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HOLTI MÁRIA 

A SIKER EGYSZERI ÉRZÉSE 

Vacak, satnya növésű  kisfiú, akit alig is vettek valahol észre, legfeljebb 
otthon. Otthon sem mindig; főként akkor, amikor köntörfalazva, mint-
egy védekezve megszólal: már megint egy ötvenes kell az iskolában, fo-
galma sincs, miért, de kell, ha törik, ha szakad. 'Különben nem is szólna. 
Amíg otthon az ingyenes közoktatásról és hasonlókról elmélkednek, n ő-
vére paragrafusokat idéz. Igaz, a n ővére mindig szerette a kiadós idéze-
teket azonkívül, hogy szóban érzékeltetni tudja még a pontosvessz őket is, 
ki tudja mondani a gondolat- és idézőjeleket, egyáltalán mindent ki tud 
mondani, olyan éles nyelve van. Erre az éles nyelvre mondta egyszer az 
apja — éppen sört nyitott —, hogy ha Lizi meghal, hát a nyelvét külön 
kell eltemetni. 

Gabinak nem tetszett túlságosan ez a megjegyzés, és egyáltalán sem-
milyen megjegyzés, amely valamely módon kapcsolatban állt a sikerte-. 
lenségek bármelyikével is — ebben az esetben a halállal. Egyszer egy fecs-
két látott elpusztulni, azóta a halált tartja a sikertelenségek legégbekiál-
tóbb esetének, ezért a témát lehet őleg kerüli. A mesékben ott, ahol az 
áll: és boldogan éltek, amíg meg nem haltak, egészen mást olvasott, pél-
dául ezt: és boldogan éltek, amíg el nem gázolta őket a villamos, de 
végül is megmentették őket. Így látta Gabi a dolgokat tizenhárom éve-
sen. Hatodik előtt többször is előfordult, hogy bizonyos, témába vágó 
dolgokat megpendített a nővérének, aki már másodikos volt. A korkülönb-
ség ellenére egészen jól elbeszélgettek, ha úgy adódott. Egészen addig, 
.amíg a nővére egyszer le nem hülyézte. Gabi a sértést ől szinte fulladozott, 
kopoltyúsan szedte a levegőt, és magyarázatot követelt. Igen, hülye vagy! 
— kiabálta a nővére, és vagy ötször is megismételte a mondatot. — Olyan 
hülye vagy, hogy még a né.gy  a betűt sem ismered. — Tányleg, hát hány 
is van? — kérdezte Gabi gyanútlanul. — Négy, te ló. — Né-égy? — A 
szíve úgy kalimpált, mint télen a kamrában szögre akasztott bicikli szél-
viharok idején. — Négy hát! Írott és nyomtatott kis a, írott és nyomta-
tott nagy a. — A nővére elszaladt, és úgy nevetett, mintha csiklandozták 
volna. Messziről kiabálta: — Mit gondolsz, miért buktattak meg félévben 
magyarból, ha még ezt se tudod? 

ócska érzés volt újra és újra átgondolni az egészet sokszori egymás-
utánban, akár a rajzfilmkockák az asztalon, ahelyett, hogy jót nevetett 
volna az a betűkön, és kitalált volna hozzájuk még kett őt, hogy összesen 
lagalább hatan legyenek. Milyen pompásan visszavághatott volna, pedig 
tudja, hogy azt úgysem tenné, zavarba .hozni a n ővérét. A nővére gyakran 
zümmögött mondókaféléket, és ugrált is a mondókákhoz, mint a: meg-
veszekedett szöcskék. Gabi szerette ezt az ugrándozást, talán a legjobban 
nővére minden szakása közül, pedig ez mindenki mást idegesített. Ami-
kor a nővére azokat a látszólag összefüggéstelen mozdulatokat tette mon-
dókái zümmögése közben, eluralkodott benne az érzés, hogy körülötte 
nagyjából minden rendben van, annyira rendben, hogy kérni sem kell ott-
hon semmit, a tetejében a narancsmagok is szépen csírásodnak a m ű-
anyag zacskóban a párkányon. Pár év, és saját termés ű  narancsot ehet 
a verandára állított ládákból. 

A sok kis baj mellett Gabi vigyázott, hogy újabbakat ne csináljon 
magának, csupán az elkerülhetetleneket, és ügyelt arra is, hogy n ővérének 
se adjon gyakran okot a nyelvelésre. Igy, 'amikor a n ővére megérkezett 
az iskolából, rögtön elvonult, csupa tapintatból, mert tudta, hogy az üres 
lakásba perceken belül megérkezik Lizi fiúja, a pökhendi motorszerel ő , 
olyan pökhendi, hogy azt már kibírni nem lehet. Gabi talán nem is any-
nyira tapintatból vagy a fiú pökhendisége miatt húzza el olyankor a 
csíkot, inkább azért, mert rájött, hogy azok ketten nem szeretik, ha ott 
téblábol körülöttük, de még azt sem, ha egyáltalán :a lakásban marad, 
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függetlenül attól, hogy a fiú csak lemezezni jött. A lemezezés, az csak fal, 
erre már tavaly rájött, amikor éppen elromlott a lemezjátszó, és akkor 
a rádiót kapcsolták be. Tekergették a gombokat, majd leszakadt a kar-
júk, de az állomások mintha összebeszéltek volna, csupa olyan templomi 
zene volt. Erre a zenére egyszer azt mondta az énektanár, hogy preklasz-
szikus, vagyis egészen másmilyen, mint a Liziék lemezei. Az egész csak 
fal — füstölgött —, hiszen Liziéket a zene incifinci kanyargói sem zavar-
ják; s ha igaz, hogy ezeknek a kórusműveknek az éneklése megkínozza 
az énekest, szinte összezúzza a nyelvét, akkor Liziéknek is szenvedniük 
kellene a hallgatásuk közben, erről pedig szó sem volt, még föl is er ő-
sítették, és kulcsra zárták. az  ajtót. Gabi itt megállt, nem kívánta tovább 
folytatni a gondolatsort, úgy hagyta az egészet, mint egy felállított, de 
meg nem oldott egyenletet egy hatalmas, macskakaparás-szer ű  egyenlő-
ségjellel a végén, hogy úgy is maradjon és porosodjon azon a polcon, aho-
vá a befejezetlen gondolatait helyezi el. Visszaszivárgása is ilyen körül-
tekintő  volt. A szemközti akácfáról végignézte a fiú kivonulását, azután 
ráhagyott vagy tíz-tizenöt percet, id őt engedve Lizinek, hogy rendbe szed-
je a szobát, saját magát is, főképpen fantasztikus frizuráját. 

Tulajdonképpen a jelzős szerkezetekkel se lett volna baj, istenien 
értette az egészet. Amikor a megszorító utótagú ellentétes mellérendelésre 
kellett példát mondania, valahogy zúgni kezdett a feje, és folyton a hiá-
nyos ragozású igék meghatározása jött a szájára. A tanár intett, hogy 
üljön le, és majd szóljon, ha úgy érzi. Gabi nem ült vissza, valósággal 
zuhant, egyenes esésben a székére, és bár aznap még csak a második 
órájuk volt, egészen a hatodik óra végéig meg se pisszent, nem is mocor-
gott, és még akkor is ott ült, amikor a többiek egymást bokszolva ösz-
szeszedték a holmijukat, és ki-ki ment a dolgára. Különösebb dolga nem 
akadt, ezért úgy gondolta, elücsörög még egy kicsit' magában, gondolko-
zik a történteken, ráér azután is hazaballagni. Hirtelen éhes lett, el őhúz-
ta a még érintetlen két, egymásra fordított pástétomos kenyeret. Már 
majdnem beleharapott, amikor pillantása a szalvéta fölötti csomagoló-
papírra esett. „Sikerélmény". Kíváncsi lett a cikkre, olvasni kezdte, és 
közben olyan aprókat harapott, mint egy kezd ő  kisegér. 

Aztán mégis elindult; hazafelé az angol inges igéket mormolta, és 
elmondta magában a zsitvatoroki békét. A konyhában az els ő  dolga az 
volt, hogy bekapcsolta a villanyt űzhely egy lapját, és nekiállt krumplit 
hámozni. A lakásban mély csend honolt, csak a hasábba vágott burgo-
nyák sisteregtek eszeveszetten az átható szagú, forró olajban. 

Akkor ismét eszébe jutott a négy a betű . 

KOLIGER KÁROLY 

SZORDÍNŐ  

a szimfónia 
ében ébenében 
nem kelhet életre 

hangfogók tompítók 
a hang s a hangjegyek 
se le nem lakkozhatók 
s feszült figyelemmel 

a kalodák kényelme 
ünneplő  feketében 
ülünk kötelez 
a szimfónia 

RESTAURÁCŐ  

vissza de hogyan 
szaharába homokot 
tengerbe sót vizet 
csúcsokra havat jeget 

vissza de honnan 
homokot szaharába 
vizet sót tengerbe 
jeget havat csúcsokra 

vissza és vissza 
hogyan és honnan 

csúcsokra havat jeget 
tengerbe sót vizet 
szaharába homokot 
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KOPECZKY LÁSZLÓ 

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE 

ŐRANGYALOK ŐRSÉGVÁLTASA 

Három napig voltam menekült Újvidéken. 
Az ifjú házasok között ki-kitör ő  zivatar egyike volt az, midőn az 

ember lecsapja a mosogatórongyot és azt mondja: 
Na most aztán mindennek vége! Örökre. (Ha eggyel többször 

mond búcsút, mint ahányszor visszatér, akkor ez csakugyan igaz is.) 
Felrántottam a bocskoromat, és felültem az els ő  vonatra Újvidék 

felé. 
Könnyű  volt becsomagolnom. Amit én a házasságba hoztam, az be-

lefért egy levélborítékba. (Három szerelmes vers meg egy préselt ibo-
lya.) 

Semmilyen üzenetet nem hagytam, hadd szakadjon meg az a konok 
szív, ha hazajön s nem talál. 

Kihez merhettem fészkesed ő  székvárosunkban máshoz, mint halhatat-
lan cimborámhoz, Mestróhoz. 

Mondotta is, hogy végső  ideje volt abbahagynom a házaséletet (jó 
két hónapja is az lehettem már!), a m űvésznek szabadnak kell lennie, 
mint a madárnak. 

