk kopasz marad, az épít ő-
kövekre nem jut vakolat. 

Az előadás sok értékes megoldása jelzi mégis ennek , a rendezésnek 
a távlatait, például a szimbólumpárhuzam: az id ős munkás elaggott, tehát 
életképtelen kutyáját éppen úgy lövik le, mint a darab gyengeelméj ű  
főhősét, Lennie-t, akit Curleyné arra kér, hogy simogatná meg a hajat, 
a gyermeteg lelkű  izomkolosszus pedig először csak az asszony fürtjeit 
kócolja össze, majd, hogy az kiabálni és védekezni kezd, ijedtében meg-
fojtja és kitöri a nyakát anélkül, hogy érezné tettének súlyát. 

Vajda Tibor rendezése képes megjeleníteni el őttünk a steinbecki ví-
ziót: a legegyszerűbb, már-már szellemiségből teljesen kieső  és csak ösztö-
neiben, primitivizmusában élő  ember örök vágyát a boldogságra. Ezt a 
fényes álmot villantja elénk a produkció sikerültebb képeiben: Lennie 
kicsiny nyulakat szeretne gondozni majdani otthonukban, George hábo-
rítatlan nyugalom után áhítozik, az öreg Candy pedig azért tartana ve-
lük, hogy majdani közös reggelijeik, ebédjeik, vacsoráik után elmosogassa 
az edényeket ... A többszörösen lekurvázott, tragikus sorsú farmerfele-
ség, Curleyné sem pusztán könnyűvérűsége miatt sündörög állandóan a 
tanya barakjában élő  napszámosok körül, hanem mert emberi hangot 
szeretne hallani. Szökését is ezért tervezi, és ezért elegyedik szóba a 
vajszívű, de acélöklű  félnótással, aki azután puszta véletlenségből kicsa-
varja a nyakát. 

A szándékok bűvköréből, Fischer Károlyon kívül, a színészek sem 
tudnak kilépni. Olybá tetszik a közönségnek: nem ismeri önnön lehetősé-
geit ez a társulat; vagy a rendez ők nem számolnak kellőképpen a színé-
szek vitathatatlan tehetségével. Hogyan történhetett volna meg a konkrét 
esetben másképp, hogy az a Kovács Frigyes, aki a darab zárójelenetében 
a vajdasági színjátszás történetének egyik leglíraibb, legélvezhet őbb mini-
atűr remekművét alkotta meg, az el őadás többi részében jelentősebb 
differenciálás nélkül, egyazon az alaphangon beszéljen? Hogy szerepe nem 
volt felépítve, árnyalataira bontva, azzal már nem őt okolhatjuk. 

Ha korábban nem is voltak meg a feltételek a társulat teljesebb 
önismeretének megszerzéséhez, a gárda új törekvései minden bizonnyal 
eredményekhez vezetnek majd. A közönséggel együtt tett tömeges és gya-
kori színházesztétikai kirándulásainak célja lehet az eddig is sejtett, de 
mégsem tisztán látott művészeti lehetőségek felfedezése. Ezek a lehet ő-
ségek pedig a rendező, a színészek, a díszlet- és jelmeztervez ő, a zenekar 
munkájának perspektíváiban ott rejlenek. 

Fischer Károly különösen nehéz feladatot látott el ebben az el őadás-
ban, amikor Lennie figuráját formálta meg: két méteren jóval aluli ma-
gasságú emberként egy óriás benyomását kellett keltenie. Ez azonban 
teljes mértékben sikerült neki: mindenkit összemorzsolni képes .kolosz 
szusnak láttuk, akit örök gyermeknek tartott meg a természet. Ennyi . 

ellentmondást csupán néhány erős ecsetvonással festett elénk a színész. 



Kiemelkedő  alakítást idősebb Szabó István és Albert János nyúj-
tott még a darabban. Az első  a steinbecki líra megszólaltatója — sorsával 
az emberi életre vágyó aggastyán szomorú és reménytelen küzdelmét pél-
dázza. A másik az író humánumeszményének megjelenítő je — az a po-
zitív hős, aki megérti: jóság és gonoszság nem a látszatban, hanem az 
ember nembeli lényegében mutatkozhat csak meg tiszta formájában. 

Boris Maksimović  rendkívül hatásos színpadképe ennek a produk-
ciónak az egyik legnagyobb értéke. E díszlet mindvégig egyformán ér-
vényesül rőzsebokraival, szalmabáláival, barakágyaival az árnyalataiban 
változatos fényben, mintegy közeget teremtve Steinbeck panteista színe-
zetű  miszticizmusához és biológiai determinizmusához, amelyek a korai 
művek után ismételten domináns szerephez jutottak az 1937-ben írott 
Egerek és emberekben. 

Annamária Mihajlović  kosztümjei méltóak ehhez a színpadhoz: funk-
ciójuk szerint tovább tipizálják a dráma jellegzetes h őseit. 

SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR 

Ha már remélt és várt esztétikai kirándulásunk mottójául a stein-
becki gondolatot választottuk, hadd keressük megjósolt végzetünk el ől 
a menekvést valamelyik útba eső  állomáson, ahol Molnár Ferenc rövid 
szövegeiből adnak szórakoztató műsort ugyanannak a társulatnak a szí-
nészei. A század húszas éveinek Budapestjét idéző  jelenetekhez haszná-
lati utasításul pedig szolgáljon az író afféle poén-ars poeticája: „Az író 
kegyes hazugságokkal segíthet leginkább az embereken." 

Az Olga, a Súlháf, A ciklámenes kalap, A kulcs, A sárga szoknya és 
az Ibolya címet viselő  jelenetek, illetve egyfelvonásos (Ibolya) szerzője 
utolérhetetlen mesterségbeli tudása révén vált a kor legismertebb magyar 
színpadi szerzőjévé, akiről Ady lelkesedéssel írja: „Szerencséjével nem 
játszok haragszomrádot, szereti a jó, nyomorúságtalan, pénzes életet, de 
egy új Goethe példájával szeretne szolgálni a világnak. Minden megkapott 
sikert és minden e1 nem árult hitvallást szeretne összeházasítani pénzzel, 
tapssal együtt tartani a legkényesebb elismerést s talán-talán a kineve-
tett irodalomtörténetét." 

Ady rajongása nyilván nem vol alaptalan. Molnár Ferenc ugyanis 
remek darabjaiban a szórakozáson kívül valami mást is kínál a kor 
emberének: a megjelenített világ kritikáját. Míg könnyed nyelven cse-
veg színházának közönségével, azt nemcsak színes meséivel és ragyogó 
ötleteivel kápráztatja el, hanem tanítja is: A Pál utcai fiúk kifinomult 
erkölcsiségére. Kritikai realizmusának ez a kiemelked ő  értéke kerülte 
el' most Szabadkán a rendező  és a színészek figyelmét, s született meg a 
próbálkozásuk nyomán az elgondolkoztató, izgalmas el őadás helyett csu-
pán egy bennünket jól elszórakoztató műsor. 

Gosztonyi János, a budapesti Radnóti Miklós Irodalmi Színpad f ő-
rendezője egész estét betölt ő  irodalmi összeállítást készített a Molnár-szö-
vegekből, az egybefűzött jeleneteknek az Ibolyák címet adva. Joggal vél-
hette úgy, hogy a groteszkesre fogott frappáns kis történetek egységes 
előadássá szerveződnek majd, megélnek abban az atmoszférában, ame-
lyet mindjárt a kezdő  képekben sikerült a szerepl őknek megteremteni 
ök. A színészek nála ki-kilépnek a jelenetekből, s mint a cím is jelzi, a 
mindenkori nőt dicsérik, aki bármikor és bárhonnan elénk bukkanhat. 
hogy lenyűgözzön bennünket bájaival. Csakhogy a teljes siker elmaradt: 
az Ibolyák nem tudott gördülékeny , részeiben és teljes egészében is so-
katmondó produkcióvá lenni; nem elég erős az a kötelék, amely a darab 
mozaikkockáit egybefogná; nem eléggé jól köt a habarcs, amely őket 
egymáshoz rögzítené. Két legyet üthetett volna egy csapással akis sze-
replőgárda, de ahelyett, hogy bevárták volna, míg a legyek egymás mellé 
szállnak le, nagy lendülettel éppen közéjük vágtak. A legyecskék, (a ful-
lánkját az adott kor hajszálereibe szúró és a minden komoly szándék nél-
kül önfeledten döngicsél ő) elröppentek hát. 
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Sem minden nagyobb igény nélküli kabarém űsor, sem kerek és komp-
lett zenés vígjáték nem kerekedett ki ebb ől a kísérletből. A kapott össze-
állítás fő  erénye könnyed stílusa, fő  fogyatékossága pedig egyenetlensége  

