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DUDÁS KÁROLY 

ÉBREN ÁLMODOTT ÁLOM 

Ül a sátor előtt, a feje szét akar esni, bizonyára az éjszakai kocsmázástól: 
a füsttől, a zajongástól, no meg a tetemes mennyiség ű  bortól, amit éj-
fél után kett őig elfogyasztottak, rég elszokott ő  már az éjszakázástól, pe-
dig otthon igazán lett volna alkalma rá, hogy hozzáedz ődjön az ilyesmi-
hez, Passo Fundo vendégl őiben ünnepnapokon reggelig tartanak o diver-
sao,* Brazíliában pedig meglehetősen gyakran van ünnep; az els ő  időben 
még ki-kimaradozott, a feleségének nem volt ellene semmi kifogása, de 
aztán ahogy megszülettek a gyerekek, egyre többet tartózkodott otthon, 
lámpaoltás után egymagában kortyolgatta a csicsát, a kukoricából főzött 
édeskés brazil sört, amelynek kegyetlenül éleszt őíze volt, a felesége csak 
nagy ritkán csatlakozott hozzá; sokkal kés őbb, amikor felnőttek a gye-
rekek és külön költöztek t őlük, újból kezdett bejárogatni a városba, de 
mindjárt megfájdult a feje az utcákon terjeng ő  alkoholszagtól — ekkor-
ra már ellepték a várost az alkoholmeghajtású autók —, azon kapta ma-
gát, hogy nehezen viseli el a vendégl őkben uralkodó állandó lármát, a 
gitár gyomorba fúródó éles pengését, a kurjongatásokait, pedig ekkor már 
jól beszélt portugálul, s akadt néhány ismer őse is, akiknek törzsasztalá-
nál bármikor helyet foglalhatott, aztán meg egy-egy ilyen kiruccanás 
után tizenöt-húszezer cruzerióval lett könnyebb a zsebe, így hát jobbnak 
látta végleg beszüntetni a kocsmalátogatásokat; de ez a mostani eset egé-
szen kivételes volt, a Társulat tagjai ragaszkodtak hozzá, hogy egy füst 
alatt ünnepeljék meg tegnap esti sikerüket és az ő  hazalátogatását, és 
ilyen kivételes alkalom lesz majd a soron következ ő  éjszaka is, hiszen 
a Társulat hivatalos formában megkapta a ketrecbálra szóló meghívót, 
s a rendező  máris döntött: teljes létszámban részt vesznek rajta. 

A színészek a reggeli tornához készül ődnek, gyerünk, gyerünk, csip-
kedjétek magatokat, sürgeti őket a rendező , okvetlenül valami fejfájás 
elleni pirulát kell bevennie, amíg fotóstáskája rekeszeiben kutat, kezébe 
akad a felesége fényképe, öt- vagy hatéves kép, ő  készítette róla: a ka-
rám tetején ül az asszony, nagyvirágos sárga ruhában, a lába bemozdult, 
nyilván mert exponálás közben incselkedve felélóbálta, belemosolygott a 
lencsébe, doha Maria, mondja a foga között, itt kell lenni a többinek is, 
csipkézett szélű , enyhén megsárgult fekete-fehér képen lovaglóruhában a 
lánya és a fia, átölelik egymás vállát, mosolyognak, a lánya húszéves le-
het, a fia tizenhét: Teresa Magó és Antóniu Magó, színes felvételen a két 
unoka, nem sokkal az indulás előtt készült: a nagyobbik lány lehajol a 
kisebbhez, mondhat neki valamit, de mindketten a lencsébe néznek és 
mosolyognak, megfordítja a képet, Como recordacáo per o abuelo gen-
tilissimo do Rosa e Maria,** végs ő  ideje jelentkezni az otthoniaknak, hogy 
szerencsésen megérkezett, de erre már a mai napon nem kerül sor, ilyen 
állapotban képtelen beutazni a városba, majd talán hétf őn, esetleg ked-
den, ha postaközelbe kerül. 

Már a harmadik vagy a negyedik pohárnál tartottak, bánáti rizlinget 
ittak, enyhén éleszt őízű  könnyű  bort, a vacsorára felszolgált kecskegida 
kívánta az italt, szaporán koccintgatott az asztalszomszédjaival, Horák 
Lajossal és a rendez ővel, akinek még most sem tudja a nevét, Horák 
Lajos tele szájjal éppen belekezdett valami történetbe, amikor nagy, ke-
mény tenyér súlyát érezte meg a vállán, hát akkor Isten hozott, Magó 
Gellért, szürke hajú, idős falusi ember állt mögötte, fehér ingben volt, 
kifakult fekete öltözékben, csontos arcát egészen belepte a borosta, hát 
itt lennék, Lajkó Illés, mondta nagy sokára, mást nemigen tudott mon- 

* a mulatságok 
** Emlékül a legaranyosabb nagyapának Rosa és Maria 
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dani ahogy nehézkesen fölkelt, kis híján kibillent alóla a szék, álltak 
szemben egymással jó ideig, nem tudtak egymással mit kezdeni, mintha 
láttalak volna az előadáson, mondta végre neki, csak nem voltam benne 
biztos, hogy te vagy; öt évvel fiatalabb nálam, gondolta, amíg áttelepedett 
Lajkó Illés asztalához, kerek öt esztend ővel, vajon én is ennyire össze-
estem?, egy pillanatra behunyta a szemét, és ott látta maga el őtt a rossz 
lábú Lajkó Pétert, amint a magasba emeli a rúgkapáló, kisgyerek formá-
jú valamit és esetlenül táncra perdül, mozog a szája, de már nem halla-
ni, mit mond; Lajkó Illés töltött neki a saját borából, csilingelve meg-
szólalt a pohár, ahogy hozzáverődött az üveg szája, alaposan kiforgatott 
bennünket a régi formánkból az id ő , igaz-e, Gellért, de hát ezen nincs is 
mit csodálkozni: negyven év múlott el azóta, ha jól számolom, jól szá-
molod, Illés; egymás mellett haladnak a kukoricasorban, szalonnás a 
föld, vastagon rárakódik a kapaélre, minduntalan meg kell állni, sarok-
kal, cipőorral lerugdosni, Lajkó Illésr ől csorog a víz, a tüdeje hangosan 
zihál, gyerek még jóformán, kapájával lopva át-átcsapdos a másik sorba, 
az apjának segít, aki a sánta lábával képtelen a többiek iramát követni, 
ő  pedig tehetetlenül összeszorítja a fogát, dühödten veri ki a tarackot, mert 
egyiküknek sem segíthet: karosszékben fönt ül a parton Engelmann tekin-
tetes úr intézője, messzelátóval figyeli a kukoricasorokat, ha valakinél hi-
bát talál, annak legközelebb már nem kell visszafordulnia, annak le is út, 
föl is út, mondja csendesre fogott hangján és zavartan mosolyog hozzá, 
mintha csak elnézést kérne az elbocsátott kapástól, kockás öltözék van 
az intéző  úron, a fején széles karimájú szalmakalap, a gyerek elmehet, 
mondja, amikor odaérnek hozzá, gazos marad a sora, Lajkó Péter ujjai 
ráfeszülnek a kapanyélre, úgy kell leszorítania a karját, kíván valaki 
mondani valamit?, kérdezi alig hallhatóan az intéz ő  úr, Lajkó Illés a 
földre dobja a kapát és elfut, ők pedig szótlanul fordulnak bele az új 
sorba; nem jöttél haza az apád temetésére, mondja Lajkó Illés, kés őbb az 
anyádéra se; úgy alakult, hogy nem jöhettem, most ő  töltötte tele a poha-
rakat, az üveget tartó kezét figyelte közben, még nem reszket, gondolta, 
egyelőre még nem, rendelt egy liter bánáti rizlinget, az enyéim is, mind 
a ketten, mondta maga elé meredve Lajkó Illés, el őbb az apám, öt évre 
rá az anyám, a régiek szép lassan kivándorolnak, látod, a Nagy Vince 
is, most már majd mi kerülünk sorra; a színészek az összetolt asztalok-
nál énekelni kezdtek, egyre emelgették feléjük a poharaikat, hívták őket 
maguk közé, Gellért bátyámék úgy ülnek ott, mint két faszent, harsogja 
Horák Lajos, alig szólnak egymáshoz valamit, csak isznak némán, akár 
a halak, itt közöttünk pedig kedvükre énekelhetnének, de ő  leintette: 
lesz még arra is b őven alkalom; tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virá-
gom, énekelték a színészek, minden madár társat választ, virágom, virá-
gom, próbálta magában velük énekelni, s a többit is mind, amit sorra 
szedtek, de ijedten állapította meg, hogy egyiknek sem tudja már a szö-
vegét, kihullottak mostanra bel őle, mint szakadt zsákból a búzaszemek, a 
dallamuk maradt meg csupán benne csorbítatlanul, dúdolta magában 
mindegyiket; akkor hát mesélj valamit arról a te híres Brazíliádról, mond-
ta Lajkó Illés röviddel záróra el őtt akadozó nyelvvel, s err ől eszébe ju-
tott, hogy éppen ő  volt az, aki legtovább kísérte, amikor útra kelt: rövid-
nadrágos vékony lábaival ott botladozott mellette a sínek mentén, segí-
tett vinni a csomagját, amikor pedig elindult vele a vonat, fölemelt kéz-
zel tétován búcsút intett, aztán hirtelen meggondolta magát és futni kez-
dett a szerelvény mellett, kiabált valamit, de a kerekek csattogásától nem 
lehetett egy szavát sem érteni. 

Térdére simítja a négyoldalnyi, sárgásbarna papírlapot, ami a fotós-
táska aljáról került elő, még a városban bízták rá, amikor bejelentkezett, 
s lelkére kötötték, ha csak egy mód van rá, tanulmányozza át alaposan, 
a legjobb 'tudása szerint válaszolja meg a kérdéseket, s miel őtt visszain-
dulna, adja le ugyanezen a helyen, jelent ős segítséget nyújt valamiféle 
kutatócsoportnak, nem érdekl ődött felőle, hogy mifélének, egészen meg-
feledkezett róla, még jó, hogy egyáltalán el őkerült, habár nagyon kevés a 
valószínűsége, hogy lesz türelme ezzel a s űrűn gépelt papirossal behatób-
ban is foglalkozni, Gyűjtési útmutatók, az Amerikába irányuló kivándorlás 
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néprajzi vizsgálata, nehezére esik az olvasás: a negyven év alatt egy cso-
mó levélen, néhány itthonról küldött újságon kívül semmit nem olvasott 
magyarul. A közelmúltban jelent ősen megélénkültek a kivándorlás prob-
lémájának történeti vizsgálatai, s történészeink meggy őzően bizonyították, 
hogy az országot tömegesen elhagyó kivándorlók szinte egészében a pa-
rasztnépesség köréből kerültek ki. Igen meglep ő, hogy a kivándorlás, 
amely az elvándorlók, s azok családja révén több milliós tömeget érintett, 
egyáltalán nem keltette fel a néprajzkutatók érdekl ődését. Megfelel ő  ada-
tok híján ma már nehéz megrajzolni az események pontos képét, és szin-
te semmit sem tudunk arról, hogy a kivándorlás valójában mit jelentett az 
emberek életében, s milyen hatással volt a paraszti társadalom, kultúra 
egészére. Másrészt — mint az köztudott — nem kevés azok száma sem, 
akik végleg elszakadtak hazájuktól; ugyancsak keveset vagy semmit nem 
tudunk az ő  korábbi sorsukról, leszármazottaik s a még él ő  első  generá-
ció óhazai kapcsolatairól. E hiányosságok mielőbbi pótlásának érdekében 
kérjük az önkéntes néprajzi gy űjtőket, s mindenkit, aki e téma iránt ér-
deklődik, hogy kapcsolódjék be a kivándorlás néprajzi feldolgozásának 
munkájába, hiszen csakis szélesebb társadalmi összefogással lehet a hi-
ányzó forrásanyagot összegy űjteni. 

Elsőként a kivándorlásra késztet ő  okokat kell kiderítenünk. Vidé-
kekként más és más okok kerültek el őtérbe, ezért feltétlenül minden in-
doklást fel kell jegyeznünk. Az okok tekintetében meg kell különböztetni 
a személyes indítékokat (kalandvágy, menekülés katonai szolgálat el ől, 
családi viszály stb.) és tekintetbe kell venni az objektív körülményeket: 
földhiány, munkaalkalom hiánya, rossz megélhetés, nagybirtok túlsúlya 
stb.). 

Próbáljuk megállapítani, hogy a bevándorlók hogyan tudtak alkal-
mazkodni az új viszonyokhoz. Külön foglalkozzunk azzal, hogy a kiván-
dorlók milyen kapcsolatot tartottak az óhazával. Állapítsuk meg, hogy 
hogyan élt a kivándoroltakban az óhaza emléke és mit jelentett szá-
mukra. 

Kutatásunk feltétlenül terjedjen ki a mai probléma vizsgálatára is! 
Vizsgálni kell a kapcsolatrendszer „csatornáit", így a mai levelezést (mit 
írnak haza, mit írnak ki, ki a levélíró stb.), a küldeményeket, a tömegtá-
jékoztatási eszközök ilyen szerepét (a sajtó mir ől tudósít, az óhazáról 
milyen képet alakít ki stb.). 

Vizsgáljuk meg, hogy a kivándorlók hazalátogatva hogyan reagálnak 
az időközben bekövetkezett hatalmas változásokra, a fejl ődés és a jólét 
szemmel látható jeleire, arra, hogy az egykor annyira sóvárgott Amerika 
itthon is megvalósult, mi több, az élet bizonyos területein jóval el őbbre 
járunk, mint például Argentína, Brazília vagy az Egyesült Államok. Mind-
ez elég erős kötőanyagnak bizonyul-e, hogy itthon marasztalja az egykori 
kivándorlókat? 

Semmiképpen ne mulasszuk el feltérképezni, hogy a hazatér őkre mi-
lyen hatást gyakorolt szocialista társadalmunk kétségkívül legjelent ősebb 
vívmánya, az önigazgatás, hogy a kinti faji és nemzetiségi megkülönböz-
tetések, egyenl őtlenségek és ellentétek után hogyan fogadták itthon az 
élet minden területén megnyilvánuló testvériséget-egységet, nemzeteink és 
nemzetiségeink teljes egyenjogúságát. Milyen pozitív hatást gyakorolt rá-
juk, hogy a hivatalban, az üzletekben stb., falun és városon egyaránt is-
mét anyanyelvükön beszélhettek, intézhették ügyes-bajos dolgaikat. Okvet-
lenül vizsgáljuk meg, mindez az itthon tapasztalt pozitív el őjelű  változás 
hogyan erősítette hazafias érzésüket, hogy növelte bizalmukat szocialista 
közösségünk vívmányai iránt. 

Külön foglalkozzunk azzal, hogy a falu szocialista átalakulása, a 
falut a várostól elkülönítő  válaszfalak leomlása, a falusi közösség élet-
színvonalának emelkedése, falvaink m űvelődési életének jelent ős gazdago-
dása, a városiasodás jelei stb. stb. hogyan járultak hozzá az egykori ki-
vándorlók közösségi érzésének meger ősítéséhez, a szocialista önigazgatású 
társadalomba való zavartalan beilleszkedéshez. Belefájdult a szeme az 
apró betük böngészésébe, pedig csak itt-ott futotta át a szöveget, bizo- 
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nyos dolgokat nem is értett meg egészen, bajosan hiszi, hogy az ő  vála-
szai bárkinek is hasznára lennének; a papírlapot visszacsúsztatja a táska 
fenekére, legjobb, ha úgy teszünk, mintha el ő  sem került volna. 

A Társulat tagjai még akkor is a reggeli tornagyakorlatokat végzik, 
amikor elindul szétnézni a faluban, lihegve futnak körbe a kerítés mel-
lett, középütt úgy áll a rendez ő, mintha láthatatlan kötőféken lovat jártat-
na maga körül; az utcán nem találkozik senkivel, zavartalanul körülnéz-
het, milyen szegény maradt ez a falu, gondolja, vert falú alacsony házak, 
léckerítések, salakkal leszórt utcák, pedig milyen nagy városokon, gazdag 
hegyi falvakon jött keresztül, akkor még azt hitte, az országnak ezen a 
részén is ekkora fejl ődést tapasztal majd, az anyja sohasem írt róla, hogy 
itt elutazása óta alig változott valami, kétoldalt most is a szikár törzs ű , 
rapacsos akácfák — nyilván nem a régiek, azok mostanra jobban megvas-
tagodtak volna —, a kerítéseken belül itt-ott nagy lombú eperfák, ame-
lyek törzse — innen kintről is látszik — ugyanúgy könnyezik, mint vala-
mikor, a vörös színű  brazafák jutnak az eszébe, Brazília t őlük kapta a 
nevét és gazdagságának egy részét, por baixo de estas peles arboreos 
este tamben dinheiráo,*** mondta egyszer a megboldogult apósa, és az 
értékes festékanyagra gondolt, amit a brazafa tartalmaz; hasonló szín ű  
festékanyagot tartalmaz az indiánok b őre is, jut valahonnan ez a képte-
lenség az eszébe, de ők a festékfától eltérően nem jelentenek értéket Bra-
zília számára, a tizenhatodik századtól a huszadik századig újból és újból 
megjelentek a twpi guaranik körében a keresztekkel telet űzdelt papi ru-
hákba öltözött misztikus agitátorok, olvasta valamelyik újságban, alig-
hanem éppen a Jornal do " Brazil egyik cikkében, amely miatt kés őbb a 
hatóságok talán be is tiltották az újságnak ezt a számát, azt ígérték az 
indiánoknak, hogy elvezetik őket a Bajnélküli Földre, ahol az igazi embe-
rek végre kiengesztelődnek egymással, és erényesen és boldogan fognak 
élni, ott az ember többé nem halandó, böjtölniük kell tehát, hogy a test 
megkönnyebbedjen, táncolniuk, hogy még könnyebbé váljon és egyesül-
jön a szellemmel, követniük kell a varázslókat az égboltozat tetejéig és 
a föld középpontjáig, hogy saját szemükkel lássák a fáradság nélküli ara-
tásokat, a maguktól termő  fákat és gyümölcsöket; így indultak el egy 
ébren álmodott álom nyomában: egyik nap múlik a másik után, s ők 
csak mennek, mennek„ látomásokkal eltelt tekintetük elsiklik a nyomo-
rúság felett; egészen más évszázad gyermekei ők: Brazília egész eredendő  
szomorúságával megterhelve, a halál gondolatától meggyötörve, utópiák-
tól és életuntságtól megrontva, ők a földrész utolsó nagy romantikusai; 
csodálatos bátorság lakozik ezekben a kultúrákban, amelyek az összeom-
lás küszöbén is fegyverkeznek és védekeznek, vetnek és aratnak, fonnak 
és szőnek, kifestik testüket és énekelnek; a halál s a veszélyek ellenére 
az élet szeretete mozgatja őket: Íme, ez az indián csoda; Terra do Despre-
ocupacáo — Bajnélküli Föld, ízlelgeti foga közönt a szavakat, hát te mire 
mentél vele, Magó Gellért? 

Gyerekek játszanak a mellékutcában, egy kislány és három kisfiú, 
vajon kinek az unokái lehetnek?, valamikor többen álltak össze játszani, 
az egyik kisfiú nyakába cifra játékdob van akasztva, ügyesen püföli a 
markából kiálló két dobverővel, amikor negyven évvel ezelőtt elindult a 
faluból, akkor is doboltak éppen: minden negyven évnél nem id ősebb 
férfiember jelenjen meg holnapután reggel hat órakor a kocsma el őtt, a 
gyülekezés oka a helyszínen lesz megnevezve, a kisfiúnak szakadt az in-
ge és irgalmatlanul szeplős az arca, mintha Faragó Karcsi ugrott volna 
ide a múltból, abbahagyja a dobolást, nadrágzsebéb ől gyűrött papírlapot 
ráncigál elő, gyakorlott ujjakkal széthajtogatja és a szeme elé tartott te-
nyerébe simítja, tudtára adatik a lakosságnak, sipítja cérnahangon, hogy 
minden szem gabonáját köteles beszolgáltatni az ország éhez ő  népének 
megsegítése végett, tudtára adatik továbbá az is, hogy aki kevesebbet szol-
gáltat be a megszabottnál, az karhatalmilag lesz el ővezettetve, megveri 
újból a dobot, a dobpergésre két testes kisfiú lép el ő  a fák mögül, lyukas 

*** Ezeknek a fáknak még a bőrük alatt is pénz van. 
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műanyag zacskókba gyömöszölik a kislány lábánál halomba gyűjtött ku-
koricavégeket, csutkadarabokat, salakcsomókat és göröngyöket, a bekö-
tött fejű  kislány összemarkolja a mellén agyonmosott ruháját, eltorzult 
arccal sikoltozik, ne vigyék el mindenüket, nem lesz mit enni adnom a 
gyerekeknek, a kisfiúk a fák mögé viszik a kitömött m űanyag zacskókat, 
amikor visszatérnek, micisapka van a fejükön, milicija, kinyitni!, kiáltják 
egyszerre , s összeszorított ököllel a levegőt csapkodják , mintha ablakot 
vernének, aztán megragadják a sikoltozó kislányt és a f őutca felé von-
szolják, amikor melléérnek, a kislány abbahagyja a sikoltozást és rámo-
solyog, játszatok?, kérdezi t őlük, játszunk ám, válaszolja egyszerre a két 
tömzsi kisfiú és tovább vonszolja-lökdösi lökdösi az ismét sikoltozni kezdő  kis-
lányt , micsoda újfajta fura játék errefelé, gondolja megátalkodva, az 
én gyermekkoromban még nem volt divatban; előveszi a fényképezőgépét, 
lopva, nehogy észrevegyék, felvételeket készít róluk. 

Az egykori házuk előtt áll, messziről megismeri, ugyanaz a ház most 
is, mint amit ittbhagyatt, c'-cak összeesett azóta, horpadt oldalú lett, akár 
a magára hagyott öregember, az anyja halála óta üresen áll, nem volt, 
aki megvásárolja: a tető  beszakadt, kilátszanak a törött horogfák, a fal-
ról nemcsak az évekkel vastagodó mészréteget, de a tapasztást is lever-
ték az esők, türelmes kézzel lefejtették a gyakori szelek, maradt a csupasz 
sárgaföld; az egyik ablakkeretb ől hiányzik az üveg, a másikban keskeny 
csíkokra van hasadozva, a kerítést tartó karók kirohadtak, a léckerítés 
bedőlt, java részét elhordta valaki tüzel őnek, az udvarban embermagas-
ságú a gaz, az ott beléndek, az kóró, ismer rájuk, az disznóparé, az az 
erdőnyi pedig itt csalán; jog szerint most mindez őt illetné meg, a falu 
egyik legelső  háza, portástul, mindenestül, az apja és az anyja nagy-nagy 
álma, egyetlen életcélja: a saját ház, amit majd a fiukra lehet hagyni; 
átgázolhatna a bedőlt kerítésen, senki nem szólna rá, a gazon keresztül 
beverekedhetné magát valahogy a házba is, bizonyára nincs kulcsra zárva 
a bejárati ajtó, végigjárhatná a visszhangzó tisztaszobát — a bútorokat, 
ha jól emlékszik, az anyja valamelyik távoli rokonra hagyta, mert közeli 
rokon már nem volt —, a kemencés szobát, amelynek kuckója annyi cso-
dát és melegséget rejtett valamikor — kidobta-e végül is az anyja a ke-
mencét, ahogy tervezte, fölcserélte-e kandalóra? — , valamelyik sarokban, 
a gerenda alatt vagy a padlás poros homályában bizonyosan ráakadna az 
apja vagy az anyja holmijára, legalább egy jelentéktelen apróságra, amit 
magával vihetne innen, de most nincs hozzá ereje, hogy átvágja magát az 
udvaron, amely tisztára olyan, mint egy tenyérnyi őserdő, majd más alka-
lommal, ha errefelé jár, talán majd legközelebb, áthátrál az utca túlolda-
lára, csinál néhány fölvételt a házról; aztán már Nagy Vince házát néze-
geti, hamarosan ez is az övéé sorsára jut, hiszen Nagy Vincének sincs 
közeli hozzátartozója, akire rámaradna, annak pedig kevés a valószín ű-
sége, hogy idegen ember költözzön ide; ha már errefelé jár, illene benéz-
ni Lajkó Illéshez, de ő  most minden bizonnyal a határban van, vagy az 
éjszakai ivászat fáradalmait piheni, horpadt oldalú fekete kutyája türel-
mesen futkározik le-föl az udvaron. 

Kelemen Franciska a kertből jön elő , amikor észreveszi, hogy ott 
áll az udvar közepén, mintha megtántorodna egy pillanatra, belekapasz-
kodik a kertkapuba: hátracsúszott fejkendője látni engedi szigorúan lefé-
sült szürke haját, a nyakán időz el legtovább a tekintete, a sötét ruha-
nyakból előívelő  szép karcsú nyakán, amelynek fehérségét már birtokuk-
ba vették az árnyékot vető  finom erezetek, mint hótakarón átszivárgó pa-
rányi lefolyócsatornák, frissen vasalt kékfest ő-kötény van előtte, talán 
még lánykorából őrizgeti, ez az asszony ünnepl ő  ruhába öltözött, szalad 
át rajta, hajnali szürkület van, most bontakoznak ki belőle az akácfák 
és a léckerítések, bőrén érzi a lány uj jhegyeinek lüktetését , gyerünk bel-
jebb, főzök egy kávét , mondja fátyolos hangján az asszony, elengedi a 
kertkaput és a kötényébe törli a kezét; benn a házban félhomály van, az 
ablakon sűrű   szövésű  függönyök, nem a függönyt húzza el, hanem villanyt 
gyújt, talán hogy ne lássanak be az utcáról, milyen rend van itt, gondol-
ja, a rekamié két végében mértani pontossággal eligazítva a díszpárnák, 
az alacsony asztal kellős közepén a csipketerítő, egyetlen porszemet nem 
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tud fölfedezni a politúrozott asztallapon, nehezen tudna újra megszokni 
ekkora rendet, ő  már csak a tágas, nagy szobák széjjelségében érzi ott-
hon magát, a bőrfotel karján hímzett hálóing, harmonika-szárú férfinad-
rág, a bevetetlen ágyon virágos pongyola, a sz őnyegen zoknik és selyem 
harisnyák, és ez a csend is idegen már, nem szól se rádió, se gramofon, 
ha felállna, beleverné a fejét az alacsony mennyezetbe, egy kis házipálin-
ka, nikkelezett tálcán teszi elébe az asszony a szép formájú régi üveget 
és a vastag falú tömzsi paharat, úgy emlékszek, sohasem vetetted meg, 
mindvégig oldalra néz, amíg beszél, lesütött szemmel, jól emlékszel, de 
miért nem hoztál magadnak is poharat?, jaj, tán menten szörnyethalnék 
tőle, kicsit összerázkódik, de halványan mosolyog közben, te csak fo-
gyaszd egészséggel; ■  tölt magának, hunyt szemmel hosszan beleszagol a 
pohárba, eperpálinka, mondja, eperpálinka, még a. régib ől, magára hagyja, 
kimegy a konyhába kávét főzni; a pingált falon aranyozott keretben go-
belinek, havas téli táj, virágba borult gyümölcsfák, csillogó víztükör csó-
nakkal, ég felé meredez ő  kopasz faágak — a négy évszak —, esküv ő i 
kép: szúrós tekintetű , bajuszos legény mellől megszeppenve néz bele a 
kamerába, fényl ő  haján alig észrevehetően el van csúszva a fátyol, tér-
deplő  fiatal lány első  áldozási képe: imára kulcsolt vékony ujjak, lecsün-
gő  ezüstrózsafüzér, a fehér ruhától éppen csak elüt ő  karcsú nyak, a sötét 
hajon picit félrecsúszott fátyol, nevet ős szemű  fiatalasszony egy alacsony 
homlokú, előreugró állkapcsú férfi oldalán, a férfi kidülleszti a mellét, 
fölveti a fejét, magabiztosan néz bele a kamerába, színes felvételen fehér 
inges kisfiú, nyakában csomóra kötött vörös kendő , lepattogzott keretben 
régi szentkép, Krisztust ábrázolja a keresztfán, mellére bicsaklott fején 
félrebillenve töviskoszorúja; amióta csak a szobába lépett, alattomosan 
idegesíti valami ismeretlen eredetű  hang, fenyegető  kattogás a halánték-
csontja mögött, a tarkóban, a gyomra tájékán, mindvégig igyekezett elte-
relni róla a figyelmét, de így még jobban elhatalmasodott benne és körü-
lötte, lassanként betölti a szűkre méretezett szobát, még nem tudja meg-
nevezni, de biztos benne, hogy korábbról jól ismeri ezt a hangot, vekker-
óra, majdnem hangosan fölkiált, s mindjárt enyhül benne a feszültség, 
ugyanilyen sántító ketyegésű , zajos szerkezet volt valamikor az ágya mel-
letti kisszekrényen, most fölfedezi a mását a szekrény tetején, római szá-
mos régi óra, tizenegy óra tíz percet mutat, önkéntelenül a karórájára 
pillant, háromnegyed tizenegy múlott, hozza a kávét az asszony, nikkele-
zett tálcán, virágos porcelán csészékben, a konyhában hagyta a kend őjét. 
így most szép lányos a fejformája megint, de ez a rengeteg fehér hajszál 
nem valami kellemes látvány, hova vesztek a puha hullámok és a fény, 
miért nem festi be ez az asszony a haját?, nyolc éve, hogy meghalt az 
uram, öt éve ment férjhez a lányom, azóta magam vagyok, apró kortyok-
ban issza a kávét, a porcelán csésze belesimul a tenyerébe, szép sima a 
kézfeje, még nem öregasszonykézfej, a tenyere minden bizonnyal kérges 
a kertimunkától, talán a földet is ő  műveli, a szekrény tetején szünet nél-
kül ketyeg az óra, mintha nyomorék ember szaladna fölfelé valami lép-
csőn, s a falába megvasalt vége nagyobb zajt csapna, mint a cip őtalpa, 
most a faláb, most a cip őtalp, most a faláb, most a cip őtalp, most a 
faláb, most a cipőtalp, egyre kibírhatatlanabb ez a szabályos id őközökben 
ismétlődő  szabálytalanság, soha nem írtál, pedig milyen sok ideig vártam 
a leveledet, a pingált falon a színes gobelinek, tavasz, nyár, ősz, tél, nem 
tudja róluk levenni a tekintetét, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz, 
tél, az anyádnak nem esett meg a szíve rajtam, pedig térden állva könyö-
rögtem neki a címedért, de nem adta és nem, mindig is féltékeny volt 
rám, teveled mi minden esett meg a nagy idő  alatt?, az unokáim már nem 
beszélnek magyarul, nem érti, miért éppen ez a mondat szaladt ki a szá-
ján, annyi minden mást is válaszolhatott volna, como recorda cá.o per o 
abuelo gentílissimo do Rosa e Maria, az enyém sem beszél magyarul, 
mondja az asszony, most néz először hosszabban a szemébe, nyugodt, 
rebbenéstelen a tekintete, nem maradt benne semmi a régi villogásból, a 
másik nagyanyja neveli, én csak ritkán látom a kis Veljkót, fülében az óra 
fölhangosodó ketyegése, a falon a színes gobelinévszakok, tavasz, nyár, 
ősz, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, tölt a pálinkából, egyb ől lehajtja, ki kell 
még mennie a temetőbe, megkeresni az anyja meg az apja sírját, ezt a 
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látogatást igazán nem halogathatja tovább; csinálok rólad egy felvételt, 
mondja az aszonynak kint az udvarban, Kelemen Franciska er ő tlenül sza-
badkozik, de már a haját és a kötényét igazgatja közben, úgy fényké-
pezi le, hogy a kertet befogja háttérnek, amíg a fényképez őgépet rámol-
ja el, a lencsék bőrtokjai között az asszony felfedezi a laposüveget, be-
szalad vele a házba, megtöltve hozza vissza, ha eszedbe jutna, hogy itthon 
maradj, ezt már az utcán mondja az asszony, akarom, hogy tudj róla: az 
én kapum mindig nyitva lesz előtted. 