Megkérdezte: éhes vagyok-e. 
Mondtam, hogy itt van a torkom a torkomban, le nem menne 

semmi. 
Ez megnyugtatta. 
És lefeküdtünk vacsora nélkül. 
Illetve csak én. 
Őnéki — az iménti szabadságnyilatkozatot nem számítva — még volt 

egy kis jelenése valamely formás fehérnépnél. 
A műterme sok ablakú beton raktárhelyiségféle volt, egyetlen bútor-

zata a fekhely a sarokban. 
Hanem! Minden tenyérnyi fala képpel volt tele. Kapitális látvány! 

Azokat bámultam, míg csak rám nem oltották a Napot. (Az a másik 
szakállas a kékítőben.) 

Sokáig nem tudtam elaludni. ízlelgettem a szabadságot, és úgy ta-
láltam, hogy irtó kényelmetlen. 

Egy kicsit fájt is, hogy míg én eltanácsoltattam a lágy karoktól, íme 
ő  fejest veti magát beléjök. 

Azzal simítottam el aggályaimat, hogy puszta két tükörtojásért 
ment, s ez a fel ,felkorduló gyomrom „fényénél" igen elfogadható érvnek 
tűnt. 

Másnap kissé összetörten ébredtem, de ő  már frissen, tettre készen 
ágált a matrac tövében: 

Most pedig elmegyünk és szerzünk neked egy finom állást. 
„Lesz kettő, mert otthon is van egy ..." — gondoltam, de szó nél-

kül megindultam utána a Futaki úton. 
Már nem kérdezte, hogy éhes vagyok-e, úgy :gondolta, a tegnapi 

kijelentésem még aktuális. 
Egyenesen az ifilap szerkesztőségébe mentünk. 
Az egy telefonkészülékszerűség volt, a szerkeszt ő  egy felfordított al-

más ládán ült. 
Nem láttam különösebb lelkesedést kék szemében. Hagyta, hogy 

Mestró elmondjon mindennek: nagynak, korszakalkotónak, egyszervolt-
nak-megismételhetetlennek, aztán elnézett valahová felettünk és azt mor-
molta: 

Na jó ... majd meglátjuk... 
Énnekem ez a válasz egyenl ő  volt a nullába oltott zérussal, de com-

pagnonomnak maga volt az igézetes bontakozás osimborasszója. 
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Miközben a három házból álló (s az is épülőfélben levőt Munkás 
(ma Radnička) utcán végigbotladoztunk a nagy-nagy „majdmeglátjukkal" 
a zsebünkben, Mestró élénken ecsetelte, milyen regeteget fogok keresni, 
ha bevágódok. 

Persze, inkább néztem úgy ki akkor, mint aki egyik meszetesgödör-
be fog bevágódna, de bólogattam serényen. (Ami nem ment könnyen, 
mert olyan nehéz volt a fejem, valahányszor bólintottam, ijedten kap-
tam utána.) 

Mi van ma? — kérdezte hirtelen. 
Péntek... 
Hű ! — mondta, és otthagyott. 

Hazaballagtam a műterembe. (Kulcs a kanálisrács alatt.) Csakha-
mar berobogott egy rakás kézirattal a hóna alatt és nekifogott illuszt-
rálni. 

Tekints az órára, kiscselédem! 
Hol van itt óra? — forgolódtam tanácstalanul. 
A kofferban .. . 

Kibányásztam, egy magányos szegre felakasztottam, és leültem szem-
be vele. (Az órával.) 

Nagyon formás jószág volt, finom faragásaival a sugárzó Napra 
hasonlított. Rézszámok felett fogócskázott a Kicsi meg a Nagy. 

Na? 
Kettő  lesz egy perc múlva. 
Időmilliomosok vagyunk — rikkantott Mestró. 
Mikor kell átadni. 
Kettőtízkor legkésőbb! 

Megdermedtem az ijedelemt ő l. 
Hogy a jófenében?! 
Öt perc alatt megcsinálom, a másik öt perc alatt berohanunk. 

Boszorkányos ügyességgel dolgozott. Még ötször kérdezte: „Hogy 
állunk az idővel, compagnonom?", s valahányszor megmondtam, elége-
detten vakkantott: „Remek!" ... „óriási!" ... „Még sohasem álltam ilyen 
jól!" 

Ö.t perc alatt tizenkét pompás rajzot — mit dicsérem, hisz száz-
szor látták! — készített. 

Vágtattunk :a szerkesztőségbe, lobogtatva a rajzokat, hogy megszá-
radjon a tus. 

Én kint vártam rá egy darab ideig, aztán hazaballagtam a mú-
zeumba. 

Este jött haza, hogy megmondja, hogy elmegy. 
Most már tudom, hogy igaztalanul vádoltam magamban. Értem is 

küzdött a fehér mezőn (lásd még: lepedő), mert reggel egy papírbankót 
lobogtatott. („Szeretek, tehát kölcsönkérek.) 

Mi a véleményed egy jó zsíros kenyérr ől? 
Már azt hittem, hogy csak a mesében létezik... 
Gyere! 

A Futaki úton, ott, ahol most az autók gy űrődnek, piaci sátrak so-
rakoztak. 

Két nagy szelet kenyeret vágatott a pékmesternél, s azt a hentesnél 
nyújtottuk át, hogy kenje meg vastagon zsírral. 

Ezenfelül szabad kezembe kaptam még egy országalmányi paradi-
csomot. 

Mentünk az utca közepén és gyömöszöltük befelé az isteni kaját. 
Ekkor bukkant fel — ugyancsak az utca közepén — elhagyott ked-

vesem. 
Lecövekeltünk és néztünk egymásra sápadtan. 
Aztán kedvesem szeméb ől alácsordult az els ő  csepp. 
Hősiesen küszködtem, de csakhamar kezdett elmosódni a kövezet, 

az ég, a zsíros kenyér. 
Mire tekintetem kitisztult, Mestró már nem volt sehol. Tudta, hogy 

menthetetlen vagyok. 
Pedig ... lehetett volna bel őlem író is akár. 
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SZŰCS IMRE 

LÍRAI FUTAMOK 

MOCSÁRBÓL A GÓLYA 	 KAGYLÓ 

Kiszáradó tóból, 
kénköves mocsárból 
menekül a gólya. 
Rendezgeti tollát 
égi magasokra. 

KÓCSAG 

Szárnyát összecsapva 
lendülő  hópehely. 
Fölötte gyémánt-nap. 
Alatta infernó, 
buggyanó iszap. 

GYERTYALÁNG 

Gyöngyházba zárt 
idő. 
Csend 
a tenyeremen. 
Ha vázát 
megpattintod: 
századokig 
visszasajg 
minden. 
Izma 
összerándul. 

ISTEN 

Makacs ember 
teremtette lény. 
Hallgat mindenkor. 
Mindenhol. 

Sötétb ől kiválaszt, 	 HAJÓ 
falra felnagyít, 
ha meg eloltod: 	 Víz, víz, 
ujjbegyed pörzsöli. 	 alámosott 
A csend és fájdalom 	 part, 
végleg ráébreszt 	 sirály 
sistergő 	 a magasban. 
magányodra. 	 öböltől öbölig 

zengő  
dudakürt. 

SZERELEM 

Lobogás, 
virágzás, 
egymás 
karjaiban. 
ötbe vett 
öröm. 

KÖLT Ő  
Amíg itt volt, 
átnéztek felette. 
Mióta meghalt: 
visszadörömböl 
a földből. 
Fénylő  verseivel 
ide ül közénk. 
Szólni akar .. . 

HÍD 

Lobogó lángra 	 Parttól partig 
kormos koppantó. 	 átszikrázik 

világokat 
összeköt. 
Teherbírása 

HALÁL 	 száz év 
és egyetlen 

Csonkra fagyott 	 robbanás. 
élet. 	 Égbe meredő  
Diadalmas sötétség. 	 lábai 
Leterített és kiterített 	 csonkítják 
EMBER. 	 életünk. 

VISZONZATLAN 
SZERELEM 
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TÉL 

Csendülő  öröm a tél. 
Egyetlen gyermekkacagás. 
Áttör az id őn. 
„Fölzengő  
száncsengő". 
Kavargó havazás. 
És füst is, didergés, 
mikor már 
felnövünk. 

Naponta két liter víz, 
évente hétszáz, ezer? 
Mily gyorsan kikerekedik 
egy emberölt ő, 
s mily lassan maga 
az ember. 
„A teremtés koronája". 

ÓCEÁN 

Naponta két liter víz, 
évente hétszáz, ezer? 
Egy emberöltő  alatt 
bennünk is támadhat 
óceán. Halakkal, algákkal, 
gyilkos bálnákkal. S persze 
igazgyöngyöt rejt ő  
gyöngykagylókkal is. 
De ki merül majd le értük? 
Ki hozza felszínre 
belőlünk 
a kincseket? 
És kinek -- ha már . 

nem leszünk? 

Vagy magunkkal viszünk mindent? 
Vizet, csontot, kincset, őssejtet, 
s az óceánt is —  
a föld alá? 

EMBER 

Űrbe lökött csillag. 
Égen is földön is 
átsuhan. 
Fénye — ha van 
századok mélyér ől 
fölragyog. 

MEGMARADNI VOLNA JÓ 

Virágnak lenni volna jó, 
kikeletnyitónak, 
madárnak lenni volna jó, 
égbe szárnyalónak, 

madárnak lenni volna jó, 
pacsirtának, csíznek, 
de megmaradni völna jó — 
tiszta forrásvíznek. 

li. 

SÁRVÁRI ZSUZSA 

FOHÁSZ I. 

Csak az a pillanat- maradna mindörökre, 
mikor az éjen átvilágol 
a kar s a váll íve, 
mikor a gyönyör átlóit ránk húzza 
s te 
maga-felejtő  sorsunk tudója, 
akkor mondd szemünkbe 
az igét és a véget. 

TALÁLKOZÁS 

Vagy nekem, 
mint szent nagy fogadkozások 
és oly biztos, 
mint mohából kibúvó 
konkrét, fekete kövek.  