volt. A rendező  leheletkönnyű  pantomimjátékot ígér egy-egy sikerültebb  
színpadi képpel, de a színészek azután más stílust is érvényre juttatnak  

alakításukban, gyakran átugorják a poéneket, nem rezonálnak a drámai  
feszültség hangjaira. A sárga szoknya című  jelenet nem több az előadá-
sukban egy szuszra felmondott leckénél. Énekükben hol az egyik hang  

erőtlenedik el, hol a másik csúszik ki helyéből a skálán.  
Fogyatékosságaival  is élvezni fogja majd a tartomány közönsége  

ezt a mindenképpen szórakoztató műsort, amely mégis színpadunkra hozza  
a kor bohémvilágát. A színpadon valóban a húszas évek polgárembere-
it látjuk. Ennek az időnek a jellegzetes izlését tükrözik Koncz István  

díszletei, amelyek a nagyravágyást és valakinek lenni 'akarást jelképezik.  

Anna Atanacković  jelmezei ugyanezt a néhány sajátságot hangsúlyozzák.  

groteszk vonásaikkal összhangot teremtve a hagyományas,és ~rn já-
tékformák között. Murányi Mátyás zenéje újra és újra felkorbácsolja  

érdeklődésünket, visszatereli lankadó figyelmünket a játékhoz.  

A bemutató igazán kellemes meglepetése azonban Bada Irén alakí-
tása volt. A színésznő  a Molnár-hősök mélyebb emberi tulajdonságaival  
ismertetett meg bennünket.  

John Steinbeck: EGEREK ÉS EMBEREK (dráma két részben). (Fordította: K őműves  
Imre.) Szereplők: Fischer Károly m. v., Ú bidék (Lennie), Kovács Frigyes (George), Albe rt 
János (Síim), id. Szabó István m. v., Szabadka (Candy), Sebestyén Tibor (Curley), Tallós  
Zsuzsa (Curleyné), Szabó Ferenc (White), Medve Sándor (Carlson). Rendezte: Vajda Tibor m. v., 
Újvidék. Díszlettervező: Boris Maksimovič  m. v., Újvidék. Jelmezte rvező : )~jlovič  Anna-
mária m. v., Újvidék. Bemutató 1983. április 1-én, pénteken, a Szabadkai Népszínház nagy-
termében.  

Molnár Ferenc: IBOLYáK (zenés vígkáték két részben). Szereplők: Barácius Zoltán  
(igazgató), Takács Imre (zeneszerző), Kotroba Júlia (Roboz kisasszony), Majoros Kati (Márkus  
kisasszony), Bada Irén (Thúz kisasszony), Albert Mária (Rakölnoki kisasszony), Dóró Emma  
(Szél kisasszony), Szűcs Hajnalka (Ilonka), Sánta Puszta Lajos (János), Szél Péter (Súlhóf),  

Bakos Gizella (kislány). Közreműködtek a Szabadkai népszínház ttesének a tagjai 
(Lakatos Mátyás, Lakatos László, Boros József),Murén i Mátyás  vezetésével. Rendezte: Gosz-
tonyi János M. v., Budapest. Díszlettervező: Koncz István m. v., Kanizsa. Jelmeztervező :  
Anna Atanackovič. Korrepetitor: Murényi Mátyás. Az első  bemutató 1983. április  ián, 
pénteken, a második bemutató pedig 9-én, szombaton, a Szabadkai Népszínhz kamara-
termében.  
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KLEMM JÓZSEF 

KRÓNIKUS ÉRDEKTELENSÉG 
A BELGRÁDI DOKUMENTUM- ÉS KISFILMFESZTIVAL MARGÓJÁRA 

Mindössze két hónap leforgása alatt másodszor volt a filmrajongók gyü 
lekezőhelye Belgrád: február elején a FEST-re, március utolsó napjaiban 
— 26-ától 31-ig — pedig a Jugoszláv Dokumentum- és Rövidfilmfesztiválra 
sereglettek a fővárosba a tizedik múzsa hódolói. Igy nemcsak alkalom 
adódott az összehasonlításra, hanem szinte elkerülhetetlen volt a két 
rendezvény összevetése. Természetesen felesleges volna a lehetetlenre 
vállalkozni: nem szándékozzuk a déligyümölcsöt a hazai szilvával (értsd: 
a világ filmtermésének javát a jugoszláv kisfilmmel) összevetni; inkább 
a két kulturális esemény iránti viszonyulás között lehetne ezúttal párhu 
zamot vonni. 

Szinte természetesnek vesszük, hogy általában a fiatalabbik gyermek 
a kedvesebb. Nos, ez ezúttal is így volt. A FEST 13. születésnapját a 
Száva Központ dísztermében, a kisfilmfesztivál 30. jubileumi évforduló-
ját a Szakszervezeti Otthonban ünnepelte. A FEST-et Belgrád városelnöke. 
a rövidfilmek szemléjét az alelnök nyitotta meg. A világ filmgyártását 
bemutató rendezvényt óriási hírverés el őzte meg és kísérte végig, a hazai 
vendég szinte észrevétlenül, egyetlen szál virág, zászló nélkül érkezett, s 
éppilyen szerényen távozott is. A FEST ünnep volt és bizony kevesen 
voltak a választottak, akik — nem egyszer felárat fizetve a jegyekért — 
bejuthattak a vetítésekre. A másik szemlén f őleg csak kiküldött újság 
írók lézengtek az üres teremben. 

Akaratlanul is felvetődik az utóbbi művelődési rendezvény iránti, 
enyhén szólva is mostoha bánásmód miértje. Vajon a kisfilm „válságának" 
következménye-e a műfaj iránti megnyilvánuló egyre lanyhább társadalmi 
érdeklődés, s ennek közvetlen függvénye a mind kisebb anyagi támogatás, 
vagy épp fordítva: az érdektelenség, a visszhangtalanság, az anyagiak 
hiánya idézte elő  a kisműfaj látszólagos válságát? Bárhogy legyen is, egy 
bizonyos: nem volna szabad elfelednünk a rövid- és dokumentumfilmek 
terén elért eddigi sikereket, s megengedni, hogy a jelenlegi állapot a 
kisműfajok fokozatos elhalásához vezessen. Emlékezzünk csak arra, hogy 
a jugoszláv filmgyártásnak a világban kivívott tekintélyét els ősorban a 
rövid műfajok — az animációs és dokumentumfilmek, valamint rövid 
játékfilmek — alapozták meg és tartják fönn ma is több-kevesebb siker-
rel. Ezt példázza eddigi egyetlen Oscar-díjunk, továbbá az az adat, mely 
szerint az említett műfajokkal az elmúlt 30 évben átlag 10-15 elismerést 
sikerült szereznünk a nemzetközi fesztiválokon, s őt 1970-ben és 1972-ben 
27 díjat hoztak haza kisfilmkészít őink. (Játékfilmjeink babérjait ugyan-
ekkor félkézen is megszámlálhatnánk.) 

A kis műfajok hazai prófétáinak szavát ennek ellenére itthon egyre 
kevesebben hallják, az előző  évi filmtermést bemutató szemlék mind 
kevesebb nézőt vonzanak, s a nagy nehezen előteremtett társadalmi esz-
közökkel készült filmek mondhatni 80 százaléka a fesztiváli vetítésekr ől 
egyenesen a filmmúzeumokba kerül, pontosabban eltűnik, elnémul, nem 
váltja be társadalmi küldetését. Pedig közöttük nem egy olyan is van, 
amely jelenünkről, problémáinkról, viselkedésünkr ől, szemléletmódunkról 
jóval többet mond el, mint az elemzések, felmérések vagy értekezletek 
sokasága. 