Elhanyagolt, jelentéktelen kis temet ő , tarlókkal és kukoricatáblák-
kal bekerítve, akár a falu, mintha annak idején sokkal nagyobb lett vol-
na, nem is a területe, de a fekvése volt talán magasabban, s a földb ől 
kimeredező  kőkeresztek látszottak hatalmasabbaknak és kevésbé mulan-
dóknak, azóta alaposan megülepedett itt a talaj, laposak lettek a sírhan-
tok és földbe süppedtek a keresztek, újságban olvasta vagy a rádióban 
hallotta, hogy Jugoszlávia némely vidékein _ ‚hozzátartozók házat építe-
nek szeretteik sírja fölé, összkomfortos villákat, oszlopcsarnokos, fürd ő-
medencés palotákat, városok születnek a temet ők fölött, lakó nélküli szel-
lemvárosok, it njúkszik Šuránji Ištván, ovde počiva Kiš Čepegi Janoš, 
az út mellett friss sírhant, oldalán még ott vannak a lapátnyomok, a te-
tején három művirág koszorú, Nagy Vince 1895-1980, itt hát a nagy út 
vége, Vince bátyám; nehezen találja meg a szülei sírját: f űvel benő tt, alig 
domboruló két halom szorosan egymás mellett, az apja fölött er ősen 
megdőlt szürke cementkereszt, Magó Mihály 1897-1969, az anyja sírját 
már nem volt, aki megcsináltassa, a korhadásnak indult fakeresztr ől letö-
redeztek a műanyag betűk, Mag szül Hajdu Amá 190-1973, idefelé jövet 
virágot kellett volna szednie, de sehol a faluban nem látott egyetlen szá-
lat, ezeken a sírokon hosszú évek óta nem volt virág, belekezd a mi-
atyánkba, miatyánkkivagyamennyekbenszenteltessékmegateneved, megakad, 
s bárhogy erőlködik, nem jut eszébe a folytatás, odakint egészen elfelej-
tett imádkozni, pedig az els ő  években hányszor elmondta a miatyánkot, 
ácsorog tanácstalanul a két lapos halom el őtt, a fotótáska vállába mé-
lyedő  szíját szorongatja, Kisfijam amit ől mindig féltél az most bekövet-
kezett Háború van Édesapádat elvitték katonának mi lesz most már én-
velem Katonák vonulgatnak át a falukon különféle uniformisokban de 
valamiben nagyon egyformák mindegyik elviszi a magáét a kis jószágot 
a kevéske búzát még a ruhánkat is mégiscsak jó hogy te idejében elmen-
tél Csókol anyád; Kisfijam hála Jóistennek véget ért a Háború édesapád 
is hazakerült szerencsésen de mióta itthon van csak ül az ágyszélén néz 
maga el és nem beszél hozzám köszönjük a Pénzt amit küldtél már át 
is váltđÖtttk a mi Pénzünkre egy darabig most lesz mib ől élnünk ameddig 
be nem érik a termés Csókol apád és anyád; Kisfijam megint rossz hírt 
írok neked mindenünket elvitte a Beszolgáltatás a kevéske búzát is meg 
kukoricát is ami termett lesöpörték a padlásról Édesapádat meg is ver-
ték de most már jobban van Csókol apád és anyád; Kisfijam szívb ől örü-
lünk neki hogy megszületett a Kislányotok még ha nem is Fiú lett de 
boldogok is lennénk Édesapáddal ha láthatnánk és ha téged is viszont-
láthatnánk ebben az Életben még egyszer mink egészségesek vagyunk csak 
egy kicsit szűkösen élünk Csókol benneteket apád és anyád; Kisfijam 
mink Hálaistennek egészségesek vagyunk amit tiszta Szívb ől nektek is 
kivánunk vettünk még egy hold földet Édesapád azt mondja, talán megéri 
végre hogy nem kell a más kezelába lenni becsüli érte az eszét hogy an-
nakidején nem vágott neki brazíliának csak az Adó ne lenne ilyen nagy 
akkor csak meglennénk valahogy Csókol benneteket apád és anyád; Kis-
fijam nagyon bánatos vagyok amiért nem tudtál hazajönni Édesapád 
temetésére de hát mit lehet tenni ha olyan rettent ő  messze vagy szépen 
halt meg a Mezőn talponállva mondta föl a Szíve a szolgálatot ha birsz 
írj sűrűbben Csókol benneteket anyád; Kisfijam köszönöm a Pénzt amit 
küldtél de inkább te jönnél már a Pénz helyett mert én nagyon egyedül 
vagyok a Földet átadtam a Szövetkezetnek mert én már nem birtam vele 
sokat betegeskedek itthon semmi nem történik semmi ujság nincsen 
régen küldtél már Fényképet magatokról el is felejtem lassan hogy nézel 
ki Csókol benneteket anyád; Kedves gellért bizonyára értesültél már a 
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táviratból a szomorú hírről Édesanyád meghalt mire ezt a levelet kézhez 
kapod már rég el is temettük küldj valami fölhatalmazást hogy intézked-
hessek az Örökség ügyében csókol Nagybátyád andrás; jöjjönelateorszá-
godlegyenmegateakaratod, jut eszébe a miatyánk folytatása, hátralép, le-
fényképezi a szülei sírját; kifelé jövet még egyszer megáll Nagy Vince 
előtt, nézi a három műanyag koszorút, jó, hogy idetemették az út mel-
lé, itt legalább majd néha megállnak előtte, Nagy Vince rászolgált, hogy 
pár évig még emlékezzenek rá; nyugodj atok békében mindannyian, for-
dul vissza még egyszer a temetőkapuból, nektek igazán jár a béke és a 
nyugalom, szegény halottaim. 

Mire visszaér az iskolaudvarba, délután van már, a Társulat tagjai 
sátraikban pihennek vagy a sátor el őtt heverésznek, melegen süt a nap, 
harminc fok körül lehet; meghúzza a laposüveget, ilyen forróságban nem 
ajánlatos pálinkát inni, mert attól még inkább melege lesz az embernek, 
régtől fogva ismeri ezt az aranyszabályt, csak éppen szintén régtől fogva 
nem tartja magát hozzá, talán ment viszolyog mindenféle szabálytól, kel-
lemes íze van az eperpálinkának, kőmég-íze, jut eszébe a régi kifejezés 
és ez megmosolyogtatja, iszik még néhány kortyot, forgatja a szájában, 
megkeveri a nyelvével, rendes asszony ez a Franciska, mindenre kiter-
jed a figyelme, eszik keveset a maradék krumplipaprikásból, amit ha nem 
téved, a soros szakácsnő, Pávaszem fejedelemkisasszony főzött, aztán 
négykézlábra ereszkedve bevonul a sátrába, hogy lepihenjen, pihentnek 
kell lennie a ketreobábba, nehogy a fialubelijei túltegyenek rajta és az 
asztal alá igyák, utána másit sem hallana: ez a Magó Gellért hogy elpuhult 
ott az idegenben, a félhomályban nekiütközik a vászonköpenybe bujtatott 
nagyítógépnek, a Társulat az ő  sátrában tartja a felszerelés néhány da-
rabját, mivel ő  egyedül alszik, most meglephetné őket, jut eszébe, viszo-
nozhatná valamivel, hogy maguk közé fogadták és elhozták ide, el őhívó 
van, fixír van, fotópapírt is látott, hosszabítóval könnyen idevezetheti az 
áramot, rögtönözhet egy fényképkiállítást az itt készített felvételekb ől, 
túl nagy erőfeszítésébe nem fog kerülni, Brazíliában alaposan belejött 
ebbe a munkába: több mint húsz esztendeje egyedül készíti el a képeket, 
ez lett ottani életének egyik fő  elfoglaltsága. 

Amig térden állva a műanyag tálcákban nyomkodja-forgaja a nedves 
csillogású papírlapokat, s a fehér felületeken apránként kirajzolódnak az 
arcok, a kezfejek, a rácsra emlékeztet ő  léckerítések, az estéli bálra gondol, 
a helyszínen, a kocsma végében bizonyára ácsolják már a ketrecet, legény-
korában neki is volt alkalma erős lécei mögé kerülnie, a vibráló folya-
dékban hullámzó kerítés mintha csak a ketrec oldala volna, pandúrnak 
öltözött idősebb legények ragadják meg és lökik be az ajtón, a réseken 
kárörvendő  arcok lesnek be rá, odakinn harsog a fúvószene, összefogódz-
kodó lányok és legények forognak, járják a csárdást, legközelebb már 
ügyesebb leszel, kisöcsém, ez a pandúr hangja, s rácsapódik a ketrec-
ajtó: Brazíliába való megérkezése után is eltöltött néhány napot a ket-
recben, csak az már sokkal nagyobb és korszer űbb volt, mint az itthoni: 
végtelen hosszú, góréra emlékeztet ő  vasrácsos épület, többnyire azokat 
csukták ide, akik nem beszéltek portugálul, angolul vagy németül, akkor 
engedték ki csak őket, amikor megérkeztek a munkaadók, hogy elvégezzék 
a kiválogatást. 

Késő  délután van már, amikor a két akácfa között kifeszíti a szárí-
tókötelet, s kezdi kiaggatni a csöpögő  'képeket, a színészek körülállják, né-
hányan segédkeznek neki, adogatják a csiptetőt, egészenól sikerültek, bó-
logat a rendező, a mostoha körülmények ellenére maj dnem tökéletesen, 
persze, a retusálás még majd csak javít rajtuk, én nem retusálok, ingat-
ja a fejét, olyanra hagyom őket, amilyenek, nagyon rosszul teszi: a mi 
fotósaink már régen rajáttek, hogy a retusálásé a jöv ő, másként nemigen 
tudnának megélni a mesterségükb ől, maga, Gellért bátyám, nagyon jó fo-
tós, de egy kicsit maradi a fölfogása; az utcáról beszállingóznak a falu-
beliek, egészen közel mennek a száradó 'képekhez, úgy vizsgálgatják őket, 
izgatottan fölkiáltanak, mutogatni kezdenek, ha valamelyiken felfedezik 
saját magukat, de rusnya öregasszonynak mutat engemet ez a fotográ- 
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fia, te Magó Gellért, mondj a egy meggörbült hátú száraz öregasszony, bár-
hogy töri a fejét , nem tud rá visszaemlékezni, mért raktál ennyi sok rán-
cot a pofámra?; amikor a nézel ődők alkonyat előtt végképp szétszéled-
nek, s egyedül marad a szárítókötélnél, bemászik a sátorba, kiissza a ma-
radék eperpálinkát a lapos üvegb ől, visszamászik és megáll a fényképek  
előtt, amelyek eddigre teljesen megszáradtak, s most puhán hintáztatja  
őket a naplementével érkező  szél: komor, megnyúlt arcok a halottasme-
netből; ugyanezek az arcok a tegnap estéli el őadásról, csak most fénylenek  
a nevetéstől; halottaskocsi deszkáján a dísztelen koporsó: Nagy Vince élt 85  
évet; színészek és színésznők portréi; jelenetek az előadásból: Pávaszem  
fejedelemkisasszony vágyakozva nyújtja  kezét az ég felé , Vitéz László fel-
emelt karddal hadakozik valami  láthatatlan ellenséggel: fogazott szél ű  
megsárgult fényképek: bokáig érő  köpenyben, kezében földre támasztott  
szuronyos puskával az apja, az anyja fekete kendőkeretbe szorított fia-
tal arca; fehérre festett nádfonatú székben a mosolygós Engelmann te-
kintetes kisasszony, kezében virágos napernyő, szép fogain szikrázik a  
napfény; valami karám tetején ülve sárgaruhás nő  mosolyog és incselked-
ve lóbalja a lábát; aszfaltutat szorosan közrefogó akácfatörzsek, mögöt-
tük léckerítések és világító házfalak; enyhén megsárgult képen lovagló-
ruhás fiú és lány, átölelik egymás vállát; színes felvételen két kislány fe-
hér ruhában, a nagyobbik lehajol a kisebbikhez, mondhat neki valamit,  
de mindketten a lencsébe néznek és mosolyognak; Lajkó Illés szürke bo-
rosta-tarlós, csontos arca; beszakadt tetejú, összed őlő  félben levő  ház, a  
fekvő  léckerítésen túl csalánerdő; Kelemen Franciska fénytelen szürke  
hajjal;  erősen  megdőlt  szürke cementkereszt Magó Mihály 1897-1969, 
földből kimeredő  fakereszt, letöredezett műanyag betűk Mag szül Hajdu  
Amá 190 —1973; és ahogy egymásba mosódnak, összefolynak el őtte a  
szürkületben lebegő  színes és fekete-fehér képek, rátör a kétely: megtör-
tént-e vele valóban mindaz, amit ő  megtörténtnek hisz, vagy csupán kez-
dettől fogva a képzelete űz vele játékot, az utóbbi időben egyre színe-
sebbé és zavarosabbá váló álom, és nem igaz, hogy negyven évvel ezel őtt  
átkelt az óceánon, a valóságban nem létezik Maria Dantas, Teresa Magó  
és Antőniu Magó, nincsenek a csak portugálul beszélő  lányunokák, zsi-
bogó délibáb csupán a Passo Fundo környéki kőház, amely bármely pil-
lanatban a semmibe foszolhat, nem szakadt nyakukba egykor a zivatar,  
nem jártak a kocsi elé fogott lovak sohasem sz űgyig a vízben, nem igaz  
a tenger sós íze, semmi nem igaz: a hullámokon lebegő  Engelmann te-
kintetes kisasszony a valóság, ahogy valami tejüvegen át felé nyújtja a  
kezét, és a tüllruhás kislány a krétázott hegy ű  biliárddákóval, nem mozdult  
ki ő  innen sohasem, itt él kezdett ől fogva az agyonnyomott parányi há-
zak között, feje fölött a színes neonbetűk villogásával DISCO BRAZIL  
DISCO BRAZIL DISCO BRAZIL, s ahogy egészen közel megy a fény-
képekhez, most veszi csak észre, ebben a vibráló fényben, hogy a tüll-
ruhás kislány tiszta arcán csorognak, egyre csorognak alá a könnyek.  

 &bŞ%ą 1i 
  

~°~  

Részlet a szerző  Ketrecbál című , a Forum kiadásában hamarosan megjelenő  regényéből.  
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE 

KtrLBEL . . . 

Az írót, hite szerint, a szent kényszer űség mozgósítja. 
„Megszólalt bennem egy hang ..." — szokta volt mondogatni az ámu-

lóknak, ünnepélyesen. 
Nos, nézzünk bele ebbe a „hangba"! 
Vajh mi lehet? 
Génjeinkbe bekódolt utasítás, impulzus könnyen írva fakadók 

számára? 
Pedagógiai magvacska kisarjadzása az Idők Méhében? 
Echó? 
Ki vakaródzik bennünk, hogy: „Nosza írni kéne" .. ? 
Van külön belső  hang festők, muzsikusok, balett-táncosok számára? 
Kinek a kötelessége kideríteni? 
Olyan az, mint az atom infrastruktúrája: mennél többet társz fel be-

lőle, annál több a kérdés. 
Nagy írók szóba se állnak a hivatalos kíváncsiskodókkal ebben a 

matériában. 
Irja meg hát az átlagos, hogy lett belőle semmi? 
Mint emez utóbbi szívesen állok a rendelkezésökre. 
Ha elfogadnak ebbe a kategóriába tartozónak, szívesen szolgálok 

felvilágosításokkal. 
Mint nem kanonizált zseninek ugyanis nem kötelesek hinni. 

Az író már akkor ír, amikor még nem tudja, mit és hogyan. 
Hat és fél éves koromban én csak azt tudtam, hogy egy folytatásos 

krimit írok majd. 
Ehhez képest fésültem ki hajam a homlokomból, hogy így boltozato-

sabbnak tűnjék. 
Itt-ott a mesterség stigmái már kiütköztek: tintás volt az ujjam. 
Hanem mikor a lisztes zacskó hátán kezdtek bontakozni a mű  

körvonalai, hiába hegyeztem lelki füleimet, a hang azt se mondta: mukk! 
Ott álltam hősömmel az éjszakában ... Illetve, csak én akadtam el, ő  

ment, mendegélt, menedezett — egészen le a zacskó aljáig. 
A zacskó túlsó oldalán számolások voltak. (Hat kiló krumpli — hét 

dinár ... Plusz huszonöt paráért élesztő, meg két doboz vim ... az annyi 
mint ...) 

Ez a „két doboz vim, meg a huszonötért élesztő" mentette meg ak-
kor ábrázatomat, különben becsületesen be kellett volna vallani: kiment 
az őserő. A fantáziám ereszt valahol ... 

Környezetem teljesen felismert. 
Egyetlen Mecénásom a nagy volt (cukorravalót t őle kaptam kizáró-

lag), ő  azonban folyton azt hajtogatta: „A Laci legyen szabász!" (El őbb 
ugyan papnak akart adatni, de hogy a kecskére sem akartam vigyázni, a 
pásztorkodásomat hipotetikusnak látta a lelkek felett, szegényke.) 

Még jó, hogy engem akkor semmi , de semmi el nem tántoríthatott 
volna szent meggyőződésemtől, miszerint: tengerész leszek! 
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Időközben rájöttem ugyanis: ahhoz, hogy regényíró lehessek, legalább 
ötkilós liszteszacskót kellene szereznem! 

Ennyit a bels ő  hangról. 

A külső  kényszerről már jóval többet tudnék regélni. 
Írásbeli dolgozat ... Önképzőköri munka (én voltam a vezet ője, ne-

kem kellett példát statuálni!) ... ifjú tehetségeket nyösztet ő  
tika. 

Ha hiszik, ha nem — VOLT! 	 °.. 
S nem csak úgy általában akarták azt, hogy így.....,, Meg is mond-

ták: mit. 
Ki mindenki nem buzdított, tanácsolt tarka pályavánszorgásom alatt! 
Egyszer egy nénike állított le a szerkeszt őség kapujában, hogy ír-

junk együtt operettet. 
Nem csak témája volt hozzá (egy fiú beleszeret egy lányba, de az 

viszontszereti), hanem a kett őst is eldúdolta szólóban. 
Nincs nap, hogy témát ne kapnék! 
A téma nem az utcán hever, hanem jön utánad, a füledbe sutyo-

rog, és erőszakkal rávesz, hogy foglalkozzál vele. 
Ezek a hangok nem oly sejtelmesek, mint melyek belülr ől (nem) jön- 

nek. 
Simák, egyszerűek, tetszetősek. 
A legfeledhetetlenebbek közül is legfrappánsabb az, amelyet sze-

retett tantikámtól Rózsika nénit ől kaptam egykoron. 
Így szólt hozzám a jó rokon egy szép napon: 
— Ide figyelj, Lacikám, olvastam az ÚJ ID ŐK-ben egy szép novel-

lát... Írd meg! 

irodalompoli- 

VANKÓ GERGELY 

BAM BUSZTUTAJ 

Sokáig semmit sem tudtunk 
egymásról. 

összependülnek a folyamatok. 
Cserrenő  madár kókuszligetek 

habfüzérén. 
Ég és óceán nászra kél: 
kötelességem figyelemmel kísérni 

frigyük. 
Bambusztutaj birkózik az árral, 

egyedül. 

CSÖNDHASÁBOK 

Csöndhasábok 
villóznak az égen. 
Hová lett 
menedékem? 

Csöndhasábok 
egyike meghasad. 
Lényem egésze 
a hulló mag. 

SZÓGOMBOLYAG 

Titkos fiókba zárnám 
szavam. 

Kifeszül bel őle a világ 
s magam. 



KÉZFOGÁSOK  

ION MARCOVICEAN 

ÜZENET 

Ha azt hiszed, a galamb csak a karvalynak teremtetett, 
Hogy a bárány farkasétkül született, 
Hogy a szentségek érinthetetlenek, 
Mint élők sírján a babér, 
Hogy pocsolyák poshadása 
Természet által rendeltetett, 
Hogy nagyoknak a kard adatott, 
Hogy az apraját engedelmességre hajtsa, 
Ha ma és holnap elég a kenyér, 
Nem törekszel, hogy fonott kalácsot egyél, 
Akkor veled egy évszázad 
Süllyedt el, 
Sőt több. 
Benned süllyedt el 
Minden hajója e világnak, 
Üledéke a természet folyamának. 

GYÜRA LATYÁK 

VAJDASÁGNAK 

Végtelen rónaság, 
Testvéri Vajdaság, 
Vidámak ma gyermekeid! 
A vérrel kivívott 
Győzelmet ünnepelik! 
Győzelmet ünnepelnek 
Testvérien együtt, 
Öt anya 
Tejével táplálva 
Gondolatuk, 
Sorsuk egy. 
Ezt rég akarták! 

Akarták 
és — kivívták! 

URBÁN F. Gábor 
fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

' ÓNAY LÁSZLÓ 

A SZÁZÉVES BABITS MIHÁLY ÚJ ARCVONÁSAI 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Babits Mihály, aki 1883 novemberében 
született, hosszú ideig a modern magyar irodalom egyik legfélreértettebb 
alakja volt. Már életében fájdalmasan panaszolta, hogy az „élet" sok ide-
jét elrabolja az „irodalom"-tól, kétségtelen tekintélye olyan feladatok 
elvégzésére predesztinálta, melytől a félénk, visszahúzódó ember inkább 
idegenkedett. Halála után pedig hosszú évtizedekig csak a pályakezd ő  
lírikus Horatius modorában írt, s korántsem következetes életelvéül 
vallott önvallomását idézték annak bizonyságául, hogy elzárkózott a tö-
megektől, s annak a költőeszménynek volt elkötelezettje, mely nem 
vállalja a mindennapok harcait, inkább a költészet elefáncsonttornyába 
elhúzódva művészi elveit finomítja. Jó néhányan kortársai közül, akik éle-
tében nem szűntek meg hangoztatni a Nyugat szerkesztőjének vezéri 
szerepre termettségét s lírai nagyságát, elhúzódtak t őle, s nem tettek 
meg mindent védelméért, amit tehettek volna. 

A Babits-életmű  megismerését és feltárását megnehezítette, hogy 
hagyatéka — örökösének kívánsága szerint s rendeléséb ől — „zárt anyag" 
volt, kéziratainak közlése pedig megdöbbent ően sok hibát tartalmazott, 
olyannyira, hogy manapság is közkézen forognak költeményeinek olyan 
variációi, melyek valójában nem is összefüggő, nem is egybetartozó fo-
galmazványok. Késik s egyre fájdalmasabban hiányzik az összes m űveit 
feltáró kritikai kiadás megindulása, s ezt nem helyettesítheti a Szépiro-
dalmi Könyvkiadó gondozásában megjelenő, a Belia. György kivételes 
filológiai jártasságát dicsérő  sorozat sem. 

Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra. Ez a sorozat ugyanis 
jelentős áttörése és fontos állomása a Babits-kutatásnak s ugyanakkor 
felmérhetetlen a jelent ősége abban a vonatkozásban is, hogy újabb nem-
zedékekkel ismertette meg a költ ő  verseit, az európai irodalom történetét 
összefoglaló olvasónaplóját, műfordításainak egy részét és kisebb regényeit. 
A Babits Emlékkönyvben még olvasható volt olyan tanulmány, amely e re-
gényeket irodalmunk „legeurópaibb" m űveinek nevezte, kés őbb a tanköny-
vek már nem is említették, hogy Babits regényeket írt, aztán elterjedt és 
a tudományos körökben is szilárd lett az a vélekedés, hogy „unalmasak". 
Most végre meggyőződhetünk róla, hogy Babits makacs szenvedéllyel igye-
kezett „honosítani" irodalmunkban az európai regény legújabb s legkorsze-
rűbb eredményeit: a lélektani regény ikerdarabját írta meg a Gólyakalifá-
ban, az úgynevezett neokatolikus regény izgalmas kísérlete a Timár Virgil 
fia, akár detektívregénynek is nevezhetjük a Kártyavárat, s a tudományos-
fantasztikus regényírás egyik korai hazai párja az Elza pilóta, avagy a tö-
kéletes társadalom. (A Halálfiai, Babits legnagyobb igénnyel írt önéletrajzi 
regénye, melyben életrajzi anyag és korrajz összefogására tett nagyszabású 
kísérletet, e sorozat külön köteteképp fog megjelenni.) 

Külön fejezetet érdemel a Beszélget őfüzetek kiadásának ténye, több 
okból is. Érdekes és sajátságos körülménye e füzetek megj elenésének sze-
rény visszhangjuk (a legalaposabb tanulmány épp e lap 

megjelenésének 
 jelent 

meg Dér Zoltán tollából). Annál szenvedélyesebben lángolt fel a vita a 
körül a kérdés körül, vajon joga van-e az utókornak nagy példányszámban 
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bárki számára hozzáférhetővé tenni olyan alkotásokat, melyeket írójuk, ha 
módja lett volna rá, bizonyára megsemmisít. S azt sem tagadhatjuk, hogy 
a Beszélget őfüzetek jelen formájában végelemzésben csonka képét adja s 
adhatja csupán a betegségeitől gyötört Babitsnak, hiszen az ő  feljegyzé-
seihez fűzött kommentárok és magyarázó jegyzetek, bármily áldozatos 
munkával és anyagismerettel készültek is, szükségszer űen csonkák; a be-
szélgetések során felmerült kérdéseket, vagy a rájuk adott válaszokat ma 
már lehetetlen hitelesen rekonstruálni. 

A Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent sorozat még egy általános 
kérdést is felvet: jogos és helyes-e az a gyakorlat, hogy nagy íróink m űveit 
csonkán jelentetjük meg, azaz: bizonyos érzékenységekre való tekintettel 
nem adjuk ki egyes verseiket s kipontozunk műveikből részleteket. [Ebben 
a vonatkozásban — nem Babits, hanem más írók kiadásaiban — kifejezet-
ten mulatságos példákra is lehetne utalni: a „kegyeletes" utókor, vagy an-
nak neofita hevületű  szövegkiadója sejtelmes központozással helyettesített 
pajzán, erotikus részleteket, mintha az illető  író(k) rászorulna(nak) ilyen 
s ehhez hasonló retusálásra.) Miután Babitsnak — . sajnos — nem kritikai 
kiadás keretében jelentek meg összegy űjtött versei, s az Esszék, tanulmá-
nyok cím nem is jelez teljességet, bele kell nyugodnunk ebbe a különben 
nem szerencsés gyakorlatba. 

A Babits-szövegkiadások sorából paradox módon egy olyan kezdemé-
nyezés érdemel megkülönböztetett figyelmet, melyet nem könyvkiadó ren-
delt meg, s nem hivatásos nyomdák készítenek. Abban a tisztvisel őtelepi 
iskolában, melyben egykor a költő  tanított, egy kitűnő  filológus-tanár, 
Téglás János körül alakult ki igazi műhely. A Ságvári Endre Nyomdaipari 
Szakközépiskola végzős hallgatói évről évre „Babitsból" készítik vizsgada-
rabjaikat, kivételesen szép kiállítású, bibliofil ritkaságokat, melyeknek ér-
tékét csak növeli, hogy nem kerülnek könyvárusi forgalomba, bár az iro-
dalomtudomány képviselői mindent megtesznek, hogy egy-egy könyvecske 
birtokosainak mondhassák magukat. 

Ez a sorozat voltaképpen — két sorozat. Évenként jelennek meg ugyan-
is egészen kisalakú könyvecskék, melyek a költ ő  életének egy jellemző  
epizódját dokumentálják, s mellettük valamicskével nagyobb formátum-
ban olyan gyűjtemények, melyek az irodalmár Babits megismerésének vo-
natkozásában nélkülözhetetlenek. 

Hadd soroljunk fel csak ötletszer űen néhány könyvcímet a kis-
alakú sorozatból: Babits és Tóth Árpád, M űvészek levelei Babitshoz, Illyés 
Gyula Babitshoz, Babits és Csinszka, A Simóné háza, Babits és Tessitori 
Nóra. E felsorolás korántsem teljes, de talán jelzi, milyen mélységben dol-
gozzák fel a diákok Babits életművét, s hogy Téglás János vezetésével vol-
taképp a majdani kritikai kiadás előmunkálatai folynak, amelyek nem ma-
radnak meg a tudomány fellegvárai között, hiszen Babits és a fiatalság 
találkozásának nagyszerű  dokumentumai. (A huszadik század irodalmának 
kutatója előlegezett izgalommal várja azt a kötetet, melynek talán Babits 
és Kosztolányi lesz a címe, s amely az egyik legellentmondásosabb, legkü-
lönösebb íróbarátságot mutathatja be.) 

A szövegkiadások közül elsőnek Babits Mihálynak Az irodalom elmé-
lete címmel, 1919-ben tartott egyetemi el őadása jelent meg Fábry Zoltán 
lejegyzésében. A frissen kinevezett egyetemi tanár három el őadássoroza-
tot tartott. A Károlyi-kormány alatt válogatott középiskolai tanárok szá-
mára tartott továbbképzést. Az irodalom elméletével foglalkozó kollégiu-
mát 1919. április 4-én kezdte, s vele párhuzamosan néhány egyetemi hallga-
tójának Adyról tartott szemináriumot. „Az egyetemi ifjúság rajongó lelke-
sedéssel fogadta — írja monográfiájában Kardos Pál. — Err ől már tanú-
ként beszélhetek, hiszen első  éves bölcsészhallgatóként magam is ott ül-
tem a Múzeum körúiti egyetemi épület szorongásig zsúfolt nagytermé-
ben. Az ifjúságot elsősorban a XX. század írói forradalma érdekelte, a Nyu-
gaté, amely körül alig ült még el a leghevesebb csaták zaja. Ennek a m ű-
vészi forradalomnak egyik vezére állott előttünk Babits Mihály személyé-
ben, és magától értetődőnek tartottuk, hogy a másik, a politikai és társa-
dalmi forradalom őt küldte hozzánk mesterül ... A Babits-órákon még az 
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ablakpárkányon, sőt, a dobogó szélén is ültek, a szó szoros értelmében a 
Mester lábainál. Az érdeklődés a további órákon sem csökkent, mert Babits, 
az előadó kielégítette, ha ugyan fölül nem múlta a költő  iránti várako-
zást." 

Az irodalom elmélete volt legterjedelmesebb el őadása, a Király György 
levelének bizonysága szerint ennek kiadására is készült. Kétségtelenül a 
kor európai magaslatán állt ez a sorozat, melyben Babits a költ ő  érzékeny-
ségével vette számba és a tudós alaposságával méltatta, elemezte az irodal-
mat és annak elméletét. Publikált lejegyzései közül alighanem Fábry Zol-
táné volt a legteljesebb, ennek megjelentetése volt hát a helyes és indo-
kolt. 

Az Interjúk Babits Mihállyal és az đnéletrajzok és interjúk — a saj-
tó alá rendezés, válogatás és jegyzetelés munkája Téglás János mellett 
az időközben elhunyt Gál Istvánt, Babits egyik legelkötelezettebb hívét di-
cséri — felmérhetetlen segítséget ad a kutatásnak, hiszen olyan dokumen-
tumokat tartalmaz, melyek egyre nehezebben hozzáférhet ők, s ha idejé-
ben nem kezdik feltárásukat, gyűjtésüket, elporladnak valamelyik régi lap 
hasábjain. (Ezt sajnos a szó legszorosabb értelmében kell venni, hiszen 
közkönyvtárainkban oly rossz állapotban vannak a gyakrabban forgatott 
háború előtti folyóiratok és hetilapok, hogy valóban a „porrá válás" réme 
fenyegeti egyiket-másikat.) 

Bárhol, bármilyen alkalomból és bárkivel beszélgetett is Babits Mi-
hály, szembetűnő  az az erkölcsi emelkedettség, mellyel a magyar iroda-
lom és a magyartársadalom legfontosabb kérdéseihez közelített. S ahogy 
egyre közelebb került hozzánk is a második világháború fenyeget ő  va-
lósága, úgy lett Babits legjellemz őbb gesztusa az őrzésé, mintha az Eszter-
goQni-Előhegyen a hatalmas fák között megbúvó kis ház gazdája valóban 
átélte volna a prófétai küldetést, mely nemcsak a Jónás könyvét hatja át, 
hanem egész utolsó korszakát is. Beszélni nem tudott, amikor utolsó inter-
júvolója fölkereste, de tévedhetetlen biztonsággal emelte le könyvespolcá-
ról a kedves Vörösmartyt, s lapozta föl benne a verset, mely e korszaká-
nak meghatározó eszményeit adta. S akár jelképesnek is érezhetjük Az 
Estnek 1937-ben adott nyilatkozatát, amelyben elmondja, a Nyugat továbbra 
is hű  marad eszményeihez, melyeket még Ady és Osvát alakítottak ki, de 
bizonyos abban, hogy a magyar kultúra letéteményesei el őbb-utóbb a ma-
gukénak ismerik majd el törekvéseit s a sajátjuknak érzik a folyóiratot. 
Oly sok tragikus félreértés és félremagyarázás után manapság, amikor a 
hazai irodalomtudományban megindult a Nyugat-kutatás, végre talán igaz-
nak mondhatjuk azt, amit Babits a közeljövőtől várt igazolásul. 

A Halát fiai első, a Pesti Naplóban folytatásokban megjelent változa-
tának közlése igazi irodalomtörténeti szenzáció. 1921 tavaszán kezdte el ír-
ni, s ez év nyarán már a következőket jelezte Mikes Lajosnak: „A regényem 
címe ez: Halálfiai. Ügy tűnik föl, hogy ez a legalkalmasabb cím. Halálfiai: 
ez vonatkozik a háború előtti Magyarországra, de vonatkozik általában 
az emberekre is: mert nem vagyunk-e mindannyian a halál fiai? Minden 
regénynek ez lehetne a címe. Az én regényem a 90-es években kezdődik... 
Egy halálra ítélt világ rajza. Inkább családok, mint egyének története; s 
e családok ereje s hirtelen széthullása párhuzamos az ország sorsával." 

A Pesti Naplóban közölt folytatások eddig nem jelentek meg könyv-
alakban. 1925-ben viszont, egy németországi útja során, ahol hosszabb id őt 
töltött Szilasi Vilmosnál (aki — mint erre Gál István felhívta a figyelmet 
— kapcsolatot teremtett Heidegger és Babits között), nagyobb részletet írt 
a műből, s a Nyugatban 1926-ban közölt Regénytöredék már az új, a vég-
leges változat része. A teljes regény 1927-ben jelent meg az Athenaeum kia-
dásában. Mint tudjuk, folytatását is tervezte, ennek némi bizonyítékát ki-
olvashatjuk a Hatholdas rózsakertb ől is. 

A Dienesék levelei Babitshoz című  válogatás, de különösen a Török 
Sophie Babitsról (s ebben mindenekel őtt Török Sophie naplój egyzetei) cí-
mű  kötet Babits életrajzának vonatkozásáb an ad kivételesen 

naplójegyzetei) 
 adato-

kat. Majdani felesége naplójából az a pszichológus is sokat meríthetne, aki 
Babits egyéniségének legjellemzőbb jegyeit igyekeznék megfejteni. Szemér- 
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mes, visszafogott lénye, szenvedélyes pedagógushajlama valóban költ ői ér-
zékenységgel megfogalmazott epizódok sorából bomlik ki, melyek hite-
lesen érzékeltetik a költő  jellemének legfontosabb vonásait. 