Kell-e 
csonkig égett gyertya mellett 
elhitetni veled a szerelmet, 
vagy 
nézzük egymást fegyelmezetten? 
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KÉZFOGÁSOK  

MARIJA ŠIMOKOVI Ć  

AZON AZ ÉJSZAKÁN 

Kenyeres Kovács Márta temetésére 

Most sötét ibolyakék szemed 
valahová messze néz 
mit látsz azokon túl 
akiket elhagytál 
visszaintve 
törékeny kezeddel 
lelsz-e szép verset 
sietve hogy lefordítsd 
hittel 
mindenkinek hallania kell 
lépdel még valaki ott 
olyan halkan és vigyázva mint te 
mi lesz zongoráddal nélküled 
lakásodban a poharak tányérok 
leheletedtől és érintésedtől maradtak 
valami ibolyántúli 
valami sötét ibolyakék tükröz ődik bennük 
milyen észrevétlenül éltél 
az alkotásnak adva magad 
játszottam 
mondtad 
amikor csak alkottál 
játszottam mindig ezt mondtad a telefonba 
egyetlen kapcsolatod volt a világgal 
azon az éjszakán is játszottál 
hiszem 
amikor a vékony fonal 
elszakadt 
nem volt senki melletted 
hogy elmond 
és így törékeny léted leengedted 
a mindenható űrbe 
eltűntél 
milyen apróra nőttél hogy ne zavarjál 
másokat 
a patika fölötti lakásban 
ahol Raičkovi ć  költő  anyja élt valamikor 
nem hív többé valaki valakit 
látod ez a különbség 
elmegyünk valahonnan valahova 
ez a vékony fonal amely elszakadt 
elvitt valahonnan sehova 
hallgatsz 
ahogy epedve hallgattál másokat 
megtanultál hallalii hallgatni 
és élni hangtalanul 
nekem megmaradt sötét ibolyakék szemed 
és nekem ajánlott könyveid 
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ceruzával rajzolt portréd 
ablakaimon ablakaid szemeid 
ibolyakék tükröz ődése 
a messzenéz őké 
visszhangzik bennem hangod 
és a szerénység példája 
a zenéről a költészetről a barátságról 
múlhatatlanul 
amig élek barátom 
minden mást elvittél magaddal 
minden mást elvittél magaddal 

MOLCER MÁTYÁS fordítása 

LAZAR FRANCI ŠKOVI Č  

MEGGYFA VIRÁGA 
Mint hambár melyet a banda tamburás feldúlt 
Puszta álmok a hűvösben • 

Sóvárgó gyermekhad vállán a batyuval 
Kinyílt búzavirág 

Néha puha ruganyos 
Megtöltve a kalászok ziláltságával és a világgal 
A deszkákerítésen megfékezett szél rohan 
Síkság mélyéről születik a meggyfa virága 

NEM ÉRKEZETT TÓ 
A nap fény űző  mohája 
A befejezetlenség végtelen oltára 

Könnyek pusztasága becsapnak és elfecsérelnek 
Éjszaka virága az útelágazásnál 

Nem érkezett égi tavak 
Megelőzik a sz őlő  zamatát 

DURÁNTI ILONA fordításai 

JOVANKA NIKOLI Č  

BESZÉLJ  

Az őszutók üldöz ői 
északra tértek. 
Fejezetek fanyarkás 
csendje marad 
mögöttük majd. 
Az eskór határán 
ráhajtod homlokod az éjszakára. 
Látod, 
már régóta némán állsz 
magad előtt. 

TESTAMENTUM 

Semmi se várja többé 
— se baj, se szenvedély, 
se a lépcsők fénye, amelyben járt. 
A testamentum vékony lapjait 
forgatja — felismerhet ő  
papírutak, 

Eyöngybet űk. 
gy parányi 

parázs fölöttük fényl őn 
a halál szemébe néz. 

BERTA ERIKA fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

N£METH FERENC 

A HOLNAP BtiVOLETÉBEN 
TODOR MANOJLOVIĆ  ISMERETLEN NAPLÖJEGYZETEI 
NAGYVÁRADI ÉVEIBŐL 

A zrenjanini Ulaznica c. folyóirat múlt évi decemberi számában méltó-
képpen megemlékezett Todor Manojlovi ć  születésének 100. évfordulójá-
ról. Kivonatosan közölte a költ ő  eddig ismeretlen naplóját a nagyváradi 
éveiből, amely nem csupán Manojlovi ć  egyéni meglátásait, észrevételeit 
tartalmazza, hanem ugyanakkor értékes adatokat szolgáltat a kutatók-
nak a költő  nagyváradi tevékenységének és a holnaposokkal való kapcso-
latának feltérképezéséhez. 

A német nyelven írt naplót a költő  hagyatékából Vukica Popovié 
zrenjanini művészettörténész hozta napvilágra, aki a költ ő  húgának, Vera 
Putićnak a jóvoltából több hónapos munka után lefordította ezt az érté-
kes irodalomtörténeti dokumentumot. 

Todor Manojlović  hagyatékában két napló volt. Az els ő  a gimnázium 
befejezését ől az egyetemi tanulmányok kezdetéig tartó id őszakot ölelte 
fel, a másik pedig, amely nemrég vált 'hozzáférhet ővé, a költő  háromévi 
nagyváradi tartózkodásának idején íródott. Manojlovi ć  e második naplót 
1907. július 24-én kezdté el vezetni s 1908 májusában fejezte be. Theo — 
ahogyan a holnaposok nevezték -- Nagyváradon nap mint nap az Ady 
köré csoportosult költőkkel volt együtt. Adyval, Juhásszal, Dutkával és a 
többiekkel. A rövid, táviratszerű , de velős naplójegyzetekbőr kitűnik az 
is, hogy szinte nem múlt el nap olvasás és költők társ:asága nélkül. 1907. 
október elsején jegyezte be találkozását Emn őd Tamással, 1908. február 
16-án pedig arról írt, hogy megismerkedett Juhász Gyulával. Adyról el-
ragadtatással beszélt. Még személyesen nem ismerte, amikor els ő  verseit 
németre fordította. Találkozásukat 1908. február 27-én a következ őképpen 
örökítette meg naplójában: „Szép nap. Délután Dutkával, Juhásszal és a 
professzorokkal kávéházban voltam. Utána :a francia klubba mentünk. 
Este a kávéházban Adyval együtt volt Dutka, Juhász, Arányi és a pro-
fesszorok. Fél négyig maradtunk. Ady elb űvölő ! Gyönyörű , feledhetetlen 
éj volt. Elővettem a verseit és néhányat lefordítottam." 

íme egy jellemző  naplórészlet, amelyben elragadtatással ír Adyról: 
„1908. február 21. Hideg és borús id ő . Igazi téli nap. Délelőtt Naggyal 
voltam a korzón, délután pedig Juhásszal és Dutkával a kávéházban. Este 
moziba mentünk. Adytól a Vér és Aranyt olvastam. Nagy költ ő , egyike 
a legnagyobbaknak a huszadik 'században. Nagyszer ű  versét a Holt le-
ányról és az Én nem vagyok magyar címűt egészen éjfélig olvastam. Ki-
váló, érdekes és szép." 

Manojlović  naponta jegyezte versfordításait. így számos fordtásá-
nak pontos dátumát is ismerjük. Esténként a holnaposók körében fel is 
olvasta őket. 

Nagyváradi hétköznapjait tükrözi a következ ő  bejegyzése: „1908.-
március 27. Délelőtt az Akadémián voltam. Dutkával, Em őddel, Mikessel 
és Arányival a korzón; utóbb kávéházba, majd moziba mentünk. Lefor-
dítottam Adytól a Fekete zongorát." 

Kétségtelen, hogy Manojlović  naplójával értékes irodalomtörténeti 
dokumentum került napvilágra, amely els ősorban a kutatóknak jelent 
bő  adatforrást. 

Manojlović  naplójában feljegyezte Ady és a többi holnapos költ ő  
verseivel kapcsolatos észrevételeit, értékeléseit, bírálatait is. Nemcsak 
Ady verseit fordította, hanem a többiekét is. A Holnap irodalmi kör ne- 
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vét egyébként 1908. április elsején említi el őször, mégpedig a követke-
zőképpen: 

„Enyhe, borús, hideg nap. Este doktor. Dénesnél voltam. Eljött Ady is, 
s éjfélig elszórakoztunk. Egy ilyen társaság a Holnap nevet kell hogy 
viselje." 

A Holnap modernista költői, háromévi nagyváradi tevékenységük 
idején, Nagyváradon és más városokban, egy egész sor, igen érdekes 
költői estét tartottak, emellett két verseskötetet is megjelentettek, ame-
lyek nagy visszhangra találtak az olvasóközönségnél. E két verseskötet-
ben hét fiatal költő  mutatkozott be: Ady mellett Dutka Ákos, Juhász 
Gyula, Emőd Tamás, Babits Mihály, Balázs Béla és Miklós Jutka. Ezek-
kel a költőkkel Todor Manojlović  a nagyváradi évek alatt és után is 
fenntartotta a kapcsolatot. Err ől tanúskodik fennmaradt levelezése is, 
amely bizonyos értelemben kiegészíti a képet az akkori nagyváradi iro-
dalmi életről és Todor Manojlović  ott betöltött szerepér ől. 

Emőd Tamás 1908. augusztus 8-án kelt levelében .az iránt érdekl ő-
dik, hogy Todor Manojlovi ć  megkapta-e a részére elküldött Holnap-köte-
tet. Továbbá újságolja neki, hogy Ady hazajött Párizsból: „Els ő  útja hoz-
zánk vezetett. Négy napig volt köztünk. A könyv újra kedvet öntött belé. 
A héten megint visszajön, ágy 20, 234k.a táján — tíz napra. Most fogja 
kiadni élete legnagyobb művét, 210 ismeretlen versét, díszkiadásban. Va-
lamennyi új és nagy." 

Tudatja vele azt is, hogy Váradon leleplezik Vajda János szobrát: 
„Mi 27,én, vasárnap, a városháza dísztermében délután 3 órakor 

nagy irodalmi ünnepséget rendezünk Vajda szobra javára. (A szobor-
kerítésre nem jutott pénz.) 

A műsor a következő : 
Ünnepi megnyitó — tartja doktor Dénes Sándor. 
Adynak most 'készülő  óriási Vajda-verse. Előadom én. 
Felolvasás — tartja Ady Endre. 
A Holnap verseiből ad elő  .Hevessy Mariska színésznő : 
Szabad előadás — tartja Juhász Gyula. 
A halál rokona és A vaáli erdőben című  költemény — zenésítette: 
Deésy Alfréd, énekli: Asszonyi László színész. Gordonkakíséret. Pi-
aninón Lehel karmester. 
Vajda János verseiből ad elő  Dutka Ákos. 