Hagyjuk azonban az általánosításokat, s lássuk, melyek voltak az 
idei jubileumi szemle azon alkotásai, amelyek a zsüri és a kritikusok 
szerint a nagynevű  kisfilmek gazdag leltárát szaporíthatják. 
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A DOKUMENTUMFILMEK JEGYÉBEN  

Ritkán történik, meg, hogy a szemléken, fesztiválokon kiosztott díjak  
körül ne merüljön fel nézeteltérés a helyszínr ől tudósító szakosított újság-
írók, kritikusok és a bíráló bizottság között. A jugoszláv dokumentum- és  
rövidfilmek 30. fesztiválja azonban ezúttal, úgy látszik, kivételt képezett.  

hisz a zsüri döntésének kihirdetése után a kritikusok nyílt tapssal jelezték  

egyetértésüket. Nyilván az sem tulajdonítható a véletlennek, hogy a jugo-
szláv filmkritikusok egyesületének bizottsága is a hivatalos zsüri által  

a legjobbnak kikiáltott két filmnek ítélte oda saját elismerését. Persze  

mindezt más szemszögből is vizsgálhatjuk. Az egyhangú döntések arra is  

utalnak, hogy a fesztiválon ezúttal csak néhány valóban kiejnelked ő  minő.  
ségű  film szerepelt, ezért volt könny ű  egy mindenki számára elfogadható  
ítéletet hozni. S bizony ebben van is némi igazság. Szinte valamennyi  

kategóriában — a rövid játékfilmek kivételével, ahol a gyenge min őség  
miatt nem lehetett megjósolni a gy őztest — már jó előre ismertek voltak  
a díjak várományosai. Csupán az volt vitatható, hogy a műfajon belüli  
két-három film hogyan osztozik majd az elismeréseken.  

Kétségtelen, hogy a szemlén ezúttal az egyébként is legnagyobb szám-
ban bemutatott dokumentumfilmek kategóriájában láthattuk a legjobb  

alkotásokat. Nem véletlen tehát, hogy a fesztivál nagydíját e kis m űfaj  
képviselője érdemelte ki.  

Az is igaz viszont, hogy épp a dokumentumfilmek láttán támadt  

legtöbb kételyünk. Megfigyelhető  ugyanis, hogy — valószínűleg a televí-
ziós műfajok hatására — egyre inkább elmosódnak a határok a dokumen-
tumfilm, illetve a filmriport és -jegyzet között. Amennyire ez a m űfajkeve-
redés használhat a dokuanentumfilrnnek — elősegítve időszerűségét —,  
legalább annyira el is szegényíti, s őt már-már elavult műfajnak tüntetik  
fel. A dokumentumfilm többlete a másik két műfajhoz viszonyítva ugyanis  
abban keresendő, hogy elmélyültebben, több információ, tapasztalat vagy  
összefüggés ismeretében bizonyos id őbeni távolságról szemléli a történé-
seket. Témájául épp ezért olyan eseményeket választhat, amelyek magukba  
sűritik saját előzményüket és előrevetítik az elkövetkezőket is.  

A televíziós riport viszont jóval közelebb áll a bemutatott esemény-
hez és ezért kevesebb lehet ősége van a távlati összefüggések felállítá-
sára, az egyedi történés „elhelyezésére". E hátrányát viszont a gyors  

reagálással, az életszerűséggel, a közvetlen hangulat megjelenítésével tudja  
pótolni.  

A riportszerű  dokumentumfilm viszont — legalábbis az a néhány.  

amelyet a fesztiválon láttunk — épp a két kism űfaj előnyös vonásait  
hagyja el: a riportból az időszerűséget, a dokumentumfilmből az átgon-
doltságot, s ezáltal megkésett, hitelét és célját veszt ő  lamentálássá vagy  
humorizálássá fajul.  

S ha már bírálattal kezdtük, hadd folytassuk még néhány hasonló  
észrevétellel. A bemutatott dokumentumfilmek többségében — még a  

legjobbakban is, amelyekről a későbbiekben részletesebben is szólunk —  
a rendezők egy-egy hálás provokatív témára, néhány jó riportalanyra  

bukkanva szem elől tévesztették, hogy a dokumentumfilm amennyire  
dokumentum, épp annyira film is, tehat elsődleges, de legalábbis egyen-
rangú kifejező  eszköze a kép, a látvány. A verbalizálódás — a látottak  

alapján — épp annyira ragályos, s legalább annyira veszélyes a film mi-
nőségére nézve, mint az el őbb említett műfajelegyedés.  

Mindezek után térjünk rá a kategória díjazott filmjeire.  
A fesztivál nagydíját Trajcse Popov mecedón rendező  Likvidátor  

című  filmje érdemelte ki.  
Popov művének időszerűségéhez — persze akaratlanul — a szkopjei  

Vardár filmstúdió illetékesei is hozzájárultak. A film els ő, rövidebb válto-
zata ugyanis még 1979-ben elkészült, de nem kapott bemutatási engedélyt.  
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A mű  témája egy veszteséggel gazdálkodó macedóniai bánya és a mellette 
kiépített gyár évtizedeken át húzódó felszámolása, illetve a társadalmi 
tulajdonnal való felelőtlen bánásmód volt. 

A film meséje a likvidátornak, a felszámolással megbízott személy-
nek a beszámolójára épült. A több milliárdos érték egyetlen őre éveken 
át levelekkel figyelmeztette a község és a köztársaság illetékeseit az 
épületek és a gépek fokozatos pusztulására, de az elhagyott létesítményt 
senki sem vallotta magáénak. 

A be nem mutatott filmhez 1982-ben a rendez ő  újabb képsorokat csa-
tolt, amelyek a művet a felelőtlenség újabb bizonyítékaival tetézték. Az 
időközben elmúlt három év alatt számos épület mennyezete beomlott, és 
gyors ütemben pusztulnak a társadalmi javak. A likvidátor azonban töret-
len hittel tovább írja leveleit az illetékeseknek, s őrzi a felszólítások másod-
példányait, hogy — ha netalán egyszer mégis felel ősségre vonásra kerül-
ne sor — bizonyíthassa: ő  megtette a magáét. 

Az enyhe öniróniával, szatirikus mellékzöngével készült dokumen-
tumfilm a fesztivál nagydíja mellett osztozott a jugoszláv filmkritikusok 
Milton Manati-különdíján és megkapta a JEŽ cím ű  élclap elismerését is, 
amelyet a legszellemesebb filmnek ítélnek oda. 

A szemle második legsikeresebb rendezője Nikša Jovičević  volt, aki 
Trajcse Popovval a filmkritikusok különdíján, Filip Robar szlovén rende-
zővel pedig a legjobb dokumentumfilmért kijáró Nagy Aranyérmen osz-
tozott. 

A két elismerést a Pörölöm az államot és a fiamat című  dokumentum-
filmjével érdemelte ki, amelyben az elöreged ő  földművesek gondjaival. 
illetve a fiataloknak a földműveléstől. való menekülésével foglalkozik, szin-
tén kissé szatirikus hangvétellel. Jovi čević, provokatív témaválasztása 
miatt már évek óta dokumentumfilm-gyártásunk élvonalában van, ezút-
tal a jó témát hibátlan rendez ői munkával tudta megformálni, s nem 
véletlen, hogy ő  aratta a legnagyobb tapsot, s őt ha létezne egy, a közönség 
által odaítélendő  díj, azt is valőszínűleg magáénak mondhatná. 

Mint már említettük, Jovičevićtyal Filip Robar szlovén rendez ő  osz-
tozott Belgrád város Nagy Aranyérmén. Robar a Szlovéniában él ő  cigá-
nyok társadalmi helyzetéről készített részletes, mélyreható elemzést. A 
film indítéka a rendező  szerint egy újságcikk volt, amely arról számolt 
be, hogy Szlovéniában megoldották a cigány nemzetiség valamennyi prob-
lémáját. A másfél órás dokumentumfilmért azonban kiderül, hogy koránt 
sincs így, hisz még mindig számos el őítélet és szokás akadályozza őket 
abban, hogy a nehézségeket valóban csak hírb ől ismerjék. A tárgyilagos-
ságra és pontosságra való törekvés a film erénye, de ugyanennek követ-
keztében Robar alkotása túl hosszú, helyenként már unalmas lett. Meré-
szebb rendezői hozzáállással, az anyag átgondoltabb vágásával, sűrítésé 
vel, jóval hatásosabb film lehetett volna a Talpra cigányok! című  alkotás . 