Külön érdemes szólnunk a Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközép-
iskola diákjainak „A dal szüli énekesét" című  kiadványáról, amely Téglás 
János összeállításában Babitsról szóló verseket tartalmaz. A kötetet ter-
mészetesen Ady műve nyitja, „kritika helyett vers", a Babits Mihály köny-
ve, melynek záró versszakában mintha Babits fogadtatásának történetét 
is megjósolná: 

Szép könyv, talán ha csak a keveseknek 
Tetszenél ma: dics őséged s bajod, 
De sorsot ennél mégse hiszek szebbet: 
öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, 
Szálljatok szét jóságokként a jóknak. 

Hogy mit jelentett Babits az egyetemes magyar irodalom számára, . 
azt az a tény is érzékeltetheti, hogy e könyvben — mely korántsem töreke-
dett teljességre — ötvenöt költ ő  ötvenhat hommage-a olvasható. Nagy-
szerű  és felemelő  olvasmány, mely azt bizonyítja, hogy Babits valóban ve-
zéregyénisége volt egy korszaknak, s ha magában hordta is e korszak gyen-
geségeit, hogy az végül szebb, igazabb lett, az neki is köszönhet ő . S halálá-
ban nem kisebb lett, mint ez sokszor megtörténik mesterségesen felnövesz-
tett féltehetségekkel, hanem inkább nagyobb, olyan jelenség, amilyenr ől 
Weöres Sándor ír: 

Mihelyt a kék-mennygömbként tág öröklét 
leviathán-torka elnyelte ő t, 
azonnal önmaga fölébe n őtt, 
igévé vált, elhagyva testje rönkjét: 

káprázó, kett őző  szemünk el őtt 
a halhatatlanság csodája történt. 

(Babits-embléma) 

A lassan meginduló szövegkiadás mellett, ha lassan is, de mind hatá-
rozottabban bontakozik ki az élet és mű  tudományos kutatása. Pók Lajos 
és Benedek Marcell korábbi munkáit Kardos Pál megbízható monográfiája 
követte, majd Sipos Lajos kitűnő  munkája, a Babits Mihály és a forradal-
mak kora, s az egymást követő  részletközlésekből mind teljesebben bonta-
kozott ki a költő  hivatott monográfusának, Rába Györgynek a m űve. Ba-
bits Mihály költészete címmel az 1903 és 1920 közé eső  évek lírai termését 
tekintette át, igen magas színvonalon, kitekintve a költ ő  minden egyéb 
művére is, a teljes pályakép vázlatát sejtetve. Babits-kutatásainak legfris-
sebb termése a Gondolat Könyvkiadó Nagy magyar írók sorozatban meg-
jelent Babits Mihály című  könyve. 

Miután a Babits Mihály költészete című  nagyszabású mű  új eredmé-
nyei már meglepő  gyorsasággal felszívódnak az irodalmi köztudatba, s a 
vele foglalkozó kritikai írásokból nyilvánvaló, hogy Rába a Babits-líra 
minden forrását — az egy Rilke kivételével — meggyőző  mélységben tár-
ta föl, s olyan poétikai iskolázottsággal, költ ői érzékenységgel elemezte lí-
rája természetét és törekvéseit, hogy e korszakával kapcsolatban sok meg-
látását végérvényesnek fogadhatjuk el (amennyiben az irodalomtudomány-
nak egyáltalán lehetnek végérvényes meglátásai), alighanem fölösleges e 
rnéltartásunk keretében részletesen szólni róla. Annál izgalmasabb vállalko-
zás nyomon követnünk az újabb kismonográfia 1920 utáni fejezeteit, hiszen 
azokból következtethetünk Rába további koncepciójára, mely bizonyára 
következő  kötet(ek) tárgya lesz. Nagyon szerencsés és szokatlan, hogy ily 
hatalmas vállalkozás „vázlatát" — bár e vázlat természetesen Rába szín-
vonalán vázlat — is kézbe kaphatjuk. Sajnos hozzászoktunk, hogy — Ki-
rály István Ady-monográfiáját kivéve — a nagy vállalkozások félbemarad-
nak, íróik olyan hatalmas alapozással kezdenek a munkához, hogy befeje- 
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zésére nem marad energiájuk. Velük szemben Rába György m űvének vég-
kifejletét is láthatjuk, s a most homályosan kivehet ő  kép a magyar iroda-
lomtörténetírás egyik kivételes értékét sejteti. 

„A háború és a forradalmak után Babits takart lelki életét a viszon-
tagságok annyira felkavarják, hogy ettől kezdve életművét a körülötte 
zajló eseményekkel szorosabb összefüggésben kell értelmeznünk már csak 
azért is, mert kedélye rendkívüli ingamozgásokkal követi a külvilág erő-
szakos ráhatását." Ezzel a mondattal nyitja Rába a Babits forradalmak 
utáni pályaszakaszát bemutató fejezetet (Ütkeresése a forradalmak után), 
s ezzel az egyetlen mondattal kijelöli a kutatás és értelmezés talán legfon-
tosabb további menetét: mű  és események szoros kölcsönhatásának elmé-
lyült vizsgálatát. S mindjárt milyen finom és találó az a néhány mondata, 
ahogy Babits és Török Sophie házasságkötését kommentálva kifejezi, hogy 
a nyugodt, megállapodott életforma végre lehet ővé tette Babits számára, 
hogy kívül maradjon az irodalmi „bicskázások"-on, s olyan életformát ala-
kítson ki, mely lehetővé tette az események reflexív feldolgozását! Ennek 
is része volt abban, hogy a húszas-harmincas években mind tökéletesebb 
fokon művelt líráját a lelki élet fontos voltának tudata s az abban „vissza-
fénylő  külvilág" szimbolikájának éreztetése hatotta át. 

Rába írásait általában jellemzi a megfogalmazás érzékletes, tömör 
pontossága s az a készsége, hogy a bonyolult dolgokat is képes átvilágí-
tani. Az ó Babitscsal való találkozása és küzdelme egy szuverén költ ői sze-
mélyiség hódító útjának is minősíthető, melynek eredménye nemcsak meg-
bízható jellemzés, hanem a manapság oly ritka lírai azonosulás is. Félel-
mes biztonsággal elemzi a versek bels ő  tartományait, s közben — még e 
népszerűsítő  munka keretei között is — sok helyen módosítja a Babits lí-
rájáról kialakított, kicsit „kegyeletes" képet. 

Közhelye volt a Babits-irodalomnak, hogy az Esztergom-El őhegyen 
írt szerelmes versek az idillis hangoltság tükörképei. Rába ezzel szemben en-
nek a kapcsolatnak jelképeként értelmezi a Ketten, messze az ég alatt című  
versét, s így foglalja össze a költemények hangulatát: „Ez bizony nem a 
»hegyi szeretők idilljen, ahogy az esztergomi betelepülés kezdetén egy vers-
cím és teljes jelentése sugallja. Nincs ebben a szerelmi lírában semmi a 
szerenádból; szinte másodrendű  a tárgy, az érzelmi összetartozás fonák-
jának megvilágítása — fontosabb egy föltérképezetlen emberi viszonylat 
költészetnek is drámai formanyelv ű  föltárása. Igaz, ezekben a versekben 
a belső  élet lángnyelvei nem loboghatnának úgy, ha képzelet- és érzelem-
társulásait, a sorsok szövődését nem a környezeti valóság sebesen vál-
tozó színei itatnák át ... " 

Babits úgynevezett közéleti költészetének erét a Pet őfi-centenárium 
nyitotta meg. A Petőfi koszorúit Rába György joggal értelmezi nyitány-
nak, melyben a következő  tétel fő  témái is megvillannak: a nemzeti lét 
fájdalmának átérzése és az állam mint erőszakszervezet elleni tiltakozás. 
Babits politikai állásfoglalásaival kapcsolatban sok volt a félreértés és a 
félremagyarázás. Kétségtelen, egyik-másik megnyilatkozása alaposan feladja 
a leckét értelmezőjének. Rába ezzel kapcsolatban alighanem joggal figyel-
meztet arra, hogy a költ ő  a „működő  társadalmi gépezetet ... az abszo-
lút kantiánus erkölcsi törvénnyel méri, tehát a tapasztalat ellenében az 
egyetemesnek fölfogott eszményit tartja a cselekvés feltétlen mértéké-
nek" 

Ady halála után — mint Rába írja — „akarva-akaratlan Babits vállára 
hárult a független irodalom szószólójának tiszte ... de ... mint er ős, ere-
deti szellem ezt a szerepet egyéniségére szabta". Meglehet, egyre kevésbé 
szívlelte Osvátot, a közöttük levő  nézeteltérések mind szenvedélyesebbek 
lettek, de visszautasította Tormay Cécile ajánlatát, a Napkelet f őszerkesz-
tésének ideáját. S bár új folyóirat megindítását tervezte, életében és költ ői 
sorsában is bekövetkezett az a nagy igazság, melyet Rába így fogalmaz 
meg: „Minden szerep lassan önállósul, fölénk nő  és parancsol". A tűnt 
nagy korszakot újra meg újra megidéző  Babits így lesz kortársainak sze-
mében annak elsőrangú reprezentánsa, a jelen irodalmi vezére. 
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A vezérszerep különféle, hol stilizáltan, hol filozófiai köntösben, hol 
a hit belenyugvásával értelmezett elemzése Rába György Babits-képének 
egyik legerősebb és legérdekesebb színe. Különösen fontos és termékeny 
új szempontokat felvető  az a megállapítása, hogy A magyarok Istenéhez 
először jelzi, hogy Babits „felszabadult" Szekf ű  Három nemzedékének a 
Halálfiai folytatásán is érződő  hatása alól. (Ez a hatás egyébként Babits 
egyes verseiben is megfigyelhető, különösen azokban, amelyekben a város 
nyüzsgését és amorális lelkiségét ábrázolja.) S ugyanígy lép túl az aktuális 
kényszernek engedve a kanti erkölcsi felfogáson, amikor tagadott alakban 
utal Kantra: „Nem kell nékem örök béke ... " (Mindezt az olasz—osztrák-
magyar szövetség megkötésekor írta, amikor „elkülönülése tiltakozásszám-
ba ment".) 

A húszas évek lírájában azonban legalább ilyen fontos szerepet ka-
pott a belső  élet „kiáradásának" rajza, az egyre gyakrabban szerephez jutó 
szimbólumok alkalmazása is, melyeket Rába György a rendelkezésére álló 
keretek között pontosan, hitelesen tár fel és elemez. Megvilágító er ővel 
nyomozza a húszas évekbeli versekben egybej átszó metafizikus szemléle-
tet és etikumot, melyek Barta János által is je lzett polifóniáját finom vers-
elemzések során világítja meg. 

Szabó Dezső  a Filozopter az irodalomban című  gúnyiratában nem 
szűnik meg epés nyilakkal lődözni a Halálfiait, melyet tővel-heggyel ösz-
szetákolt, a külföldi mintákat szolgai módon utánozó alkotásnak érzett 
(vagy ha nem érzett is, de min ősített). Rába György a regényr ől szóló igen 
alapos elemzése során megmutatja, hogy Meredith hathatott valamelyest 
Babitsra abban a vonatkozásban, hogy a jellemábrázolást ő  is visszatérő  
jelképekkel mélyítette el, ám ösztönzése a Halálfiai regényfelfogására 
mégis „korlátozott", ugyanis mindvégig érezhet ő  Babits távolságtartása, 
amellyel figuráinak sorsát szemléli. Kettejük szimbolikája eltér ő, hiszen 
— mint Rába írja — „Meredithnél a tájhangulat lelkiállapotot fest ő  szim-
bólum", míg „Babits szimbólumai főként tárgyaknak esetekhez fűzött sze-
repébe nyilvánulnak meg". A Halálfiai példáját Rába szerint Babits alig-
hanem a Buddenbrook-házból meríthette, „mely pusztán műfaji lehetőségei-
vel arra a feladatra ajzottai ..., hogy több nemzedék sorsába s űrített társa-
dalomkritikát adjon, bár Mann-nak a naturalizmuson iskolázott és az imp-
resszionizmuson is túlcsapó hagyományosan elbeszélő  prózájától a Halál-
fiai ... szervezeti vonásai lényegesen eltérnek". 

A forradalmak előtti és utáni Babits pályájának legélesebb cezúrá-
ját kritikai felfogásának megváltozásában látja monográfusa. A háború és 
forradalmak utáni Babitsot „felelősségérzet" hatotta át, mely azt eredmé-
nyezte, hogy kritikai szemléletét „közösségi célképzet" hatotta át. Ezek-
ben az években elsősorban a kortárs magyar irodalom jelenségei foglal-
koztatták, ennek „lelkiismeret-vizsgálatát végzi, s törvénykezik a m űvek 
birodalmában". Teljesen jogos tehát Rába György álláspontja, mely sze-
rint az esszét és a kritikát Babits „küldetés"-nek tekintette. Különösen 1929 
után került az irodalmi élet sodrába. A Baumgarten-díj évi kiosztásai so-
rán elmondott beszédeiben a magyar irodalom helyzetét, illetve annak 
legjellemzőbb jegyeit körvonalazta, s amint Rába finoman és a további ku-
tatást is orientáló módon megfogalmazza: „a szituáció is a küldetéstudatos 
reformkori gondolkodó típusának egyik utolsó mohikánjaként állítja elénk". 
Sorsa is predesztinálta erre a szerepre, hiszen 1929 a Baumgarten-díj kez-
dete, októberben hunyt el Osvát s halála után Babits Móriczcal szerkesz-
tette a Nyugatot, s fontos vízválasztó a Kosztolányi kezdeményezte Ady-re-
vízió is, amely a modern magyar irodalomnak szinte minden jelentős 
alkotóját állásfoglalásra késztette. A reformkori szemléletmód és külde-
téstudat nyilván a Három nemzedék lapjairól is megérinthette, ám Babits 
— mint erre Rába György figyelmeztet — politikai elképzeléseivel csak a 

liberalizmust egyeztette volna össze, ennek pedig Szekf ű  ellensége volt. 
A Nyugat szerkesztésében Móriczcal való ellentétei közismertek, s 

ezek okait többen és többféleképp magyarázták. Rába joggal mutat rá ar-
ra, hogy Babits jó érzékkel nyerte meg az általa szerkesztett rovatok szá-
mára a legígéretesebb tehetségeket: elhódította a Napkelett ől Halász Gá-
bort, majd Németh Lászlót, Szerb Antalt, maga mellé vonta a Dokumen- 
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tumban szerepet vállalt Illyést, s a fiatal írókat is érzékeny . figyelemmel  

kísérte, nemcsak mint a Nyugat egyik szerkeszt ője, hanem mint az Új  
anthológia szervezője is.  

Babits és Móricz 1933-as végleges elválásának okát Rába irodalomfel-
fogósuk különbözőségében látja: „Móricz szociológiai érdekl ődését Babits  
csak az irodalom határain belül tudta elfogadni". De már 1934-ben ő  veti  
fel a kor egyik legérzékenyebb kérdését a Nyugatban, amikor kezdeményezi  

a „Mit tegyen az író a háborúval szemben?" ankétot.  

Rába egyik igen fontos megállapítása, hogy 1936 után Babitsot els ősor-
ban testi gyengülése és megújuló betegségei fordítják „a múlt emlékeinek  

éltető  forrása" felé. Ennek a fordulatnak dokumentuma a Hatholdas ró-
zsakert és a Keresztül-kasul az életemen. De ezzel párhuzamosan megerő-
södött lírájának lelkiismeret-vizsgálatra hangolt jellegzetessége is, amely  

az utolsó évek költészetének egyik meghatározó eleme lett.  

A kismonográfia a Jónás könyvének elemzésével zárul. Mint tudjuk,  
a mai magyar irodalomtörténetírás Babits egyik legnagyobb m űvének tart-
ja ezt, csak Gyergyai Albert mondta el egy tanulmányában, hogy a művet  
„túlértékelik". Rába György vizsgálódásainak középpontjában az eredeti  

bibliai történet és a babitsi feldolgozás különbségeinek megvilágítása áll.  

A befejezés eltérése valóban „lényegbe vágó", hiszen az ószövetségi történet  

szerinti Ninive és a király megtér és vezekel, s az Úr ezért bocsátja meg  

eltévelyedésüket. Babitsnál viszont a város ügyet sem vet Jónásra s mégis  

elkerüli büntetését. Lukács György szerint e megoldás magyarázatát Babits  

liberális történelemszemléletében kereshetjük. Rába ezzel szemben Simonffy  

Margit fölismerésére hivatkozik. Az előadóművész a szöveg tanulása köz-
ben így értelmezte a Jónást feddő  mennyei szózatot: „Nem isten-hangon  
kell itt szólni, a költő  beszél önmagához: a bizonyosság, a hivatás, a fel-
adat szól itt a kétséghez: »Te csak prédikálj, Jónás ...« Mást nem tehetsz  

költő, szólanod és enekelned kell, amíg az égi és ninivei hatalmak en-
gedik." Alighanem teljesen igaza van Rába Györgynek, amikor a Jónás  
könyve végső  kicsengését úgy értelmezi, mint Babits „legemelkedettebb  

megnyilatkozását": „megbocsátó, újszövetségi hit ösztönzi, és a türelmes  

építés történetfilozófiai üzenetét hirdeti".  

A Bibits-évforduló körül — mint rövid áttekintésünkben jelezni pró-
báltuk — a költő  életművével foglalkozó kutatás és a szövegkiadás örven-
detes lendületet vett. Miután .a huszadik század egyik legjelent ősebb iro-
dalomszervezőjéről és ösztönzőjéről van szó, bizonyára jogos a türelmet-
lenségünk, amikor még e fontos kezdeményeknél is többet s fontosabbat  

remélve a kritikai kiadás munkálatainak megkezdését szorgalmazzuk. Hogy  

a magyar irodalomtudománynak erre megvan a képessége és a szemléleti  
háttere, azt igazolhatják Rába György Babitscsal foglalkozó munkái, me-  

lyek a Babits-filológia legfontosabb és valóban kezdeményez ő  művei.  
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POMOGÁTS BÉLA 

KÓS KÁROLY ÖRÖKSÉGE 
SZt7LETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

A száz esztendeje született Kós Károly sorsában és munkásságában 
egy rövid történelmi pillanatra a 'reneszánsz alkotó egyéniségeinek sok-
oldalúsága és gazdagsága csillant meg. Annak idején a humanista szel-
lemű  „újjászületés" helyezte újra jogaiba az emberi személyiséget, és 
ez a személyiség mohó mindentakarással vette birtokába az emberi élet, 
az alkotó munka számtalan lehet őségét. A reneszánsz ember egyszerre 
kívánt politikus, író, művész és tudós lenni, tevékenységének mindeme 
területén elsősorban mégis önmagát kereste, a saját alkotó erőit kívánta 
felszabadítani, a személyiségben rejl ő  változatos lehetőségeket próbálta 
kibontani. Kós Károly is ilyen sokoldalú alkotó egyéniség volt: kezdetben 
mérnök és művész, aztán kulturális szervez ő  és közéleti ember, majd író 
és tudós. Csakhogy az ő  reneszánsz gazdagságának nem a szemelyiség 
szabadságküzdelme és érvényesülésének mindent elsöprő  vágya volt 'a 
magyarázata, hanem a közösségi szolgálat morálja, az a bens őleg vállalt 
küldetés, amely mindig annak a munkának és feladatnak az elvégzésére 
vállalkozott, amivel egy tágasabb emberi közösség: az erdélyi magyar 
nemzetiség bízta meg. 

Van abban valami elgondolkoztató, hogy akit hagyományosan — a 
kifejezésnek hol megbecsül ő , hol elmarasztaló értelmében — regionalistá-
nak szoktak mondani, egy nagy hatású és egész Európában ösztönző  sze-
repet játszó művészeti mozgalomtól kapta az els ő  és meghatározó szelle-
mi indításokat. Az angol 'preraffaéliita mozgalomra gondolok, amely a 19. 
század ötvenes éveitől kezdve fejtette kitevékenységét, s új ízlést, új 
művészetszemléletet hozva a századvég modern művészetét készítette elő . 
A fiatal Kós Károly — tehetséges építészmérnök és sokat ígérő  grafikus 
— ennek a mozgalomnak a hatására alakította Ici sajátos m űvészeti elveit, 
s a népművészet módszeres tanulmányozását kamatoztatta azoknak a 
nagyszabású középületeiknek — például a budapesti Állatkert pavilonjai-
nak, a zebegényi templomnak vagy a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumnak — a tervezésében és felépítésében, amelyek a nemzeti épí-
tőművészet megújulását jelezték a század elején. 

Igéretes építőművészi pálya indult ezekkel az épületekkel, Kós 
mégis lemondott a további sikerekr ől, amikor választania kellett a bu-
dapesti érvényesülés és a szülőföldjén, Erdélyben végzendő  munka között. 
1919 után Kolozsvárott és egy kis kalotaszegi faluban: Sztánán kezdte 
újra életét, hogy művészi tehetségével, szilárd akaratával és szervez ő  ké-
pességével a romániai magyar nemzetiség és kultúra szolgálatára legyen. 
Hősi és romantikus korszak volt ez, midőn önkéntes irodalomszervezők 
és nemzetiségi politikusok hallották meg a történelem hívó szavát, s 
fogtak hozzá hatalmas áldozatokkal a nemzetiségi kultúra és közélet meg-
szervezéséhez. Kós Károly is fontos feladatokat vállalt, s e feladatokat 
lelkiismeretes buzgalommal, s ami nem keveset jelent: óriási sikerrel vé-
gezte el. Nemzetiségi pártot, az Erdélyi Magyar Néppártot alakított, amely 
a demokratikus kibontakozás szellemében, a népi tömegekre alapozva 
akarta megszervezni a magyar nemzetiségi politikát és az erdélyi népek 
— magyarok, románok és németed,  testvéri együttélését. Nemzetiségi 
ideológiát dolgozott ici: a „transIvánista" gondolatot, amely az erdélyi 
történelem progresszív hagyományaira támaszkodva alakította a romániai 
magyarság közösségi tudatát. Irodalmi kiadót szervezett: a hírneves Er-
délyi Szépmíves Céhet, amely két évtizeden át a nemzetiségi irodalom 
legjobb értékeit tette közkinccsé, s irodalmi folyóiratot szerkesz-
tett, amely a két világháború között a magyar szellemi élet egyik leg- 
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fontosabb organizátorának bizonyult. Folytatta m űvészeti tevékenységét 
is: Erdély, illetve Kalotaszeg című  művelődéstörténeti munkáinak illuszt-
rációs anyaga éppúgy a modern magyar grafika élvonalához tartozik, mint 
sztánai kézisajtóján kinyomtatott bibliofil jelleg ű  kiadványai, köztük a 
ma már könyvritkaságot jelent ő  Erdély kövei.  

Sokoldalú és gazdag szellemi tevékenységének középpontjába mégis 
az irodalom került. Kós Károly már fiatal emberként is érdekl ődött az 
írói munka, a történelmi hagyományok szépirodalmi felidézése iránt, iro-
dalmi tevékenysége mégis 1918 után bontakozott ki igazán, mid őn a szép-
irodalom a nemzetiségi tudatnak talán legntosabb alakítójává vált, s  

midőn ő  maga is ráébredt arra, hogy könyvei révén adhat igazán közös- 
ségi élményt és történelmi m űveltséget, nemzetiségi kultúrát és önbizal-
mat az erdélyi magyar közönség szélesebb rétegeinek. els ő  műveiben: 
Gálok és Varjú nemzetség című  történelmi regényeiben választott ottho-
nának, Kalotaszegnek múltját mutatta be, kés őbbi Budai Nagy Antal  

históriája című  kisregényében és a belőle készült nagy sikerű  színjátékban 
az erdélyi népek forradalmi hagyományait — az 1437-es bábolnai paraszt-
forradalom emlékét — idézte fel, végül Az országépítő  című  regényében 
a magyar államalapítás korát — István király küzdelmeit ábrázolta. 

Szépirodalmi tevékenysége mellett foglalkozott tudományos munkái-
val: számos szakmunkát adott közre a népi építkezésr ől, illetve a mező -
gazdasági építkezés kérdéseir ől. A felszabadulás után szinte csak ezekkel 
a szakkönyveivel volt jelen a romániai magyar szellemi életben, tervezett 
nagyregénye — a középkori Kolozsvár életér ől — sajnálatos módon tor-
zóban maradt. Régebbi művei azonban újra és újra megjelentek s meg-
jelennek ma is: Kós Károly irodalmi munkássága és emberi példája ma 
is eleven hagyományt, munkára serkentő  szellemi példát jelent. 
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VÖLGYI ENDRE 

SISKOVSZKI ANDRÁS (1948-1983) 

Amikor a hétköznapok szürke taposómalmából alkotó művészetében a 
teljes kibontakozás felé vette útját égető  reménnyel , akkor ragadta el az 
élők sorából a halál. Kettős ez a tragikum, amely munkálkodásunk, törek-
véseink, kísérleteink egyik útján fekete határkövet jelez. Az egyik a nagy 
veszteség, hogy élete befejeztetett, a másik, amit m űhelyében nem is oly 
rég megkezdett, az torzó maradt. Ott maradtak az árva vázlattik, félbe-
szakadt keze vonását helyette soha többé senki nem fejezheti be. Aki 
utána jön, az már más hangvételű. Az ó egyéni hangja vele együtt örökre 
elhallgatott. 

Siskovszki András élete delén búcsúszó nélkül ment el. 
Nem sokkal több, mint három évtizedet élt. Zimonyban született 1948. 

november 11-én. Művészcsaládból származott. Anyai nagyapja, Csincsák 
Elemér festőművész volt, aki hangulatos csendéletei mellett arra töreke-
dett, mint Vass Kálmán is, hogy tájunkat megörökítse. Apai ágon a zene-
művészet volt jelen a családban, így az ősök mindkét oldaláról termékenyí-
tő  hatás tette fogékonnyá a művészetek iránt. Már kora ifjúságában — ta-
lán Csincsák nagyapa színdús képeinek indítására — rajzolgatott, festege-
tett, s elhatározta, hogy olyan pályára lép, melynek művészet az ihletője. 
Újvidéken beiratkozott az iparművészeti iskolába, s annak sikeres elvég-
zése után mint a Csurgói Művésztelep tagja kint a város peremén kezdte 
meg alkotói tevékenységét. 

Első  ízben a csurgóiak közös tárlatán vett részt figyelemre méltó 
munkáival. Legutóbb, két évvel ezelőtt a szabadkai fiatal képz őművészek 
együttes kiállításán szerepelt. Ezen a tárlaton két pasztellportréját állí-
totta ki olyan visszhanggal, amilyennel nálunk általában a fiatalokat fogad-
ják, pedig eredeti vonásainak merész fölcsillantásával több elismerést 
megérdemelt volna. Azóta apró munkáiba, illusztrációiba merülve évek 
teltek el ... És most — halála előtt — tervezte magában els ő  önálló kiállí-
tását úgyszólván ismeretlen alkotásaiból. Barátainál húsz-huszonöt képé-
vel találkozhatunk. Van köztük néhány pasztellportré, a többi szitanyomás 
és rajz. Sokatmondó a grafikai hagyatéka. Minden bizonnyal részben 
ezek bemutatásával is akarta megrendezni első  önálló tárlatát. 

Munkásságának jelentős része az Életjel szellemi mozgalmához kötő-
dik; ő  is az általunk felkarolt fiatal tehetségek közé tartozott. Indulásunk-
kor már az 'üzenet első  szerkesztőségének tagja volt. Ő  készítette folyó-
iratunk első  és mostani fedőlaptervét. 

Lapunknak — 1983. november 24-én, váratlanul bekövetkezett halá-
láig — állandó munkatársa volt. Az évek során nem egy számunk anyagát 
ő  rendezte sajtó alá. Kosztolányi- és Csáth számunkat ő  gondozta, illuszt-
rálta. Folyóiratunk hasábjain többször szerepelt műgonddal elkészített 
rajzaival, és irodalmi élőújságunk utóbbi két évkönyvét az ő  zárólécei 
ékesítik. Az Életjel Könyvek jó néhány kötetének fed őlapterve az ő  műhe-
lyéből került ki. 

Mi is le akartuk róni tartozásunkat a „kapukon dörömbölő" fiatal 
tehetségnek. Esztendők óta élőújságunk kiadási tervében szerepel Csáth-
mappája, amelyben a finom tollú grafikus húsz Csáth-novella illusztráci-
ója szerepelt volna. De ez a terve is csak készül ő  terv maradt: valóra 
váltásában megakadályozta őt korai távozása... 

Kiadványaink és folyóiratunk lapjai az ő  emlékét őrzik; keze vonását, 
s azt, hogy itt járt közöttünk. És ezeket emlékeink között is őrizzük — 
múlhatatlanul .. . 
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ÉGTÁJ  

PAT6 IMRE 

RÉGI ÍRÁSOKAT OLVASUNK... 

2. A munkássajtó mint corpus delicti 

1929 május, június és július havában Vajdaságon nagy letartóztatási 
hullám söpört végig. Tömegesen tartóztattak le kommunistákat Zrenjanin-
ban (Nagybecskerek), Szabadkán, Módoson (Jaša Tomié), Pancsován, Cser-
nyén, Tóbán és Péterrévén, de Vajdaság más településein is voltak le-
tartóztatások. 

A rendőrség akciója több hullámban folyt, az első  letartóztatások 
és lebukások után tovább kutattak a kommunisták után: sorozatos, több-
szöri házkutatással és személyi motozással zaklatták azokat, akik a rend-
szer szemében egy kicsit is gyanúsak voltak. 

A júliusi házkutatásokról és személyi motozásokról szól a Belgrádi 
Kerület főispánjának a Belügyminisztérium Közbiztonsági Osztályának 
Belgrádba címzett — a járási főszolgabírók és városi előljáróságok által 
szolgáltatott adatok alapján készített összesít ő  — jelentése. 

A helyi rendőri (vagy csendőri) szervek igen energikus akcióira utal 
az a tény, hogy elég volt a vizsgálati fogság elrendelése csupán egy-egy 
munkáslap vagy munkásnaptár felfedése miatt. Jellemz ő, hogy Az agrár-
reform sírjánál című  brosúráról (amely a Szervezett Munkás kiadása 
volt) több helyen is megjegyzi a jelentést tevő  szerv, hogy tiltott nyom-
tatvány, holott ez nem áll, a cenzúra engedélyével jelent meg. De irritáló 
volt ennél sokkal ártatlanabb sajtótermék is, talán ismeretlen nyelv ű  
szövege miatt. 

A nagybecskereki letartóztatottak között volt Ács Márton is, a kés őbbi 
Híd-aktivista és -munkatárs, aki a börtönb ől magas öntudatára jellemz ő  
magatartásról tanúskodó, de a letartóztatás és a vizsgálat, illetve a bör-
tönbeli viszonyokat tekintve megrázó hangú levéllel fordult a szabadon 
maradt elvtársaikhoz. (Danilo Kecić—Đorđe Milanović : Komunisti čka par-
tija i revolucionarni radni čki pokret u Vojvodini 1919-1941. II. 32-33.) 

A jelentés egyik sora arra utal, hogy egyebek mellett fegyverek és 
robbanóanyagok után is kutattak: ennek reális alapja volt, hiszen a 
Zrenjaninban július 26-27-én terjesztett röpcédulák erre szólítottak föl. 
Erre enged következtetni a jelentésnek az alábbi mondata is: „Minden 
szükséges intézkedést megtettek, hogy Padén augusztus 1-én semmilyen 
megmozdulás ne legyen." 

A jelentés összegezéssel és a helyzet „szanálására" vonatkozó javas-
latokkal zárul: azt hiszem, megállapíthatjuk, hogy a javasolt módszerek 
semmiben sem voltak újszer űek .. . 

Az idézett szövegben a sajtótermékek címének a leírása több helyen 
pontatlan. Értelemszerű  (és nem szó szerinti) fordítással igyekeztünk a 
dolgokat helyükre rakni. 
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Veliki Župan Beogradske Oblasti  
Pov. Broj: 959/1929.  
Predmet: Izveštaj o pretresu komunista.  

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
Odeljenje javne bezbednosti  

Beograd  

Na naredenje Pov. br. 18520 od 11. jula 1929. god. Čast mi je izves-  
titi da je u svim gradovima i srezovima ove oblasti izvršen pretres ko-
munista.  

U gradu Vel. Bečkereku je policija izvršila kuéni pretres 18. jula  
1929. god. na  25 mesta kod najistaknutijih komunista i sada se nalaze  
kod policije 13 komunista u pritvoru. Istraga seoš vodi i o završetku 
iste biće ceo istražni materijal podnet Državnom ~udu za  Zaštitu Države.  
16. juha u noć  nađeni su na teritoriji grada Vel. Be čkereka nađeni su  
razbaoani komunistički leci na srpskom i mađarskom jeziku sa ovom  
sadržinom: „Dole diktatura krupnog kapitala i fašizma. Dole krvavi pas  
Aleksandar I. Dole Bečkerećka glavnjača. Živela komunisti čka partija i  
omladina. Živjela sovjetska Rusija. Živeo oružani ustanak, komunisti čka  
omladina i komunistička partija"  

20. jula uhapšen je Stanulov Miodrag koji je bio u petorci sa Ni će-  
tinim Slavkom svršenim đakom Trg. Akademije, Aleksićem Mitom stu-  
dentom, koji su takođe uhapšeni, sa Trankovićem Jovanom i Davidovićem  
Radivojem o kojima sam podneo Naslovu izveštaj pod br. Pov. 590 od 12.  
juna 1929. god. Aleksić  Mita je vršio kurirsku službu između Vel. Bečkereka  
i Subotice. Stanulov Miodrag je zapisnički priznao, da je član komunističke  
partije. 22. jula u noć  je pokušao da izvrši samoubistvo presekavši jednim  

džepnim nožem i tetive na levoj ruci te se sada nalazi u bolnici. Rana  

nije opasna prema izjavi gradskog fizika. Slobode su lišeni još: Barjak-  

tarev Dušan trg. pomoćmk Kolinger Franja zidar, Maksimovi ć  Dragutin  
kovač, Granić  Zdravko cipelar, Bišof Nikola kro ač, Pinket Jovan zidar, 
Vanbah Jovan trgovac, Lapuh Marton bravar, ~ji Petar šofer, i Tot  
Janoš nadničar.  