Megmozgattuk az egész várost ;  nagy publikum lesz. Pestről Ignotus, 
Osvát Ernő , Biró Lajos, Haraszthy Lajos, Padágyi Menyhért Kolozsvárról, 
Göndör Ferkó, Balázs Béla, Bródy Sándor stb. jön le a matinéra. A Hol-
nap egész gárdája jelen lesz. Neked pláne nem szabad hiányoznod! Apro-
pó! Antal Sándor írt Stockholmból, hogy nyomban küldd összes Ady-for-
dításaidat, — ismertetni akarja a nagy német publikum el őtt. Előkelő  
német lapokba dolgozik. Dutka címére küldd ki, majd továbbítja.' +  

Ezek szerint 1908-ban nyilván stockholmi lapok is megjelentették 
Todor Manojlović  német nyelvű  Ady-fordításait Antal Sándor szorgalmá-
nak és segít őkészségének jóvoltából. 

Tabéry Géza 1909. augusztus 26-án kelt levelében szemrehányást tesz 
Manój•lovićnak, hogy „mindig csak Balog Pistának, a felmagasztosult gra-
fikusnak ír, holott neki, szerény novellistának, dájner-árt irodalmárnak 
nem ír" Tabéry többek között erről számol be: 

„Itt most tárlat van, amint azt nagyon jól tudod. Tibor 2500 koro-
náért adott el három nap alatt, és az összes Ferenczy-képek belekékültek, 
a Grünwaldok belezöldültek, a Ripl-Rónaiak pirultak és sárgán irigy-
kedtek. Balogh képei .felpattozgottak rá, de ő  azt mondja, hogy ezt a 
nap melege végezte. 

Levelet ne címezz az Emkébe, mert oda már nem járok." 
Etndd Tamás 1908. július 10-én azt újságolja Todor Manojlovi ćnak, 

hogy a Holnap 'könyve, amely akkor volt sajtó alatt, csodaszép lesz: 
„Már nem sok hiányzik. Apró bajok vannak. Ívnyi különbözet van, 

12 ív helyett 13-ra fér, de készül lassan, biztosan. A könyvet Dénes, Dutka 
és én intézzük. A Dutka része gyönyörű . Kérd át Juhásztól Szegedről a 
levelem, abban minden nagyváradi tarkaságról, h űségesen, aprólékosan 
és pontosan referáltam neki. 
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Verset azonnal kérek, magyar szövegeiket is írd utánuk. A legszebb 
poémákból 5-6-7-et. Sürgősen fordítani akarom. A lap ügye rendben 
van. Meglesz az ezredik előfizetőnk. Csókol: Tamás". 

Miklós Jutka, aki Manojlović  verseit magyarra fordította, egyik leve-
lében a következ őképpen vélekedett költészetér ől: 

(Keltezés nélküli levél) 
„Kedves Manojlovics! 
Egész délután a kötetét olvastam. El vagyok ragadtatva. A Dánnme-

rungot le is fordítottam és szándékozom fordítani a többit is. Maga egy 
nagy poéta. Köszönöm az élvezetet, amit a poézise finom, sejt ő  és sej-
tető  nüance-:poézise nyújtott. Viszontlátásig üdvözli Miklós Jutka" 

Ezek a levélrészletek is bizonyítják, mily szoros volt a Holnap köl-
tőinek kapcsolata Todor Manojlovićtyal. Ez a kapcsolat évtizedeken át 
tartott. Nem csoda, hisz a bohém nagyváradi években összekovácsolódott 
barátságok egy életre szóltak. Ám évtizedek után a Holnap íróiból már 
csupán néhány élt. Megilletődve olvashatjuk Tabéry Gézának 1957. már-
cius 8-án kelt levelét, amelyben fél évszázad távlatából emlékezik vissza 
a nagyváradi évekre és a Holnapra. Tabéry levelében elmondja, hogyan 
lett a nagyváradi Ady-múzeum igazgatója, s hogy ő  volt az, aki az elhunyt 
Rozsnyay Kálmán hagyatékából megszerezte a mostani múzeum alap-
anyagát «képező  Ady-gyűjteményt. 

Levelében a következőket írja: „Hajdani törzstanyánk, az Emke, 
mint kávéház megszűnt. Külső  falán emléktábla jelzi, hogy idejárt bará-
taival Ady Endre. A kávéház helyén létesült állami áruházban jelenleg 
férfi és női ruhaneműket és lábbeliket szolgálnak fel a régi habos és 
feketekávék helyett. Gondoskodtam ellenben, hogy a kávéház rekonstru-
ált képét az Ady-múzeum számára megfessék. Ott is lóg az olajfestmény-
kép az Ady-múzeum holnapos szobájában, középen márványasztal, mel-
lette Ady, Juhász, Dutka, Emőd ülnek. Magát az Ady-múzeumot az egy-
kori megyeháza és Törvényszék közötti Szédhenyi téren rendeztem be, 
abban a pavilonszerű, magánosan álló épületben, amelyben a Te id ődben 
a Müller-féle nyári cukrászda volt, ahol mint nyalánkságokat kedvel ő  ifjú 
Te is több ízben megfordultál. A hét holnapos költ ő  közül ma már csak 
kettő  él: Dutka Pesten és Miklós Jutka Marokkóban. 

A Te emlékedet sajnos csak szórványosan van módom eddigelé őriz-
ni a Múzeumban. Van egy rajzod, amely Juhász Gyulát és Deésy Alfrédot 
örökíti karikatúraszer űleg, amint az »Atalanta« debreceni nrömierjér ől 
térnek Váradra haza, babérkoszorukkal. Több helyen említ ezenkívül a 
a Földessy Gyula szerkesztésében 1924-ben megjelent »Ady-múzeum« cím ű  
könyv is Téged, Adyval és a holnaposokkal kapcsolatban, múzeumi könyv-
tárunkban. Ez az anyagunk azonban Hozzád és hozzánk méltatlanul 
kevés. Úgyis mint muzeológus, úgyis mint csaknem fél évszázaddal eze-
lőtti kortársad, barátod nagyon kérlek, légy szíves írd meg az Ady-mú-
zeum számára mentől részletesebben minden visszaemlékezésedet Adyval, 
a Holnappal és Várad 1914 el őtti életével kapcsolatban. És kérek t őled 
saját kézírású versfordításokat és eredeti, abból az id őből való Manojlo-
vić-verseket s fényképeket abból az id őből. 
. Drága Teóm! Idén, november 22-én lesz Ady születésének 80-ik év-

fordulója. Erre az alkalomra készítsd el ő  idejöveteledet, hogy a rendezen-
dő  ünnepségeken túl, barátilag és legalább még egyszer une.gölelhesselek 
ebben az életben." 

Végül mondjuk el még azt is, hogy Todor Manojlović  hagyatékában 
őrizték azt a fényképet, amelyen a költ ő  Adyval együtt látható. Továbbá 
őriztek néhány Ady-levelet is. Sajnos, ezeket az érdekes és értékes doku-
mentumokat már nem tudtuk fellelni. Pedig mindez a most napvilágra 
került naplójegyzetekkel, valamint Todor Manojlovi ć  fennmaradt levele-
zésével és korabeli versfordításaival egy szerves egységet képezne, amely-
ből még részletesebben megismerhetnénk Todor Manojlovi ć  nagyváradi 
éveit és kapcsolatát a Holnap költ őivel. Bár már az eddig elmondottak-
ból is kitűnik, hogy Todor Manojlovi ć  sajátságos helyet foglalt el az 
akkori nagyváradi modernisták körében, s hogy ezek a fiatalkori nagyvá-
radi évek tartósan rányomták bélyegüket a költ ő  későbbi munkásságára. 
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ÉGTÁJ  

BALOGH ISTVÁN 

A PROLETÁR TESTVÉRISÉG PÉLDÁJA 
LAZAR NEŠIĆ  SZLOVÉNIAI TEVÉKENYSÉGE 

Lazar Nešićről mindmáig nem tudjuk, mikor lett a JKP tagja. Egy 1925-
ből származó adat arról szól, hogy Nešić  pénzt gyűjt, s azt a Vörös Se-
gély vezetőségének adja. Ez a tevékenység arra utal, hogy Neši ć  már 
párttag. 

Szlovéniában 1926 márciusától egészen 1929. május 6-i letartóztatá-
sáig aktív tagja a munkásmozgalomnak. Borbélysegédként és kommunis-
taként azonnal bekapcsolódott a szakszervezeteknek és a JKP helyi szer-
vezetének a munkájába. 

Rendszeresen eljárt az Új téri munkásotthonba, mert itt voltak a 
munkásegyesületek termei és az Enotnost legális párthetilap szerkesz-
tősége is. 

A munkásotthonban alkalom nyílott arra, hogy megvitassák a fenn-
álló helyzetet. Jugoszláviában ez id ő  tájt romlott a munkásosztály hely-
zete. Csökkent az ipari beruházás, a munkahelyek száma. Évr ől évre 
mind több szakképzett dolgozó maradt munka nélkül. A munkanélküliség 
még inkább sújtotta a szakképzetlen munkásokat, mivel az eladósodott 
parasztok tömegesen áramlottak a városokba. 

A burzsoázia a munkásosztály, a dolgozó parasztság és az elnyomott 
nemzetek ellen alkalmazott er őszakos módszerekkel sem tudta megerő-
síteni hatalmát. Növekedtek a bels ő  nehézségek, az er őszakos nemzeti 
egységesítésre épített jugoszláv állam válsága mindinkább kiütközött a 
jogfosztott néptömegek növekv ő  elégedetlenségében. 

Lazar Neši ć  hamarosan megtanult szlovénul és igen jól feltalálta 
magát a munkások között. Nyílt, vidám jelleme nagyszer ű  elvtárssá és igaz 
baráttá tette. Hamarosan megbízást kapott a szakszervezeti és pártte-
vékenységek terén. Következetesen igyekezett végrehajtani a párt III. 
kongresszusának a határozatait, els ősorban azt, hogy a pártnak küzdenie 
kell .a  nemzeti elnyomás minden formája ellen. A többiekkel együtt azon 
fáradozott, hogy a munkásosztály harcát összekapcsolja az elnyomott nem-
zetek és a kisemmizett parasztok harcával. 