A fesztivál díjazottjai közül ezúttal csupán még egyet emelnénk ki, 
amely igaz, csak harmadik díjat, oklevelet kapott, de amely képszer űbb. 
filmesebb megformálással, melyen emberi, meggy őző  témájának jóvoltá-
ból a legjobbak között foglalhatott volna helyet. Aleksandar Ili ć  Jo napot, 
papa! című  dokumentumfilmjéről van szó. A történet egy, a háború bor- 
zalmait átélt cigány férfi monológjára épült. A kragujevaci vérengzésb ő l 
megmenekült férfi évtizedekkel a háború után még mindig a német meg-
szállók bűntetteinek emlékével él, nem tud belenyugodni abba, hogy lánya 
Németországba menjen dolgozni, illetve német fiúhoz menjen feleségül 
Az évek során azonban fokozatosan belátja, hogy az egykori bűnök miatti 
gyűlölet nem állhatja útját az új nemzedékek között kiépül ő  szeretetnek. 
Hadd mondjuk még egyszer: nagy kár, hogy a kiváló témának gyenge 
volt a vizuális támasza. 

Noha jóval kisebb számban voltak jelen a fesztiválon, és min őségük 
is elmaradt a dokumentumfilmeké mögött, szólnunk kell néhány szót a 
rövid játékfilmekről és az animációs filmekről is. 
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A rövid játékfilm az a kisműfaj, amelynek válsága a legszembetű-
nőbb. Valójában nem is annyira a műfaj válságáról, mmt arról van szó, 
hogy a rövid játékfilm nem találja társadalmi helyét. F őleg ezek a 
filmek jutnak el legnehezebben a közönséghez, az is igaz viszont, hogy 
mondanivalójuk sem igen akad. 

A kategória legsikeresebb alkotásai a gag-filmek voltak, amelyek 
egyetlen ötletet dolgoztak fel, két-három percben, f őleg humoros hang-
nemben. Hiányoztak viszont azok a kis játékfilmek, amelyek valamilyen 
időszerű  társadalmi helyzetet vagy életérzést formáltak volna meg m ű-
vészi eszközökkel. 

A fesztivál alatt többször is elhangzott, hogy az animációs film 
szintén válságba jutott. Ezt csak bizonyos kiegészítéssel fogadhatjuk el. 
Ezúttal talán inkább viszonylagos stagnálásról kellene beszélnünk. A le-
hangoló ítéletet az válthatta ki, hogy a Jugoszláv animációs film — amely 
a hatvanas évektől, elsősorban a zágrabi iskola jóvoltából világviszony-
latban is úttörő  szerepet játszott az új kifejezési formák keresésében — 
fokozatosan elvesztette ezt a szerepét, filmnyelve hagyományossá vált 
és már-már arra kell törekednie, nehogy lemaradjo n a rajzfilmgyártás 
terén elért újítások mögött. Ett ől függetlenül néhány rajzfilm, közöttük 
Krešimir Zimonić  Album című  első  díjas alkotása, valamint Nedeljko 
Dragić  kiváló rajzfilmje, A nap, amikor leszoktam a dahknyzásról, még 
mindig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő  helyet foglalhat el. 

Összegezésül: a 30. jugoszláv kisfilmfesztivál láttán valószín űleg téves, 
sőt félrevezető  lenne a kisműfajok idült válságáról beszélnünk. Ezáltal 
ugyanis a valódi okokról és tennivalókról terelnénk el a figyelmet. A rövid 
műfajok viszonylagos visszaesésének, stagnálásának igazi oka a kisfilm-
gyártás és -forgalmazás rendezetlensége, képletesebben szólva az irántuk 
megnyilvánuló krónikus érdektelenség. A kórképet ismerve viszont nem 
volna nehéz megfelel ő  gyógyszert javasolnunk: következetes mozikúra. 
A gyógyulás immár valószínűleg kizárólag „kultúrgyógyszerészeinktől" 
függ. Remélhetőleg nem is lesz benne fennakadás, hisz nem látjuk akadá-
lyát a gyógyír előteremtésének. A szükséges nyersanyagot: a jóindulatot 
és szervezőkészséget ugyanis — reméljük — még nem kell behozatal út-
ján biztosítanunk. 
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OL VASÓNAPLÓ  

A GORDIUSZI CSOMÓ 
NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETMŰVE NAPIRENDEN 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete és az újvidéki Magyar Nyelv, Iro-
dalom és Hungarológiai Kutatások Intézete 1981. november 26-án és 
27rén Budapesten megtartott közös tanácskozásának Németh László élet-
műve volt a témája. Az ott elhangzott előadások a Literatura legújabb. 
múlt évi első  számában jelentek meg, s nemrég jutottak el hozzánk. Róluk 
beszámolnunk akkor is erdemes volna, ha csak Németh László születésének 
nyolcvanadik évfordulója miatt került volna ez a sokat vitatott mű  a 
figyelem homlokterébe. Ez a szimpozion azonban egy nagyobb folyamat 
része, s ezt a folyamatot kell áttekintenünk, ha a kérdés jelent őségét mérni 
akarjuk. 

A magyar irodalomtudomány figyelőinek már korábban föltűnhetett, 
mennyire megszaporodtak a Németh Lászlóról szóló tanulmányok és 
könyvek. Igen, a könyvek is. Ami azért is föltűnő , mert 'századunk magyar 
klasszikusai között talán egy sincs, akir ől a közelmúltban három átfogó 
munka jelent volna meg. Gondolunk mindenekel őtt Grezsa Ferenc Németh 
László vásárhelyi korszaka című  monográfiájára (1979), Sándor Iván 
Németh László üdvtana című  művére (1981) és Kocsis Rózsa Minőség-
eszmény Németh László szépírói m űveiben című  munkájára (1982). Ezeken 
az önálló köteteken kívül könyvterjedelm ű  tanulmányt írt róla Lackó 
Miklós (Szerep és mű, 1981), róla szól Király István akadémiai székfogla-
lója (Eszmei problémák Németh László m űveiben 1945 előtt. Kortars, 
1982. 7. és 8. szám), Béládi Miklós négy írást tartalmazó Az értelem-alapí-
tója (Új Aurora Füzetek, 1982), s több könyvet tölthetnének meg a folyó-
iratokban megjelent tanulmányok is. A megélénkült érdekl ődés tehát nem 
alkalmi jellegű, mélyebb okokból eredhet. 

Hogy milyen szükségletek munkáinak ebben a Németh-revízióban, nem 
mernénk körvonalazni, mert csak sejtésekre támaszkodhatnánk. Talán 
a magyar történeti tudományok mindent újragondoló, hitelesebb értel-
mezésekre bátorító általános tendenciája hat ebben is. Az a föltételezés, 
hogy egy elfogulatlanabb vizsgálat ennek a sokrét ű  életműnek legvita-
tottabb szféráiban is jelent ős értékeket fedezhet föl. Ez a legkényesebb 
szféra az ideológia szövevénye, s nem lehet véletlen, hogy a legérdekesebb 
munkák homlokterében éppen ez áll. S még a közelítés tüntet ő  elfogulat-
lansága is arra vall, hogy a szerzők, például Sándor Iván, Lackó Miklós, 
tudják is, milyen veszedelmes területet vizsgálnak, de azt is, hogy épp-
ilyen terület higgadt és gondos földerítése jutalmazhatja meglepetésekkel 
a kutatót. De túl a kutatás új lehet őségein, dolgozhatnak kényszerít őbb 
szükségletek is ebben a buzgalomban. A Literatura Németh-számának 
egyik szerzője, Béládi Miklós három ilyen korszükségletet nevez meg: 
1. a nemzeti létezés gondjának prolongálódása; 2. az emberi értékek 
válsága; 3. a szocializmus jövőjének alternatívái. És nem titkolja ama 
véleményét, hogy Németh László műve e kérdések megválaszolásához 
érvényes fölismerésekkel járulhat hozzá. 

Kimondva, kimondatlanul az újabb Németh-irodalom más szerz ői 
is úgy beszélnek Németh Lászlóról, mint akinek érvényes szava lehet 
napjaink kérdéseiben. Ez a meggyőződés szükségképpen tünteti ki figyel-
mével az esszéírót, s becsüli partnerként az ideológust. Béládi Miklós 
tanulmányának címe is ez: Németh László világnézeti filozófiája. De nem-
csak Béládi, Lackó Miklós is erre figyel els ősorban: az ideológusra. S szem- 
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ben az ötvenes években berögz ődött koncepciókkal, Németh László eszme-
rendszerét koherensnek állítja. S benne még a legtöbb vihart kiváltó 
gondolatokat: a zsidóság szerepét sok értetlenséggel bíráló magyaráza-
tokat is egy átfogóbb eszmerendszerbe, a magyar kultúra újjáalkotásáról 
való elképzelésbe illeszti, s abban nem a fajiság, hanem a szellemi érték 
az alapszempont. Egy egész nemzedék, a forradalmakból kiábrándult értel-
miség téves legitimációjáról beszél Lackó, s ezt a fölismerését is egy átfo-
góbb kérdéskörbe: magyarság és európaiság szimbiózisának Németh László 
által eltervelt, elképzelt képletébe építi. E koncepció gyönge pontjait 
Lackó biztos kézzel tapintja ki, de a tévedéseket így is kiemeli azokból 
a lealacsonyító összefüggésekb ől, amelyekben fantomszerű  benyomást 
keltettek. 