O svemu ovome podneo je izveštaj Naslovu gradski policijski kape-
tan iz Vel. Bečkereka pod brojem str. pov. 38/1929. 22. jula 1929. godine.  

Na teritoriji grada Vel. Kikinde, prema izveštaju gradske policije,  

nema pristalica komunističke partije kod kojih je bilo potrebno izvršiti  
kućni pretres. Policija je naročitu pažnju obratila na pnstalice biv. zem-  

ljoradničke stranke i na fabričke radni'ke, ali do sada kod njih nije usta-  
novila ništa sumnjivog.  

Gradska policija u Staroj Kanjiži je u saradnji sa žandarmerijom  
izvršila lične u kućne pretrese kod lica, za koje postojala sumnja da su  

naklonjena komunizmu. Prilikom ovih pretresa nije prona đen komunistički  
propagandistički materijal, ali su kod dvojice na đeni skriveni revolveri  
za 'koje nisu imali dozvolu. Revolver je na đen kod Kokai Deže obućarskog  
pomoćnika i kod Cigler Kalmara* zidara. Kod Ciglera je na đen 75 me-
taka kalibra 6,35 mm., no isti radi u Beogradu te je umoljena Uprava  

Grada Beograda, da ga sasluša.  
Na teritoriji grada Pančeva gradska policija je izvršila pretres kod  

svih sumnjivih lica i kod Biro Antala nadeni su komunistiCki udžbenici,  

od kojih prilažem 4 komada. Biro Antal će biti predan sudu, materilal je  
dobio od ranije uhapšenog Hartman Andrije iz Pančeva, koga je Drzavno  
Tužioštvo optužilo Državnom Sudu.  

Na teritoriji grada Sente su li čni i kuéni pretresi kod komunista i  
komunizmu naklonjenih lica ostali bezuspešni, pretres je obavljen kod  
ovih poznatih komunista:  

1. Katona Jovana, trgovački pomoćnik sada zemljodelac, 31 god. star,  
Mađar, 4. decembra 1928. godine bio je uhapšen zbog sumnje rasturanja  
letaka antidržavnog karaktera, bio je pet meseci u pritvoru, pa je pušten  

da se na slobode brani; sada živi povu čeno i bavi se ekonomijom.  

* Kalman, stolar.  

638  



Nešić  Isidor, Srbin 39. god. star, berber, bio je pet meseci u  

pritvoru sa Katona Jovanom te je .pušten da se brani slobode; sada živi  
povučeno i ponašanje mu nije sumniivo.  

Takač  Stevan, Mađar, 36. god. star, zemljodelac, poznat kao agilan  

član udruženja nezavisnih zemljoradmka. Bio je u pritvoru 5 meseci kao  

i napred spomenuti, i, pušten je da se na slobode brani. Od dolaska iz  
zatvora policija nije primetila ništa sumnjivog o njegovom ponašanju.  

Boka Imre, Mađar, 36. god. star, pekarski pomoćnik, poznat kao  
agilan član nezavisnih radnika i intiman priljatelj Katona Jovana sa kojim  
skupa je bio 5 meseci u pritvoru, pa je pušten kao i ostali od to doba  
se kod njega ništa sumnjivog nije zapazilo.  

Svi napred spomenuti stoje pod stalnim i jakim policijskim nad-  
zorom.  

Pretres je izvršen i kod onih sumnjivih i komunizmu naklonjenih  
lica u Senti koja su se isticala agilnošču oko organizovanja partije neza-  
visnih radnika:  

Levai* Mihalj, Mađar, 24. god star, cipelarski pomoćnik.  
Stojkov Aleksandar, Srbin, 29. god. star, cipelar. pomoć .  
Pavlišić  Vladimir, Srbin, 23. god. star, cipelarski pomo ćnik.  
Hok Rudolf, Mađar, 22. god. star, stolarski pomoćnik.  
Belec Ferenc, Mađar, 23. god. star,stolar.  
Pecarski Vlajko, Srbin, 27. god. star, cipelarski pomo ćnik.  

Pretres je ostao bez uspeha.  
Na teritoriji sreza posavskog, prema izveštaju sr. na čelnika iz Umke  

nema takvih lica kod kojih je trebalo vršiti pretres.  
Na teritoriji sreza vračarskog je vršen pretres kod triju lica sum-  

njivih koja su sklona komunizmu, ali kod njih nije pronađen nikakav  
materijal, prema izveštaju na čelnika sreza vračarskog.  

Na teritoriji sreza Novokanjiškog je pretres kod komunista i komu-  
nizmu naklonjenih lica završen sa negativnim rezultatom. Na podru čju  
sreza kovačičkog ima komunizmu sklonih lica u opštini Debeljači, a to  
su: Živković  Dragoljub i Gajloči Dragoljub, koji su se doselili iz Umke,  
a koji  su prema podacima načelnika sreza posavskog bili pristalice komu-
nisti~ke partije t.j. sekretari iste partije za srez Posavski. Prilikom pre-  
tresa nije kod njih ništa prona đeno. Živković  Dragoljub je predsednik  
Agrarne Zajednice u Debelja ći, ali sreski načelnik će učiniti potrebno  
raspoloženje da isti bude zamenjen  sa drugom osobom u predstavništvu 
Agrarne Zajednice , da bi se spre~ila eventualna komunistička propaganda  
među članovima Agrarne Zajednice, koja drži sednice u njegovoj kući, i  
da bi se mogla obratiti veća pažnja na njegova kretanja.  

Na teritoriji sreza Žabaljskog je prilikom pretresa na đeno kod Duž-  
ninog Stevana iz Žablja 5 knjiga, koje prilažem; kod Etinskog Žarka  
iz Žablja 24 raznih komunističkih knjiga, koji .su takođe priloženi. Obojica  
su bili kažnjeni od strane Okružnog Suda u Novom Sadu sa po dve  
godine zatvora zbog komunizma. Pretres kod ostalih sumnjivih lica je  
završen negativnim rezultatom.  

Na teritoriji sreza senćanskog izvršen je pretres kod 26 lica i to:  
18 iz Horgoša i 8 iz Ade. Prilikom pretresa kod spomenutih lica nije  
nađen nikakvi materijal. Jedino su na đena kod trojice tri revolvera pri-  
likom pretresa od 5. do 8. jula u Horgošu. Protiv tih lica je pokrenut  
izgredni postupak zbog neovlaš ćenog držanja vatrenog oružja.  

Na teritoriji sreza titelskog izvršen je pretres kod 13 lica i jedino  
su kod Pering Lazara obučarskog pomočnika u Gornjem Kovilju nađene  
knjige: „Glavnjača kao sistem" od Rajka Jovanovića i „Nadnica, Cena i  

* Levei  
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Profit" od Kar1a Marksa. Knjige su mu oduzete, a Perin Lazar je stražar- 
no sproveden u nadležnu opštinu Stari Vrbas i stavljen je pod policiskim 
nadzorom. 

Na teritoriji sreza Jaša Tomi ć  je u toku jula meseca vršen pretres 
komunista i tad su uhapšena i predata sudu: Nemet Petar, Dejak Tojašoš 
Andraš, Guljaš Antal, Tot Andraš, Biaći Maćaš, Marto Terez, Psodarov 
Mirko, Laslo Pal, Kovač  Ferenc, Kazi Mačaš, Nađ  Antal, Nemet Roza, Nad 
Đerđ  i Tot Ilona. Prilikom ponovnog pretresa kod ovih komunista i komu- 
nizmu naklonjenih lica nađeno je u opštini Jaša Tomić  kod Kazana Janoša, 
Felvinc Janoša i Katarine, Harkai Janoša, Ratkov Pavla, Kergeš Đure, Šo- 
mođi Antala, Sabo Stevana i Janoša kalendar „Servezet Munkaš", 105 
komada izbornih plakata, štampanih 1927. god. u Beogradu u štampariji 
Tucović, 43 komada plakata sa naslovom „Radnom narodu Varoši i Sela 
Jugoslavije", jedan revolver kod Ratkovog Pavla, za koji nema dozvolu. 
Isleđenje je sprovedeno i kao sumnjivi komunisti predati su sudu Fel- 
vinc Stevan iz Vel. Be čkereka i Sabo Janoš iz Jaša Tomića, a ostali su 
stavljeni pod najstrožiji nadzor. Od Ratkovog Pavla oduzet revolver i 
protiv njega je pokrenut izgredni postupak. 

Na teritoriji Vel. Bečkerečkog izvršen je kućni i lični pretres kod 
svih komunista i komunizmu naklonjenih lica i to u opštinama: Gornja 
Mužlja, gde su do skora bili dosta u znatnom broju i to pod firmom 
„Radnička Partija", Novi Itebej, Srp. Elemir, Banat. Dvor i Ban. Dušánovac, 
u kojim opštinama ima neznatan broj komunista večim delom siromašnih 
nadničara koji su ranije radili po uputstvima sindikata iz Vel. Be čkereka. 
Prilikom pretresa nije nađen nikakav materijal. 

Na teritoriji sreza novobečejskog prilikom obavljenih ličnih i kućnih 
pretresa kod komunista nadeno je ovo: u ku ći Nemčeva Milutina u Melen- 
cima nađena su dva pisma čisto komunističke sadržine koja je on dobio 
od svoga sestriča Šljapić  Milutina iz Melenaca, a u kojima isti preporu čuje 
svome ujaku Milutinu, da ni jednoj vlasti ne izda njegovo boravište u 
Velikom Središtu, gde de se sa nekim u čiteljem Brkićem Božidarom sas- 
tati. U tom pismu naziva današnji režim „Državnim Panagajem". Kod spo- 
menutog su nađena još i dva lista „Radni čke Borbe", koje je dobio iz 
Amerike, jedna rezolucija iz Amerike o progonu komunista u Jugoslaviji. 
Sve spomenute stvari su zaplenjene i dostavljene su Državnom Sudu 
za Zaštitu Države. Nemčev Milutin ostao je u Melencima do daljeg nare-
denja Državnog Suda. Šljapić  Milutin je pritvoren u Melencima zbog spo- 
menutih pisama i zbog progarinja komunizma me đu radnicima, do daljeg 
naređenja Državnog Suda. Sreski načelnik u Vršcu izvešten je o vezama 
Brkića Božidara učitelja u Vel. Središtu sa Šljapićem Milutinom. 

U opštini Kumane nađena je u kući Stankovića Milutina jedna komu- 
nistička brošura „Selo i Komunizam", kod Eremića Svetozara naden je 
komunistički kalendar iz 1928. god. i radnički kalendar iz 1929. god., na 
kalendaru je ispisano crvenim mastilom „Radni čka Himna", koju je na- 
vodno on sam napisao. Obojica su uhapšeni i predati Drž. Tužioštvu u 
Vel. Bečkereku. 

U opštini Torda nađena je kod Molnara. Ferenca jedna brošura „Prvi 
Maj" 1928. god. štampana u Subotici i ista je zaplenjena. Osim napred 
navedenog materijala nije na teritoriji sreza novobe čejskog nađen nika- 
kav drugi materijal prilikom pretresa, nije se moglo utvrditi ni sedište 
komunističkih organizacija ni izvor propagandisti čkog komunističkog mate- 
rijala, niti se mogao utvrditi, da je promenjena taktika organizovanja 
propagande i agitacije. 

Na teritoriji sreza velikokikindskog, prema izveštaju sreskog na čel- 
nika, ne postoji komunistička ákcija u pravom smislu, već  ima nekoliko 
nezadovoljnika, laika koji krivo tuma če i shvačaju društveni poređaj. Nji- 
hov je ideal živeti u neredu i besposlici ali ugodno. Pored toga oni pod 
uticajem soc. i komunist. literature krivo shvaćaju modern pravac soci- 
jalnog poretka. Prilikom pretresa nađen je kod Medve Joške u Padeju, 
bivšeg predsednika saveza „Poljoprivrednih Radnika za Jugoslaviju", štam- 
bilj „Saveza Poljoprivrednih Zemljoradnika — na Filijala Padej", 7599 
ruskih rubalja u raznim banknotama, radni čki kalendari iz god. 1927., 1928., 
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i 1929. god. štampani u Subotici u cinkografiji Fišer u izdanju „Munkaš  
Naptar"*, potpuno u komunisti čkom duhu, sa slikama, koje podstiču na  
rušenje našeg državnog poretka. Za pronadeni novac izjavio je Medve,  
da ga je doneo iz Rusije prilikom povratka iz zarobljeništva i da mu je  
u Mariboru 1922. god. dozvoljen unos toga novca. Proveravanje ove izjave  
je u toku. Medve Joška je čovek ispod mediokriteta obi čnog seljaka, glup,  
osoran Mađar, bivši kočijaš vlastelinstva u Padeju, bio je u Rusiji zarobljen  
i tamo je preživeo razne faze boljševizma. Medve je stupio u vezu sa  
bivšim ruskim zarobljenicima iz Ade, Sente i Subotice, te 5u u Subotici  
organizovali 1928. god. radničku stranku, u kojoj glavnu reč  imaju Mađari  
i ista je stranka u vezi sa ostalim radni čkim strankama u našoj Državi i  
inostranstvu, a to je zaklju čeno iz toga, što je Medve dobio jedan list  
iz Beograda od jednog svog druga i taj mu je list zaplenjen. Prema izveš-  
taju sreskog načelnika Medve nije u stanju da povede ikakvu akciju  
niti da pribavlja pristalice u Padeju, jer je za to i suviše ograni čen.  

Prilikom pretresa kod Zakanj Janoša u Padeju, biv. blaga nika 
„Saveza Pol yjoprivrednih Radnika u Jugoslaviji",  nađeni su kalendari ,~Niun 
kaš Naptar i dopis uredništva „Falu es  Varoš" iz Subotice, kojim se traži  
obračun novina. Na njegovo ime dolazile su radničke novine iz Subotice.  

Zakanj je prodao spomenuti kalendar za 10 dinara po komadu  
ovima:  

1. Medve Joška, biv. predsednik Saveza Poljoprivrednih Radnika u  
Jugoslaviji, te kod biv. članova istog Saveza; 2. Sič  Antal, 3. Kiralj Janoš,  
4. Nemet Đuro, 5. Nemet Andraš, 6. Feher Janoš, 7. Mesaroš Ištvan, 8.  
Sirak Ištvan, 9. Nemet Janoš, 10. Feher Luka č, 11. Molnar Šandor, 12. Ko čiš  
Ferenc, 13. Horvat Šandor, 14. Šito Karolj, 15. Č ipak Istvan. Kod svih ovih  
je prilikom pretresa na đen komunistički kalendar i svi su oni skupa sa  
„korpusom-delikti" predati Drž. Tužioštvu u Vel. Kikindi. Preduzete su  
sve potrebne mere da u Padeju ne bude 1. avgusta nikakav pokret.  

Pri.likom pretresa Hakera Isidora trgovca i gostioničara u Sajanu,  
nađen je veliki broj mađarskih razvratničkih muzičkih nota, koje su zaple-  
njene, nađena su i dva revolvera, koji su tákođe oduzeti; protiv njega  
podnesena je tužba Drž. Tužioštvu i stavljen je pod polic. nadzor. U  
njegovoj gostionici održavaju Ma đari u Sajanu svojenedeljne zabave, a  
inače je prezadužen te će .kroz koji dan pasti po stečaj.  

Pretres je izvršen i kod drugih sumnjivih lica, ali nije ništa na đeno.  
Napred spomenuti štampar Fišer u Subotici ima brata, posednika  

javne kuće u Vel. Kikindi i u živom je saobraćaju sa vlasnikom štam-  
parije u Subotici. Grad. Policiji u Vel. Kikindi i u Subotici skrenuta je  
pažnja da paze na njihova ponašanja.  

Na teritoriji sreza Vel. Kikindskog nije ina če primećen nikakav  
rad komunista.  

Na teritoriji sreza pančevačkog nema eksponiranih komunista i  
sumnjivih lica, prema izveštaju sreskog na čelnika iz Pančeva, kod kojih bi  
bilo potrebno vršiti pretres.  

Na teritoriji sreza Starobečejskog nađen su prilikom pretresa kod  
Aleksijevića Živka u Srbobranu ove knjige i stvari: „Prilozi za naša  
sporna pitanja", „Komunalni program socijalisti čke partije", „Glavna duž-  
nost jednog socijal demokrata", „Socijalisti čke partije Jugoslavije", „Ago-
taciona biblioteka, Sila i nasilje u pitanju revolucionarne taktike", dve  
sveske „Prvi Maj", dva prepisa „Organizacija i kontrola uposlenja poljo-  
privredne radne snage", jedan  list od Zemaljskog Saveza Poljoprivrednih 
Radnika Novi Sad, jedan gumeni pečat „Zemaljskog Saveza Poljopriv-  
rednih Radnika Jugoslavije, Podružnica Srbobran", jedan imenik članova  
organizacije pomenutog Saveza i jedan dvocevni pištolj na kapsle.  

Kod Đuričinog Milana u Srbobranu nađena je knjiga „Socijalizam"  
od Pelagiča, knjiga „Pravilnik Opšteg Radničkog Saveza Jugoslavije", knji-
ga „Socijalistička Partija Jugoslavije", i dve sveske „Prvi Maj". Kod  

* U izdanju lista „Szervezett Munkás".  
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Popsavinog Velimira u Srbobranu nadena je knjiga „Proleterska klasna 
borba", dva socijalisti čka radenička kalendara. Pretres je vršen još kod 
5 lica ali nije ništa nadeno. Napred navedeni su skupa sa Pura č  Ilijom 
iz Srbobrana držali sastanke u privtnom stanu Aleksijevi ća Živka članova 
Zemljoradničkog [Zemaljskog] Saveza Poljoprivredn.ih Radenika u toku 
juna i jula meseca 1929. godine. Za ovu organixaciju nemaju dozvolu 
vlasti, a glavni je organizator Purač  Ilija, no kod njega prilikom pretresa 
nije ništa nadeno. Za nadene knjige i sveske izjavljuju da su ih kupili da 
rado čitaju sve knjige i novine te da su smatrali da iste knjige i sveske 
nisu protiv države. 

Protiv Puraća Ilije i drugove pokrenut je postupak zbog organizo-
vanja Poljoprivred. radenika bez odobrenja, posle isle đenja postupiče 
sreski načelnik po Zakonu o Zaštitu Javne Bezbednosti i Poretka u Državi. 

Prilikom pretresa u Starom Be čeju kod Šarvari Šandora nađene su 
dve slike biv. vladara Austro-Ugarske i Nemačke koje su oduzete; kod 
Bogića Živka nađeno je 5 komada socijalističkih novina, a kod Penzeš 
Đure jedan kalendar „Munkaš". Pretres je vršen još i kod drugih lica 
u St. Bečeju ali nije ništa nađeno. 

U Bačkom Petrovom Selu nadeni su prilikom pretresa komunistički 
spisi i kalendari kod ovih lica: 1. Kod Janoša Sekereša biv. opš. podkneza 
radnički kalendar „Munkaš Partinaptarok", koji sadrži komunisti čke član- 
ke, piše protiv današnjeg stanja države, a ina če mu je ulaz zabranjen, 
jedna članska radnička knjiga, jedna komunistička iskaznica, jedna zabra 
njena knjiga .,Na Grobu Agrarne Reforme", jedna knjiga „Jugoslovenski 
Proletarijat" i tri novine „Munkaš Servezet"*, 2. kod Sabo Imre Vig 
jedan radnički kalendar za 1929. god., jedna radnička knjižica, tri pisanke 
konceptirane olovkom za štampanje brošura, knjiga „Današnja Buržo-
aziJa", knjiga „Na grobu agrarne reforme" , koja piše protiv naše države. 
3. Kod Šendeleš Ivana nadena su dva radnička kalendara za 1928/1929. 
god., koji sadrže ,komunističke članke, 4. Kod Mešter Ferenca naden je 
radnički kalendar za 1928. god., komunisti čke sadržine; njegovo rasturanje 
je zabranjeno. 5. Kod Jager Ferenca na đena su dva komunistička letaka 
koji su štampani na nepoznatom mestu. 6. kod Majer Ištvana nađena 
e jedna članska karta Zem.ljoradni čke Centrale Jugoslavije iz 1928. g. 7. 

Kod Levai Janoša nađena su dva kalendara „Pešti Hirlap" za 1928. g. i dve 
novine „Pešti Hirlap". 8. Kod Hajdú Josifa na đen je jedan stari i zardani 
revolver. 9. Kod Bečkei Petera nadena je jedna slika biv. Austrijskih 
vladara i Saveznika. 10. Kod Kardoš Ištvana nadene su članske iskaznice za 
1928/1929. god. 

Pošto su kod Sekereš Janoša i Sabo Imre Viga nadene komunisti čke 
stvari, lišeni su slobode i predati su sa svima spisima Drž. Tužioštvu u 
N. Sadu. 

U Baćkom Gradištu pretres je doneo negativan rezultat. 
Osim napred spomenutog nije na teritoriji sreza Starobečejskog ništa 

drugo nađeno. 
Što se 2. tačke naređenja moglo se do sada utvrditi da je sedište 

sviju važnijih komunisti čkih organizacija i delatnosti na podru čju ove 
oblasti Veliki Bečkerek, što je u ostalom dovoljno dokazano a i sa velikim 
brojem uhapšenih vođa istaknutih komunista čiji spisak čast mi je pri- 
ložiti. Gradska Policija u Vel Be čkereku sa svojim energičnom radom 
pokazala je jednu delatnost za pohvalu ga i sada energi čno radi na tome, 
da se ne samo pojedina lica već  i čitav sistem propagande i agitacije 
otkrije i utvrdi. 

U pogledu načina, .kojima se vrši naoružanje borbenih odbranbenih 
grupa t. j. nabavka oružja i eksploziva, za sada se još nije moglo ništa 
pozitivnog ustanoviti. 

Prilikom poslednjih hapšenja od strane policije u Vel. Be čkereku 
ustanovljeno je, da su se pojedini članovi mesnog i okružnog komiteta 
godišnje 2-3 puta menjani. Primetilo se, da komuniste naro čito ženske 

* „Szervezett Munkás" 
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osobe upotrebljavaju za kurirsku i pismonašku službu i to kako u mestu,  
tako i van mesta stanovanja,  jer je ovaj način zgodan i neupadljiv. 
Konstatovalo se, da članovi ~omunističke partije šalju svoje žene i ćerke  
kod drugih članova, jer su ove veze najpogodnije.  

Novac koji šalje za pomoć  i za agitaciono sredstvo komunistima,  
predaje se uvek pod lažnim imenom; tako na pr. Josif Štern berberin u  
Vel. Bečkereku, uhapšen još pre 40 dana, dobio je iz Zagreba 2000,—  
dinara poštanskom uputnicom. Šef policije je ustanovio da je predavaoc  
novca nepoznata ličnost zagrebačkoj Novac se šalje redovno  
indiferentnoj osobi, koja posle ima da preda predsedniku komiteta.  

Letke štampaju van gradskog rejona kod običnih, apsolutno nesum-  
njivih ličnosti redovno nepismenih i pod raznim izgovorima.  

pogledu trojke i petorke nije se ustanovilo, da se sistem prome-  
nuo. Ćeli e se sastaju na ulicama , na kupanju, ili bilo kod kakve zgodne 
prigode  ne bude upadljivo.  

cilju suzbijanja razorne akcije komunista mišljenja sam, da bi  
potrebno bilo učiniti sledeće:  

Zabraniti rad „Radničkim Sport Klubovima", koja su legla komunis-  
tičkog podmlatka.  

Što se češće i na neprimetan način vršiti kučne i lične pretrese  
kod sviju sumnjivih i komunizmu naklonjenih lica, a naro čito pak držati  
pod smotrom inteloktualce i tipografe, +koji se nalaze i kretaju u njiha  
vom društvu, jer prema svima indicijama u dosadašnjem traganju i izvi-  
đanju njima povereno organizovanje radni čkog staleža prema postoječim  
„Pravilima" komunističke partije u Jugoslaviji.  

Voditi stalnu i obazrivu kontrolu ne samo na grani čnim mestima,  
već  i u mestima prispevanja nad svima strancima bez obzira na to iz  
koje su Države došli i kako su obrazložili u putnoj ispravi potrebu dolaska  
u našu Državu.  

No za sve ove i još druge potrebne preventivne mere u cilju suzbijanja  
razorne akcije komunista potrebno je pre svega dvoje: Inteligentno,  
okretno, potpuno pouzdano i stručno školovano policijsko osoblje, a  
drugo materijalna sredstva. Za honorisanje specijalnih organa policije  
i za pokriče raznih potrebnih izdataka za pronalaženje i dobijanje potreb-
nih podataka o sistemu i radu komunista. Naime u svakom većem  
gradu potrebno bi bilo ne na teret gradskog budžeta, ve ć  na teret M.U.P.*  
dodeliti dva-tri stručno izobražena umešana i iskusna agenta, koji bi u  
svakom pogledu počinjeni bili šefu gradske policije, a koji bi imali za 
zadatak da ne samo motre i zailaze u društva komunista, već  po potrebi  
da prividno sarađuju sa istima. Da samo pismenim putem dolaze u dodir  
sa svojim pretpostavljenima, kako bi na taj način ostali sa svim neopa-  
ženi. Da se radi dobijanja uputstva imaju nalaziti od vremena na vreme  
u indiferentnim ustanovama, lokalima i to kao bolnica, klanica i sli čno  
kao i na taj način nebi nikom upali u oči.  

jednom rečju da bi što manji dodir imali sa organima vlasti pred  
publikom. Delokrug i rad bi im se morao sa specijalnim propisima opre-  
deliti. Prinadležnost bi im trebalo specijalno ustanoviti šta više za neke  
slučajeve uz tačan naknadni obračun i izvesne svote staviti na raspolo-
ženje na najviše do 1000,— dinara mese čno, ali u slučaju najmanje zlo-
upotrebe imali bi se sa najstrožim kaznama kazniti. U koliko pak ovo za  
sada još nebi bilo moguće, to bi se jednim specijalnim zakonom imali  
kažnjavati svi oni koji aktivno, posredno ili neposredno rade ili sudeluju  
bilo u kakvoj formi ili organizaciji komunisti čkoj.  

Čim budem saznao novije detalje prema traženju Vašeg naredenja  
pod Pov. Broj: 18520/1929, odmah ću ih Vam dostaviti.  

Molim da ovaj izveštaj na povoljno znanje uzeti izvolite.  
Vel. Bečkerek, 25. jula 1929. godine.  

Zastupa Velikog župana  
Pravni Referent Beogradske Oblasti:  

* Ministarstvo unutrašnjih poslova. [Arhiv Vojvodine, fđ  126. II — 14172/930]  
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A Belgrádi Kerület Főispánja 
Biz. Szám: 959/1929: 
Tárgy: Jelentés a kommunistáknál tartott kutatásokról. 

A Belügyminisztérium Közbiztonsági Osztályának 
Belgrád 

Az 1929. júl. 11-én kelt Biz. 18520 sz. rendelet alapján tisztelettel jelen-
tem, hogy a kerület valmennyi városában és járásában kutatásokat tar-
tottak a kommunistáknál. 

1929. július 18-án Nagybecskereken a rendőrség házkutatást tartott 
25 helyen, a legkiemelkedőbb kommunistáknál, amelynek eredményeként 
ma is 15 kommunista rendőrségi őrizetben van. A nyomozás még fo-
lyik, amelynek befejeztével a teljes anyagot az Államvédelmi Bíróság-
nak adjuk át. Július 16-án éjjel Nagybecskerek város területén szerb és 
magyar nyelvű  elszórt kommunista röpcédulákat találtak az alábbi tar-
talommal: „Le a nagytőke és a fasizmus diktatúrájával! Le I. Sándorral, 
a véres kutyával! Le a becskereki börtönnel! Éljen a munkás- és paraszt-
hatalom! Éljen a kommunista párt és az ifjúság! Éljen Szovjet-Oroszor-
szág! Éljen a fegyveres fölkelés, a kommunista ifjúság és a kommunis-
ta párt! 

Július 20-án letartóztatták Stanulov Miodrágot, aki Ni četin Slavkó-
val, a kereskedelmi akadémia végzett hallgatójával, Aleksi ć  Mito egye-
temi hallgatóval, akik ugyancsak letartóztatásban vannak, továbbá Tran-
ković  Jovánnal és Davidović  Radivojjal, akikről 1929. június 12-én Biz. 
590 sz. alatt terjesztettem be a Címnek jelentést, egy ötös csoport tagja 
volt. Adeksić  Mito futárszolgálatot teljesített Nagybecskerek és Szabadka 
között. Stanulov Miodrag jegyzőkönyvileg beismerte, hogy tagja a kom-
munista pártnak. Július 22-e éjjelén öngyilkosságot kísérelt meg, zsebkés-
sel átvágta az ereket és inakat a bal karján, amiért most kórházban van. 
A városi főorvos szerint a seb nem veszélyes. Szabadságuktól megfosztot-
tak még: Barjaktarev Dušan, kereskedősegéd, Kolinger Ferenc, kőműves, 
Maksimović  Dragutin kovács, Granić  Zdravko cipész, Bisoff Miklós, szabó. 
Pinket Jovan, kőműves, Vanbah Jovan, kereskedő, Lapuh Márton, lakatos, 
Szőnyi Péter gépkocsivezető  és Tóth János napszámos. 

Mindezekről a nagybecskereki városi rend őrkapitány 1929. július 22-én 
szig. biz. 38/1929. szám alatt jelentést terjesztett fel a Címnek. 

A városi rendőrség jelentése szerint Nagykikinda város területén a 
kommunista pártnak nincs olyan híve, akiknél házkutatást kellett volna 
tartani. A rendőrség különös figyelemmel kísérte a volt parasztpárt kö-
vetőit, valamint a gyári munkásokat, azonban ezeknél eddig semmi gya-
núsat nem észlelt. 

Az Ókanizsai városi rendőrség a csendőrség közreműködésével szemé-
lyi motozást végzett és házkutatást tartott azoknál a személyeknél, akikr ől 
gyanítható, hogy hajlamosak a kommunizmusra. Az említett kutatások alkal-
mával nem találtak kommunista propagandaanyagot, azonban két sze-
mélynél elrejtett pisztolyt találtak, amelyekhez fegyvertartási engedélyük 
nem volt. Pisztolyt találtak Kókai Dezső  cipőipari munkásnál és Cigler 
Kálmán kőművesnél* találták. Ciglernél 75 6,35 mm kaliber ű  golyót is ta-
láltak, azonban az illető  Belgrádban dolgozik, ezért Belgrád Város Ható-
ságát kérték fel, hogy őt kihallgassa. 

Pancsova város területén a városi rendőrség kutatást tartott minden 
gyanús személynél, és Bíró Antalnál kommunista tankönyveket talált, ame-
lyekből 4 darabot mellékelek. Bíró Antalt átadjuk a bíráságnak, az anya-
got a korábban letartóztatott pancsovai illet őségű  Hartmann Andrástól 
kapta, aki ellen az Államügyész vádat emelt az Államvédelmi Bíróságnál. 

A Zenta város területén a kommunistáknál és a kommunizmusra haj-
lamos személyeknél végzett személyi motozások és a házkutatások ered-
ménytelenek voltak, a kutatást az alábbi ismert kommunistáknál hajtot-
ták végre: 

* A valóságban asztalos. 
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Katona János, keresked ősegéd, jelenleg földműves, 31 éves, ma-
gyar, 1928. december 4-én államellenes tartalmú röpcédulák terjesztésé-
nek gyanúja miatt letartóztatták, öt hónapig vizsgálati fogságban volt, 
majd kiengedték, hogy szabadlábon védekezzen; most visszahúzódva él, 
és gazdálkodással foglalkozik. 

Nešić  Isidor, szerb, 39 éves, borbély, öt hónapig vizsgálati fog-
ságban volt Katona Jánossal, majd kiengedték, hogy szabadlábon véde-
kezzen; most visszahúzódva él, és a magatartása nem gyanús. 

Takács István, magyar, 36 éves, földm űves, a független földmunká-
sok agilis tagjaként ismert. 5 hónapi vizsgálati fogságban volt, mint az 
előbb említettek, és kiengedték, hogy szabadlábon védekezzen. A fogság-
ból való visszatérése óta a rend őrség nem észlelt magatartásában semmi 
gyanúsat. 

Bóka Imre, magyar, 36 éves, péksegéd, a független munkások agi-
lis tagjaként ismert és Katona János bizalmas barátja, akivel 5 hónapot 
töltött együtt vizsgálati fogságban, majd kiengedték, mint a többieket, 
az időtől semmi gyanúsat nem észleltek körülötte. 

Valamennyien állandó és erős rendőrségi megfigyelés alatt vannak. 
A kutatást Zentán végrehajtották azoknál a gyanús és a kommunista 

eszmék befogadására hajlamos személyeknél is, akik agilitásukkal kit űn-
tek a független munkáspárt szervezése körül: 

Lévai [tövei!] Mihály, magyar, 24 éves, cipészsegéd. 
Stojkov Aleksandar, szerb, 29 éves, cipészsegéd. 
Pavlišić  Vladimir, szerb, 23 éves, cipészsegély. 
Hock Rudolf, magyar, 22 éves, asztalossegéd. 
Belec Ferenc, magyar, 23 éves asztalos. 
Pecarski Vlajko, szerb, 27 éves cipészsegéd. 

A kutatás eredménytelen volt. 

A Száva menti járás területén, az umkai járási f őszolgabíró jelentése 
szerint, nincs olyan személy, akinél kutatást kellett volna végezni. 

A vračari járás területén három olyan gyanús személynél végeztek 
kutatást, akik hajlamosak a kommunista eszmék befogadására, azonban, 
a vračari járási főszolgabíró jelentése szerint, nem találtak náluk sem-
milyen anyagot. 