A kormány ugyan 1924. augusztus elsején visszavonta a Független 
Szakszervezetek betiltásáról szóló határozatát, de Szlovéniában és Bosz-
niában a tilalmat sohasem vonták vissza. 

Így Szlovéniában társaságok, egyesületek alakultak. Tevékenységük, 
persze, szakszervezeti tevékenység volt. 

1927. július 4-én fogadták el a hivatalos szervek a ljubljanai Društvo 
brivših in vlasuljarskih delavcev in delavk szabályzatát. 

Lazar Nešić  tagja lett az egyesületnek. Beválasztották a vezet őség-
be is. 

Az egyesület tevékenyen részt vett 1927 szeptemberében a munka-
adók elleni harcban. A harcot az el őzte meg, hogy a munkaadók napi 9 
órára akarták emelni a borbélyok és a fodrászok munkaidejét. Az egye-
sület harcos kiállásával megakadályozta a munkaadók ilyen kezdeménye-
zését. 
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A munkaadók -- a rend őrséggel együttműködve — gyengíteni igye-
keztek az egyesületet. A rend őrség hamarosan följelentést tett az állami 
közvádlónál, hogy a borbélyok egyesülete vétett a törvényes el őírások 
ellen, és akaratát erőszakkal kényszerítette rá a munkaadókra. Az akció 
vezetőiként Lazar Neši ćet és Matija Gorencet terhelte a feljelentés, azt 
állítván, hogy kommunisták, és az egész akció kommunista tevékenység 
volt. 

Ügyes védekezéssel és szilárd tartással Neši ć  és Gorenc meghiúsí-
tottották a hatalom embereinek, hogy okot találjanak az egyesület be-
tiltására, és hogy kommunista összeesküvéssel vádolják őket. 

1928. június 5-én a Društvo brivših in vlasuljarskih delavcev in .de-
lavk közgyűlésén Lazar Neši ćet választották az egyesület elnökévé. 

1928. február 26-ára virradó éjszaka tartották meg a zágrábi párt-
szervezet VIII. értekezletét. Ezen Josip Broz, a helyi pártbizottság szer-
vező  titkára külön jelentést terjeszt el ő . Megállapította, hogy mint szer-
vező  titkár részben ő  is felelős a pártbizottság munkájáért, de külön je-
lentést készített, mert nem ért egyet a többség által elfogadott párt-
bizottsági jelentéssel, mivel „túlzó, pontatlan és felületes". Állítást ada-
tokkal támasztotta alá, tényeket sorolt fel a helyi pártbizottság mun-
kájáról, arról, hogy elhanyagolta a munkásosztályt érint ő  problémákat, 
a munkanélküliség, a sztrájk, a vasutasok, a munkabérekre kivetett adók 
stb. kérdését. Josip Broz kifejtette az értekezleten, hogy a pártbizottsági 
kisebbség kénytelen rámutatni a szervezet gyöngeségeire, a frakciósság 
következményeire, attól a szándéktól vezérelve, hogy a „zágrábi szerve-
zet megszabaduljon á frakciók terhét ől", a helyi pártbizottság pedig „a 
párt támaszává váljon a frakciók elleni harcban", amit csak a tömegek 
körében való közvetlen munka által lehet elérni. 

A zágrábi pártszervezet VIII. értekezlete nagy jelent őségű  a JKP 
történetében. A párt proletár magva, itt számolt le el őször nyíltan a 
frakcióval. A Josip Broz irányítota frakcióellenes áramlat, szilárdan egy-
bekapcsolódva a párt munkáselemeivel, nagy csapást mért a frakciókra 
és mozgósította ellenük a párttagságot. 

_ Belgrádban tetőfokon volt a frakcióharc. A veszély magasra csa-
pott, azzal fenyegetett, hogy a belgrádi pártszervezet és a Független Szak-
szervezetek elszakadnak egymástól. 

A jobboldaliak már meg is alakították a szlovéniai és baranyai te-
rületi szakszervezeti titkárságot, sok helyen szabotálták a sztrájkakció ,  
kat is. 

A pártot és a szakszervezetet komoly veszély fenyegette. Emiatt a 
JKP zágrábi vezetősége részletes levélben számolt be a Komintern Vég-
rehajtó Bizottságának a JKP helyzetér ől és a frakciós harc okozta ká-
rokról. 

1928 áprilisában a Komintern Végrehajtó Bizottsága tanácskozásra 
hĐvta meg a JKP vezet őit. A tanácskozás azzal kezd ődött, hogy a bizott-
ság nyílt levéllel fordult a JKP tagjaihoz. Jugoszlávia és a JKP hely-
zetének elemzése alapján elítélte mindkét frakció elvszer űtlenségét, a 
jobboldali és a baloldali frakció opportunista hibáit, és megállapította, 
Hogy a JKP-ben vannak er ők, melyek véget tudnak vetni e súlyos hely-
zetnek, a pártot elő  tudják készíteni a további harcra. Felhívta a jugo-
szláv kommunistákat, hogy vessenek véget a frakciósságnak és alakítsa-
nak olyan munkás pártvezet őséget, mely képes lesz arra, hogy a pártot 
a munkás- és paraszttömegek meghódításának útjára vezesse s megakadá-
lyozza a frakciós harcot és a szakadást a pártban. 

A Komintern Nyílt levele 1928 nyarán érkezett Ljubljanába. Lazar 
Nešić, ahogy a szlovéniai pártszervezetek tagjai is, teljes mértékben tá-
mogatta a Komintern politikáját. 

A JKP ljubljanai városi aktívája megvitatta a Komintern Nyílt le-
velét ;  és ennek alapján a JKP szlovéniai tartományi vezet ősége által 
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meghozott határozatokat is, és teljes egészében elfogadta. azokat. Az 
ülésen részt vett Lazar Neši ć  is. 

Igy Lazar Nešić  bekapcsolódott a szlovéniai kommunista mozga-
lom szervezésébe is, különösen az illegális munka terén ért el nagyszer ű  
eredményeket. ó volt egyik példája az igaz barátságnak és a proletár 
testvériségnek a régi Jugoszláviában. Ez a barátság és testvériség a na-
cionalista és a soviniszta politika ellenére is er ősödött. Marx és Lenin 
eszméi alapján a kommunisták teremtették meg. 

1928 novemberében Drezdában megtartották a JKP IV. kongresszu-
sát. A kongresszus azonban nem váltotta be a hozzáf űzött reményeket. 

A munkások és a kommunisták a Kommintern Nyílt levele után 
többet vártak. Szinte bénítólag hatott, hogy a kongresszus határozatilag 
kimondta: az egységes proletár arcvonalat alulról kell kiépíteni, de szi-
gorúan megtiltotta a kommunistáknak, hogy a reformista szakszerve-
zetekbe lépjenek. Ez a határozat különösen súlyos nehézséget okozott 
Szlovéniában, mert az adott helyzetben a kommunistákat gyakorlatilag 
elválasztota ai munkástömegektől.3 

Ezen a kongresszuson vitatták meg el őször a forradalom jellegét 
Jugoszláviában. A Komintern sablonos tétele alapján úgy látták, hogy 
Jugoszláviában polgári demokratikus forradalom készül, s ez változik 
majd át proletárforradalommá. 

Bizony lebecsülték a reakció erejét és túlbecsülték a munkásmozga-
lom akkori erejét és képességét. Pedig éppen ez id ő  tájt tette a nagy-
szerb burzsoázia az utolsó el őkészületeket a nyílt parancsuralom beve-
zetésére, hogy meger ősítse egyeduralmát. 

Az elnyomott nemzetek, a munkásosztály és a demokratikus er ők 
fokozták ugyan harci felkészültségüket, de az akciók nem váltak a 
nagyszerb hegemónia ellen irányuló népi mozgalommá. 

1928. november 13-án a szlovén munkások tiltakozó gy űlést tartot-
tak, melyet a kommunisták felvonulása követett Ljubljanában. 

A szlovéniai kommunisták fokozták hát tevékenységüket. 1928. de-
cember 25-én ülést tartott a JKP szlovéniai tartományi bizottsága, ame-
lyen a további feladatokat és akciókat vázolták. Ezen az ülésen válasz-
tották meg Lazar Nešićet is a JKP szlovéniai tartományi bizottsága tag-
jává. 

Az államberendezés válsága miatt, amely az 1928 júniusában tör-
tént képviselőházi merénylettel kezd ődött, a király az 1928. december 
végén bekövétkezett ` kormányválságot véve közvetlen indítékul — a pol-
gári pártok vezet őivel folytatott tanácskozások után, amivel csak még 
inkább kompromittálni akarta a parlamentáris rendszert --, 1929. január 
6-án felfüggesztette az 1921. évi alkotmányt, és feloszlatta a szkupstinát. 
A királyi hatalomról és a legfels ő  államigazgatásról szóló törvény alap-
ján, amelyet ugyanaznap tett közzé, lett „minden hatalom hordozója az 
országban". 

A néphez intézett kiáltványában ezt a lépést a parlamentáris rendszer 
és az addigi politikai élet hátrányos tapasztalataival indokolta. 

Szerinte „elérkezett a pillanat, amikor a nép és a király között 
többé nem lehet — nem szabad, hogy legyen — közvetít ő". Ezért „min-
den eszközzel megőrzi az állam és a nép egységét". 

1928. január 6-án egészítették ki a közbiztonsági és államvédelmi 
törvényt is, méghozzá olyan értelemben, hogy a már korábban betiltott 
kommunista párton kívül betiltott és feloszlatott minden más „vallási 
vagy törzsi jellegű  politikai pártot". 

A JKP Központi Vezet ősége a Komintern VI. kongresszusán elfo-
gadott álláspontokat fogadta el a kapitalizmus válságáról és a forradal-
mi fellendülés új szakaszáról. Nem elemezték az itthoni állapotokat, és 
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a diktatúra bevezetésére a Komintern átültetett álláspontjaival, a fegy-
veres felkelés jelszavával válaszoltak. 

A Központi Vezetőség 1929 februárjában felhívást adott ki amely-
ben „fegyveres forradalmi harcra", a , ;véres önkényuralom megdöntésére 
és a munkás-paraszt hatalom megteremtésére" szólította fel a munká-
sokat és a parasztokat. 