Sándor Iván, aki ugyancsak az eszméket, az „üdvtan" létezésmódjait 
és létezésének folyamatát kisén figyelemmel, szintén azzal lep meg, hogy 
nem a káros, bántó gondolatok, minősítések felől méri a művet, hanem a 
dolgokba, a jelenségékbe való behatolás ereje, a fölismerések mélysége 
szerint. Így minősül nála hatékonysága miatt értékesebbnek az elemzésen 
alapuló megismerés (s a Tanú-korszak), s félresiklásnak az utópia, az 
üdv direkt-műfajai. S mert ezek száma, ahogy Németh László elmagányo-
sodik, szaporodik, Sándor Iván gyakran kényszerül szigorú min ősítésekre. 
Könyve azonban, bíráló aktusai ellenére, egy kivételes szellem pályaívét 
rajzolja ki, tehetség, hivatás, erkölcs és műveltség olyan arányait, melyekre 
— akarva-akaratlanul — föl kell nézni. 

Pedig Lackó Miklós és Sándor Iván nem tanítványi közelségb ől, 
nem az azonosulás jegyében gondolkodik Némethr ől. Szuverenitásuk szem-
beötlő, s korábbi műveik ismeretében azt 'is mondhatjuk: objektivitásuk 
küzdelem eredménye. Más az a viszony, mely Grezsa Ferenc, Béládi Miklós 
vagy Kocsis Rózsa munkáiban tükröződik. Ez sem apologetikus, mert amit 
állítanak, elemzéseken, tárgyilagos meggondolásokon alapul. Grezsa ered-
ményeit nagy értékű  filológiai munka, érzékeny elemzések sora fedezi, 
Kocsis Rózsa eddig föl nem mért poétikai összefüggéseket tudatosít (Né-
meth László regényeinek európai rokonságát), Béládi pedig az egész élet-
műre figyelve vonja el, szerkeszti tömör rendszerré Németh ideológiáját, 
s ezt a meggyőzően fölvázolt rendszert minősíti. Elmélyült megismerő  
munkán alapulnak tehát az általuk kifejtett eredmények is, kivált Grezsáé 
és Béládié, de az  nem kétséges: egy negatívvá rajzolt Németh-képpel 
polemizálnak. Hol direkt módon, hol önkéntelenül. Látszik, úgy vélik: ma 
még a félreértések, a torzítások korrekciója, az életm ű  belső  logikájának. 
magasabb értelmének tudatosítása az elsőrendű  teendő. S ez a vélekedés 
és a tárgyilagosság igénye munkáikban összhangba is kerül egymással. 

Tömören tehát úgy foglalhatnánk össze e fejleményeket, hogy a 
Németh-irodalom kilépett abból a fázisból, melyben Németh rossz emlék ű  
leleményei (híg magyar — mély.  magyar), téveszméi és sért ő  állásfoglalá-
sai álltak a vizsgálódás előtereben, s napirendre került a mű  egészének 
fölmérése, az elismert, a deklarált nagyság tartalmának fölfejtése. Elsza-
porodtak a műelemzések, a poétikai szempontokat érvényesít ő  tanulmá-
nyok. A csomó azonban nem olyan szimpla, hogy kioldása higgadt cél-
tudatossággal, egyirányú gyarapodásként mehetne végbe. A kétségek, ellen-
érzések, melyek évtizedek során fölhalmozódtak, nem enyésztek el. Új 
csak az, hogy elrendezésük szinte megoldhatatlan föladat, mert szemléle-
tükből valami törvényszerűséget kiolvasni aligha lehet. 

Nem mondható például, hogy a marxizmus képviselői állnak az 
oppozíció sáncaiban, hiszen Király István könyvterjedelm ű  székfoglalója 
az antiimperializmus olyan jelenségei közé emeli Némethet, mint amilyen 
Tolsztoj, Ady, Gandhi. Sándor Iván, ahogy műveiből sejtem, a polgári 
radikalizmus felől, egy humanista urbanitás érzékenységével észleli és 
ismeri el Németh László jelent őségét. S hová sorolhatók a mi kutatóink: 
Gerold László, Thomka Beáta, akiknek írásából - akarva-akaratlanul — 
kiütközik, hogy sokra becsülik a Gyász íróját? Hagyjuk tehát a találga- 
tást, s nézzük atényeket. 
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Tény például, hogy az oppozíciót legkövetkezetesebben a Kritika 
című  folyóirat szerzői képviselik. Lehet véletlen is, hogy ez az oppozíció 
egy heccszerű  interjúval kezdi a kibontakozást. Németh László nyolcva-
nadik születésnapjára emlékezve Mátrai Lászlót kérdezi meg Szerdahelyi 
István, a lap szerkesztője. Mátrai látszatra könnyed szeszéllyel, valójá-
ban eléggé céltudatosan az alábbiakat mondja — hol határozottan, hol 
célzásszerűen — Németh Lászlóról: őse Szabó Dezső, s mindkettőjüké 
Ady, akinek örökségét részben devalválja, részben megrágalmazza, rész-
ben megdicsőíti. Betársul vele a Napkeletbe, s ezzel a jobboldali orgánum-
mal elég későn szakít. A Tanú Németh Lászlójáról a kérdez őnek és Mátrai-
nak egyaránt az Ortega-hatás jut eszébe, s az Ortega iránti mai türelem. 
Erről, talán Némethre is utaló éllel, kérdezi Mátrai: „Hát kit nem rehabili-
tálunk mi?" (Közbevetjük: ha ez a Mátrai László azonos azzal, akit a 
Kortárs akkor szólaltatott meg, amikor Magyarországon is figyelni kezd-
tek Franz Kafkára, s aki akkor Lobogónk Kafka? címmel túlozta el azt a 
figyelmet, akkor most Ortega „rehabilitációjá"-ról tudósító szavait már 
könnyű  elhelyezni a magyar szellemi élet térképén.) Némethre térve azon-
ban megjegyzi: neki ideológiai-filozófiai szempontból soha semmi baja 
nem volt Németh Lászlóval. Az ízlésével azonban igen, mert az „nem volt 
egészen tökéletes". A fiatalság nem is követte: se Bóka László, se Gál István, 
se Mátrai László. Utóbbinak elsősorban a Kert-Magyarország utópia vette 
el a kedvét Némethtől. Ebben kulminált a reformdüh ama tragédiája, 
hogy Németh „jobbról lett baloldali". Arra a kérdésre, hogy mi volt Né-
meth László művében szép és eredeti, Mátrai azt feleli: a min őség forradal-
mának a gondolata. „Ez egy nagyszabású koncepció, Németh László képes-
ségeinek optimuma ..." Ebben van id őszerűsége is. Ami engedményt tett 
az uralkodó osztály ideológiájának — például a „híg magyar — mély 
magyar" fogalompár működtetése —, nem az ő  bűne, kölcsönzött, idegen 
elemek gondolkodásában. 