A törökkanizsai járás területén a kommunistáknál és a kommunista 
eszmék befogadására hajlamos személyeknél végzett kutatások negatív 
eredménnyel zárultak. A kovačicai járás területén Debelyacsa községben 
találhatók kommunista eszmék befogadására hajlamos személyek, még-
pedig: Živković  Dragoljub és Gajloći Dragoljub, akik Umkáról költöztek 
ide, és akik, a Száva menti járás f őszolgabírójának jelentése szerint, a 
kommunista párt követ ői, azaz az említett pártnak a Száva menti járási 
titkárai voltak. A kutatás alkalmával nem találtak náluk semmit. Živ-
ković  Dragoljub a debelyacsai Agrárközösség elnöke, azonban a járási f ő-
szolgabíró ki fogja adni a szükséges rendelkezést, hogy az Agrárközösség 
tisztét más töltse be, egyrészt hogy az Agrárközösség tagjai közötti eset-
leges kommunista propagandát megakadályozza, mivel Živkovi ć  az érte-
kezleteket a saját házában tartja, másrészt, hogy a tevékenységét jobban 
figyelemmel lehessen kísérni. 

A zsablyai járás területén tartott kutatások alkalmával a zsablyai 
illetőségű  Dužnin Stevánnál 5 könyvet találtak, ezeket mellékelem; a 
zsablyai illetőségű  Etinski Žarkónál 24 különböz ő  kommunista könyvet 
találtak, amelyek ugyancsak mellékelve vannak. Mindketten büntetettek, 
az újvidéki Kerületi Bíróság 2-2 év börtönre ítélte őket kommunista te-
vékenység miatt. A kutatás a többi gyanús személynél negatív eredmény-
nyel zárult. 

A zentai járás területén 26 személynél végeztek kutatást: tizennyolc-
nál Horgoson és nyolcnál Adán. A kutatás alkalmával az említett szemé-
lyeknél semmilyen anyagot sem találtak. Egyedül Horgoson a július 5-ét ől 
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8-áig tartó kutatások alkalmával három személynél három revolvert ta-
láltak. Ezek a személyek ellen kihágási eljárást indítottak jogtalan t űz-
fegyvertartás miatt. 

A titeli járás területén 13 személynél végeztek kutatást és Csupán Fel-
sőkabolban Perin Lazar cipészsegédnél találtak könyveket: Rajko Jova-
nović  Glavnjača kao sistem [Börtön mint rendszer] és Karl Marx Nad-
nica, cena i profit [Bér, érték és profit] című  könyvét. Perin Lázárt fegy-
veres kísérettel az illetékes községbe, Verbászra toloncolták és rend őrségi 
megfigyelés alá helyezték, a könyveit pedig elkobozták. 

A módosi [Jaša Tomić] járás területén július hónapban hajtották vég-
re a kutatásokat a kommunistáknál, és ekkor tartóztatták le és adták 
át a bíróságnak: Németh Pétert, Deák Tojásos Andrást, Gulyás Antalt, 
Tóth Andrást, Biacsi Mátyást, Martó Terézt, Psodarov Mirkót, László Pált, 
Kovács Ferencet, Kazi Mátyást, Nagy Antalt, Németh Rózsát, Nagy Györ-
gyöt és Tóth Ilonát. A megismételt kutatás alkalmával ezeknél a kommu-
nistáknál és kommunista eszmék befogadására hajlamos személyeknél a 
módosi járás területén Kazán Jánosnál, Felvinc Jánosnál és Katalinnál, 
Harkai Jánosnál, Ratkov Pavlenál, Kérges Györgynél, Somogyi Antalnál, 
Szabó Istvánnál és Jánosnál a Szervezett Munkás naptárát, 105 darab Bel-
grádban, a Tucović  nyomdában 1927-ben nyomtatott választási falragaszt, 
43 darab Radnom narodu Varoši i Sela Jugoslavije [Jugoszlávia Városai 
és Falvai Dolgozó Népéhez!] című  falragaszt találtak, továbbá Ratkov 
Pavlenál egy revolvert, amelyhez nem volt engedélye. A nyomozást lefoly-
tatták, és a nagybecskereki illetőségű  Felvinc Istvánt valamint a módosi 
illetőségű  Szabó Jánost átadták a bíróságnak, a többit pedig a legszigo-
rúbb rendőrségi megfigyelés alá helyezték. Ratkov Pavletól elkobozták a 
revolvert, és ellene kihágási eljárást indítottak. 

Nagybecskerek területén az alábbi közösségekben végeztek személyi 
motozást és házkutatást a kommunistáknál és a kommunista eszmék befo-
gadására hajlamos személyeknél: Felsőmuzslyán [Gornja Mužlja] ahol ed-
dig igen nagy számban voltak, mégpedig a Munkáspárt cégére alatt; Ma-
gyarittabén, Eleméren, Törzsudvarnokon [Banatski Dvor] és Banatski . Du-
šanovácon, amely községekben elenyésző  számú kommunista van, jobbára 
a szegény napszámosok soraiból, akik korábban a nagybecskereki szak-
szervezet utasításai szerint tevékenykedtek. A kutatás során nem ta-
láltak semmilyen anyagot. 

A törökbecsei járás területén a személyi motozások és házkutatások 
során az alábbiakat találták: Melencén Nem čev Milutin házában két, egé-
szében kommunista tartalmú levelet találtak, amelyet ő  a melencei illető-
ségű  Šljapić  Milutintól, unokaöccsétől kapott. Ezekben nagybátyjának, 
Milutinnak, azt javasolja, hogy semmilyen hatáságnak ne adja ki az ő  
nagyszeredi [Veliko Središte] tartózkodási helyét, ahol bizonyos Brki ć  Bo-
židar tanítóval fog találkozni. A jelenlegi rezsimet „állami cécónak" nevezi. 
Az említettnél megtalálták még a Radnička Borba két számát is, amit Ame-
rikából kapott, valamint egy Amerikából származó rezolúciót a kommu-
nisták üldözéséről Jugoszláviában. Az említett dolgokat elkobozták és az 
Államvédelmi Bíróságnak továbbították. Az Államvédelmi Bíróság továb-
bi rendeltetéséig Nemčev Milutin Melencén marad. Šljapić  Milutin vizs-
gálati fogságban van Melencén az említett levelek, valamint a kommuniz-
musnak a munkások között való terjesztése miatt az Államvédelmi Bí-
róság további rendelkezéséig. A verseci f őszolgabíró értesítést kapott 
Brkić  Božidar nagyszeredi tanító Šljapi ć  Milutinnal való kapcsolatairól. 

Kumán községben Stankovi ć  Milutin házában Selo i komunizam [A 
falu és a kommunizmus] című  brosúrát találták, Eremić  Svetozarnál pe-
dig kommunista naptárt 1928-ból és munkásnaptárt 1929-ből; a naptárra 
piros tintával le van másolva a Munkáshimnusz, amit állítása szerint, ő  
maga másolt le. Mindkettőjüket letartóztatták és átadták a nagybecskereki 
államügyésznek. 

Torda községben Molnár Ferencnél egy Szabadkán nyomtatott brosú-
rát találtak, Május 1. 1928., ezt el is kobozták. Az említett anyagon kívül 
a törökbecsei járás területén egyéb anyagot nem találtak a kutatás során, 
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nem lehetett felfedni a kommunista szervezetek székhelyét, sem a kommu-
nista propagandaanyag forrását, azt sem lehetett megállapítani, hogy a 
propaganda és az agitáció szervezésének taktikája megváltozott-e. 

A főszolgabíró jelentése szerint a nagykikindai járás területén kom-
munista tevékenység a szó valódi értelmében nem létezik, azonban van 
néhány elégedetlen, laikus, aki tévesen fogja fel és magyarázza a társa-
dalmi rendet. Ezeknek az eszménye: fejetlenségben és munkátlanságban, 
de könnyen élni. Azonkívül, a szocialista és kommunista irodalom hatására 
helytelenül fogják fel a szociális rend korszerű  irányvonalát. A kutatás 
során Medve Jóskánál, Padén, a Jugoszláv Földmunkások Szövetségének az 
elnökénél megtalálták a Jugoszláv Földmunkások Szövetsége Padéi Fiók-
szervezetének a pecsétjét, találtak még 7599 orosz rubelt különböz ő  cím-
letű  bankjegyekben, Szabadkán, a Fischer nyomdában nyomtatott mun-
kásnaptárakat 1927., 1928. és 1929. évre, a Munkásnaptár* kiadásában, 
egészében kommunista szellemben, olyan képekkel, amelyek az államren-
dünk megdöntésére serkentenek. A talált pénzre vonatkozóan Medve ki-
jelentette, hogy azt az Oroszországból való hazatértekor hozta magával, 
és hogy Mariborban 1922-ben engedélyezték neki. A kijelentés ellen őrzése 
folyamatban van. Medve Jóska a paraszt átlagos színvonala alatti ember, 
korlátolt, indulatos magyar, a padéi uradalom volt kocsisa, Oroszország-
ban volt fogságban, ott átélte a bolsevizmus különböző  fázisait. Medve 
kapcsolatba lépett az adai, zentai és szabadkai volt orosz hadifoglyokkal, 
és Szabadkán 1928-ban megszervezték a munkáspártot, amelyben vezet ő  
szerepük a magyaroknak van, és amely kapcsolatot tart a hazai és kül-
földi munkáspártokkal. Ez abból következik, hogy Medve Belgrádból egy 
elvtársától egy lapot kapott; ezt a lapot is elkobozták. A f őszolgabíró je-
lentése szerint Medve nem képes semmilyen akció levezetésére, sem pedig 
követők megnyerésére Padén, mert ahhoz túlságosan korlátolt. 

Padén, Zákány Jánosnál, a Jugoszláv Földmunkások Szövetsége pénz-
tárosánál Munkásnaptárakat, valamint a Falu és Város szerkeszt ősé-
gének a levelét találták, amelyben a lapokkal való elszámolást kérik. Az á 
nevére érkeztek a munkáslapok Szabadkáról. 

Zákány 10 dinárért adott el az említett naptárból a következ őknek: 
1. Medve Jóskának, a Jugoszláv Földmunkástik Szövetsége volt elnö-

kének, valamint a volt szövetség tagjainak; 2. Szűcs Antalnak, 3. Király 
Jánosnak, 4. Németh Györgynek, 5. Németh Andrásnak, 6. Fehér Jánosnak, 
7. Mészáros Istvánnak, 8. Szirák Istvánnak, 9. Németh Jánosnak, 10. Fehér 
Lukácsnak, 11. Molnár Sándornak, 12. Kocsis Ferencnek, 13. Horváth Sán-
dornak, 14. Sütő  Károlynak, 15. Csipak Istvánnak. Mindezeknél a kutatás 
alkalmával megtalálták a kommunista naptárt, és őket valamennyiüket 
corpus delictivel együtt átadták a nagykikindai államügyésznek. Minden 
szükséges intézkedést megtettek, hogy Padén augusztus 1-én semmilyen 
megmozdulás ne legyen. 

Szajánban, Hacker Izidor kereskedő- és vendéglősnél végzett kuta-
tás alkalmával nagyszámú magyar, erkölcstelen zeneművet találtak, ame-
lyet elkoboztak; találtak még 'két revolvert is, amelyeket ugyancsak el-
koboztak, vádat emeltek ellene az államügyésznél, őt magát rendőrségi 
megfigyelés alá helyezték. Az ő  vendéglőjében tartják a száján magyarok 
a vasárnapi mulatságaikat, egyébként túlságosan eladósodott, hamaro-
san csődbe jut. 

Más gyanús személyeknél is végeztek kutatást, azonban nem talál-
tak semmit. 

A fentebb említett szabadkai Fischer nyomdásznak van egy fivére, 
akinek nyilvánosháza van Nagykikindán, és gyakran érintkezik a sza-
badkai nyomdatulajdonossal. Felhívták a nagykikindai és a szabadkai 
rendőrséget, hogy a magatartásukat figyeljék. 

A nagykikindai járás területén egyébként nem észleltek kommunista 
tevékenységet. 

* A Szervezett Munkás kiadásában. 
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A pancsovai járás területén — a pancsovai főszolgabíró jelentése sze-
rint'— nincs exponált kommunista, sem gyanús személy, akinél kutatást 
kellett volna végezni. 

Az óbecsei járás területén a kutatás alkalmával Aleksijevi ć  Živkónál 
Szenttamáson az alábbi könyveket és egyéb dolgokat találták: Prilozi za 
naša sporna pitanja [Adalékok vitás kérdésekhez], Komunalni program 
socijalističke partije [A szocialista párt kommunális programja], Glavna 
dužnost jednoo. socijaldemokrata [A szociáldemokrata f ő  feladata], Soci-
jalističke partije Jugoslavije [Szocialista pártok Jugoszláviában], Agita-
ciona biblioteka, Sila i nasilje u pitanju revolucionarne taktike [Agitációs 
könyvtár: Erő  és erőszak a forradalom taktikájában], két füzet: Prvi Maj 
[Május 1.], két másolat: Organizacija i kontrola uposlenja poljoprivred- 
ne radne snage [A mezőgazdasági munkaerő  munkáltatásának megszerve-
zése és ennek ellenőrzése], egy lap A Földmunkások Országos Szövetségét ől 
Újvidékről, A Jugoszláv Földmunkások Országos Szövetsége Szenttamási 
Csoportjának egy gumibélyegzője, az említett szövetség szervezete tagjai-
nak a névsora és egy kétcsövű  kapszlis pisztoly. 

Đuričin Milannál Szenttamáson a következő  könyveket: Szocijalizam 
[A szocijalizmus] Pelagićtól, Pravilnik Opšteg Radni čkog Saveza Jugosla-
vije [A Jugoszláv Általános Munkásszövetség Alapszabálya], Socijalisti čka 
partija Jugoslavije [A jugoszláv Szocialista Párt], valamint két Prvi Maj 
[Május 1.] című  füzetet. Popsavin Velimirnél Szenttamáson találták a 
Proleterska klasna borba [A proletár osztályharc] című  könyvet és két 
szocialista munkásnaptárt. Még további 5 személynél végeztek kutatást, 
de nem találtak semmit. A fent említettek a szenttamási Pura ć  Ilijával 
egyetemben Aleksijevi ć  Živko magánlakásán tartották a Földmunkások 
Országos Szövetsége tagjainak az összejöveteleit 1929 júniusában és júliu-
sában. A ,  szervezetnek nincs működési engedélye a hatóságtól; a fő  szer-
vező  Purać  Ilija, bár a kutatás során nála nem találtak semmit. A talált 
könyvekkel kapcsolatban kijelentették, hogy azokat vásárolták, hogy min-
den könyvet és újságot szívesen olvasnak, és úgy gondolták, hogy ezek a 
könyvek és füzetek nem államellenesek. 

Purać  Ilija és társai ellen eljárást indítottak a mez őgazdasági mun-
kások engedély nélküli szervezése miatt; a nyomozás befejeztével a f ő-
szolgabíró az állambizottsági törvény szerint fog eljárni. 

Az Óbecsén végrehajtott kutatások során Sárvári Sándornál két képet 
találtak Ausztria—Magyarország és Németország egykori uralkodójáról, 
amelyeket elkoboztak; Bogié Zivkónál 5 darab szocialista újságot találtak, 
Pénzes Györgynél pedig egy Munkásnaptárt. Óbecsén más személyeknél 
is végeztek kutatásokat, azonban nem találtak semmit. 

Péterrévén a kutatások során az alábbi személyeknél találtak kom-
munista iratokat és naptárakat: 1. Szekeres Jánosnál, volt községi albí-
rónál munkásnaptárt találtak, amely kommunista cikkeket tartalmaz, az 
állam jelenlegi berendezése ellen ír, egyébként a behozatala tiltott; talál-
tak még egy munkás tagsági könyvet, egy kommunista igazolványt, egy 
betiltott könyvet: Az agrárreform sírjánál, továbbá a Jugoslovenski prole-
tarijat [A proletariátus Jugoszláviában] cím ű  könyvet, valamint a Szer-
vezett Munkás című  lap három számát találták; 2. Víg Szabó Imrénél egy 
1929-es Munkáspárt, egy munkakönyvet, három ceruzával teleírt füzetet, 
amelyek nyomtatandó brosúra anyagát tartalmazzák, Današnja buržoazija 
[A mai burzsoázia] című  könyvet, valamint Az agrárreform sírjánál cím ű  
könyvet találták, amely az államunk ellen ír; 3. Sindeles Jánosnál két Mun-
kásnaptárt találtak 1928-ra és 1929-re, amelyek kommunista cikkeket tartal-
maznak; 4. Mester Ferencnél kommunista tartalmú 1928-as Munkásnap-
tárt találtak, amelynek a terjesztése tiltva van; 5. Jáger Ferencnél két 
kommunista röpcédulát találtak, melyet ismeretlen helyen nyomtattak; 
6. Mayer Istvánnál a Jugoszláv Földmunkás Központ 1928-ra szóló tag-
sági  könyvét találták; 7. Lévai Jánosnál a Pesti Hírlap két, 1928-as naptá-
rát, valamint a Pesti Hírlap két számát találták; 8. Hajdú Józsefnél egy 
régi, berozsdásodott revolvert találtak; 9. Becskei Péternél az osztrák ural-
kodók és szövetségeseik egy képét találták meg; 10. Kardos Istvánnál 
1928/1929-re szóló tagsági könyveket találtak. 
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Mivel Szekeres Jánosnál és Víg Szabó Imrénél kommunista dolgokat 
találtak, megfosztották szabadságuktól és minden irattal együtt átadták 
őket az új vi eki Államügyészségnek. 

Bácsföldváron a kutatás negatív eredménnyel zárult. 
A fent említetteken kívül az óbecsei járás területén egyebet nem 

találtak. 
Ami a rendelet 2. pontját illeti, megállapítható az eddigiekb ől, hogy 

e körzetben minden fontosabb kommunista szervezet és tevékenység köz-
pontja Nagybecskerek, amit egyébként kell ően bizonyít a letartóztatott 
kiemelkedő  kommunista vezetők nagy száma is; a letartóztatottak név-
jegyzékét tisztelettel mellékelem. A nagybecskereki városi rend őrség dí-
cséretére válik az az energikus munka, amellyel nem csupán egyes szemé-
lyek, hanem az egész propaganda- és agitációs rendszer felfedésére és kö- 
rülhatárolására törekszik. 

A harci önvédelmi csoportok felfegyverzésének módjára vonatkozóan, 
azaz a fegyverek és a robbanóanyag beszerzésére vonatkozóan eddig még 
semmi bizonyosat nem sikerült megállapítani. 

A nagybecskereki rendőrség legutóbbi letartóztatásai során megál-
lapították, hogy a helyi és a kerületi pártbizottság némely tagjai évente 
ketszer-háromszor cserélődtek. Megfigyelték, hogy a kommunisták futár-
és levélkézbesítő  szolgálatra különösen a nőszemélyeket alkalmazzák mind 
helyben, mind lakóhelyükön kívül, mivel ez a módszer alkalmas és nem 
szembetűnő. Megállapítást nyert, hogy a kommunisták feleségüket és leá-
nyukat küldik más párttagokhoz, mert összeköt őként a legmegfelelőbbek. 

A kommunistáknak segélyként vagy agitációs célokra küldött pénzt 
mindig álnéven adják fel; így pl. Stern József nagybecskereki borbély, 
akit 40 nappal ezelőtt tartóztattak le, Zágrábból 2000 dinárt kapott posta-
utalványon. A rendőrség főnöke megállapította, hogy a pénz feladója a zág 
rábi rendőrség számára ismeretlen. A pénzt rendszerint indiferens sze-
mélynek küldik, akinek azt később kötelessége átadni a pártbizottság el-
nökének. 

A röpcédulákat a város körletén kívül, különböző  ürüggyel egyszerű , 
egyáltalán nem gyanúsítható, rendszerint írástudatlan személyeknél nyom-
tatják.  

A három- és öttagú csoportok tekintetében nem állapították meg, 
hogy a rendszer megváltozott volna. A sejtek az utcán, fürdésen vagy bár-
hol találkoznak, ahol az alkalmas és nem szembetűnő . 

Az a véleményem, hogy a kommunisták romboló akcióinak megakadá-
lyozása céljából az alábbiakat kellene foganatosítani: 

Be kellene tiltani a munkás sportklubok tevékenységét, mert azok az 
ifjú kommunista gócai. 

Minél gyakrabban és észrevétlenül személyi motozást és házkutatást 
végezni minden gyanús és a kommunista eszmék befogadására hajlamos 
személynél; megfigyelés alatt kell tartani különösen az értelmiségieket és 
a nyomdászokat, valamint azokat, akik velük érintkeznek, mivel minden 
eddigi nyomozás és vizsgálat gyanújele arra utal, hogy a Jugoszláv Kom-
munista Párt érvényes szabályai szerint rájuk van bízva . a munkásosztály 
szervezése. 

Állandóan és körültekintően ellenőrizni kell minden külföldit, nem 
csupán a határállomásokon, hanem a megérkezés helyén is, függetlenül at-
tól, hogy mely országból érkeztek az útlevelükben mivel indokolták az or-
szágba való beutazásukat. 

Az említetteken kívül a kommunista romboló akciók megakadályo-
zása céljából a további szükséges megel őző  intézkedések közül mindenek-
előtt kettő: művelt, találékony, teljesen megbízható és szakmailag képzett 
rendőrségi alkalmazottak; másodszor: anyagi eszközök a különleges rend-
őrségi szervek díjazására, valamint a kommunisták szervezetér ől és tevé-
kenységéről szóló adatok felkutatása és begyűjtése körüli különböző  szük-
ségszerű  kiadások fedezésére. 

649 



Pontosabban: minden nagyobb városban szükség lenne, nem a városi 
költségvetés, hanem a BM* terhére beosztani 2-3 szakképzett, ügyes és 
tapasztalt ügynököt, akik minden tekintetben a városi rend őrfőnök beosz-
tottjai lennének, és akiknek nem csupán az lenne a feladatuk, hogy fi-
gyeljék a kommunistákat és beférkőzzenek köreikbe, hanem az is, hogy 
szükség esetén látszólag együtt is m űködjenek azokkal. Feletteseikkel csak 
írásban érintkezhetnek, hogy ezáltal teljesen észrevétlenek maradjanak. 
Utasítások átvétele céljából időről időre indiferens intézményekben, nyil-
vános helyeken is meg kell fordulniuk, mint pp1. kórházban, vágóhídon és 
egyebütt, de úgy, hogy ez senkinek se legyen felt űnő . 

Egyszóval, hogy a hatósági személyekkel a nyilvánosság előtt minél la-
zább legyen a kapcsolatuk. Hatáskörüket és tevékenységüket külön el őírással 
kellene szabályozni. Javadalmazásukat külön kellene megállapítani, mi 
több, bizonyos esetekben, utólagos pontos elszámolás mellett, bizonyos 
összeget, havonta legtöbb 1000 dinárt, rendelkezésükre kellene bocsá-
tani; azonban a legcsekélyebb visszaélést is a legszigorúbban kellene bün-
tetni. Amennyiben ez jelenleg mégsem lehetséges, külön törvénnyel kellene 
büntetni mindazokat, akik aktívan — közvetve vagy közvetlenül — tevé-
kenykednek vagy közreműködnek bármilyen kommunista megmozdulás-
ban vagy szervezetben. 

Amint megtudok újabb részleteket, arról Önt a Biz. 18520/1929 számú 
rendelkezése értelmében nyomban értesítem. 

Ezen jelentésem tisztelettel szíves figyelmébe ajánlom. 
Nagybecskerek, 1929. július 25. 

A főispán helyett, 
a Belgrádi Körzet 

jogi referense 

* Belügyminisztérium. [Vajdasági Levéltár, fđ  126. II. 14172/930] 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 40. 

Lázas ütemben épülnek a falanszter-paloták, ha nem is egészen úgy, 
ahogyan Fourier elképzelte. Mert ő  nem gondolhatott a műszaki forra-
dalomra. Az ő  óriás házai virágos mezőkön épültek volna, ahol b őven 
lehet részük napsütésben, vagy erd ők közepén a tiszta levegő  élvezete 
céljából. Ezekben az óriás házakban lettek volna a m űhelyek, sőt gyárak, 
s bennük kaptak volna helyet a földm űvesek is, hogy ebben a szocia-
lista közösségben, amely a maga kiterjedésében állam lett volna, s a 
neve Harmónia, megszűnjön a különbség tőkések és munkások, szellemi és 
fizikai dolgozók között. 

A költői álomnak ebben a boldog elrévedésében Fourier tökéletesen 
megfeledkezett a valóság veszélyeir ől, arról, hogy hol is él, s kérelmével 
egyenesen a tőkésekhez fordult eszméinek támogatását és könyveinek kiadá-
sát elősegítendő. Franciaországban akkor már tudták, mi a forradalom, 
s mivel minden hatalmi rendszer a status quóhoz ragaszkodik, azt védi 
körömszakadtáig, ha kell, szabadságot és emberi jogokat gátlás nélkül 
vérbe fojtva, először kinevették szegény Fourier-t, majd megfenyegették, 
hogy bebörtönzik, s végül, nagy szerencséjére, csak bolondnak nyilvání-
tották, akit nem kell komolyan venni. 

De nemcsak a burzsoázia képviselői, a szocialista társadalmat reális 
keretek között előrelátó tudósok és harcosok, köztük Marx is megmoso-
lyogták az utópista Fourier-t. Az álmot azonban nem mindig képes beárnyé-
kolni a valóság. Azért álom. Fourier eszméib ől is sok minden átszivárgott 
egy új világért küzdő  munkásosztály vezetőinek képzeletébe. Mintha az élet 
álom nélkül mégse lenne elképzelhet ő . 

Egy isten háta mögötti magyar faluban, Sztregován a forradalmat és 
reménytelen szerelmet egyformán megszenvedett költ ő , Madách Imre is 
követi Fourier álmát. Az ember tragédiájának színpadán felépíti a falansz-
ter-palotát, szerszámok, mérőlécek és görebek közé állítja embereit, s 
hogy azokat mégse látja boldognak, már nem is a francia tudós hibája, 
hanem a költő  vigasztalan pesszimizmusának a következménye. És nem-
csak az övé a levert forradalom utáni Magyarországon. „Az ember sár-
kányfog-vetemény, nincsen remény, nincsen remény", panaszolta tébolyult 
fájdalmában Vörösmarty is, míg egy ország népe sírt vele. 

Az osztály nélküli társadalom álma azonban konokul őrizte magában 
a közösségi életformát. Háborúkat és forradalmakat vészelt át, s már 
nem csupán a munkásállamok rendszerében, de a tőkés világ modern 
városépítési programjának is alapvet ő  törvényt szabott. Felhőkarcolók épül-
tek, melyekben egy egész felu népe helyet kaphatott volna. Üzletek és 
klubok, központi mosodák, kocsmak és óvodák könnyítették meg benne 
a lakók életét, hogy ne kelljen messzire menniük. Éppen csak a munka-
helyük esett távol az otthontól, s így mégsem éltek együtt. Fourier álma 
hát üres forma maradt, s falanszter katorgák sora lett, miközben a lakók 
kinn az életben egymáson átgázolva igyekeztek érvényesülni. 

Talán egy szép példája mégis volt az együttélés falanszterének. A 
Bécs melletti Heiligenstadt munkásfelkelése 1934-ben, amikor napokon át 
egy emberként harcolt fegyveresen a falanszterváros népe, a Marx-Hof és 
a Goethe-Hof proletariátusa a kormánycsapatokkal. Itt valóban vár lett 
a falanszter, asszonyok és gyerekek vitték a muníciót az egymással össze-
kötött lakásokból a férfiaknak. De hát itt se az épülettömb kívülr ől zárt, 
belül egymással egységet alkotó architektúrája volt a dönt ő, hanem a 
lakók közös világnézete. 

A mi falansztereink — ha szabad a városszéli toronyházakat igy 
nevezni — valószínűleg csak részben épültek a közös világnézetet kifejez ő  



elv szellemében. Inkább a városiasság igénye hozta létre őket, s a racio-
nálisabb térkihasználás olcsósága. Meg mondjuk az a boldog érzés, amely 
a nádas, földbe süppedt, vert falú házakból jött lakókat tölti el új, össz-
komfortos otthonaikban. 

Ez nem lehet azonban általános. Alom, ígéret és megvalósulás viszo-
nyában nem mindenütt fejezi ki az ilyen kényszer ű  együttélés egyforma 
életérzését. A lengyel proletárköltő, Adam Važik például a kollektív meg-
elégedettség propagandáját harminc év el őtt már keserűen utasítja vissza: 

Az álmodozó Fourier bájosan megjósolta: 
A tenger partját majd limonádé mossa. 
És hát nem így van? 
Isszák a tengervizet — 
kiabálnak: limonádé! limonádé! 
Lopva mennek haza 
hányni, hányni. 

Mondjuk az álom megvalósulása sem mutathat mindenütt egyforma 
képet. Attól függ, mikor és honnan nézik, illetve élvezik, ha tényleg meg-
valósult. 

Nem hiszem, hogy Marx halálának századik évfordulóján bárhol is 
megemlítették azokat a nyugodt és tárgyilagos sorokat, amelyeket csak-
nem nyolcvan esztendővel ezelőtt egy fiatal magyar szocialista gondolkodó, 
Szabó Ervin fűzött egynémely írásához. Talán ünneprontásnak hitték 
volna. Pedig Marx és Engels ugyancsak élt a tévedésjogával, ha a jövő t 
kellett taglalni , tőlük távoleső  részén a világnak . A Kommunista Kiált-
vány zseniális szerzői, akiknek ragyogó elméletére az egész világ munkáš-
mozgaQma húzta fel a maga hatalmas zászlaját, Kelet-Európát illet őleg gyak-
ran vontak le téves következtetéseket. A pánszlávizmus kérdésében épp-
úgy, mint az 1848-as magyar szabadságharc célját, kibontakozását és bu-
kását illetőleg. 

Engels például odáig ment a magyar március iránti lelkesedésében, 
hogy az ellenséget egy kalap alá vonta, s Magyarország nemzetiségeinek 
mozgalmában nem vette észre, hogy azok is a szabadságért harcolnak. A 
maguk szabadságáért, ha adott esetben Bécs oldalán is, amiért súlyos sza-
vakkal tört pálcát fölöttük. 

A fiatal Szabó Ervin, Marx és Engels válogatott m űveinek magyar 
szerkesztője minden írás elé bevezetőt írt, utanuk pedig összefoglaló 
Jegyzeteket. Több mint ötven év távlatából, amikor sok minden világosab-
bá vált, ő  tisztábban látta a szabadságharc nagyságát és tragikumát, s a 
történelmi tapasztalatok birtokában románok, szlávok és délszlávok küz-
delmét, kiszolgáltatottságukat i's. „Miért voltak hát a magyarok forradal-
miak és a szlávok ellenforradalmiak?" — teszi fel bátran Szabó Ervin 
a kérdést Engelsnek, aki akkor már harminc éve halott, mert ha él, biz-
tosan igazat ad a marxizmus magyar tanítványának. „Mindez kétségtelenül 
helytelen!" — kiáltja vissza önmagának válaszul, s egy rövid áttekintésben 
felsorolja azokat a történelmi okokat, amelyek sajátos helyzetet teremtet-
tek Kelet-Európának ezen a részén a török kivonulása után. Tárgyilagos-
ságára jellemző, hogy helyreigazítja Engelsnek azt az állítását is, mely 
szerint a magyar forradalom kezdettől fogva forradalmi volt. Tisztázza a 
magyar nemesség és arisztokrácia egymáshoz és Bécshez való viszonyát, s 
megállapítja, hogy a magyar alkotmány demokratikus átalakítását „csak 
néhány fiatal ember követelte, kiket mint Petőfit, Táncsicsot, Vasvári Pált 
a francia szocialisták lelkesítették." 

Kossuth ellentmondásos jellemrajzán is talál elég javítani valót. 
Mert amíg Engels a forradalom kitörése után a legnagyobb elismeréssel 
írt Kossuthról, a lángelmű  szabadságharcosról, Marx — igaz, tizenegy évvel 
később! — már nem talált eléggé éles elítél ő  szavakat Kossuth taktikázására, 
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amikor egyrészt kiszolgáltatta Görgeyt a történelmi közmegvetésnek, más-
részt az emigrációban állandóan valtoztatta nézeteit és alkalmazkodási 
kézségét. 

Engelsszel szemben kijelenti Szabó Ervin, hogy „ ... még 1848-ban 
sem szolgáltak rá a szlávok valamennyien arra a somm ás elítélésre, amely-
ben Engels részesíti őket", s még hozzáteszi: „ ... csöppet sem kevesebb 
joggal követelhetik a függetlenséget és a jöv őt." 

Marxnak a bukott magyar forradalom vezérér ől fogalmazott véle-
ményével nagyjából Szabó Ervin is egyetért. Ugyanakkor megértő  szavakat 
is talál Kossuth védelmében, amikor azt írja: „ đregségének tiszteletre 
méltó szegénysége bizonyítja, hogy anyagi érdekek nem befolyásolták 
cselekvését." 

És miközben ellentmond a szocializmus halhatatlan teoretikusainak, 
tanítványi tisztelettel mentegeti tévedéseik okát. 

Nézetei mégis sokáig egyet jelentettek a szentségtöréssel. Olyannyira, 
hogy amikor 1929-ben a szabadkai városi nyomda kiadásában Vasa Bog 
danov A szerbek felkelése a Vajdaságban és a magyar forradalom című  
könyvében marxista nézőpontról, de Szabó Ervin ellentmondásaira hivat-
kozva száll síkra a történelmi igazságért, könyvét pártkörökben indexre 
teszik s a szerzőt szektássággal vádolják. 