A mindennapi harcban erősödött és a párthűség szellemében ne-
velkedett párttagság óriási többsége fegyelmezetten fogadta a vezet ő- 
ség felhLwását, és habozás nélkül megkezdte a küzdelmet a diktatúra 
ellen. 

Szlovéniában, de különösen Ljubljanában már a diktatúra kikiál- 
tását követő  napokban kiáltványokat és röpiratokat tettek közzé, amelyek-
ben elítélték a diktatúrát, a legsötétebb reakció uralmának nevezték, 
és fegyveres felkelésre szólították fel a dolgozó tömegeket. 

Lazar Nešić  a diktatúra első  hónapjaiban a propagandatevékenység-
ből vette ki részét. Röpcédulákat nyomtattak és terjesztettek. 

Kitűnt a szakszervezeti tevékenységben és a Vörös Segély szerve-
zésében is. 

1929 elején az Enotnost szerkeszt őségében dolgozó Paula Kerstinnel 
szervezte a Vörös Segély gyűjtését. 

Nagyszerű  segítőtársam Marija — mondta Paula. — Vele együtt 
egész jó eredményeket érek el. 

Lazo azonban aggódott. 
Vigyázzatok, Paula, most nagyon üldözik a kommunistákat. Az-

tán, ha lebuksz ... Neked négy gyereked van ... 
Értük harcolok, Lazo. 

A Vörös Segély részére 998 dinár érkezett Amerikából. Lazo egy ré-
szét a ljubljanai vizsgálati fogház politikai foglyainak szánta. 

Gyere csak, fontos dolgot akarok rád bízni — hívta Stanko Papler 
borbélyinast. 

Igenis, segéd úr! — mondta a kisinas hangosan. 
Lazo halkra fogta: 

Ezt a pénzt beviszed a fogházba. 
Mit mondjak, ha kérdik, ki küldi? 
Mondd azt, hogy Drago Valc. 

A diktatúra dühöngött, mint a veszett kutya. 
A ljubljanai kommunisták elhatározták, hogy röpcédulákat nyomtat-

nak, amelyekben felhívják a munkásokat a harcra. 

Április 5-e és 6-a között harcos hangú röpcédulával árasztották el 
Ljubljana munkásnegyedeit: 

DELAVSTVU LJUBLJANO! — hirdette a röplap. 
Aláírása pedig: a JKP és a JKISZ ljubljanai helyi bizottsága. 
A rendőrök sötétben tapogatóztak. De ekkor már látták, hogy a 

szálak egy része az Új téri Munkásotthonba vezet. 
1929. május 6-án a ljubljanai Enotnost szerkeszt őségében házkuta-

tást tartottak. A házkutatás alkalmával megtalálták a Vörös Segély elis-
mervényeit, Paula Kerstin írta őket, és Paula más feljegyzéseit is. 

— Gyűjtöttem — vallotta be azonnal Paula. 
Letartóztatták. 
Paula feljegyzései között megtalálták Lazar Neši ć  és Marija Dreks-

ler nevét is. 
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Náluk is házkutatást tartottak. 

Lazónál rábukkantak az áprilisi röpcédula egy példányára. 

Hát ez meg mi? — kiabált a nyomozó. 

Az utcán találtam -- mondta nyugodtan Lazo. 

Marija Drekslernél nem találtak semmit. 

Aznap azonban negyedikként még Jakob Žorga csatlakozott hozzájuk. 

Ismerték egymást a Munkásotthonból, de Žorga nem dolgozott velük 
együtt a Vörös Segélyben, nem vett részt a röplapok terjesztésében. 

Az ő  bűne, Milan Barla vallomása alapján, hogy kommunista futár 
volt, külföldre járt és onnan hozott utasításokat meg propagandaanyagot 
az országba. De rá vallott Miha Erbežnik is, aki megtört a vallatások 
alatt, azt állítván, hogy Žorga a Delavsko gibanje szlovéniai vezet ője. 

Az a vád ellenük, hogy röpcédulákat sokszorosítottak és kommunis-
ta 'propagandát folytattak. A kihallgatás folyamán szilárdan tartották ma- 
gukat, úgyhogy a vizsgálat semmi más bizonyítékokkal, mint a házkuta-
táskor talált röpcédulával, nem rendelkezett. 

Ljubljanából a belgrádi Államvédelmi Bíróságra kerültek. A fő tár-
gyalást 1929. november 5-én tartották meg. 

Dr. Dobrišić  közvádló nagy hangon vádolt: 

„Paula Kerstin a közbiztonsági és államvédelmi törvény 1. szaka-
szának 1. és 2. pontjába ütköz ő  cselekményt hajtott végre, amely kapcso-
latban van a szerb törvénykönyv 91. b paragrafusával; 

Marija Dreksler és Lazar Neši ć  a közbiztonsági és államvédelmi tör- 
vény 1. szakaszának második pontjába ütköz ő  cselekményt hajtott végre; 

Jakob Žorga az idézett törvény 1. szakaszának 2. és 5. pontjába üt- 
köző  cselekményt hajtott végre. 

Paula Kerstint és Jakab Žorgát vádolom még a szerb törvénykönyv 
86. paragrafusába ütköz ő  cselekedeteik miatt is!" 

A vádlottak védője, dr. Zorc, a vádirat pontjainak bizonyítását von-
ta, kétségbe, s kérte a bíróságot, hogy védenceit bizonyítékok hiányában 
mentse fel. 

A védő  azt is követelte, hogy szakértők bevonásával állapítsák meg, 
Paula Kerstin tud-e gépírni. 

A bíróság tanácskozásra vonult vissza, majd a vádlottak kihallga-
tásával folytatta a tárgyalást. 

A vádlottak tagadták az ellenük felhozott vádat. 

A főtárgyaláson Lazar Neši ć  visszautasította az ellene felhozott vá-
dakat: 

Elismerem, hogy megtalálták lakásomon a röpcédulát. 

.Ezt? — kérdezte a bíróság elnöke és felemelte asztaláról a 
Ljubljanában áprilisban terjesztett röplapot. 

Azt — válaszolta Nešić . 

De hát gyűjtött is. 

Gyűjtöttem — ismerte el Neši ć . 

A vádló felugrott: 

Elismeri, hogy gyűjtött a Vörös Segély kommunista szervezetnek. 

Gyűjtöttem, mert láttam, hogy éheznek az emberek. 

A kommunisták családjai! — csapott le újra az ügyész. 
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Szegény emberek — mondta halkan Neši ć . 
Az ügyész újra szólt: 

Az inassal, Stanko Paplerrel pénzt küldött a kommunistáknak a 
börtönbe. Lgaz? 

Lgaz. 

Miért tette? 

Könyörületb ő l. 

A pénzt Amerikából kapta. 

Onnan. És ez bűn? 

Az ügyész nem tudott mit kérdezni tovább. 

A tárgyalást követő  napon, tehát november 6-án, az er ősen jobbol-
dali beállítottságú belgrádi Vreme napilap öles címmel tudósított a kom-
munista perről: 

„Tegnap álltak először nők az Államvédelmi Bíróság el őtt. 
De már másnap szinte eldugja a 4. oldal aljára a hírecskét: 

„Ma 12 órakor az Államvédelmi Bíróság a közbiztonságról és az 
államvédelemről szóló törvény alapján ítéletet hirdetett Paulina Kerstin-
nek és ljubljanai társainak ügyében, akiket kommunista propaganda ter-
jesztésével vádoltak. 

Paula Kerstint egyévi, Marija Drekslert hathónapi, Lazar Neši ćet 
egyévi és Jakab Žorgát ötévi börtönbüntetésre ítélték. A büntetésbe beszá-
mítják a vizsgálati fogságban eltöltött id őt is." 

A belgrádi Glavnja čából Požarevacra került Lazar Neši ć, itt töltöt-
te le hátralevő  börtönbüntetését. 

A ljubljanai rendőrség 1930. május 22-én az állami közvádlónak írt 
jelentést a JKP szlovéniai szervezetének az 1928 ősze és 1930 májusa kö-
zötti időszakban felderített akcióiról. 

A jelentés 7. pontjában ez áll: 

„1929. május 6-án letartóztatták Lazar Neši ć  ismert szabadkai kom-
munista agitátort és borbélysegédet, mert házkutatáskor olyan anyagot 
találtak nála, amely azt bizonyította, hogy Neši ć  a Vörös Segély egyik 
szervezője, és hogy fontos funkcjót tölt be a KP tartományi vezet ő-
ségében. Találtak nála egy darab röpcédulát azokból, amelyeket 1929. 
április 6-ára virradó éjJel terjesztettek Ljubljanában. Neši ćet átadták a 
bíróságnak, és 1929. november 4-én egyévi börtönre ítélték." 

A diktatúra bevezetése után a néhány éves börtönbüntetéshez ele-
gendő  volt a bíróságnak, hogy a vádlott kommunista röpiratokat kapott 
és olvasott vagy ehhez hasonló körülmény. 

A letartóztatott kommunisták ügyében folytatott vizsgálati eljárás 
sok tekintetben az inkvizícióra emlékeztetett. Állatias módon kínozták a 
kommunistákat a belgrádi Glavnja čában. 

De Požarevacon sem volt jobb a helyzet. Az elítéltek sorsa a börtön-
igazgatótól és a börtön őröktől függött. A politikai elítéltek a b űnözőknél 
és más elítélteknél is rosszabb helyzetben voltak. A lebrutálisabb er ő -
szakoskodásnak voltak kitéve. Élelmezésük gyönge és sz űkös volt, egész-
ségtelen életkörülmények között éltek, a legsúlyosabb munkát végezték, 
nem olvashattak Újságot és könyveket, a zaklatás legkülönböz őbb for-
máinak voltak kitéve. 

Részlet a szerző  Lazar Nešićről szóló dokumentumriportjából, amely hamarosan megjelenik 
az Életjel miniat{írsorozatában. 
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NOSZIJÁN SÁNDOR 

A HAJDÚJÁRÁSI HELYI KÖZÖSSÉG KRÓNIKÁJA 
(1944-1984) 
RÉSZLETEK 

BEVEZETŐ  

Hajdújárás nem az álmodozó emberek csendes faluja. A sz őlőskertek, 
a gyümölcsösök szeretik, ha az emberek kora tavasztól kés ő  őszig szor-
goskodnak, madárfüttytől, a munka morajától hangos a vidék. Azt mond-
ák, hogy a szőlőtőkék, a gyümölcsfák félnek egyedül és szeretik, ha az 

emberek mindig velük vannak, vigyáznak rájuk, és ezért cserébe b ősé-
ges termést adnak. 