A pedagógus Németh gondolatait és gyakorlatát méltató kérdez őnek 
Mátrai Bernard Shaw-val ezt feleli: ,aki tud, az alkot, aki nem tud, az 
tanít." „Mi ezt továbbképeztük: nálunk, aki még tanítani sem tud, az 
reformál." Némethnél is pótcselekvés a pedagógia. „Nem lehetett kultusz-
miniszter, elment tanítani Hódmezővásárhelyre. " Ehhez hozzáteszi: „Még 
ezt a megélhetési lehet őséget is nehéz volt neki kiverekedni." Bizonyos 
rehabilitáció tehát megilleti, s hiba volt — írja Mátrai —, hogy „Nem 
használtuk fel őt". Ezután még azt is elmondja: Németh sokat adott 
arra, hogy ami jó, azt elismerje, tisztessége kötelezte erre, igy s ezért 
tudta becsülni és elfogadni utolsó évtizedeiben a szocializmus vívmányait 
is. Részletesen beszél Mátrai ennek dokumentumairól. Érdekes, hogy eze-
ket a megnyilatkozásokat Vas István Mért vijjog a saskesely ű? című  
önéletrajza is nagyon éberen tartja számon, de Németh László eltéve-
lyedéseinek összefüggéseiben. Szerdahelyi kérdései még Németh tanítványa-
ira szeretnék terelni a figyelmet — ez is visszatér ő  elem a Németh-iroda-
lomban —, de Mátrai a drámákról és a regényekről mond még néhány 
érdektelen mondatot. Például hogy Németh a tarsadalmi drámában tudta 
magát a legjobban kifejezni. 

A Szerdahelyi—Mátrai interjú a pálya egészét igyekszik végigpász-
tázni, a Kritika következő  száma Németh László egy könyvére szorítkozik, 
pontosabban szólva annak kapcsán alkot a m ű  egészére kiterjeszkedő  
véleményt: Németh Lászlóról — az Utolsó széttekintés alkalmán. (Kritika, 
1981. 4. sz.) Szerzője Németh G. Béla, aki új ember a Németh-irodalomban, 
s nem kétséges, hogy az oppozíció képvisel ője. Ót azonban nem Németh 
eszméi sarkallják bírálatra, hiszen előbb, Szabó Lőrincről szólva (Kritika, 
1980. 3. sz.), a példaszerű  nagyságnak kijáró tisztelettel méltatta Szabó 
Lőrinc költészetét, tehát a világnézeti problémák teljes mell őzésével. Né-
meth Lászlóról szólva elsősorban a történelemfilozófiát bírálja: az újkori, 
a polgári civilizációról kifejtett koncepciót. Azt a meggy őződést, hogy 
ebből a civilizációból az ember lényeges értékei, hajlamai, szükségletei 
kimaradtak, s egész népek is kimaradtak. Hogy valóban így van-e, Németh 
G. Béla nem forszírozza. Inkább 'a fogalmak tisztázatlanságát, összhang- 

256 



juk zavarait teszi szóvá. A gondolatokban — úgy véli — értékes megfi-
gyelések mellett sok a „tévképzet", magyarázataiban a naivitás. 

Németh G. Béla tehát a módszerességet, a rendszerességet hiányolja, 
s szemben Lackóval, nem is tartja koherensnek Németh László eszme-
rendszerét, sokfelől kölcsönzött elemek halmazataként kezeli. Hatását a 
gondolkodás dinamizmusával, nyitottságával, el őadása forró vitalitásá-
val magyarázza. S vannak megőrzésre érdemes értékek szépírói m űveiben 
is. Ezekből — írja— rajongói és apologétái is tanulhatnak. 

Az apologéták — mint láttuk — élénken foglalkoztatják a Kritika 
szerzőit. Nem ismerjük e szívósan tartott front árokrendszerét és érzel-
mi muníciókészletét, bennünket ez nem is érdekel. A korszak talán leg-
nagyobb hatású magyar : jelenségének utóélete, értelmezésének friss ered-
ményei, az ezekért való küzdelem érdekel bennünket. Nem kétséges, hogy 
ebben a küzdelemben a Kritika az éber kriticizmus szerepét tölti be. 
A kutatás, az értelmezés elsődleges munkájának fölülbírálását végzi szívós 
következetességgel. A múlt év novemberében A Németh László-kép vál-
tozásai címmel igen terjedelmes szemlében Feny ő  István tekintette át 
mindazt, ami Németh László körül az utóbbi években történt. Ebb ől 
hajtott ki az a vita is, mely a Kritika ez évi második számában közte 
és Kocsis Rózsa között zajlott. 

Ez a vita Fenyő  István, illetve a folyóirat eljárásának egy lényeges 
vonására hívja föl a figyelmet : arra , hogy a Németh-irodalom ered7n nyeit 
két csoportra osztja: apológiákra és elvszerű  elemzésekre. Apológiának 
Grezsa Ferenc és Kocsis Rózsa könyve min ősül, elvszerű  elemzésnek Lackó 
Miklós tanulmányai, Sőtér Istvánnak az Utolsó széttekintéshez írt, általunk 
már méltatott bevezetője, Vas István említett önéletrajzi m űve, Kiss Ferenc 
róla szóló kritikája, Sándor Iván kötete és mindenekfölött Király István 
székfoglalója. Az „apológia" kétségkívül lemin ősítő  szó Fenyő  szövegében, 
elfogultságot, kritikátlan eszményesítést fejez ki. Ezen az alapvet ő  meg 
oszláson belül azonban igyekszik jelezni az egyéni eredményeket, Grezsát 
is megdicséri bizonyos értékei miatt, s vitázik Király Istvánnal is, akinek 
munkáját különben revelatívnak, lényeglátónak, kivételesnek, iránymutató-
nak tartja. Vitázik mindenkivel, s jobbára az ismer ős ütközőpontokon: kétli, 
hogy Németh László Vásárhelyen benne élt volna a történelemben (hi-
szen menekült oda); hogy a Kisebbségben motivációja, minősítései nem faji 
jellegűek. Sándor Ivántól a ,közösségi" Németh Lászlót kéri számon. 
Királytól az európait és Szabó Dezs őhöz ragaszkodót. Van tehát olyan 
ellenvetése, kiegészítése, mely Németh László pozitív vonásait hangsúlyozza, 
módszerének egészét azonban a negatívumok kiemelése jellemzi. Az átte-
kintett munkákból elsősorban •a Németh Lászlóra terhelő  állításokat, 
jellemzéseket emeli ki. Lackó szerint — írja — Németh „nemcsak a 
demokráciát utasította el". Az olvasóra marad annak kitalálása, hogy 
Németh László életének talán legnagyobb ambíciója, a közösségteremtés és 
ez az „antidemokratizmus" miként fér össze. Lackónál mindez világosabb. 
Király tanulmányából  is azt emeli ki, ami árnyékot vet Némethre, s 
úgy dicséri Király munkáját, hogy alapgondolatának, az „antiimperializ-
musnak" főpillérét, Németh László kelet-európai helyzettudatát vonja 
kétségbe. 

Legjobban mégis az zavar ebben a szemlében, hogy minden mozza-
natában valami biztos tudás magaslatának öntudata ítélkezik. Meglep, 
ha az írja — Királyt dicsérve —, hogy „aligha tudnék hozzátenni ... Mintha 
két csoportból állna a szakma: a bizonytalanban szorgoskodó kutatókból 
és a lap kritikusából, aki — talán latens módon — már minden igazságot 
birtokol. 

A Literatura által közölt előadások abban ütnek el a Fenyő  és Mátrai 
által képviselt attitűdtől, hogy megoldatlan föladatokra vállalkoznak, s 
ez a szerzők magatartására, sőt az előadás jellegére is kihat. Nem dekla-
rálnak, hanem föltárnak, s a fölismerés folyamatának fürkész ő, érvelő  
tárgyilagosságával. Amit Németh G. Béla saját írásáról állít, a szövegközeli 
tárgyszerűség szerzőink munkáira valóban jellemző . 
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Bori Imre, aki régi ismerője Németh Lászlónak, úgy közelít föladatá-
hoz, mint föladathoz szokás, s töprengve választja ki az opusból azt, amit 
belőle ma is frissnek, érdekesnek vél: a Készülődés idejének tanulmányait, 
bírálatait. S mikor e korai id őszak ideológiai zavarának nagyságáról be-
szél, ezt a „zavart"-t is termékeny, meghatározásra késztet ő  föladatként 
kezeli. Így jut el a „mezővárosi urbanitás" fogalmához, mely fel ől Németh 
László kérdéseinek okosságát és feleleteinek gyöngeségeit magyarázható-
nak véli . Ilyen gyöngesége Némethnek — írja Bori —, hogy a magyar 
irodalmat az ihlet irodalmának tekinti, s ilyen, ehhez szabott szempontokat, 
mértéket kíván. Meggyőz Bori, amikor hangsúlyozza, hogy nem irodalmi 
eredetű  jelleg válik itt irodalommodellé, de ő  is jelzi, hogy Németh László, 
noha politikai programot játszik rá az irodalomra, azert rnííért őnek is 
elsőrendű. „Ennek jellemzésével azonban még adósak vagyunk." 