De a munkásosztály mélyrétegeiben már korábban tisztázódtak a 
nézeteltérések, amit a Magyar Tanácsköztársaság 1919-es délszláv harcosai 
oly meggyőzően bizonyítottak. S ina, száz évvel Marx Károly halála után 
már csak az érdeklődés fénye, az együttérzés izgalma ragyogja be ezekb ől 
az írásokból az itteni népek szabadságvágyát, teljesen eltüntetve a félreér-
tések nyomait. 

A százéves Hašeket ünnepli az irodalmi világ. Az utolsó békebeli 
bohémet, akit amíg élt, senki sem vett komolyan. Meg kellett halnia, hogy 
kiderítsék róla, milyen kitartóan komoly harcos, s őt osztályharcos szel-
lem kifejezője volt. Mint ilyen jelentős múlttal is rendelkezett, lévén az 
orosz forradalmi hadsereget támogató cseh légió politikai biztosa, tekin-
tettel arra, hogy — mint valaki elleniróniával megjegyezte — kell ő  katonai 
tapasztalatokra tett szert az Osztrák—Magyar Monarchia hadseregében. 
Ez viccnek kétségtelenül jó volt, s még élesebb fénybe helyezte Hašek 
alakját, aki, akárcsak hőse, Svejk, a jó katona, elmaradhatatlanul bajor 
pipával a szájában, a lógósok és szimulánsok közé tartozott, s az első  alka-
lommal megadta magát az oroszoknak. Svejk történeteit is a fogság unal-
mában írta. Este körülülték a tiszti láger lakói és jókat derültek azon, 
amit ő  nappal megírt. Történeteit szórakoztató szándékkal írta, s maga 
csodálkozott a legjobban, amikor vitriolos szatírát és pacifista tendenci-
ákat éreztek ki belőlük. Kár, hogy nincsen adatunk arra nézve milyen volt 
mint katona, politikai biztos. Csak sejtésünknek adhatunk hangot, hogy 
ott is és a pártban is, amelyhez korán csatlakozott, h ű  maradt hőséhez, 
Svejkhez. Ez lehet a magyarázata, hogy Masaryk Csehszlovákiájában nem 
talált könyvére kiadót, úgy kellett füzetenként, utcán és kocsmákban árul-
nia. A kispolgár sokallta Svejkben a trivialitásokat, s szemében Ha šek 
volt az a madár, aki a saját fészkébe piszkít. (S azonban ezzel mit sem 
törődött, s egyformán adta vidám történeteit a baloldali és polgári lapok-
nak. Egy ideig kutyaújság szerkeszt ője volt, tekintettel hősének, Svejknek 
kutyaidomító múltjára, de aztán kénytelenek voltak felmondani neki, 
mivel olyan kutyákról írt, akik semmiben sem hasonlítottak kutyához, s 
ez felháborította az olvasókat. A polgári világ azon a tényen is felháborod-
hatott, hogy Hašek Oroszországból hozott feleséget magával, holott Prá-
gában még korábban megnősült, s így bigámiával került a vádlottak pad-
jára. Csak azért mentették fel, mert a cseh demokrácia nem ismerte el a 
szovjet törvényeket, így a7..oCt kötött házasságot érvénytelennek nyilvá-
nították. 

A világirodalomba három évvel Hašek halála után lépett Svejk, a 
jó katona, mivel Kurt Tuholsky a Weltbühnében lelkes méltatást írt 
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róla, Eulenspiegelhez és Sanco Pansához hasonlítva a magát hülyének 
tettető  katonát, aki minden cselekedetében túljárt feletteseinek eszén. A 
könnyen általánosítható szatíra lehetett az oka, hogy egy ideig az új 
rendszer is idegenkedett Prágában Hašek népszer űsítésétől. 

Pedig akkor már réges-rég Svejk volt a baloldali irodalom legnép-
szerűbb hőse. Olyannyira, hogy amikor a párizsi Le Monde mellett meg-
alakult könyvkiadó Karikás Frigyes fordításában magyarul is megjelen-
tette, még ide hozzánk, a vajdasági irodalom baloldali peremvidékére is 
eljutott, s egy húszéves költ ő  írhatott kérészéletű  folyóiratában ifjonti 
elragadtatással róla. Most elidőzhetnénk itt Hašek ürügyén a baloldali 
front összetartozásáról hetedhét országon át, a Svejk-fordító sorsáról is 
szót ejtve, aki miután megírta az innen való Sárói Szabó Tibor parancsnok-
sága alatt álló 39-es dandár regényét, 1938-ban, a csisztkák idején Moszkvá-
ban meghalt, — de minek? 

Vannak korok, amikor úgy összeszűkül a világ, hogy kis és nagy pont-
jai egészen közel kerülnek egymáshoz. Aztán egyszer csak szétnyílnak a 
délkörök és ami vidék volt, visszavonhatatlanul elvész a szemek el ől, míg 
a központok minden mást elhomályosító fénnyel ragyogják be a világot. 
Mint most Jaroslav Hašek születésének századik évforduloján. 

Egy közkérdésre válaszolok. A fordításnak a legendabeli Bábel óta 
óriási szerepe van az emberi érintkezésben. Megérteni, amit más ajkú 
népek mondanak, s megértetni magunkat velük, gyakran sorsdöntő  jelen-
tőségű. A műfordítás pedig a világ művelődéstörténetének legfontosabb 
fejezete. Erre épült a világirodalom. Enélkül Shakespeare m űvei nem ju-
tottak volna túl a szigetország határain. De enélkül Shakespeare sem lett 
volna az, aki lett, minthogy a régi görögök jártak előtte, s különben is 
a humanizmus fénye ragyogta be Európát az ő  korában. Az a szellemi inter-
nacionálé, amelynek egyik célja a nemzeti kultúrák közötti kapcsolat 
megteremtése volt. S ez csak fordítás segítségével vált lehetségessé. 

Jugoszlávia soknyelvű  népei között a fordítás elengedhetetlen felté-
tele az együttélésnek. Elképzelhetetlen, hogy például mi, itteni magyarok 
ne próbáltuk volna megismerni Andri ć, Krleža, Rastko Petrović  vagy egy 
Prežihov Voranc műveit. Illetve, ne kíséreltük volna meg bemutatni; Pe-
tőfit, Adyt, Móricz Zsigmondot, velük állítva ki kultúránk erkölcsi bizo-
nyítványát. 

Nem véletlenül soroltam fel ezeket a neveket, a legjobbakét a leg-
jobbak közül. Fordítási munkásságomban éppúgy, mint közvetít ő  készsé-
gemben az ő  műveikkel tartottam magasra a megismerés, a kölcsönös 
megbecsülés fáklyalángját. És nemcsak én, persze, aki csupán egy vagyok 
a kölcsönös közvetítést szolgálók növekvő  együtteséből. De ha műfordí-
tásról van szó, kénytelen vagyok a magam gyakorlatából kiindulni. Mert 
csak így tudok arról beszélni, micsoda öröm, ha az ember a fordított 
szöveget egyedül pontosan kifejez ő, adekvát szavára talál a rengeteg szino-
nima között. Arra, amely árnyalatában fedi az eredetit, de beleillik a 
mondat ritmusába és az új nyelvi közeg szellemébe is. És milyen vigasz-
talan a fordító, ha csupán megközelít ően rokon értelmű  szóval képes 
kifejezni magát az átültetett szövegben. 

Mert valamennyien arra törekszünk, hogy minél hívebben szólal-
tassuk meg a költőt vagy elbeszélőt, akinek bemutatásával bennünket 
tiszteltek meg. Krleža szerint minél nagyobb a költ ő, annál reménytele-
nebb vállalkozás verseinek átköltése. Mert nem kisebb feladat, mint az 
építészé, akit azzal bíznak meg, hogy bontson le egy katedrálist és építse 
fel újra más helyen, más környezetben, más hagyományokon alakult 
légkörben. Mert a nemes anyag, amellyel dolgozunk: a nyelv nem csupán 
szavak gyűjteménye. Abban a pillanatban, amint mondattá formálódik, 
egy nép egész múltjából veszi a fordulatokat;-dallamokat szólaltatva meg 
az idők mélyéről, sehol, semmiféle más nyelven igy nem érzékelhet ő  íze-
ket önkéntelenül elvegyítve benne, m űveltségének hagyományát ugyancsak 
megsejtetve, akár a legegyszerűbb beszédben is. És ha ez hiányzik bel őle, 
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akkor az már nem lesz élő  szöveg, s a fordításnak semmi reménye nem 
lehet a tartós honfoglalásra az új nyelv birodalmában. Az nem elég, az 
értelmet adja vissza! Az író stílusának, hangvételének, ritmusának, mon-
datai muzsikájának, egész vérmérsékletének benne kell lennie, s akkor 
még mindig nem biztos, hogy megközelít ően olyan lesz a fordítás, mint az 
eredeti. 

Viszont ugyanakkor el kell dicsekednünk vele, hogy a régi fordító-iro-
dalommal összehasonlítva nagyon nagy és szép eredményeket értünk el. 
A Margalics—Dömötör—Radics triász száz év előtti szerb fordításait csak 
a jó szándék menti az elmarasztalástól. Főleg, ha arra gondolunk, hogy a 
másik oldalon egy Zmaj végezte kongeniálisan ezt a nemes, barátságot 
és békét szolgáló munkát. 

A Napjaink éneke című, több mint másfél évtizede megjelent délszláv 
versgyűjtemény magyar átköltése már elérte azokat a magaslati pontokat, 
amelyekről ez a költészet áttekinthető  és európai mértékkel mérhető . 

Hadd tegyem hozzá, hogy oly sok kísérletezés után végre Ady versei 
is méltóképpen érzékeltetik a nagy magyar költ ő  jelentőségét szerbhorvát 
nyelven. 

Az elért eredmény azzal biztat, hogy fordítói kultúránk egyre inkább 
háttérbe szorítja mind a jó szándékú, de suta dilettánsokat, mmd a szak-
mányban dolgozó iparosait a fordítási szolgálatnak, s igy nem hiábavaló 
a remény, hogy egyszer majd otthonosan mutatkozhat meg új környezetében 
a magyar irodalom Jugoszláviában és a délszláv költészet is elveszti min-
den még megmaradt idegen akcentusát abban a literatúrában, amelynek 
Ady, Kosztolányi és József Attila költészete adott európai akusztikát. 

Micsoda korfordulókra emlékeztet az idei év! Manet-jubileum, többek 
között, s a szocialista realizmus születésének még tavalyról átnyúló ötve-
nedik éve, mely alkalomból a Nagy Október művészetét próbálják össze-
hangolni a politikai tendenciákra épült mindenfajta művészettel. Közben 
soha ilyen rövid életű  irányzat nem volt a világon, mint a szocialista 
realizmus, amely a Szovjetunióban született és a Komintern hathatós 
ajánlásával terjedt el Európában. És semmit nem értettek annyira félre, 
csupán a propagandát megtartva benne, mint a szocrealizmust. „Több, 
mint ezer író és művész nevében beszélek" — mondta Aragon a szovjet 
írók második kongresszusán, ahol Európának ma már irodalomtörténeti 
nagyságai között megjelent a szocrealizmus szürke eminenciása, Zsdanov 
is, és megelégedéssel vehette tudomásul, amit a Bázeli harangok irója 
mondott a szocialista realizmus egyetlen üdvözít ő  irányzatáról. 

Chagall akkor már Párizsban telepedett le, Malevics meghalt, s Kan-
dinszki) a müncheni akadémia tanára lett. A Nagy Október m űvészetét el-
temették a propaganda új jelszavai, s csak itt-ott t űnnek fel újra akkori 
alkotásaik, mint most a belgrádi kiállításon, pedig az igazi korfordulót ez 
ígérte. A forradalmi festészet ez volt, s nem a szocrealizmus, amelynek 
az uralkodó hatalom dicséretét kellett zengenie, mint mindenütt, ahol a 
rendszer elvárja, hogy az irodalom és a művészet kiszolgálja. 

„A népnek meg kell értenie az alkotást" — hirdették a szocrealiz-
mus papjai, akárcsak a francia impresszionisták el őfutárának, Manet-nak 
megjelenése idején, amikor botrányba fullasztották a fiatal fest ő   kiállí-
tását az Olympiával, amelyet pedig Tiziano kompozíciójának hatása alatt 
festett. De amit háromszáz évvel korábban az olasz reneszánsz lelkese-
déssel fogadott, még III. Pál pápa is, azt a francia burzsoá, már a forra-
dalom után, hangos szóval utasította el. 

A korfordulók azonban riem maradnak hatástalanok. Tiziano ég ő  
vörösei a mai napig lángra tuctják gyújtani a fest ők képeit, pedig hol van 
már a reneszánsz! S az akt selymesen vibráló, az él ő  hús érzékiségét fino-
man visszafojtott ezoterikus szépsége, ahogy az az Urbinói Vénusz testén 
látható, alighanem minden művészi irányzatot túlél majd. 
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A francia impresszionisták, mindenekel őtt Manet-val, a háromszáz év  
előtti olasz piktúrákból indultak el, mintha közben semmi sem lett volna.  
Manet nagy vászna, a Reggeli a szabadban, az ötszáz év előtt született  
Raffaeldo hatását példázza, hogy aztán Manet közvetítésével a fény és  
árnyék effektusai a pdein airnek építsenek utat. S a magyar Szinyei-Merse  
megfesse a Majálist. Mintha a reneszánsz búvópatakként bukkant volna fel,  
hogy az öreg Tiziano kontúrjaiban elmosódó, korát meghazudtoló er ővel  
és temperamentummal a barokk lobogó pátoszát is megsejtesse, s aztán  
jó időre eltűnve a XIX. században jelenjék meg újra.  

A Nagy Október művészeti mozgalmának minden antitézist hirdet ő  
forradalmiságában ott volt az új világot teremt ő  korforduló megannyi  
jele már azzal is, hogy a művészek kivonultak az utcára, úgyhogy a „vilá-
got rengető  tíz  nap" alatt Kandinszkij, Malevics és Chagall hatalmas,  
absztrakt képei feszültek a falakon, s a tömeg az Internacionálét énekelve  
vonult el mellettük. Tiziano és Manet kezdeményezése érz ődött az orosz  
avantgardisták mozgalmában, míg a szocialista realizmus a legnagyobb  
tehetségek alkotásaiban sem tudta eltakarni a szándékosságot, az erőlte-
tettséget, a tendenciát. De hát nem is akarta. Rövid életének ez volt az  
oka. Lassú haldoklását a XX. kongresszus gyorsította meg, a nyomában  
feltörő  őszinteségi roham, úgyhogy legf őbb szószólója, Fagyejev se tudta  
másképpen levonni a konzekvenciakat, csak úgy, hogy Hruscsov új irányt  
hirdető  beszéde után hazament, tizenkét napon át holtrészegre itta magát,  
majd egy délután kiküldte legkisebbik fiát, Misát, akit a legjobban szere-
tett, a kertbe, aztán lefeküdt és párnát szorítva a fejére hangfogónak,  
agyonlőtte magát.  
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ALKOTÓM ŰHELY  

Dr. SÁTRI PÁL 

CSÉPE IMRE TARISZNYÁS EMBEREK CÍM Ű  NOVELLÁS 
KÖTETÉNEK NYELVI ANYAGA 

A Csépe-napok szervező  bizottságától azt a megtisztel ő  feladatot kaptam, 
hogy vizsgáljam meg az író Tarisznyás emberek című  novellás kötetének 
nyelvi anyagát. 

A téma kifejtése és vizsgálódásom eredményeinek bemutatása el őtt 
veszem magamnak azt a bátorságot, hogy elmondjam Csépe Imrével 
kapcsolatos élményem egyikét. 

1951-et írtak, amikor a palicsi Művelődési egyesület egy júniusi vasár-
nap délután Csépe Imrét, Laták Istvánt ás Urbán Jánost egy beszélgetésre 
hívta meg; a mai modern és divatos időkben ezt úgy mondanánk, hogy 
író-olvasó találkozóra. Igen, beszélgetés volt ez, és nem irodalmi délután 
vagy műsor, mert a három meghívotton kívül lehettünk még nyolcan-tízen. 
S nem volt se bevezető, sem megszabott műsor, egyszerűen csak beszélget-
tünk. Beszélgetés közben iszogattunk, anekdotákat és vicceket meséltünk 
a palicsi nagyterasz egyik tóra néző  hangulatos helyiségében. 

A három vendég szabálytalan időközönként — főleg akkor, ha a 
kötetlen beszélgetésnek témája már nem akadt, vagy ha már a viccekb ől 
is kifogytunk — egy-egy versét, illetve novelláját olvasta fel. 

Ezen a találkozón Csépe Imre három-négy elbeszélését mutatta be. Az 
írások címére már pontosan nem emlékszem, de az megmaradt emlékeze-
temben, hogy a kubikos- és béresvilág alakjait sorakoztatta fel öblös hangú 
előadásában. 

Harminc-egynéhány év távlatából még most is jól emlékszem szókin-
csére, azokra a nyelvi szerkezetekre, amelyekkel leírta Bácska valamelyik 
poros szegletét, s a benne él ő  egyszerű  emberek életét bemutatta. 

Bevallom, Csépe Imre akkor bemutatott novelláit — f őleg a nyelvi 
megformálás miatt — bizonyos gyanúval fogadtam, s ez a gyanú mind-
addig fennállt bennem, míg a közelmúltban ura nem olvastam műveinek 
nagyobb részét. 

Miből is állott ez a gyanú és honnan eredt? 
Csépe szókincse, de főleg a testesebb nyelvi szerkezetek — mint pl. a 

jelzős szószerkezetek és bizonyos számú hasonlatai az ábrázolt témával 
összehasonlítva — giccsesen hatottak rám. Több mint valószín ű, hogy az 
ilyen leírások keltették fel bennem a gyanút: 

„A major körüli gyöpön szentjánosbogarak fénylettek s az egész legel ő  
úgy csillogott, mintha az ég valamelyik tündére szórta volna rajta szét 
gyöngyszemeit. A tájra ezüstös csönd feküdt, amely minden kis neszre 
visszhangzott." (Tarisznyás emberek. Minerva, Subotica, 1957. 10.) 

Megvallom, ez a kép inkább rokon egy tündérmese világával, illetve 
egy mesevilágot előfeltételez, s nem egy rossz álmú és nem egy fáradtan 
ébredező  béresvilágot. 

Vagy vegyük szemügyre a Tamás bácsi meg a süld ők című  elbeszélés 
nyitó képét: 
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„A kora reggeli tavaszi képben magasra fúrták magukat a pacsirták. 
Trillájuk, mint csöpögő  méz hullott a harmatos mezők felé. A nap felbújt a 
szemhatáron, és sugárkévéit szétdobva, úgy nézett ki a felh ők közül, mint 
egy óriási vörös szekér, melynek már fele küll ői hiányoznak. Az ég enyhe 
kékje simára vasalva feszült a végtelen testen a szokottnál tízszeresebb 
messzeségben.” (Ua. 58.) 

Ha Csépe Imre műveit olvassuk, gyakran a novellák záróképeinek a 
csapdájába esünk; ezekkel a záróképekkel az író rendszerint eltemeti, el-
siratja hőseit, egy-egy zárókép szemfedélként borul a gyilkosságok áldoza-
taira, az öngyilkosokra és a szerencsétlenül járt magányos öregekre. 

Úgy vélem azonban, hogy mi megbocsátottunk Csépe Imrének ezért a 
formával való bravúrkodásert, mert az, aki meg meri írni, hógy miután 
ünneplőbe vágta magát és háztűznézőbe indult a módos gazdához, s a 
tanya közelébe érve a reá támadó kutyákat a kukoricatarlón tökökkel 
dobálja meg, majd a tanyára érve kalapjával törli le az udvaron hever ő  
padról a tyukganét; vagy, az, aki a gyónásra kényszerült András bátyánkat 
és a papot a gyóntatószékben az alábbi hasonlattal jellemzi: „Néha olyan 
mozgások hallattszottak ki a gyónószékből, mint amikor a kutya meg a 
macska egy dézsa alá vannak leborítva", az valóban olyan író, aki hozzá 
mer nyúlni kora társadalmának lényeges kérdéseihez, és azokat m űvé-
szi módon ki is tudja fejezni. 

Az emlékek és a személyes élmények további f űzése eltérítené az em-
bert az eredeti céltól, s a kijelölt téma is érintetlen maradna, hisz Csépe 
Imrének még adósai vagyunk. Alaposabban fel kellene mérni hagyatékának 
esztétikai, irodalmi értékét, egy szerény kutatómunkával, a folklorista 
módszerével fényt kellene deríteni Csépe Imre prózai alkotásaiban meg-
húzódó szellemi néprajzi termékeire. A Tisza mindkét oldalán még ma is 
élő  népi mondákra és balladákra, balladatöredékekre, babonákra, azaz pprae-
logikus gondolkodás nyomaira gondolok, amelyek beötvöz ődtek Csépe 
novelláiba. Ha ezt elvégeznénk, egyrészt gazdagítanánk vidékünk ballada-
kincsének és általában a szellemi néprajznak ismeretanyagát, másrészt 
pedig jóval többet megtudnánk Csépe Imre alkotói módszerér ől, ihletének 
forrásairól. 

Csépe Imre novelláiban három nyelvi réteget fedezhetünk fel: 
Az első  réteg a köznyelvhez közel álló író nyelve, 
A közép-bácskai népnyelv az e-z ő, ë-ző, ö-ző  és i-ző  nyelvjárás 
nyomaival és 
A kubikusok, napszámosok, aratórészesek, béresek, árendások és 
általában az agrárproletárok zsargon nyelve. 

1. 

Azonnal meg kell állapítanunk azt is, hogy a nyelv jelzett rétegei nem 
jelentkeznek tisztán, határok a jelzett kategóriák között elmosódnak, s az 
egyik vagy másik nyelvi réteg hullámgyűrűi á'tosagnak ;a másikba. 

A novellák nyelvi anyagát vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy maga 
Csépe Imre sem használja következetesen a köznyelvet, s gyakran meg-
feledkezik magáról, s szereplőinek a nyelvén szövi elbeszéléseinek fonalát. 
Igy ötvöződik Csépe által használt köznyelvbe az ë-zés, ö-zés és í-zés, a nap-
számosok, kubikusok, aratórészesek és idénymunkások zsargon nyelve, va-
lamint az ö-ző  nyelvjárás és a letűnt korszakok szókészletének egy része. 

Az író szókészlete gazdag és színes; ha azonban e szókészletet mennyi-
ségi és minőségi szempontból megvizsgáljuk, igen érdekes következteté-
seket vonhatunk le. Az elbeszélések h ősei szinte kivétel nélkül dohányos 
emberek, az idősebbek pipálnak, a fiatalabbak és a középkorúak tózniból 
cigarettát tekernek. Igen gyakran fordulnak el ő  az alábbi szavak és szó-
szerkezetek: bagó, dohány, tap ló, masina, gyufa, pipa, pipaszár; taplóra 
csihol ('csiholással taplót jt'), csipetnyi tubak ('csipetnyi dohány'), 
lobot vet ('meggyullad'), parázslani kezdett stb. 
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A novellák szereplő i gyakran dohányt vágnak, a dohányt kostökzacs-
kóban tartják, ezen lóg a vörös rézb ől készült pipaszurkáló. 

Az ügyetlenebb dohányos néha fél pakli masinát is elkristolgat egy-egy 
pipa dohányra. 

Csépe a jellemzés eszközéül a közép-bácskai táj hangulatának felidé-
zésére sikeresen használja a népnyelvben még él ő  archaizmusokat, vala-
mint a regionális jövevényszavakat, itt-ott azonban a neologizmusnak is a 
nyomára bukkantam. 

A novellák szókincsében gyakran szerepelnek az alábbi szavak, illetve 
nyelvi szerkezetek: 

asszonytérítő  'asszonycsábító', 
benga~ bénga 'vész, betegség', 
cécó két jelentéssel, 1. 'mulatság'; 2. 'z űrzavar, rendkívüli esemény' 
csáté 'mocsaras nádas' 
csipkerabló 'leányokra vadászó legény, szoknyavadász' 
csordakút 'nagyobb méretű , marhák itatására szolgáló gémeskút' 
graszt 'ló' 
hegyrehágó hégyrehágó 'csinos, kacér, szemrevaló leány v. me-

nyecske' 
kapca  
kevermények 'összevissza gondolatok' 
gyűgyű  'házasságközvetítéssel, párok összehozásával foglalkozó asz-

szony' 
málé 
sifonér, 
spórol  
sparhert, 
suba  
ugronc 'az állatorvosokat kísérő  és kiszolgáló segéd' 
ustorfa 'gémeskútnál a vödröt tartó farúd' 
törőzsák 'kukoricaszedéskor a letört csöveket ebbe rakják' 
ösztön-bombóc 'csecsemő '  
szoknyakorc 
kazántej 'pálinka' 
presnyák 'báránybőrből készült mellény' 
főkötős menyecske ményecske 'hamis, csábító külsejű , ilyen tartású 

menyecske' 
faluszéli fontos 'faluszéli ház, telek' 
hamiskás zúzájú 'kacér, ilyen magatartású' 
hasa alá kapta az országutat 'gyalog elindult az országúton' 
visszavánszorgott a kiijesztett élet 'vki magához tért' 
öblös eperfa 'nagy koronájú eperfa' 
vízmohos favödör stb.  

A kutyával körülszaglásztatott, ezt Csépe a következőképpen fejezi 
ki: a kutyával körülszuktáltatta. 

Csépe igen nagy mestere a szóhangulat funkcionális felhasználásának 
is. A valóság képszerű  bemutatásán és gondolatainak kifejezésén kívül a 
hangutánzó és hangulatfest ő  szavak az író érzelmeit és állásfoglalását is 
kifejezik.  

A szóhangulat is két síkon realizálódik: az egyik az író saját hangja, 
a másik szereplőinek társalgása. 



Ezek a szavak és szószerkezetek egyszer jókedvet vagy lelkesedést, 
gyűlöletet vagy szeretetet, gúnyt vagy magasztalást, heccelést vagy ragasz-
kodást, ellenszenvet vagy vonzódást, beteljesült boldogságot vagy mély 
csalódást, mély szeretetet vagy féltékenységet, a természetre való rácso-
dálkozást vagy annak kigúnyolását tükrözik. 

Vegyük szemügyre az író mondanivalóját, az író hangját, hallgassuk 
csak . meg e hangszer csodálatos és sokszínű  muzsikáját! 

„Véca néni fapapucsos lába alatt a jég reccsenve roppan le." 
Az egyik idős szereplőjének pipálását az író a következőképpen 

ecseteli. 
„Nyála folyik a pipaszáron végig, pampog, szíj ja, gyújtja a gyufát 

egyiket a másik után, de füst csak nem akar kijönni belőle. 

A béresek, aratórészesek, marokszed ők és a kenyérsütögető  asszony 
mély álmát, majd fáradt ébredését a következ őképpen érzékelteti: 

„A mélységes csendben szinte hallani vélte az ember az alvó élet 
lágy csücsörgését ... Távol a szemhatár szélén fény villódzik, mintha 
villámlott volna. A szekér megrezdül, s a széna tetejéről egy izmos legény 
huppan a földre. 

— Drágám dörmögi a legény... 
A deszkamennyezetű  istálló padlásán cincogva szaladgálnak az ege-

rek, míg alól a szalma vackokon lágy bugyogcSssal poszogtak a fáradt 
testek, melyeket hangtalan loccsanással öntött e1 az álom." (Ua. 6-7.) 

A lányok és a menyecskék jókedvükben nyihogtak, egy női hang nótá-
val erőlködik, valamit dudog. 

Jóska, kiben felgyúlt a féltékenység lángja, feleségének megkeresé-
sére indul: 

„Zuhógásokat lépve, dobogott a vásártér felé." 

Csépe novelláiban a kártyát megzutyújják (azaz 'összekeverik') „... egy 
öblös fiatalember vicsorog két nő  között ..."; a rongyokat kilötykölik 
('nagyjából kimossák'). 

Szereplőinek jellemzésére, az adott helyzet és környezet minél egyénibb 
és hangulatosabb bemutatására az alábbi hangutánzó, hangulatfestő  sza-
vakat és szerkezeteket használja: 

„ ... béres zuttyan a tanya mögé... 
... az egész táj zsongott.; 
... a szötyög ő  asszony ...; 
... a kémény zuhog.; 
... a vihar bosszút liheg." 

„ ... Mári néni tötyög. 
. Péter (fájdalmában) fölszisszen. 

A csírke betyütyög a nyitva hagyott ajtón." 

A kakashús kutyoghat, rotyoghat a paprikáskrumpli között. A zsírba 
aprított hagyma csicsereg, a lófarok suhog. A dörgés és villámlás a 
vizsgált novellákban a következőképpen realizálódik: 

„Óriási reccsenés követte a fényes égi kar útját." (Ua. 163.) 
„ ... úgy csikorgatta körülötte a fogát, mintha össze akarná szag-

gatni." (Ua. 191.) 
„ ... a tapló sercegve füstöl az öreg körme alatt." 
„ ... az üveg meg egyre tüdőbajosabban kotyogott." (Ua. 198.) 
A hangutánzó és hangulatfestő  szavak és az ilyen szószerkezetek 

hangulatát, azaz stilisztikai értékét Csépe mesterien tudja fokozni is. Ezt 
kétféleképpen teszi: az egyik megoldás az, amikor az illet ő  hangutánzó 
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vagy hangulatfestő  szót jelzővel látja el („óriási reccsenés; hangtalan 
loccsanás; lágy bugyogás"), a másik pedig az, amikor ezeket a szavakat, 
illetve nyelvi szerkezeteket hasonlattal is megtoldja: 

„ ... szuszogott a gazda, mint egy indulásra előállított mozdony."; 
„ ... dudog, mint a beszorult dongó a köcsög alján."; 
„ ... Mári néni, mint egy susogó bukszus a sírok fölött, seppegi a 

miatyánkot." (Ua. 123.) 
... Péter úgy szuszog, mint a malac a dézsa alatt." (Ua. 127.) 

Csépe személynevei arról tanúskodnak, hogy itt a béresek, aratóré-
szesek, a föld- és munkanélküli kisemmizettek és a földszagú faluvégi 
szegények világában vagyunk. 

A kenyérsütögető  idősebb asszony neve Örzse néni ( és nem Erzsi 
vagy Erzsike), az élettársat kereső  „női álomnak éppen nem mondható 
agglegény neve Mondom Balázs, nagynénijét, a gyűgyűt Tréza néni-nek 
szólítják, az asszonynak való leányt Marisnak vagy Marcsának hívják, aki 
Jónás Gábor nádazónak a lánya. 

Az eldobott gy űrű  című  novellában a megcsalt leány neve Etus (és 
nem Etel vagy Eti). A tehetősebb családból származó leány neve már 
Bözsi (és nem Bözse vagy Böske), a férfi f őhősének neve Gyuri. 

A novellákban két kocsmáros neve is szerepel: az egyik Tökös 
Vince, a másik Gazsi Gábor, a sváb földbirtokos neve Pacinger Jakab. 

A nyelvi szempontból megvizsgált szövegekben általában az István 
név Pista, a József Jóska, a Mátyás Matyi, a Márton Marci, a Sándor Sanyi, 
a Julianna Julis, a Viktória Viktus vagy Vittus alakban szerepel; a szép 
cigánylány neve Borka. 

A Mea culpában Lassú Gerus elveszi Manka Rózát. 
A novellák világában a fentieken kívül még a következ ő  vezetékne-

vekkel találkozunk: Csordás, Csömöre, (az öreg) Filó; a kompos neve 
Pantallós, a nagybirtokosé Dungyerszik. 

A férj a feleséget — ugyanúgy, mint a népmesékben — gyakran 
öreganyónak vagy hékámnak szólítja. 

Csépe vezeték- és személynevei nemcsak jelölnek és nemcsak megne-
veznek vagy megszólítanak, ezen túlmenően jellemeznek, sejtetnek és nem 
egyszer hangulatot is keltenek, így teremtve újra azt a paraszti világot, 
amely az írót körülvette. 

Csépe szerint a piroskend ős paraszt Julcsák és a konyakalapú zsákos 
Jánosok maguk szokták fölszárítani a gyerekeiket. Nála a parasztlegény 
neve Kata János, ő  volt az, aki beleesett egy jó csípőjű  menyecskébe, s 
nem virággal, nem drágakővel, nem édes tésztával, kölnivízzel vagy rojtos 
kendővel kedveskedik neki, hanem egy kotlóstyúkot kap a hóna alá, 
huszonhárom tojást a kalapjába rakva, a kertek alatt ellépdelt vele 
Rozálékhoz. 

Ha alaposabban megvizsgáljuk Csépe által használt szavak és mon-
datok terjedelmét, arra a megállapításra jutunk, hogy az író a rövid-hosz-
szú szavak és mondatok felhasználásával kett ős célt ért el: egyrészt meg-
teremti a nyelvi forma zeneiségét, másrészt pedig a belső  szerkezet eszté-
tikáját fokozza, azaz így váltja a tempót, felgyorsítja vagy lelassítja a 
belső  ritmust. Vegyük szemügyre a Tekn ő  című  elbeszélés alábbi részletét! 

„Végtére mégis ő  törte meg a csöndet. 
Főzni kéllene — szólt halk ocsúdással. 
Mit? — vetettem oda. 
Kaptam az Ilustól egy fej káposztát s ott van egy kanálnyi zsír, 

főzök édeskáposztát. 
Cukrod nincs? 
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Nincs.  
Krumplid?  
Az sé.  
Liszted?  
Ugyan .  
Hát mid van?  
Sémmi.  
Hát ... főzzél — szólok.  
Igen ám, de fa sincs.  
Nincs?  
Nincs." (Ua. 201.)  

Az idézett szövegrészben — s ezekb ől bőven akad a kötetben — egy-
vagy kétszavas kérdő  és kijelentő  mondatok szerepelnek. A kérdésekre szin-
te rímszerűen csapódnak a feleletek. A stílus zeneisége még szembet űnőbb,  
ha az egymást követő  egy-két szavas mondatok hangrendjét is megvizs-
gáljuk.  