Nem öreg településre érkezik az ember, ha Hajdújárásra látogat. A 
szájhagyományok és a feljegyzések szerint ezen a vidéken Szabadka és 
Szeged között, ameddig a szem ellátott, a meztelen, silány homokpuszta-
ságot alig bontotta meg a szél által összehordott bucka. 

Az 1880-as években a mai Talánterem határrészen, majd az 1896. 
évtől kezdődően épülnek házak a Fekete soron, a Hevér soron, a Kašzi-
ba soron. Az 1905. esztendőben kezdték el a bizonytalan gabonatermesz-
tés helyett a szőlők telepítését. Szabadka város 1900-ben osztott és hu-
szonöt évre adott bérbe itt földterületeket. Ekkor kezdenek megteleped-
ni a zsellérivadékok a birtokosok munkásaiként. Az id ősebbek emléke-
zetből sorolják, hogy volt itt birtoka az elmúlt évszázad során Bajsai 
Vojnics Jakabnak, Kárász Miklósnak, a Mészáros birtokos által épített 
kastély ma is megvan, amelyet Ing usz Lipót vásárolt meg, emlegetik 
Boda János nagygazdát, Freud és Hollander birtokost, Táncos Illést, 
Vince Béla kastélyát és másokat. 

A szétszórt települések kialakulására a századfordulón kihatott a 
Szeged—Szabadka közötti vasút kiépítése, majd a harmincas évek máso-
dik felében a műút kiépítése, továbbá a talaj termelékenysége, a Böge-ér, 
a Körös-patak és a Ludasi-tó vizének közelsége, ami által a jószágtenyész-
tés is lehetővé vált. 

A betelepülés, az alkotó emberi kéz, a szorgalmas munka eredménye 
alapján alakultak ki a ina is számon tartott Csipak sarok, Csíradomb, 
Csordakút, Dancsó sor, Fekete sor, Hajdújárás, Gatyasz űr sarok, Hegyek, 
Hevér sor, Hinga, Ingusz út, Kereszt sor, Kis-Tompa, Kopasz sor, Körös 
utca, Nosza, Noszai rét, Őrdomb, Pörös, Rétalj, Rétpart, Sárgapart, Sti-
pić  sor, Talánterem, Tompa puszta, T űzkő  sor, Üvegpart, Vujić  erdő , 
Vojnics sor. 

A Hajdújárás elnevezéssel 1881-ben, 1887-ben és 1902-ben találkozunk. 
A Hajdukovo, Stara torina nevet 1935-ben jegyzik, de Haj dukovo volt a te-
lepülés 1946-ban, és 1955-ben végleg felvette ezt a nevet. Ludaspuszta volt 
az 1941-1944 közötti időszakban. A régi Jugoszláviában a húszas évek 
elején ide költözött telepesek Masarykról nevezik el azt a részt, ahol a 
telepesházakat felépítették, ezért 1946 és 1949 között is Masarikovóként 
emlegetik a falut. 

Az 1968-ban alakult hajdújárási helyi közösség Szabadka községhez 
tartozik. Valójában két részb ől áll: Hajdújárásból és Noszából. 

Határai: az E5-ös út Horgos—Szabadka szakaszán a Böge-ér híd-
jától Palics felé a 333/a számú házig, majd ett ől északra a vasútvo-
nalon túl a Hajdújárási erdő  mellett a volt 12-es határőrtoronyig, innen 
az országhatár mentén a Körös-patakig terjed, a vasútvonalat ismét át- 
szelve a Körös-patak mentén a Ludasi-tóig, a tó keleti partja mellett a 
Körös mentén a kispiaci és suplyáki határúton a Varga Ede-tanyáig, majd 
légvonalban a Ludasi-tó partján Asbort Lajos házáig húzódik a határ. 
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A FELSZABADULÁS ÉS AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ  
ÉVEK ESEMÉNYEI 

Hajdújárás és környéke hivatalosan 1944. október 10-én szabadult 
fel, de a 8-án felszabadult Tisza menti községek valamelyikéb ől egy szov-
jet katonai teherautó már 9-én befutott a faluba és a péknél talált kenye-
ret felpakolta és elvitte Horgos felé. Ezt követ ően, ugyancsak még 9-én, 
három szovjet katona lovon akkor érkezett Hajdújárásra, amikor a né-
met repülők lőtték azt a hadifelszereléssel megrakott vasúti szerelvényt, 
amely Horgos felől Szabadka felé tartott. A németek szitává l őtték a 
mozdony gőztartályát, a repülőtámadás elől a mozdony alá menekült 
mozdonyvezetőt leforrázta a sisteregve kiöml ő  forró víz. 

A három szovjet katona a repül őtámadáskor betért a közeli tanyá-
ra. A lövöldözés után megérdekl ődték, hogy melyik város, Szeged vagy 
Szabadka van közelebb. A háziak felvilágosították őket, hogy Hajdújá-
rástól Szabadkáig mindössze tizenkét kilométer az út. A katonák Szabad-
ka felé indultak. Október 10-én nagyobb szovjet egységek vonultak a 
város felé. 

Októberben, novemberben és decemberben a hajdújárásiak ügyeit 
Palicson a népfelszabadító bizottságban intézték. Helyben a Kastélyban volt 
a Vörös Hadseregnek és a jugoszláv partizánoknak kisebb egysége. A 
szovjet katonák helyi parancsnoksága a. Székély féle házban három hóna-
pig tartózkodott. 

Az Inguszaféle kastély kerítésének kőoszlopaiban számos név még év-
tizedek múltán is olvasható. Az itt tartózkodó katonák vésték k őbe ne-
vüket és volt, aki az időpontot is megjelölte. Így 1945. február 2-án Jan-
ko Pulćan, Adam Kovačić, Slavko Miletin, Aleksandar Čenjikov, ... 

Kričković, ... Korać, Apulszki Mária, Radovan Mod neve mellett olvas-
ható még a Živeo Tito!, Živela oslobodila čka narodna armija! jelszó is. 

A felszabadulást követ ő  hetekben készült fénykép is előkerült, ame-
lyen a helybeli fiatalok közül többek között ráismertek Ana Stanti ć , 
Joso Stantić, Nagy György János, Milica Rajli ć, Kovács Dezs ő-Regyen, Kri-
zsán Franciska, Elek József, Knjur Géza hajdújárási fiatalokra, akik a 
katonákkal fényképezkedtek le. 

A néphatóságok mellett a katonai közigazgatás ezen a vidéken is 
1944. október 17-től 1945. február 15-ig tartott. A népi milícia parancsnok-
sága Palicson volt. Az önkényeskedést, visszaélést szigorúan büntették. 

1945. december 23-án rendezték a szomszédos járások határait. Hor-
gos, Királyhalom (ma Bácsszőlős), a Kiskörösi sor, Mala Dala a szabad-
kai járáshoz került. A kés őbbiek során Horgos visszakerült a zentai já-
ráshoz. 1947. április 18-tól Bácsszőlős Szabadkához tartozik. Ekkor Bács-
szőlősnek és Hajdújárásnak és környékének egy népbizottsága volt. Az 
első  népbizottság elnöke Csipak Sándor hajdújárási kisparaszt volt. 

A néphatalom megteremtésében és kialakításában Bácssz őlősön és 
Hajdújáráson is szem előtt tartották azt, amit Tito marsall 1945-ben 
mondott: 

„Legfontosabb elvünk a népek testvérisége és egyenjogúsága. Elis-
merjük minden nép teljes autonómiáját és szabadságát, de egyidej űleg 
harcolni fogunk a szeparatizmus ellen és beleneveljük a köztudatba az 
új Jugoszláviánk iránti szeretetet, már csak azért is, mert hazánk fiai-
nak élete árán harcolta ki a szabadságot minden népünk és nemzeti-
ségünk részére." 

Az akkori események közé tartozik a pénzbeváltás, a tömegszerveze-
tek megalakítása, a fronton harcoló katonák élelmiszerrel való ellátása, 
a 'termésbetakarítás, a vetés, az oktatás megkezdése, az egészségügyi vi-
szonyok rendezése, röviden szólva a békés élet minden megnyilvánulásá-
nak intézése. Nagyon nehéz feladat volt ez ezeken a szétszórt tanyacso-
portokon és falvakban. 

A mai Hajdújárás területe két kataszteri község között volt feloszt-
va. Keleti fele Bácsszőlőshöz, nyugati része pedig a palicsi népbizottság- 
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hoz tartozott. Az évek során többször is történtek átszervezések. 1952-ben 
Bácsszőlős, Suplyák és Palics egyesült és Hajdújárás is a palicsi nép-
bizottság illetékességi körébe került. 

A lakosság Hajdújáráson 1968. február 15-én, Noszán pedig egy nap-
pal később népgyűlésen döntött a települések egyesülésér ől és a helyi 
közösség megalakításáról. 

A FEJLŐDÉS FONTOSABB MUTATÓI 

A hajdújárási földműves lakosság életében jelent ős események vol-
tak .a földreformok. Az 1919-es agrárreform, az 1928-ban hozott birtoktör-
vény, az 1933. évi kisajátítási és telepítési törvény hatása Hajdújáráson is 
érezhető  volt, hiszen a Vojnics-féle birtokból a húszas évek elején csak-
nem négyszáz hold földet osztottak ki az els ő  világháború ide települt 
harcosai között. A kiosztott földterületek rendezése során alakult ki a 
járásszélen, a mostani E5-ös út mentén a Masarykról elnevezett falurész. 
A járásrendezéskor, a harmincas évek második felében a helybeli sze-
gény magyar lakosok közül is többen földhöz jutottak. A két háború kö-
közötti agrárreform nem hozott nagyobb változást a mez őgazdasági dol-
gozók életében. 

Az 1945 augusztusában meghozott törvény azonban igencsak megvál-
toztatta az életkörülményeket. Hajdújáráson a felszabadulás utáni évben 
megalakították a Munkások és Alkalmazottak Általános Beszerz ő  és Ér-
tékesítő  Szövetkezetét (ZAZNIP), amelyet a nép egyszer űen Földműves-
szövetkezetnek nevezett. 