A vajdasági szerzők közül Gerold László mérlege a legkedvez őbb 
Németh Lászlóra nézve. A színikritikus Németh László címmel értekezik, 
tehát arról a műértőről beszélhet, akit Bori is nagyra becsül. Fölidézi 
a vonatkozó művek megírásának külső  és belső  indítékát, magasabb cél-
jait, s példákkal igazolja lényegbe hatoló élességüket, pontosságukat. 
Figyelme kiterjed Németh László nagy ügyeire: a magyar dráma sorsára, 
a közönség ízlésére, az elrontott közónség és az új magyar dráma iránti 
közöny összefüggéseire. E munka során megkísérli Németh színikritikái-
nak alapvonását a szociológiai szándékban tetten érni. Fölismeréseiben 
észreveszi a távolabbra mutató igazságokat, tehát a színészek egész pályá-
jára is érvényes meglátásokat. Láthatóan a színház és a színibírálat 
teljes problematikájában és a magyar színházi kultúra egészének isme-
retében dolgozik, s fogja tömör képbe, amit tárgyáról tudni kell. 

Thomka Beáta poétikai föladatra vállalkozott. Németh László regény-
típusai címmel az epikus Németh vívmányaiban korszer űség és hagyo-
mány összefogásának nagy és sikeres kísérletét írja le. Példája a Gyász 
és az Iszony. A „leírás" természetesen poétikai jelleg ű, meglehetősen 
elvont, de nagyon jól fölismerhetők benne a jegyek, melyeket általánosít. 
Ez a regénytípus, mint írja, előremutató jellegű : „A regény egyes szférái-
ban (például a történetvezetésben) alkalmazott tömörít ő  eljárások, a re-
gényvilágnak mint intellektualizált térnek a konstituálása zárás és nyitás 
érvényű  egyidőben." Ezután a példaműveket az elbeszélő  tudat, az 
elbeszélőnek az elbeszélésben betöltött szerepe és a történet megszerve-
zése felől megvizsgálva jut rendkívül fontos eredményekre. 

Számol például azzal, hogy a modern regény fogalmához hozzán őtt 
rendezetlen áradással szemben ezekben a regényekben centralizált láttatás 
érvényesül, az elbeszél ő  tudja mindazt, amit a regény közöl, tehát többet, 
mint a hősök. S meggyőz, mikor azt írja, hogy a Gyászban szerencsésebben 
bontakozhat ki ez a teljes tudás, mint az Iszonyban, ahol Nelli tudatán 
kell átszűrődnie. De azt is észreveszi, hogy ami meghaladja Nelli tudatá-
nak, látásának határait, nem deklarált többlet, hanem „rejtetten világítja 
át" Nelli közléseit. Igen, az ilyen finom, lényegre villantó fölismeré-
sekben tapintható az a poétikai vívmány, melynek a modernség 
másféle sajátságaival szemben nem kell szégyenkeznie. Aki az Iszonyt 
olvassa, érzi, hogy Nelli nem ilyen zseniális, de hogy észleli mindazt, 
amiről a regény tudósít, elhihető. A megnevezés az a többlet, melyet 
Thomka Beáta „rejtett világítás"-nak nevez. Igen értékes észrevétel az 
is, hogy „A párbeszédek rendszerint más szerepl ők között folynak, s 
Nelli csendje az őt legközvetlenebbül érintő  dolgok kérdésében kiszolgál-
tatottságának tanújele". Hozzátehetnénk: talán ezért is olyan beszédes: 
a nem elegyülhető  nemesség-kényesség hihetetlen érzékenységgel észleli 
és dolgozza föl, ami körülötte, az ő  bőrére történik. 

Thomka Beáta szövege nem könny ű  olvasmány, de aki ismeri az 
általa kiszemelt regényeket, a legsterilebb elvontságot is tisztán érti, 
tudja, mire vonatkoznak. Hornyik Miklós azzal lep meg, hogy Németh 
László nyelvi erejét, annak korszer űségét vonja kétségbe (Németh László 
metaforái). Figyelemre késztető  merészség ez. Kivált ha tudjuk, hogy 
sarkos fordulat is Hornyik korábbi Németh-esszéihez képest. Alapja az 
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a némethi gondolat lehet, amely az ihlet jelent őségét a magyar irodalom 
alkati sajátosságaként hangsúlyozza. Ebből eredezteti Hornyik Németh 
László metaforizmusát: az „érzéki-érzelmi gazdagság" kifejezésének szán-
dékából. És Szabó Dezső  példájából. Ebben tehát szorosan köt ődik Bori-
hoz. Kár, hogy ezeket a korai megnyilatkozásokat túl komolyan veszi. 
Igaz, a puszta ügyesség kés őbb sem imponált Németh Lászlónak, a Kisebb-
ségben mérlegén pedig értékesebb ügyességek is rosszul járnak, de ha az 
Iszony, a Gyász, a legjobb drámák s java esszéinek mérnöki szerkezetével 
is számolna Hornyik, s számolna a nyers, rosszul földolgozott gazdag-
ságra vonatkozó bírálataival (például amelyeket Móriczról írt), nyomban 
elbizonytalanodna ítélkezésében. Elég a Tolsztojra vonatkozó tanulmányo-
kat elolvasni, hogy világosan lássuk, Németh ihlet és ügyesség ellentétén 
túl látott egy magasabb rendű  lehetőséget is: a korszer ű  intellektuális 
elemzés és az elhasználatlan érzelmi gazdagság termékeny egységét. 

A Hornyik okozta meglepetés lényege mégsem a metaforizmus ere-
deztetésében van (mert láthatóan tud ő  a keresztező  lényekről, Németh 
elemző  tehetségéről is), hanem abban, hogy kétségbe vonja Németh László 
metaforákkal zsúfolt stílusának erejét, mondván, hogy ön čélú, többletinfor-
mációkat nem ad, kezdetlegesebb fokra veti vissza a magyar esszét. Meglep, 
hogy az 1942-es Magyar Szemle kritikusát idézi tanúként. 

Álláspontjával ma egyedül áll, még a Kritika kritikáiban sem ötlik 
föl ilyen gondolat; ezért félő, hogy vita sem alakul ki körülötte. Kérdés. 
alakulhatna-e. Ha valaki Hornyikkal szemben ezer példát idézne annak 
igazolására, hogy Németh metaforái egy kivételes intelligencia és érzé-
kenység pontos jelei, az ezeregyedik lehetne pontatlan, túlburjánzó. Kivált 
ha az ifjúkori írásokból vennénk a példákat. S fél ő, hogy Hornyiknak ez 
elég lenne. Meggyőzni őt inkább arról szeretném, hogy a nyelv konvenció, 
s aki olyan imponderábilis jelenségek árnyalatait akarja megnevezni, 
mint a vers, „metanyelvet" kell hogy alkosson, s ez a nyelv az érzékelés 
és a fölismerés kettős szorításában születik. Ezért is érezzük ezt a meta-
forizmust ambivalensnek: magasrendű  szellemi művelet jut benne érzéki 
alakhoz. Félek azonban, hogy Hornyik ezt is jobban tudja nálam, így 
tehát maradjon talány a metamorfózis, melyet most prezentált. 

Utasi Csaba, a Németh-szimpozion ötödik vajdasági résztvev ője, nem 
lep meg új elképzelésekkel. Azoknál az ütközőpontoknál időzik, amelyek 
körül eddig a legtöbb vér folyt: Németh László kortársairól, a zsidóságról 
és a szocializmusról írt jellemzései, min ősítései körül. Bizonyítani azt 
akarja, hogy Németh nagyságának az árnyéka is nagy volt, de ebben 
nincs semmi rendkívüli. Adatai ismer ősek, de csoportosításukkal valóban 
érvel s egy bizonyító eljárás izgalmaiban részesít. Igaz rejtéllyé az igaz-
mondás szenvedélyét, annak kíméletlenségét avatja. Beszél err ől napló- 
iban Németh László is, s azzal magyarázza, hogy ő  komolyan vette az 
embereket, ezért nem tudott elnéz ően mosolyogni fölöttük. Ennek az 
igazmondó szenvedélynek a különlegessége b ővebb kifejtést is megérde-
melne, mert csakugyan kivételes valami korunkban. Nem csupán azért, 
mert a relativizmus idegen tőle, hanem mert félelmetes elemzéseken 
alapul, tehát nem is prófétikus — intuíciós természet ű . 