Emellett az idézett kérdés-felelet nyelvi forma felgyorsítja a gondo-
latok kicserélését, az érzelmek ritmusát. Általában megfigyelhet ő, hogy  
Csépénél az anekdotázó és mókázó, ráérős előadásmód, meseszövés egy-
szer csak hirtelen izgalomba csap át, majd újra megnyugszik. Az elbeszélé-
sek ilyen párbeszédes formái a verselemek erejével hatnak, s az elbeszélé-
sek hangját, menetét itt-ott kiemelik a széppróza medréb ől s a lírához  
közelítik.  

2.  

A novellás kötet szereplői valamennyiem a közép-bácskai népnyelvet  
beszélik. Ez a magyar köznyelv és a különböz ő  nyelvjárások fonémarend-
szerének, valamint szókészletének a felhasználásában tükröződik.  

Szóbeli közléskor az e-zés, ö-zés, ö-zés és í-zés keveredik, az ö-zés  
valamivel erősebb tendenciát mutat a többi fonémahasználatnál.  

Az ö-zésnek a következő  realizációit figyelhetjük meg a szerepl ők  
beszédében:  

Az egytagú szavaknál, hangsúlyos helyzetben, ahol a köznyelv e-t  
használ, ott Csépe alakjai ö-t ejtenek:  

„ .. a gatyád, hogy mosom ki, míg a gyerek be nem gyün ...";  

„ ... Hát akkó mi lesz?,  
„Nem verte meg a zúristen?"  
„Vigyázz, hogy ki ne fordícsd! 	 ."  
„Mahónap még asse lesz, ha úgy forog velünk a világ sora."  
„A téglagyárba nem fizetnek, csak elsejire, az a munka meg, ezen a  

koszton, amit te visz, megszédít." (Ua. 114-116.)  

Két- vagy több tagú szavaknál, hangsúlyos helyzetben a köznyelvi  

e helyett realizálódik.  

„Majd ki öszi a sz6memet a tetvesé . .."  
„No, hát akkó mWhetünk . . ."  
„ . . . r~ggere mMgmagyarázom!" (Ua. 113-180.)  
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Kéttagú szavaknál hangsúlytalan helyzetben: 
„... innen-onnan mégveszi az aratást az emb er ..." 
„Hatvannyóc éve mijúta embér vagyok, de ént őlem még nem veszett 

el éggy is ... (Ua. 179-214.) 

Két- vagy több tagú szavaknál hangsúlyos és hangsúlytalan hely-
zetben: 

„ Eccé azt csináj ja ké, még máskó azt, innen -onnan mégveszi az ara-
tást az embér a sok robottal ... ' 

„Csak jég né legyén." (Ua. 179-182.) 
A megvizsgált szövegek szerepl őinek egy része ö-zik, az ilyen foné-

marealizáció gyengébb az é-zéstől. 
Az ö-zésnek a következő  fokozatait észlelhetjük a novellák olvasása 

közben: 
Egytagú szón, hangsúlyos helyzetben csak egy szó esetében ejtik 

az e helyett az ö-t, ez a szó a köll, 
„Menni köll — gondolta —, még él az ember, még köll keresni a 

mindennapit." (Ua. 191.) 
„Még köll hagyni, jóképű  legény a Pista ..." 

Két- vagy több tagú szón, hangsúlytalan helyzetben: 
„Engöm akar csúffá tenni?" 
„Laposra járt nagylába ujját a kasza alá péckölte." 
„Azt eZcsihölheti a subában ülve a kiskapuban vagy a kuckóban ..." 
„Adj Isten Pétör! — libbent be Pétteré_khöz a szomszédasszony, Teré-

za néni." 
„Osztán odalegyen a szémed, hogy mit vesz ő  ..." (Ua. 126-186.) 
Ha alaposabban szemügyre vesszük az elbeszélésekben el őforduló ö-

zéseket, megállapíthatjuk, hogy az ö az e helyett hangsúlytalan helyzetben 
gyakrabban előfordul, mint hangsúlyos helyzetben. 

A novellák egyes szereplői hangsúlytalan helyzetekben e helyett még 
akkor is ö-t használnak, ha az megbontja a labiális illeszkedés szabályait. 
E fonetikai jelenség nyomait bizonyára megtalálnánk valamely környez ő  
település, tanyasor vagy tanyacsoport nyelvhasználatában is. 

A Dömééknél lopók jártak című  novella hősei erősen í-znek. Döme 
a többi között így csitítja a nincstelenség miatt zsörtölődő  feleségét: 

„— Tudod, hogy úgy szép a szegínység, ha sémmi sincs." 
Az asszony szorongva ezt feleli: 
„— Hát csak addig is ki tudnánk tartani, míg píszt kapsz. A tégla-

gyárban nem fizetnek, csak elsejin." (Ua. 115.) 
A süldőt vásárló asszony, akinek a piac forgatagában ellopták a pénzét, 

előbb így suttog, majd összeesik: 
„A píz, a píz — suttogta, mint egy álmában beszél ő  ..." (Ua. 136.) 
Az ura élcelődésére Tékda néni, a Halál a búzaföldön című  elbeszé-

lés egyik fő  alakja így felel: 
„Nem vótam én so sé szép, most még mán vín vagyok." 
Az í-zés még az alábbi szavakban fordul elő: szárízík, szegínység, sze-

gínyebbek, üjjik (üljék!); sitit vót, csinálj a Jógát stb. 
A számba vett példák azt igazolják, hogy a novellák szerepl ői a köz-

nyelvi é és ö (és a szóvégi a) helyett hangsúlyos és hangsúlytalan helyzet-
ben í-t ejtenek, ez az í-zés csupán néhány szerepl őre korlátozódik. 

Az azonszóta$ú Z kiesése a szereplők és az író nyelvében egyaránt 
igen erős tendenciát mutat. Megítélésem szerint ez Vajdaság-szerte nem-
csak nyelvjárási, hanem már regionális köznyelvi jelenség is, a szóbeli 
közlésben fokozottabban van jelen, mint írásban. 
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A novellák szövegeiben az azonszótagú 1 kiesése az előtte levő  ma-
gánhangzó megnyúlását idézi elő  (polifonémikus értékű  magánhangzó), 
ettől a szabálytól vannak azonban eltérések is. Az igy előállt magánhangzó 
nyúlásokat technikai okok miatt a szövegben nem jelölték. Ez a hangtani 
jelenség az alábbi szavakban fordul elő : bőcső  (bölcső), dógozok (dolgo-
zok), évitte (elvitte), kúdúni (koldulni), kűdeni (küldeni), lét (lelt), űsz 
(ülsz), réggé (reggel), vótam (voltam) stb. 

Vannak kivételek is, amikor a magánhangzó pótlónyúlása nem kö-
vetkezik be: égyé (egyél), tanán (találnál). 

3. 

A Tarisznyás emberek című  novellás kötet harmadik nyelvi rétegét 
a béresek, aratórészesek, kubikusok, juhászok meg a faluvégi munkanél-
küli szegények zsargonnyelve alkotja. 

Vizsgálódásaim során megfigyelhettem, hogy ez a zsargon többnyi-
re a munka szünetében, étkezéskor, iszogatáskor, a rövid pihen ő  alatt, 
hecceléskor és ugratáskor (amelyek sokszor durvák és kíméletlenek) szü. 
letik. Kifejezhet játszi jókedvet, gúnyt, elkeseredést, gy űlöletet, megve-
tést vagy vaskos heccelődést. 

Az így született zsargon kiterjedhet az író szókincsére, valamint a 
szavaknál nagyobb nyelvi szerkezetekre, főleg a hasonlatokra. 

Íme néhány példa a zsargonnyelv szókincséből: 

átlódítottak 'átugrasztottak, átszalasztottak, átküldtek' 

beszoptuk—leszoptuk 'megittuk' 
becsapódtak bevágódtak '(Tökös Vince kocsmájába) betértek' 
csipkerabló 'leányokra vadászó legény, szoknyavadász' 
elgörbézett '(rendszerint kerékpáron) elhajtott' 
elködlött 'eltávolodott, eltűnt' 
elszekereznek 'elmenekülnek, lejár uralmuk ideje' 
kóborbomba 'kóbaltbomba' ez a zsargonszó a népetimológia útján 

jött létre, 
kicincogja 'elmondja' 
légykaptár 'legyekkel teli piszkos szoba' 
mégvackol 'összeesik az utcán, vagy a piacon elterül' 
gúnyaszörny 'rossz, kopott, szakadozott nadrág' 
elnyalnak 'együtt élnek' („Elnyalnak 30 kiló k ősót.") 
oldalbordája 'vkinek a felesége, asszonya' 
kalcika 'ház, hajlék' 
lényálaz 'leszámol, leolvas' 
ösztön-bombóc 'csecsemő' stb. 

Szószerkezetben jelentkező  zsargonszavak: 

borral olajozgatta 'bort ivott, iszogatott' 
gégefeszít ő  csók 'heves, mély érzéssel hosszan tartó csók' 
tüdőbajosan kotyog 'mélyen kotyogó üveg' (mert üres) 
bikanyakú paraszt 'maradi felfogású paraszt' 
kiijesztett élet 'eszméletét vesztett' 
(batrilámpa fényében) sütkérezett 'rávilágítottak' 
szebb jöv ő  'fapapucs' („Már én is elszaggattam jó néhány pár bocs-

kort meg szebb jövőt a futkosásokban.” /38. / Horthy Magyarországának 
„Szebb jövőt!" köszönésének gúnyolásaként.) 
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kocsiken őcs 'könnyebb élelem, aminek fogyasztásával nehéz munkát 
nem lehet végezni' 

kiesik a kerékszöge 'vmi módon itthonmarad, ittreked, nem bír el-
menekülni' („Vadállatok, az anyjuk hét ... No, de majd elszekereznének 
még ők is! De jaj annak, akinek kiesik a kerékszöge és itt marad.” (145.) 

kasza alá érnek 'megérdemlik a büntetésüket' 
törvényükön a kampó 'a törvénynek azon szakaszai, amelyeket a gaz-

dák kijátszanak az agrárproletárok ellen' 
kiporoltunk 'kisiettünk, kimentünk' 
A bevezetőben Csépe novelláinak három nyelvi rétegét említettem: 

az író hangja nagyobbára köznyelven hallható, szereplői a közép-bácskai 
népnyelvet beszélik, s végül mind az író, mind pedig a szerepl ők alkalom-
adtán élnek a zsargonszavak és -szerkezetek felhasználási lehet őségével. 
E felosztás csak az alaposabb nyelvi elemzés érdekében történt, hisz az el-
beszélésben természetesen és észrevétlenül keveredik a köznyelv és a zsar-
gonokban gazdag népnyelv. 

A novellák népnyelvi jellegét az említett fonémarendszer (é-zés, ö-zés, 
í-zés, az azonszótagú 1 kiesése és a polifonémikus magánhangzók) és a 
szókincs adja; ezen túlmenően a nyelvtani szerkezet, a beszélt köznyelvi 
és a paraszti nyelvi „lazaságok" („Oszt siess haza; No, jó van akkó ... Jaj, 
csikorgott Péter.” stb.) teremtenek közvetlen kapcsolatot az elbeszél ő  és 
hősei meg a novellák történetei között. 

A novellás kötet szövegeinek nyelvi vizsgálatakor némileg betekint-
hetünk az író alkotáslélektani m űveleteibe is. 

A Csépe-hangon írt novellák meseszövése gördülékeny, leírásai szí-
nesek és közvetlenek, a tökéletes nyelvi forma bels ő  esztétikai értékeket 
is hordoz; ahol pedig elmaradnak a hangulatos és színes szavak, szószer-
kezetek, nyelvi „lazaságok", zsargonszavak és -hasonlatok, ott a tartalmi 
(irodalmi, esztétikai) értékek is alulmaradnak. 

Engedjék meg, hogy végül a nyelvész is elkalandozzon a m űértékelés 
más területeire is, s elmondjam, milyen műélvezettel olvastam az említett 
kötet elbeszéléseit. 

A novellák szerkezete magas fokú rokonságot mutat a népdalok szer-
kezetével. Az említett szövegek jelentős része természeti képpel kezdődik, 
ugyanúgy, mint a magyar népdalok legtöbbje, így készíti elő  Csépe az ér-
zelmek és gondolatok feszülését, lüktetését. Csépe sok esetben nem ma-
gyarázza agyon mondanivalóját, gyakran nem is mond ki mindent vilá-
gosan, ezt egy-egy természeti képpel mintegy letakarja, nem egyszer a 
ballada módszerével fogalmazza meg gondolatait, érzelmeit és állásfog-
lalását. 

Amikor egy-egy novelláját elolvastam, homályos, nyugtalan igazság-
vágy lett úrrá bennem. 

g*,  e51. 1i _ oD nt
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Elhangzott az idei, Kishegyesen megrendezett Csépe Imre-emléknapon. 
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BOGNÁR ANTAL 

A KÖR SOKSZÖGESÜLÉSE 

Síri csöndben múlt el fölöttünk ez év nyarán irodalmunk (számban gyara-
podó, időben távlatosodó) évfordulói közül a legkisebbik, mely, ha kisded 
voltával észrevétlen maradhatott is, aligha vész nyomtalan; tizenöt évvel 
ezelőtt Szabadkán néhány több, életteljesebb életre vágyó s épp ezért 
könyvekbe és más „életidegen" szellemi élvezetekbe temetkez ő, írogató 
fiatal (jobbára gimnazisták és szakközépiskolások) irodalmi „társaságot" 
alapított Kosztolányi Kör elnevezéssel. Eleinte a csurgói fest ők csoportja 
istápolta őket, majd maguk is szervezetileg a községi ifjúsági szervezethez 
sorolódtak irodalmi szakosztályként, s „kávéházi" összejöveteleiknek kés őbb 
a munkásegyetem adott helyet egy pincehelyiségben. E . sorok íróját, 
noha pályájára ez az összesodródás állította véglegesen, több ok is arra 
készteti, mégis tartsa meg a mégoly zavaró többes szám harmadik sze-
mélyt e röpke múltidézésben. Nem valamiféle hamis objektivizálási szán-
dék miatt; mindenesetre igyekszik sort keríteni arra, hogy igazi indokát 
legalább közvetve megmagyarázza. 

Ám magyarázatra előbb az szorul, a személyes elfogultságon túlme-
nően, mi indokolja a szinte iménti közelmúlt ily korai megbolygatását. 
Szépítő  locsogás helyett talán álljon itt alább a csoport azon állandó tag-
jainak névsora, akik tartósan megmaradtak a művészetek és a közszereplés 
vonzáskörében. DANYI Magdolna egy verseskötettel és irodalomelméleti 
vizsgálódásaival tűnt ki, Sinkó-díjas, 1974461 1980-ig az új Symposion f ő- és 
felelős szerkesztője volt, ma a Híd szerkesztője. FEKETE Elvira előbb 
kritikaírással, műelemzésekkel foglalkozott, majd több irodalmi csatá-
rozás elindítójaként hívta fel .magára a figyelmet. GARAI Lászlóból, a cso-
port agilis szervezőjéből újságíró vált a Képes Ifjúságban. KOVÁCS Nándor 
költői nekifutását az egyik legkorábbi Gemma-kötet őrzi. LÁBADI Károly 
a Magyar Képes újság. újságírója lett, kötetekben mérhető  néprajzi gyűj-
tőmunkáját Ortutay-dija dicséri. SZOMBATHY Bálint az 1969-ben létesült 
Bosch+Bosch csoport alapító tagjaként indulva a vizuális m űvészetek 
nemzetközi hírű  művelőjévé küzdötte ki magát, több kötetet adott ki. 
E sorok írója mellett, aki egy kötetével, novella- és regénypályázat meg-
nyerésével vívott ki magának irigylésre méltó helyet a prózaírás mezején, 
Sinkó-díjas és a nevezett id őszakban társszerkesztője az Új Symposionnak, 
tagja volt a Körnek a két nemzedéknyi hátránnyal (vagy el őnnyel) utólag 
csatlakozó rangidős GULYÁS József költő  is. 

Köznapian szólva: tagadhatatlanul vihetik valamire, a csoport három-
évi meglétére utólag ennyi nyomaték mindenesetre tevődik. 

Az indulás fentebb jelzett, korán szétváló nyomvonalaiban is (leg-
alább jelzésszerűen) rögvest szembetűnik: nemcsak érdeklődésben, szem-
léletben is igencsak eltérő  (alakulófélben levő) egyéniségek gyülekeztek az 
ifjonti hévvel lobogtatott zászló alá, amelyre ugyan a város jeles szülötte, 
Kosztolányi nem akárhogyan fénylő  neve volt írva, ám alóla egyértelm űen 
az a befeketült homokóra derengett át, ami „új magyar értelmiségünk" 
folyóiratának emblémája volt. Szerencsés csillagzatok alatt születtek tehát, 
mondhatnók kire-kire is értve, hiszen — bár a nem kis (és jobbára lep-
lezetlen) belső  ellentétek sem előbb, sem a Kör „sokszögesülése" után nem 
fajultak összeférhetetlenséget példázó torzsalkodássá — a kevéske termé-
kenyítő  együtt haladás ekképpen nemigen szolgálhatott alapot valamiféle 
legendateremtéshez a vereségre ítéltetésről, avagy a mindeneket megváltó 
diadalról; azaz tévedhetetlenségükről. (A cikkíró úgy véli, teljes joggal 
és jóhiszeműen állíthatja ezt, hiszen épp ő  volt az, akit az indulás míto-
szának árnya sokáig azután is fogva tartott, hogy a csoporttagok már 
saját lábukra álltak: ifjúsági hetilapunk munkatársaként reménytelenül 
— és válogatatlanul — vagdalózott egy darabig.) Szerencsés volt legf ő-
képp az a légkör, amelyben 1968-ban a szabadkai nemzedéktársak válasz-
tott szélmalmaiknak szabadon nekiveselkedhettek: kiderül elég hamar az 
is, mire képesek, s az is, mire képtelenek — legalább a tévedéseikb ől nem 
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lett így körömszakadtáig ragaszkodásra kötelező, mindétigre fullasztó 
fojtás. 

Szekta volt persze így is a Kör, és — mint minden szekta — (hál, is-
tennek) türelmetlen. Mert a türelmeseké a boldogulás, az elgondolható, de 
csak a türelmetleneknek adathat meg a megújító kétely. 

Nehéz volna eldönteni, szekta volta, vagy pedig meghatározó eklek-
ticizmusa tette, hogy az 1969-t6l diákoskodni az újvidéki Magyar Tanszékre 
került csoport, melyet egyre lazuló szálak f űztek össze, nem nagyon tudott 
igazán közös hangot találni sem a néhány évnyi szóródással előtte , sem 
az utána haladó „nemzedéktelen" fiatalokkal. (Kiaknázható érintkezési pon-
tokat mellesleg annál inkább.) A dönt ő  alighanem az volt, hogy modorossá-
gaik, gátlásaik, rögeszméik ellenére alapjában véve soha sehol nem vadí-
tották el őket, s a hasznos és értelmes társadalmi magáncselekvés akkori 
eufóriájában az önképzés meg a közügyek iránt még azokban is er ős haj-
landásag, fogékonyság látszott támadni, akik alkatilag, szellemileg idegen-
kedtek ilyesmitől, emelett kinek-kinek a magára utaltsága eleve beléje 
ojtotta a saját meggyőződés biztonságát. Fő  mozgatórugójuk tehát szinte 
kezdettől fogva — bármily paradox — nem (vagy csak ideiglenesen és 
nagy fenntartásokkal) a szövetkezés volt, hanem a kiforrást ígérő  elkülö-
nülés, melynek magvául a türelem csontosodik. 

Tekintsük át tehát vázlatosan, mi említésre méltót m űveltek az alatt 
a három év alatt, míg összetartotta őket az átmenetileg a csoportosság 
oltalmára szoruló zsenge tehetségük. 

Első  közös fellépésük, ha emlékezetem nem csal, az 1968. szeptember 
26-i happening volt a Szabadkai Népszínház épülete el őtt; ugyancsak a 
színháznak az előcsarnokában rendeztek, pályázatra érkezett munkákból, 
szolid fotókiállítsát. Egy elegyes összeállítással felléptek továbbá a fiatal 
írók Bagolyvárbeli találkozóján (kanizsai és noszai táborozásukhoz tud-
tommal nem fűződött hasonló szereplés). Nyilvános ténykedésük súlypont-
ja és dokumentált megnyilvánulása azonban vitatkozó kedvük csekély 
fellengzősségtől sem mentes többszöri fellángolása volt: el őször az Életjel 
menetrendszerű  laposságának estek neki; indulásakor keményen bírálták 
a Szabadkai Rádió szétfolyó műsorpolitikáját (cikkeiknek a Közös író-
asztalunk is helyt adott); s legvégül éppen ezért a folyóiratért verekedtek, 
melynek hasábjain most ez az írás megjelenik. 

Nagyobb nekifutás, mélyebb lélegzetvétel kellene ahhoz, hogy az em-
ber az egykori vitacikkekből elfogulatlanul kibogarássza, nézeteikben, érve-
lésükben mi volt már csak túlkapásként is elfogadhatatlan, mi min ősülhet 
feddésre méltó eltévelyedésnek, s mi kínálkozna esetleg akár ma is meg-
szívlelhető  tanulságul, minek a hiánya kiáltó. Tisztánlátást tényleg csak ez 
szavatolna, a cikkíró azonban — aki egyébként azon a bizonyos happenin-
gen egy tóparton ülő, a vízbe egykedvűen kavicsokat hajigáló vilá ájdal-
mas lélekről olvasott fel az alkalomhoz mérten élvezhetetlenül hosszú no-
vellát, utólag úgy tűnik, ha a kidolgozás gyatraságától illik eltekintenünk, 
nem is rossz képben ragadva meg a tétlen tevést avagy a tev őleges tétlen-
kedést — erre már csak azért sem vállalkozhat, mert azonközben is kéte-
lyek gyötrik a vállalkozás valódi súlya felől, miközben e sorokat rója. 

Mai eszével sem vonakodik vállalni éretlenül handabandázó ifjonti 
énjét, mert tisztának látja a vezérl ő  szándékot legalább is, bár föléri mos-
tanára, ugyanezzel a már kevésbé gyanútlan ésszel, hogy alighanem rossz 
szolgálatot tett volna — mondjuk így — az általános haladásnak, ha 
történetesen egyben-másban reá hallgatnak; s azt is röstelkedve belátja 
persze, a tévképzetek, téveszmék micsoda rakományával fűszerezte nemes 
nekibuzdulását. A csodálatos csak az — vagy inkább (ez lenne a helyes 
szó) a csodálatosnál is lélekemelőbb: természetes —, hogy mindeme „baj-
keverés" nyomán: 1. a Kör állandó, heti rádióműsort kapott; 2. meghívást 
csakígy az Életjel pódiumára (élt is az alkalommal); 3. a folyóirat-indítási 
vita előtt ugyan, de kiváló alkalmat a szerkeszt ősködésre: négy számot ért 
meg a 7 Nap mellékleteként a Tribün; (s 4. úgy rémlik, még a lesajnált 
szabadkai moziműsor is javult legalább annyival, hogy idővel megindult 
a fiatalok vitafóruma). 

Legfontosabb orgánuma a Kosztolányi Körnek (beváltatlan ígérete 
lényegében) a 7 Napban 1970-ben indított négyoldalas irodalmi melléklet 
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volt. A későbbi lapalapító-jelöltek útját a nézeteikben korántsem osztozó 
Petkovics Kábán egyengette. Ráérezve tán a komolyságra, amivel a — mint 
kiderült — szuszban, körültekintésben azért egyel őre mégsem verseny-
képes, koraérett ifjoncok gyürk őztek neki megbirkozni maguk körül és 
bennük magukban azzal, ami ködkép és tehertétel. Mert az éppoly vitat-
hatatlan, hogy a mellékletbeli írások a helyenkénti megmosolyogtató nagy-
képűsködés ellenére mostanáig ható érvénnyel őrzik feltűnően eltérő  habi-
tusú szerzőik elszántságát, hogy a másokéival együtt végére járnak saját 
előítéleteiknek is, mint az, hogy szerkeszt ősködésük végére (éppen, mire 
az Üzenet útnak bocsátása id őszerűvé vált) egyszerűen kifulladtak. (Ko-
rán kezdődött s lassú kiforrásuk később annál biztosabb ütemben és nem 
kis változatossággal haladt az igazi értékteremtés felé.) A melléklet négy 
száma jó adag elekticizmusról tanúskodik, melynek csekély távlatú csikor-
gása ellenére is volt egy erős pozitív előjelű  vonása: az elegyesnek maradó 
ízlés legerősebben azt sugározta, hogy elfér benne minden, aminek igénye 
az, hogy, nyitottságával, befogadtatva is újabb befogadásnak hagyjon helyet, 
s viszolyog mindentől, ami kizárólagosságot előlegez. Egészében is meg-
haladható akar tehát lenni. 

Önálló irodalmi és művelődéspolitikai program kialakítására már 
nem futotta a Kör erejéb ől, s ezt el nemzengett hattyúdalának két mozza-
nata is tanúsítja: tervezett antológiája zátonyra futott már „a körön belül", 
s amikor 1970 végén szabadkai folyóirat alapításának lehet ősége derengett 
a láthatáron, egy utolsó nekibuzdulással (de nem túl nagy meggy őződés-
sel) még megostromolta a mutatkozó kapukat, ám a bebocsáttatást 
— csalóka önérzetességből — visszautasította, képviselői nem vállalták, 
hogy a Kör két tagját delegálják a tervezett héttagú szerkeszt ő  bizottságba. 
Nem is volt más választásuk, de nem amiatt, amit sérelmeztek — hogy a 
Kör egészen más névsora el nem fogadtatott —, hanem egyszer űen mert a 
Kör akkorra gyakorlatilag nem létezett, csendben megszűnt, a két helyre 
tehát nem volt egy szektányi fedezett, „hátország" sem. 

Az utak végérvényesen szétváltak, s amit az egykori csoporttagok 
melléfogásaikból és haditetteikből leszűrve magukkal vittek, az útravaló 
érzésem szerint ennyi: mindig lehet, legyen és van mit tenni magunkért 
(és maguk ellenében akár). Táboruk (a mögöttes sereget értve rajta) való-
jában sosem is volt, és — talán mert intime (ha e határozó kollektív 
tudatra is függeszthető) az Üzenet megkaparintására tett próbálkozást nem 
számítva nem pályáztak döntő  hatalomra (inkább a mindenkori cselekvési 
lehetőségek megtartására, tágítására, „megtisztítására") —, jószerivel nem 
erőtlenségük folytán, nem is verődhetett össze. Ez is paradox: ami ellen 
(persze az ízlést ormálás nemes igényével) a leghevesebben tiltakoztak az 
induló folyóirat programjából, a — min őségközpontú — „mindenesség" 
(irányzatok, alkotók és műfajok tekintetében) akár fennen hangoztatott 
jelszavuk lehetett volna, hiszen ennek égisze alatt működtek közre éveken 
át, nem kevés publikációval, az elfogult irányzatosságnak már inkább csak 
a hírét továbbcipelő  Új Symposionban s vált kett őjükből a lap egy eny-
hén esztéticista univerzalizmusának korszakát szignózó szerkeszt ője. (Jobb 
szó híján, egyáltalán nem a műfajok és eszmék extenzivitását értve rajta, 
mivel az bizony sántított, hanem a sokkal gyakorlatiasabb „gyűjtőmeder" 
szerepet, ami szükségszer űsége ellenére is annyiszor válhatott az értetlen-
kedés kútfőjévé.) 

Van idő, amikor az ember egy kör sokszögesülését lehetetlennek látja. 
(Bár — ha saját magát valahogy kivonhatja alóla — a lehetetlennel kacér-
kodni különben nagy kihívás számára.) De csak míg föl nem ismeri, 
hogy manapság a képtelenségek mindennaposak. Megélendők is tehát. S 
a kör - minden kör — az csak a magáé. „Torzultan" viszont: akár bele is 
tartozhat nagyobb körbe. A Kosztolányi Körösök adott esetben nem voltak 
hajlandók kompromisszumot kötni — s ezzel együtt gyakorlatilag a harcot, 
nézeteik megütköztetésének lehet őségét sem vállaltak. (Hogy körülbelül 
miért, az láttuk.) Csak saját magukat külön-külön. Ki-ki sarat magának 
tartozik tehát mostantól számot adni arról, aki volt (és az el őtt is, aki 
volt) — ezzel kellett számolniuk. Igazából tették is már. 

Alulírott hihetőleg nem túlságosan elfogult: közéjük tartozott. 



OL VAS ÓNA PL Ó  

JELENTŐS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KIADVÁNY 

Dr. REHÁK LÁSZLÓ: Világnézet, ideológia, tudományos megismerés. 
Forum, Újvidék, 1983. 

A tartalom fő  pontjai: 

Világnézet vagy ideológia — világnézet és ideológia (9-46.) 
A gyökerek (es előfeltételek) (47-90.) 
Alapelvek — jugoszláv megvalósítások (91-140.) 

 Utunk sajátosságai — tapasztalataink (141-200.) 
Az egyes országok munkásmozgalma világviszonylatban (201-230.) 
A munka felszabadítása — az ember kiteljesülese (231-266.) 

Nemrégiben jelent meg a Forum Könyvkiadó gondozásában dr. Rehák 
László könyve Világnézet, ideológia, tudományos megismerés címmel. Ez 
a könyv — mint ahogy az előszóból megtudjuk — könyv alakú megje-
lentetése annak az el őadássorozatnak, amelyet az Újvidéki Rádió néhány 
évvel ezelőtt az Iskolarádió műsoraiban közvetített. A szerz őnek ez a vá-
lalkozása, mint ahogy arról szintén az el őszóban vall, „kihívás volt", ami 
arra ösztönözte, hogy bebizonyítsa, mennyire téves az a hiedelem, hogy a 
marxizmus klasszikusainak írásai csak a szakmai jártassággal rendel-
kezőknek valók, s szeretné az olvasót arra ösztönözni, hogy saját ismere-
teinek bővítése érdekében és társadalmi gyakorlatunk jobb megértése 
céljából „gyakrabban és kisebbrend űségi érzés nélkül olvassa a marxista 
iródálrnat". 

A könyv rendkívüli könnyen olvasható, érdekes és hasznos, ami már 
a tartalom fő  témaköreiből is látható. A világnézet és az ideológia két 
olyan jelentős tényezője a társadalom létezésének és olyan dialektikusan 
összefonódó és szétválaszthatatlan egységet képez, hogy napjainkban a 
legfontosabb tudományos elmélkedések középpontjában áll. Ez a meg-
állapítás különösen érvényes napjaink változó világára, amely nemcsak 
a tőkés rendszer újabb etatista átalakulását vonja maga után, de a 
nemrég még gyarmati kizsákmányolásban sínylődő, a XIX. században 
még barbároknak nevezett népek is megjelennek a történelem színpadán 
és „mind többen kerülnek a ma és a jöv ő  válaszútja elé". (14.) 

A szerző  a világnézetről ezt az egyszerű  és érthető  megfogalmazást 
adja: „A világnézet mindig kifejezi az egyénnek és társadalmi csoportnak 
az adott társadalmi viszonyok rendszerében elfoglalt helyzetét. Más kér-
dés, hogy egy társadalmi osztály vagy réteg és a hozzá tartozó egyén 
világnézete mennyire hitelesen tükrözi társadalmi létét, illetve milyen mér-
tékben épül illuzórikus nézetekre." (16.) 

A világnézet tükrében az ideológia nem csupán valami száraz „el-
mélkedés", hanem mélyreható gyakorlati lényeg, amely minden esetben 
valamely társadalmi réteghez vagy osztályhoz kapcsolódik. Az ideológia 
igyekszik választ adni sok felmerülő  kérdésre, de ebben nem jár mindig 
eredménnyel. Ezek a dilemmák az ideológiában jelenítik feltételes mód-
ban a tudományos megismerés kezdetét, amikor a tudomány már objek-
tív képet ad a társadalmi valóságról. 

Az első  témakör jelentősebb részei még a marxizmus kritikai jelle-
géről és a minden létező  bírálatáról szólnak. Ezzel a kérdéssel kapcsolat-
ban a szerző  Kardeljra hivatkozik, amikor azt írja: „Kardelj szerint a 
minden létező  bírálatának egyik értelmezése magában foglalja a tudatos 
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szocialista, demokratikus és humánus tevékenységet. Olyan bírálat tehát, 
amely az elért eredményeket szüntelen elemz ő  bírálatnak veti alá azzal 
a szándékkal, hogy újabb célokat fogalmazzon meg. Egyben állandó kri-
tikai viszonyulás is mindennel szemben, ami gáncsolja az el őrehaladást, 
ami társadalmilag maradi, ezért az ilyen bírálat újabb 'távlatokat tár 
fel." (41.) 

A mű  második része a marxizmus megjelenésének el őfeltételeiről, 
forrásairól és azokról az elméleti kérdésekr ől beszél, amelyeket a marxiz-
mus alapjaiban felvázol, megfogalmaz. Ennek kapcsán a szerz ő  leszögezi: 

„Marxnak és Engelsnek mindenekel őtt négy alapvető  ismeretelmé-
leti kérdést kellett tisztáznia, hogy biztos tudományos alapokon állva 
felfedhesse a társadalmi folyamatok lényegét, a társadalomban valóban 
ható erőket, ennek alapján pedig azokat a lehet őségeket, amelyeknek fel-
használásával a forradalmi erők képesek megdönteni a kizsákmányoló 
elembertelenítő  társadalmat, és megteremteni az emberhez méltó kom-
munista társadalmi rendet. 

Először is helyesen kellett válaszolniuk a lét és tudat örök kérdésére, 
amely ott van minden emberi eszmélés alapjaiban. A másik alapvet ő  kér-
dés az emberi társadalomban ható er ők és folyamatok törvényszerűsé-
geinek jellege volt. A harmadik kérdés pedig az, hogy a társadalomban 
ható tényezők közül melyik tényezőcsoport a legfontosabb? S végül meg 
kellett nevezniük azt a szubjektív társadalmi erőt (...), amelyben megvan 
az adottság arra, hogy eljuttassa az emberiséget el őtörténelméből osztály 
nélküli immár valódi történelmébe. ..." (51-52.) 

A harmadik rész megpróbálja — bár ez lehetetlennek látszik — tö-
mören megfogalmazni Tito elvtárs munkásságát és életm űvét a marxista 
elméletek gyakorlati továbbfejlesztésében. Itt kap helyet a szocializmus 
különböző  építési útjairól szóló fejtegetés és a munkásosztály történelmi 
szerepéről megfogalmazott marxista nézet ismertetése is. Ehhez a foga-
lomkörhöz fűződik az önigazgatási eszmeiség jelentőségével kapcsolatos 
fejtegetés. Társadalmunk olyan korban él, amikor a műszaki fejlődés egy-
felől, a társadalmi-politikai élet demokratizálódása pedig másfel ől az em-
bernek egész új szerepet biztosít a közösségben. Mindez a társadalom 
minden egyes tagjától több tudást, szélesebb látókört, gazdagabb kul-
túrát igényel." (112.) Ebben a részben szól még többek között az etatiz-
musról és a bürokratizálódási irányzatokról, a szocialista- és önigazgatás-
ellenes erőkről és az ellenük való védekezésr ől, valamint a kozmopolitiz-
musról, internacionalizmusról és a jugoszláv szocialista hazafiságról. A 
jugoszláv szocialista hazafiság ismérveit tömören így fogalmazza meg: 
„Először is az, hogy a jugoszláv szocialista hazafiság kifejezi dolgozóink 
szocialista közösségunkhöz tartozásának tudatát. Továbbá az, hogy ez a 
hazafiság a munkásosztály, a parasztság és más dolgozók hazafiságából 
fakad, ami már a kizsákmányolás időszakában, főként pedig a népfelsza-
badító háborúban megnyilvánult, de azóta jelent ős új tartalmi elemekkel 
is gazdagodott. És végül: a jugoszláv szocialista hazafiság alapjában véve 
minden jugoszláv dolgozó társadalmi tudatára jellemző , mert hasonló 
társadalmi helyzetük, közösek társadalmi vivmányaik és elvárásaik." (131.) 

A következő  rész a jugoszláv szocializmus elméleti kérdéseinek és 
gyakorlati megvalósulásainak egyes lényeges kérdéseit taglalja. Itt olvas-
hatunk a JKSZ eszmei irányító szerepéről, az osztályszövetség elméleté-
ről, a nemzeti viszonyokról és a nemzetiségek helyzetér ől, a fejletlen 
vidékekről, a népfelszabadító háború osztályjellegéről, a felfegyverzett 
népről és a társadalmi önvédelem rendszeréről stb. E témák mindegyike 
hosszabb bemutatást érdemelne, amire, sajnos, nincs lehet őség, s ezért 
csak néhány gondolatot emelünk ki a sok közül, els ősorban azért, hogy 
felkeltsük az olvasó érdeklődését a könyv elolvasására. 

„A Kommunista Szövetség vezet ő  szerepe abban nyilvánul meg — 
olvashatjuk a könyv 147. oldalán —, hogy ösztönzi a dolgozók millióinak 
alkotóerejét, valamint az önigazgatás és a küldöttrendszer feltételei között 
kntakozó szocialista tudatuk elmélyülését." 
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A nemzeti viszonyainkról ezt olvashatjuk: „Szocialista társadalmi 
rendszerünk a közvetlen demokrácia formáin keresztül valósul meg, és 
ez a nemzetiségek viszonylatában azt jelenti, hogy a nemzetekkel együtt 
a nemzetiségek is helyzetük rendezésének alanya, szubjektuma, tehát 
nem tárgya." (170.) 

Népfelszabadító háborúnkról többek között így nyilatkozik a szerz ő : 
„A fasiszta megszállók elleni fegyveres harcban óriási tömegek vettek 
részt, amelyeket a háttérb ől még többen támogattak, és ez akkora er ő  
volt, hogy forradalmi módon megváltoztatta az osztályok er őviszonyait." 
(192.) 

A könyv hatodik fejezete lényegében az elnemkötelezettség mozgal-
máról, a kommunista pártok közötti új viszonyokról, az eurokommuniz-
musról és a nemzetközi munkásmozgalom dogmatizmusáról értekezik. Az 
el nem kötelezettek mozgalmáról e fejezetben egy rövid, de tömör tör-
ténelmi áttekintést találunk, amely megemlíti, hogy „az elnemkötelezett-
ség elveit valójában még 1946-ban Indiában fogalmazták meg, még mie-
lőtt India elnyerte volna függetlenségét". (210.) 

Ez a rész foglalkozik, mint ahogy arra már az el őbbiekben utal-
tunk is korunk kommunista és munkásmozgalmának egyik jelentős új-
donságával, az eurokommunizmussal is. Erről a szerző  többek között így 
ír: „Az eurokommunista pártok stratégiáját meghatározó elvek egy része 
azonos azokkal az elvekkel, amelyek a tömbön kívüli szocialista országok 
kommunista pártjainak eltökéltségét is jellemzik. Így például a kommu-
nista pártok függetlenségének és egyen jogúságának elve, a szocializmus 
építésének önállóan meghatározott útja, a saját munkásosztály és az or-
szág dolgozói előtti elsődleges felelőség elve." (222.) 

A könyv utolsó, hatodik része egy viszonylag egységes témakört 
ölel fel, megpedig a munka felszabadításának és humanizálásának kü-
lönböző  kérdéseit. Ez a folyamat, mint tudvalev ő , csak a szocializmus, 
de még inkább az azt követő  társadalmi rendben valósulhat meg, de „az 
ember tudatos, szabad és cselekvő  önkifejezése — írja Rehák László a 
234. oldalon — a leendő  társadalmi rendben sem lesz maradéktalanul le-
hetséges csak munka révén. A szabad idő  — Marxnak ez számunkra már 
most is fontos kimutatása — és a szabad id őben kifejtett tevékenység 
egészíti majd ki a munka általi önkifejezést és teszi lehetővé a munka 
és emberi tevékenység humanizálását". A szabad id ő  eltöltése a szocializ-
musban egy egész sor sajátossággal rendelkezik a t őkés viszonyokhoz 
viszonyítva. „A legszembetűnőbb különbség abban van, hogy a t őkés tár-
sadalom a szabad időben felismeri a vásárlóerő  fokozásának lehetőségét, 
és egész sor, a fogyasztói társadalom számára hasznot hozó új típusú 
árut gyárt. A szocialista társadalmi rend általánosabb és igazibb emberi 
értékeket kínál. Mindenekelőtt a munkás és a dolgozó társadalmi aktivi-
tására helyezi a hangsúlyt, éppen arra, amit ől a tőkés társadalom igyek-
szik elvonni a dolgozók érdeklődését, és ehelyett a tömegsport és tömeg-
kultúra rendezvényeit, a sporttevékenységet és hasonlókat részesíti el őny-
ben." (256.) 

Végezetül fontosnak tartjuk idézni a szerz őnek a szocialista életfel-
fogásról vallott véleményét: „A szocialista életfelfogásra jellemz ő, hogy 
előtérbe helyezi a kollektivizmust, az emberi létet és a társadalmi kapcso-
latokat. Ez a kollektivizmus nem vonja kétségbe az egyén személyi sza-
badságát és nem állítja szembe az egyént meg a közösséget, hanem tu-
datosan építi az egyén és a közösség dialektikus kapcsolatát. Igy valósul 
meg . fokozatosan a közösségi ember eszményképe, ahogyan Marx fiatal-
korában megfogalmazta: a társadalmiasult ember és az emberi társada-
lom." (266.) 

Ezekből a rövid — az egyes érdekesebb témákat bemutató — idéze-
tekből egyértelműen leszögezhető, hogy valóban érdekes könyvről van szó, 
amely napjaink időszerű  társadalmi jelenségeivel és problémáival foglal-
kozik. Ezért tekinthetjük hasznos és pótolhatatlan kézikönyvnek a be-
mutatott kiadványt, amelyet egyformán használhatnak magyar ajkú diák- 
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jaink és egyetemistáink társadalomtudományi tudásuk b ővítésére, mind-
azok, akiket társadalmi valóságunk és a mai világ viszonyai és id őszerű  
problémái bővebben érdekelnek. 

Végezetül köszönet és elismerés a szerz őnek, hogy előadásait — időt 
és fáradságot nem kímélve — sajtó alá rendezte, de ugyanúgy köszönet 
és elismerés a kiadónak is, hogy lehet ővé tette e könyv megjelentetését, 
hiszen ezzel a jugoszláviai magyar társadalomtudományi szakirodalom 
egy jelentős értékű  kiadványát tették az olvasóközönség — mégpedig a 
széles olvasóközönség — elé. Jó lenne, ha ilyen és ehhez hasonló kiad-
vánnyal egyre gyakrabban találkoznánk a könyvesboltjainkban. 

Dr. LAKI LÁSZLÓ 

IRODALMUNK ÚJ M ŰVEI SZERBHORVÁT 
NYELVTERÜLETEN 

Neobični poklon (Különös ajándék). 
NANDOR GION: Vojnik sa cvetom (Gion Nándor: Virágos katona). 
Matica srpska, Újvidék, 1983. 

Az elmúlt években — sőt termékeny évtizedekben — nem egyszer ol-
vashattunk arról lapjainkban, folyóiratainkban, a tömegkommunikációs 
eszközök is többször meleg hangon beszámoltak róla, hogy jugoszláviai 
magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész műve jelent meg szerb-
horvát nyelven, egyre nagyobb visszhangot keltve az idősebbek körében is, 
melynek olvasói eleddig a legtöbbet Pet őfi emberhez simuló költészeté-
ről, Arany János Toldijáról tudtak. Ha visszatekintünk most ezekre a 
távolabbi időkre, jóval a második világháború el őtti esztendőkre, akkor 
a szerbhorvát olvasók körében a magyar prózaírók közül Jókai, Mikszáth, 
Zilahy Lajos, pár évvel utána pedig Körmendi Ferenc m űveivel találkoz-
hattunk. A húszas évek végén, a harmincas évek elején Szenteleky Kornél 
és Csuka Zoltán szívós szervező  munkájának és Mladen Leskovac meg-
értő  támogatásának jóvoltából a tájunkon született magyar írás olyan 
mértékben jutott el fordításban a velünk együtt él ő  népek fiainak aszta-
lára, amilyen termékenyek voltak a,z akkor induló bet űvetők, a verses-
kötetek, a novellás kötetek és a pár regény olyan visszhangot tudott ma-
gának teremteni az irodalmi életben a mi égboltunk alatt. 

A második világháború után életkörülményeink gyökeresen megvál-
toztak. 

Az előbb még kisebbségi író helyett már a nemzetiségi író jelent-
kezett, és már nem a leszűkített couleur locale-jával a Vajdaság város-
káiban, falvaiban, hanem a nagykorúvá fejl ődött jugoszláviai magyar iro-
dalom csaknem valamennyi népünk és nemzetiségeink el őtt ismert alko-
tóival lépett a, ,porondra" Belgrádtól Zágrábig, Ljubljanától Szkopjéig, 
Sztrugáig, ahonnan munkáinak híre távolabbra, határainkon túlra is el-
hallatszott. 

És beteljesült az, amit Miroslav Antić  mondott a kanizsai írói ta-
lálkozónkon: 

„Mi nem csak Vajdaság írói vagyunk. És nem fogunk becsukódni a 
tartomány falai közé, hanem megjelenünk majd a metropolisok kiadóhá- 
zaiban is, és a neves irodalmi találkozóhelyek pódiumain is!". 

Nem voltak hiábavalóak ezek az erőfeszítések. A szélesebb olvasó-
közönségre is számítható alkotások megtalálták az utat — ha kis cser- 
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melyek medrében is keltek útra — a nagyobb irodalmi társulások útján 
a távolabbi területeken való érvényesülés felé. A költ ő  nem maradt csu-
pán Szabadka, Nagyfény, Kishegyes pár iskolájának falai közé zárva, a 
prózaíró erőteljes lendülettel kilépett Zombor, Becskerek, Újvidék, Szent-
tamás szűk utcáiból és elvitte üzenetét a holnapba vezet ő  sugárutakra is. 

Költőink, íróink művei a szerbhorvát nyelvterületen ma teljes „test-
alkattal" megjelenve kifejezésre juttatják „történelmiségét" ezúttal már 
mint a jugoszláviai magyar irodalom termékei. Azért juttatja szóhoz 
„történelmiségét" itt, mert — ahogy azt dr. Szeli István a jugoszláviai 
magyar elbeszélők előszavában mondja: „... a történelem hozta létre 
életterét, a Vajdaságot, és ezt az irodalmat is így kell magyaráznunk." 
Mint egy nagy társadalmi közösségnek a tagja, magán hordja ennek a 
jegyeit, s eredeti — a többiektől különböző  — hangjának ez a legfőbb 
jellemzője. 

Ez a két kötet, amely az idén megjelent a Matica srpska kiadásá-
ban, rányomja bélyegét az új korszakban ránk virradt műfordításokban 
kifejezett szellemtörténetünkre. Ma már szélesebb összefogással, egy 
olyan nagy múltú művelődési kör szárnyai alatt, mint amilyen a Matica 
srpska, két olyan kötet jelen meg, amely különdkülön is betekintést ad 
a szerbhorvát olvasónak a jugoszláviai magyar irodalom értékeibe, ame-
lyek az előbbiek után nem csupán valami jóindulatú megértéssel vagy 
..mecénási" keggyel, hanem egyenjogusággal, igazi kvalitások felmutatá-
sával emelkedtek fel a minden mércével már fémjelzett m űvészi szint 
annyira vágyott történetének elismeréssel teli lapjaira. 

A Neobični poklon - a Különös ajándék 	most jelent meg Új- 
vidéken, s ez a szerbhorvát olvasók és a magyar irodalmárok számára 
is különös ajándékot jelent, mert ami ebben a kötetben fordításban nap-
világot látott, az elbeszél ő  prózánk legjobbjairól ad számot. Tíz szerz ő  
csaknem félszáz elbeszélésével találkozik az olvasó a kötet lapjain. Az 
1975-ben megjelent eredeti kötet, a Különös ajándék ezúttal némiképp 
új hangszerelésben került sajtó alá, érthet ő  is, hiszen egy másik nyelvte-
rületen kell hogy reprezentálja szépprózánkat. 

Ebben a remek kiállítású könyvben Szeli István új válogatása fi-
nom, egyéni esztétikai mércével megkomponált tablót tükröz elbeszél őink-
ről ... Ezek a munkák arról vallanak, hogy alkotóink itt közölt írásaik-
ban — az idősebb nemzedékre gondolok — a múltról szólnak hitelesen, 
maradandóan, a fiatal szerzők a máról és a halnapról adnak új, izgalmas 
gondolatokat ébresztő  képet. Ahogy így egymás után vesszük az antológiá-
ban felsoroltakat, az olvasó el őtt kitárul íróink gazdag témavilága, mint-
egy bizonysága annak, hogy tájunk is — az úttör ők ezt nem egyszer mond-
ták — lehet új, eddig még nem ismert hangú m űvek ihletője, és életünk 
rejtett mozzanatainak felmutatója. Ezeken a lapokon a let űnt korszak 
találkozik az újjal; Szirmai Károly ködös, Edgar Allan Poe-i víziói, Her-
ceg János a tölgyfa törzséhez hasonlóan id őálló, embersorokból álló rea-
lizmusa, Majtényi Mihály csörgedező, üde, Kosztalányi könnyed prózai 
karcolataira emlékeztető  játékossága találkozik a fiatal elbeszél ők trasz-
pozícióival, bizarr képeivel, drámai megjelenítésével. A régi kövek nem 
maradnak a helyükön: elmozdítja őket az idő, sejtelmes függönyt hullat 
a képre, akár a Különös ajándék mázolója, aki előbb ámulatba ejti a va-
rázslatos mesét váró csöppségeket, s távozása után ezek a hiszékenyek 
hosszan, nagyon hosszan tartó várakozásba merülnek, hogy eljön majd az 
is, amit ez az anderseni szakállat viselő  ember itt mesélt. 

Az előbbi sorokban számadatok is körülírták a m űvet: csaknem fél-
száz elbeszélés a mi világunkat mutatja be ebben a nagyszer ű  kiállítású 
kötetben a szerbhorvát olvasónak, s hisszük, hogy nem csatlakoznak, 
a rövid műfaj szerelmesei amikor belefeledkeznek ezekbe a pár oldalas 
kis remekművekbe, s amit olvastak az alkotóktól, sokáig melengetik ma-
gukban, arra gondolva, hogy lám a szomszédok házában is hasonlóképpen 
duruzsol a rtűz és körülötte az övékéhez hasonló rokonérzésekkel élnek 
az emberek. 
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A másik kötet, amely a Matica srpska kiadásában ugyancsak ebben 
az esztendőben hagyta el a sajtót, Gion Nándor Virágos katona című  re-
génye Vojnik sa cvetom címmel szerbhorvát fordításban, s így regényiro-
dalmunk kiemelkedő  műve is új könyvbarátokra talál. 

A Jugoszláviai magyarok irodalma sorozatnak ez a második kötete 
a Matica srpska kiadásában. A szerkesztő  bizottság tagjai — dr. Szeli 
István, dr. Bori Imre és dr. Bányai János — irodalmunk ismer őinek a 
megelégedésére és örömére jól választottak, amikor regényirodalmunkból 
elsőnek Gion Nándor Virágos katonáját nyújtották át a kiadónak fordl 
tásra. írónknak ez a; műve — egy kicsit önéletrajz — Szenttamás világát 
eleveníti fel előttünk: egy olyan helyiség történetét, melynek élete a szá-
zadok során telis-tele volt hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel. A vá-
roska falai között szerbek, magyarok, németek élték együtt inkább ke-
servekkel teli, mint boldog életüket. Drámai feszültségekkel teli pontja 
volt ez a Vajdaságnak, a Bácskaságnak, és íróink közül Gion Nándor az 
első, aki merész hangon megörökítette hétköznapjait, s olyan markáns 
alakokkal népesítette be utcáit, házait, udvarait, kálváriadombját is, hogy 
tolla nyomán — írónk kitűnő  szociográfus is — az egész Szenttamás meg-
elevenedett előttünk s visszahozta a rég elmerült emberölt ők feledhetetlen 
eseményeit, amelyek ma már az élő  történelem darabjai. 

Mindkét kötet fordításáról csak elismer ő  szavakkal beszélhetünk. Az 
elbeszéléskötet fordítói: Varga József, Eugen Berber, Josip Kuli ć, Svetislav 
Ruškuc és a regény fordítója, Vickó Árpád igen alapos m űgonddal végez- 
ték el a komoly erőfeszítést igénylő  munkájukat; nekik köszönhet ő , 
hogy értékes műveink hozzájuk méltó átültetésben kerültek a szerbhor-
vát olvasó asztalára. 

LÉVAY ENDRE 

GYERMEKKÖLTÉSZETÜNK MÁS-MÁS ÁGA, LOMBJA 

BRASNYÓ ISTVÁN: Szeretném, ha meghallgatnál. 
TÚRI GÁBOR: Jó étvágyat, Kaja Pali! 
Forum, Újvidék, 1983. 

A Szeretném, ha meghallgatnál s a 
Jó étvágyat, Kaja Pali!, jóllehet azo-
nos formátumban és szinte egyidejű-
leg jelent meg, .gyermekköltészetünk 
más-más ágát, lombját képviseli, te-
szi gazdagabbá újabb terméssel. Az 
egyik a fényvillanásokkal, hangulat-
rezdülésekkel átszőtt panteista lírát, 
a másik pedig a játékosságban meg-
merített gyermeki derűt kínálja ol-
vasói élménynek. 

De vegyük őket külön-külön is 
szemügyre közelebbről. 

Brasnyó István kötete ezúttal is 
áradó, oldott és meleg líraisággal 
vall — mesél — a gyermekkor vilá-
gáról, sokszínű  emlékeiről, az ember 
és a természet kapcsolatáról, a múlt 
és jelenidő  egymásba fodrozódásá- 

ról, a hétköznapi csodákról s azok-
ról a sajátos, emelkedett pillanatok-
ról, amelyeket csak a legérzéke-
nyebb lelkű, mindenre fogékony köl-
tő  regisztrálhat, általában gyönyö-
rűségünkre s a gyermekolvasóknak 
is nem kis örömére. 

Tavaszi, nyári, őszi, téli képek, 
meghitt családi pillanatok, benti és 
kinti játékok, barátok, titkok, ébre-
dő  szerelmek, elfojtott remegések, 
fel-felkísértő  félelmek, tűnődések, fel-
ismerések és csodák, iskolát, isko-
láskort idéző  emlékek kerülnek egy-
más mellé a kötetben, s mindenek-
előtt egyéni ízekkel és színekkel lá-
tott, ábrázolt különös hangulatú ter-
mészetleírások. Mint például a Hó-
vihar című  versben is, amelynek el-
ső  nyolc sora így hangzik: 
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„A kisborjú kijött — máris hó lepte be 
olyan volt az egész, mint egy kínai mese. 
A gyöngytyúkok fáztak a szél alatt, 
meglepték s űrűn a faágakat. 
A nádasban szélvészként dühöngni kezdett: 
mindegyik nádszál külön-külön rezgett; 
és hó hullt még — emberemlékezet óta 
nem merült a világ ily mélyen a hóba.” .. . 

Ilyen és hasonló „témákat", han-
gulatokat, érzelmi rezdüléseket va-
rázsol pillanatok alatt olvasói elé 
Brasnyó, s aztán, ha már bevont 
bennünket az élménybe, emlékezés-
be, ránk bízza, hogy mi képzeljük, 
mi álmodjuk tovább a költészet hím-
porával bevont helyzeteket. Nyulak, 
rétek, tanyák, udvarok, kertek, dél-
utánok és esték, utak, felhők és 
csillagok bújnak így elő  az időből, 
mint valami tarisznyából, s miköz-
ben ki-ki másra, vagy ugyanarra gon-
dol, ő  újabb és újabb „mesebe" 
kezd, tájunkról, embereinkről, vilá- 
gunkról; fényekről, árnyakról, vá-
gyakról, ábrándokról, képzeletbeli 
és valós utazásokról, szánnyalások-
ról tesz említést. Ez utóbbira a kö-
tetzáró A holdvilág oldalán című  

versében konkrétan is utal, amely-
ben látszólag „a holdvilág oldalán" 
s önmagában utazik, de ugyanakkor 
egy valóságos, kikindai utazást is le-
ír, ahol feltehetőleg egy jól sikerült 
író-olvasó találkozón volt együtt a 
gyerekekkel, s ott kerítette hatal-
mába a zengés, „ragyogás". 

Költőnk áradó kedvvel, szeles és 
széles óceánt járva mondja a maga 
„hosszú" és hangulatos meséit, ver-
seit. De bár legtöbbször az emléke-
zet fátylait lebbenti föl, nemcsak 
magába fordul, nemcsak magában 
utazik, hanem „a magas árbocokra" 
is felkapaszkodik, hogy messzebbre 
lásson onnan „százezer határnál". 
Meg azért, hogy velünk együtt, mi-
nél többször belenézzen a napba, 
ahogy azt a Ne menj el, anya című  
versében is mondja: 

— nem baj, hogy este van: 
's csak átsuhan" .. . 

„Együtt néznénk a napba 
a nap az égen így is, úgy t 

Csupa sejtelem, csupa suhanás, 
lebegés-lobogás és emelkedettség, 
mélyen és hosszan zengő  gordonka-
búgás Brasnyó István legújabb kö-
tete. ötvözete és gazdag kitelj ese-
dése mindannak, amit termé keny 
költőnk oly sok eredetiséggel és 
egyéni élménnyel, kézjeggyel kínált 
eddig is. Aki kezébe veszi a Szeret-
ném, ha meghallgatnál című  köny-
vet, bizonyára örömmel s egy szusz-
ra olvassa el a benne található több 
mint hetven verset. Mert úgy olvas-
sa és úgy „hallgatja" őket, ahogy 
a szép és jó szóra szomjas gyermek 
a mesét. 

Ez a könyv együtt nézni, együtt 
lélegezni és együtt melegedni tanít-
ja az olvasóit. A kötetet Maurits Fe-
renc rajzai illusztrálják és teszik az 
egyszerű, szürke-fekete tónusaikkal 
is hangulatossá. Vagy éppen ezért. 
Mert — akár a versek — ezek az 
illusztrációk Vajdaság, a síksági táj 
sajátos világát idézik. 

Túri Gábor Jó étvágyat, Kaja Pali! 
című  első  verskötete a derű, a já- 

ték, a groteszk, az öngúny s egy-egy 
jól felkapott ötlet forrásvidékére, bi-
rodalmába vezeti el az olvasóit. Meg 
a rímek, kínrímek, kecskerímek, kan-
csalrímek, gondolatbukfencek, csala-
finta ritmusjátékok, féktelen komé-
diázások világába. Falánk gyerekről, 
nagyevőről, képzelt betegről, tenge-
részről, cipőpucolóról, testvérekről, 
állatokról, hernyókról, bogarakról, 
madarakról, bazári forgatagról stb. 
szólnak a kötet verse i; mindarról, 
ami legtöbbször csak a képzelet szü-
leménye, s nem a valóság „égi 
mása". 

Fiatal költőnk kópéságán, kópé-
ságain sokat mosolyoghatunk, de-
rülhetünk. Mert leleményt, nyelvte-
remtő  erőt is találunk a versekben. 
De ne rejtsük véka alá azt sem, hogy 
egy-egy versben, versszituációban az 
erőlködés, a szándékos jópofásko-
dás is könnyűszerrel tetten érhető , 
kimutatható. Mint például a Bazár 
mozaikkockáinak túlságosan is csat-
tanókra kihegyezett és szójátékra 
épített soraiban: 
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„S végül / ricsaj támad / svédül” .. . 
„Nézd! / Kenyeret vajaz itt / Baja-
zid". „Félek, hogy egy / bal szi-
mat / fölfedezi / ka jszimat" .. stb. 
Az ilyen és a „Mi baj, / bivaly?", 
„van busz ... bambusz"-szerű  kín-
rímek, meg a versekben olvasható 
nevek már elhasznált humor-eszköz-
tárának kritikátlan átvétele: nem 
tesz jót sem a költőnek, sem a 
kötetnek. 

Számos olyan vers viszont, mint 
amilyen A képzelt beteg, A nagyev ő, 
a Vasárnapi ebéd, a Testvéreim, a 
Fa Tamás, az ősz, a Téli lakodalom 
hajnalán, az Illemtani lecke, a Für-
deni mennek a malacok, A paci éne-
ke s a Borzasztóan borzas vers de-
rűs színeivel, újszerű  megoldásaival 
hatásos, emlékezetes marad. Mert 
ezek javában az ötletesség, a játé-
kosság, a kísérletező  kedv és a nyel-
vi varázs teremt jó verset a semmi-
ből. Ám a Kakasviadal zárósorait 
parafrazálva az is áll, hogy költőnk 
néha sok mindent csak kiagyal — és 
rímparádén születik a diadal. Hol-
ott az igazi sikerért minden költ ő- 

nek keményen meg kell vívnia, küz-
denie az alkotás folyamatában. 

Túri Gábor helyenként túlságo-
san könnyen faragta, „fabrikálta" a 
verseket, miközben a csiszolásról, 
érlelésről, a költészetről megfeled-
kezett. Kár, mert ezáltal nyilvánva-
lóan aprópénzre váltotta a jóval töb-
bet ígérő  — s már versfordítások-
ban is bizonyított — tehetségét. 

A kötetet Svetozar Tomić  rajzai 
— karikatúrái — teszik a fent em-
lített fogyatékosságai ellenére is él-
vezetessé. A Kóbor cinkéhez bigy-
gyesztett, ágrólszakadt, horgas cs őrű  
sasszerű  madár azonban még akkor 
is, ha karikatúra, nem illik a vers-
hez. Viszont a Péknél című  vers alatt 
látható rajz újabb színnel, ötlettel 
teszi még kerekebbé, hangulatosab-
bá ezt a kis hatsoros, szójátékra és 
rímjátékra épült versikét. 

Ha Brasnyó István kötete, meg-
ítélésem szerint, eddigi gyermekköl-
tészetének csúcsa, koronája, akkor 
Túri Gábor könyve a fiatalabb köl-
tőtárs biztató indulását jélzi. 

SZŰCS IMRE 

676 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 28. KÖTETE 

LÁNYI SAROLTA 

Próbatétel  
(Versek, novellák, napló) 

Lányi Sarolta életművét irodalmunk előtörténetének ré-
szeként tartjuk számon. Erre kötelez bennünket az a tény, 
hogy Lányi Ernő  a század első  évtizedében nagyon fontos 
szerepet töltött be városunk zenei művelődésében, s gyer-
mekei szintén szoros szálakkal köt ődtek Szabadka kulturális 
életéhez. Lányi Sarolta pályája itt bontakozott, zsengéi a 
Bácskai Hírlapban és a Bácsmegyei Naplóban jelentek meg. 
Ezek egy csoportja később köteteibe be sem került, de a 
kötetbe fölvettek is érdekesek szempontunkból, mert a sza-
badkai szöveg és a könyvbeli közötti eltérések igen tanulsá-
gosak. A gyűjteményben szereplő  harminc vers közül négy 
itt jelenik meg el őször, tizenegyet pedig szerzőjük egy köny-
vének anyagába sem iktatott be, tehát jóformán még a szak-
mabeliek előtt is ismeretlenek, akárcsak a novellák. 

A könyv másik része Lányi Sarolta kiadatlan naplóját tar-
talmazza, amelyet 1935. november 13-tól, -  kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal, 1937. október 16-ig két íróüdül őben és Moszk-
vában vezetett. Rendkívüli jelent őségét az adja, hogy a férje 
letartóztatása körüli hónapoknak a légkörét jegyezte föl ben-
ne. Ahogy múlik az idő , egyre több olyan emlékirat kerül 
nyilvánosságra, mely a sztálinizmus áldozatai fel ől idézi föl 
a törvénysértések éveit. Lányi Sarolta naplója minden vele 
rokon dokumentumhoz mérten is eredeti, kútf ő . Eredetisé-
gének legszembeötlőbb jegye, hogy nem is kútfőnek készült. 
Írására a szerző  azért szánta el magát, hogy íráskészsége be 
ne rozsdásodjon, hogy magában az írói fegyelmet és kedvet 
életben tartsa. Igen jellemz ő , hogy a külső  események nem 
is nagyon érdeklik, els ősorban önmagáról ír: a maga közér-
zetétől, férje iránti érzelmeir ől, kettőjük viszonyáról. Ebbe a 
magánjellegű  világba tör be a kinti élet szinte váratlanul, de 
nem észrevétlenül, mert a közérzet árnyalataiban, önkéntele-
nül ugyan, de előre föltűnnek a szörnyű  kifejlés jelei. Ez a 
jóhiszeműség, ez a gyanútlanság a napló egyik legeredetibb 
vonása, s kivételes jelentőséget kölcsönöz neki: hiteles doku-
mentum egy korról és érdekfeszítő  olvasmány is egyúttal. 

A 176 oldalas, 18 dokumentumértékű  képet tartalmazó, 
tetszetős kiállítású könyv anyagát Dér Zoltán gy űjtötte ösz-
sze; utószavát és eligazító jegyzetét is ő  írta. Fedéltervét Sis-
kovszki András, a közelmúltban elhunyt fiatal grafikusmű-
vész készítette. 

Az Életjel legújabb kiadványa 230 dináros áron megren-
delhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, 
Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 280 dinárért megve-
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



Előfizetési felhívás 

Az Üzenet című  irodalmi, művészeti, kritikai és társa- . 
dalomtudományi folyóirat immár tizenharmadik éve jele-
nik meg Szabadkán. Havonta kerül az olvasó asztalára 
számonként általában négy ív terjedelemben. 

Elsőrendű  feladatának az ország, mindenekel őtt Vaj-
daság művelődési és tudományos életének szolgálatát te-
kinti: olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék köz-
lését, amelyek ezt a célt szolgálják. Követi azonban azokat 
a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre 
tarthatnak számot. 

Szépirodalmi rovatában a jugoszláviai magyar írók 
munkái kapnak helyet. A Kézfogások a jugoszláv népek és 
nemzetiségek alkotóinak műveivel ismerteti meg olvasóit. 
Az örökségnek a haladó hagyományok, értékek meg őrzése 
a célja. Az Égtáj vidékünk történelmi és m űvelődéstörté-
neti eseményeiről ad számot. Az Alkotóműhely irodalmi, 
film-, zene-, szín- és képz őművészeti életünket kíséri fi-
gyelemmel. Az Olvasónapló a legújabb hazai és külföldi 
kiadványokat méltatja, értékeli. 

Legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, 
hogy közzétegyük a szerz ők munkáit, hanem arra is, hogy 
folyóiratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának 
a fóruma legyen. 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves 
figyelmét és megértő  segítségét. 

Lapunk alapítója Szabadka község Művelődési Önigaz-
gatási Érdekközössége, kiadója pedig a 7 Nap Lapkiadó 
Munkaszervezet (24001 Subotica, Trg slobode 1, félemelet). 
Előfizethető  rá közvetlenül vagy a következ ő  folyószámlá-
ra: NIRO „7 Nap" — Üzenet, Subotica 66600-603-2094. 
Előfizetési díj belföldön egy évre 150, fél évre 75 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták cso-
portos előfizetése egy évre 75 dinár. 

Az Üzenet szerkesztősége 