Utasi — szűkös terjedelme miatt — nem számolhat a teljes m ű  
vonatkozó tanúskodásaival. Ezért véli „váratlan oldalvágás"-nak, mikor 
Németh Babits formakészségét élettelennek érzi Arany Arisztophanész-for-
dításaihoz mérten. Más esszéiben többször is kifejti ezt a véleményét, tehát 
nagyon is törvényszer űen köt ki mellette az idézett helyen. Nem értjük, 
miért rejtélyes, ha Schöpflinben bölcsesség és banalitás elegyülését észleli. 
Hatvany ennél cifrábbat is írt. És amit Hatvanyról, Gál Istvánról és mások-
ról mondott, csak annak lehet meghökkent ő , aki nem ismeri esendősé-
geiket. Vajon törvény volna, hogy nagyobb szellemeknek nagyobbak a hibáik 
is? Azt hiszem, kisebbeknek is lehetnek nagy hibáik. 

Utasit azonban nem önmaguk miatt érdeklik ezek a megsemmisít ő  
kis jellemzés-villámok, de kérdés, tanulságnak elég-e, hogy nagy erény 
fonákján nagy hibák lehetségesek. A Homályból homályba megjelenésekor 
mi is tűnődtünk ezen a csontig ható élességen, s oda jutottunk, attól 

259 



fosztotta meg Németh Lászlót, ami a közösségekben való létezés, a szer-
vezés elengedhetetlen föltétele: a toleranciától. S tanulságnak ez — úgy 
véljük — elég súlyos. Németh Lászlóra nézve, s magunkra nézve is, akik-
nek naponta küzdenünk kell a tehetségtudat, az igazmondás és a tole-
rancia konfliktusaival. Hálásak lehetünk hát Utasinak, aki a maga nyomozó 
kriticizmusával a Németh László életművével foglalkozó tanácskozást ilyen 
húsba vágó aktualitással is összekötötte. 

A nem vajdasági fölszólalásokra itt már nem térhetek ki. Sommásan 
annyit mondhatok róluk, hogy azok is szorosabban köt ődnek Németh 
László szövegeihez, mint korábban szokás volt, s törekszenek új össze-
függések föltárásával Németh gondolatainak sajátosságát megragadni. Azok 
is több felől közelítenek: ki a filológia felől jut meglepő  fölismerésekhez 
(Monostori Imre), ki a poétika fel ől (Kulcsár Szabó Ernő). Egyben azonban 
különböznek is a mi kutatóinktól: abban, hogy inkább az értékek tudatosí-
tásán fáradoznak. Bizonyára az író magyarországi helyzete, utóéletének 
mostani pillanata kívánja így. Ez azonban nem tesz fölöslegessé egy 
másfajta közelítést. Így van ez rendjén, mert csakis így lehet a közös 
eszmecsere igazán termékeny. 

DÉR ZOLTÁN 

Almási Gábor: Ady Endre (gipsz, 1940) 
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Szellemi életünk dokumentumai 
ÉLETJEL MINIATŰRÖK 

LÉVAY ENDRE: Új lélekindulás (tanulmány) 	 elfogyott 

SÁFRÁNY IMRE: Zsombékok (vallomás Vinkler Imre művészetérő l) 	elfogyott 

DÉSI ÁBEL: Kortársaim (versciklus) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Őrtűz fényében (szabadkai folyóiratok és könyvek) elfogyott 

BALÁZS G. ÁRPÁD: Bolyongó paletta (önéletrajz) 	 elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: Az árny zarándoka (Csáth Géza emléke) 	 elfogyott 

LÉVAY ENDRE: Félálom után (monodráma) 	 elfogyott 

BURKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben) 	 elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A csillagos homlokú (Hangya András életútja) 	elfogyott 

GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz) 	 elfogyott 

BARANYI KÁROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) 	 elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: Az els ő  műhely (Kosztolányi Dezső  önképzőköri évei) 	elfogyott 

PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumriport) 	elfogyott 

SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei) 	 elfogyott 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Vergődés (Farkas Béla napjai) 	elfogyott 

SCHWALB MIKLÓS: A szén (a mártír költ ő  versei) 	 elfogyott 

FEKETE LAJOS: A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek) 	elfogyott 

CSUKA ZOLTÁN: „Mert vén Szabadka, áldalak ..." 	 elfogyott 
(emlékezés két életkorszakra) 

FEHÉR FERENC: Szabadkai diákéveim 	 elfogyott 
(a költő  kibontakozásának első  szakasza) 

LÁNG ÁRPÁD: Idő  és művészet (aktivista írások) 	 elfogyott 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : Negyvennégy levél (költ ő  családon belül) 	elfogyott 

DÉR ZOLTÁN: A tudós tanár (Toncs Gusztáv élete és munkássága) 	elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Erzsébetlaktól a Maglajig 	 elfogyott 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS KÁLMÁN: Áprilistól novemberig (dokumentumriport) 	elfogyott 

URBÁN JÁNOS: Haláltépett élet (Bakos Kálmán, a forradalmár) 	elfogyott 

LÉVAY ENDRE: Egy nemzedék elindul 	 elfogyott 
(a szabadkai fiatalok harcos évei - 1931-1940) 

IVANYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vukovi ć  életútja) 	 elfogyott 

KÁZMÉR ERNŐ : Levelek Szirmai Károlyhoz 	 elfogyott 

PATÓ IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus élete és naplója) 	elfogyott 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Régi nóta, híres nóta ... 	 eLogyott 
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő  munkássága) 

SOMOGYI PÁL: Kiderült az ég (emigrációs évek a Szovjetunióban) 	25 dinár 

ANDRUSKÓ KÁROLY: Csépe Imre emberkéi (harminc illusztráció) 	elfogyott 

SZÉKELY TIBOR: A világjáró vadász 	 50 dinár 
(Vojnich Oszkár élete és munkássága) 

BALOGH ISTVÁN: Szintarév - Sintarev 	 40 dinár 
(elbeszélő  költemény - 19 fametszettel) 

ALMASI GÁBOR: Szobortalan égaljról jöttem (önéletrajz) 	 80 dinár 

TONCS GUSZTÁV-LOÓSZ ISTVÁN: Útravaló (pályamű-értékelések) 50 dinár 

BRENNER JÁNOS: A kinematográfia úttör ője 	 80 dinár 
(Lifka Sándor élete és munkássága) 



ÉLETJEL KÖNYVEK 

CSÉPE IMRE: Határdomb (vallomások) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919) 	 elfogyott 

PÁLINKÁS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678-1918) 	 elfogyott 

LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú (lírai emlékezések) 	 elfogyott 

CSÁTH GÉZA: írások az élet jó és rossz dolgairól 	 elfogyott 
(kritikák, cikkek, karcolatok) 

SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: Emlékvár (regény) 	 elfogyott 

VIRÁG ÁGNES: Skarlát virág (versek) 	 8 dinár 

PETKOVICS KÁLMÁN: A kérdőjeles ember (dokumentumriport) 	elfogyott 

LACZKÓ ANTAL: Vasasrapszódia (versek) 	 Elfogyott 

LŐRINC PÉTER: Bácskai polgári politikai elmélet (1880-1920) 	40  dinár 

Dr. GYORE KORNÉL: Szabadka településképe 	 elfogyott 
(városmorfológiai tanulmány) 

Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 	40 dinár 

GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek) 	 elfogyott 

Jávorfácska (félszáz szajáni népmese) 	 elfogyott 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTÚR: A repülő  Vucsidol elfogyott 
(regény) 

URBÁN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) 	 elfogyott 

MUHI JÁNOS: Mesélő  múlt (helytörténeti írások) 	 50 dinár 

19: DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok) 	 elfogyott 

DETTRE JÁNOS: Új partok felé (válogatott cikkek) 	 120 dinár 

A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) 	 elfogyott 

Susreti (mađarska poezija u Jugoslaviji) 	 elfogyott 

BODROGVÁRI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 	80 dinár 

URBÁN F. GÁBOR: Füstvirág (versek és rajzok) 	 40 dinár 

LÉVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 	 100 dinár 

URBÁN JÁNOS: Látomás a fennsíkon (versek) 	 80 dinár 

E kiadványok a fönti áron a szabadkai Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15) rendelhet ők meg személyesen vagy 
utanvétellel, bolti áron pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a sza-
badkai Napredak könyvesboltjában kaphatók. 