Ezen a homokvidéken is megindult a gyümölcs- és sz őlőtermesztés 
fejlesztése, s ez megkövetelte a vidék terményeinek, a sz őlőnek, bornak, 
gyümölcsnek az értékesítését. A hajdújárási és a bácssz őlősi beszerző  és 
értékesítő  szövetkezetek 1953 májusában Bácssz őlősi hadújárási Földmű-
vesszövetkezet néven egyesültek. A szövetkezet els ő  igazgatója Baráth 
Károly, az igazgató bizottság elnöke Mikuska István, a szövetkezeti tanács 
elnöke Kalmár Imre, a termelés irányítója pedig Simo Dokmanovi ć  me-
zőgazdasági mérnök volt. 1956-ban és 1957-ben a szövetkezetiek korszer ű  
munkagépeket vásároltak, melyek értéke' akkor 25 137 407 dinár volt. A 
korszerű  termelés érdekében rendszeres el őadásokat, tanfolyamokat szer-
veznek. A terméshozam 1955-ig ezen a területen évente 2900 tonna gyü-
mölcs volt, 1956-ban pedig 4000 tonnára növekedett. A sz őlőtermesztés kor-
szerűsítése azt eredményezte, hogy 1956-ban újabb bortárolót építettek. 
Ekkor a Kastályban levő  pincében több mint száz vagon bort tároltak. 
Megkezdték az ipari gyümölcs feldolgozását, majd a paprika, káposzta 
savanyítását, tárolását. A szövetkezet szakemberei megkezdték a félpezs-
gők és pezsgők gyártását is. 

A földművesszövetkezetek átszervezése folytán a Bácssz őlősi--4hajdú-
járási Földművesszövetkezet egy része a palicsi borpincészet, majd a 
Palicsi Földművesszövetkezet és végül a Peš čara Mezőgazdasági Szerve-
zet része lett. A helyi szövetkezet önállóságának hiányát nemcsak a ter-
melésben, hanem a falu fejlesztésében is számon tartják a termel ők. 

Hajdújárás másik szövetkezete, a Ravnopravnost Termel őszövetke-
zet 1946-ban alakult. A 176 szövetkezeti tag 187 hold szántóföldet, sz ő lőt 
és gyümölcsöst vitt be a szövetkezetbe. Alapító tagok a valamikori zsel-
lérek, részesek, budárok: Szabó B. Mihály, Gulyás O. Mihály, idősebb Ta-
kács Lajos, Vásárhelyi Ferenc, Dudás Lajos, Elek Sándor, Kozma Mi-
hály, Sztarek Lajos, Szalma György (Micsa) voltak. 

Az induláskor néhány igáslovuk és kéziszerszámuk volt. A szövetke-
zeti tagok között voltak, akik mondhatni ócskavasból kikerült traktoro-
kat tettek üzemképessé. A Ravnopravnost szövetkezet irányítása alá ke-
rült az úgynevezett Kistelep, a Magyar-tanya, a Vermes-birtok az Ingusz-
birtok a kastéllyal, a Stipi ć-telep. 
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A szövetkezet igazgatói voltak: Dudás Lajos, Takács Lajos, Mers 
Lajos, Franjo Temunović, Ivan Ivić. Az igazgató bizottság tagjai: Szta-
rek Lajos, Berényi András, Takács Lajos, Farkas Imre (Bodri), Bajári 
József, Veigler Ferenc, Remete Péter és Rozner Károly. 

A szövetkezet agronómusa Vereckei Kálmán, a szarvasmarha-tenyész-
tési csoport vezetője Püspök Antal, a sz őlészek brigadérosa Szabó B. Mi-
hály, a másik mezőgazdasági csoport vezet ője Szollár József volt. Ahogy 
a szövetkezet fejlődött, úgy jött létre a kovácsműhely, a bognárműhely, 
a szájgyártó műhely. Több száz juhot és sertést tenyésztettek. A Kistele-
pen áramfejlesztőt építettek és azzal látták el villannyal a szövetkezeti 
otthont. 

A szövetkezeti életben élen jártak a Jugoszláv Kommunista Párt 
tagjai. Több mint harminc tagja volt a pártnak, így a felszabadulás utáni 
évtizedben ez volt a legerősebb pártszervezet. A JKP Ravnopravnost alap-
szervezetének a titkárai Danyi József, Franjo Temunovi ć, Lendvai József 
és Aleksandar Vujić  voltak. 

A két szövetkezet segítségével épült fel a falu szövetkezeti otthona, 
új szőlőtelepeket hoztak létre, jégelhárító rakétákat telepítettek, a Rav-
nopravnost szövetkezet biztosította a Kastélyban az elemi iskolának is a 
helyet, szaktanfolyamokat szerveztek, az antifasiszta n ők szervezete — a 
szövetkezettel egyetértésben — napközi otthont nyitott, amely 1946-tót 
1950-ig működött. A napközi otthon berendezését Lendvai József, Kovács 
Péter, Szalai János, Zságer József készítette. Az otthont segítette munká-
jában a nők helyi tanácsa, Szabadkáról pedig Kizur Eta, Klara Lendvai, 
Sofika, Spahić  és Szabó Ida. Az otthonban a gyermekeket Szabó Mária 
és Farkas Piroska gondozta, az élelmezést Temunovics Irma és Csákány 
Mária intézte. A falu nőszervezetének elnöke Farkas Piroska, titkára pe-
dig Temunovics Irma volt. 

ÁTFOGÓ  TđMEGSZERVEZETI TEVÉKENYSÉG 

Jugoszlávia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének, a Népfrontnak 
1945-1965 között minden második lakos tagja volt, vagyis a családf ő , de 
a politikai, gazdasági, kulturális, testnevelési és más feladatok intézésé-
ben minden felnőtt polgár részt vett. 

Az első  elnök Hajdújáráson Danyi József volt; utána 'következett 
Lendvai József, Kovács Péter és Baráth Károly. 1950 után Aleksandar 
Vojnić, Nosziján Sándor, Lajkó István, Teodor István és Vince József. 
1982-ben 'választották meg Gulyás Sándort, majd 1984-ben Torma Irént a 
Szocialista Szövetség helyi választmányának elnökévé. Noszán Nagy Fe-
renc, Nagy Gergely, Nagy Jen ő , Bosnyák Borbála volt, 1982 óta Nagy 
Gergely az elnöke a Szocialista Szövetség helyi választmányának. 

A Szocialista Ifjúsági Szövetség tagjai a helyi munkaakciók mellett 
részt vettek Új-Belgrád, a šamac—szarajevói vasútvonal, a belgrád--zág-
rábi autóút építésében, a zágrábi Sava épít őakción stb. Szerteágazó te-
vékenységet fejtett ki a Marko Oreškovi ć  felderítő  szervezet, a pionír-
szervezet. A felderít ők szervezetének csapatparancsnoka Nosziján Sándor 
tanító volt, vezetőségi tagjai pedig Turi Károly, Marko Paunovi ć , Mir-
nics György, Krekuska Irén, Božo Čučković, Mészáros Anna, Varga György, 
Szalma Imre voltak. A szövetkezetek hathatós támogatásával kirándulá-
sokat szerveztek a Vaskapuhoz, Prahovóra. Fruška gora minden tör-
ténelmi emlékhelyét felkeresték, nyári táborozásokat szerveztek Ka-
nizsán, a Venacon, Sremska Kamenicán, Neštinben, Bezdánban, Čorta-
novcin, mozgótáboruk volt Batinán, Bolmánynál, Kanizsán. A fiatalság 
részt vett a műkedvelő  előadások, a Szüreti Napok, az iskolai önigazgatá-
si szervek, a testnevelési egyesületek, de még a t űzoltótestület munkájá-
ban is. 

A felszabadulás után, 1947. augusztus 5-én alakult meg a hajdújárási 
Önkéntes Tűzoltótestület, melynek elnöke Baráth Károly, titkára Franjo 
Temunović , csapatparancsnoka Matkovics Mihály kéménysepr ő  mester, 
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parancsnokhelyettese Farkas Imre, szertárosa Varga Dezs ő , pénztárosa 
Kovács Lajos, alapító tagjai pedig Bajári József, Kistorma Ferenc, Ko-
vács Péter, Lendvai József, Rozs István, Szollár 41stván és Zságer József 
voltak. 1950-től tizenöt éven át működött a tűzoltók fúvószenekara. Szak-
könyvtára is van a testületnek. A tagok száma negyven, ebb ől két altiszt 
és öt vizsgázott tűzoltó. 

A harcosszövetség helyi szervezete 1976-ig az egyesület palicsi köz-
pontjához tartozott. 1976. április 11-én a helyi közösség területén él ő  több 
mint ötven harcos és a háborúban elesett harcosok özvegyei megtartot-
ták az alakuló közgyűlést és azóta önállóan, a szabadkai szervezet kere-
tében működnek. Elnökök voltak: Szloboda Sándor, majd Baka Rudolf, 
Farkas János és Vlado Đorđević . 

. Az utóbbi évtizedekben kezdte meg működését a Vöröskereszt helyi 
szervezete. A tagok véradási akciót szerveznek, harcolnak az alkoholiz-
mus ellen, segítik az elemi csapások sújtotta területek lakosságát, szoci-
ális kérdésekkel foglalkoznak és a Napsugaras Ő sz keretében vendégül 
látják az idős embereket. A szervezet alapító tagjai: Štefanija Flego, Pé-
ics Mária, Remete Ferenc, Nagy Emma, Nosziján Sándor, Sztantics Bor-
bála és Rozs Mária. 

A nyugdíjasok egyesülete 1980. február 25-én alakult meg. Elnöknek 
Vlado Đorđevićet, titkárnak Balázsevics Veronát, vezet őségi tagoknak 
Szügyi Jusztikát, Nosziján Sándort, Kovács Györgyöt, pénztárnoknak Jo-
vo Baukavićot választották. Az 1984. február 17-én megtartott tisztújító 
közgyűlésen elnök Siha Antal, titkár Szollár József, pénztáros Eke Iván, 
ügykezelő  Nosziján Sándor, vezet őségi tag pedig Csonka Erzsébet, Engi 
Rozália, Vlado Đorđević  és Püspök Antal lett. Hajdújáráson 85 nyugdí-
jas tagja a szervezetnek. 

A művelődési élet első  helyi vonatkozású eseményéről 1945. július 
17-én jelent meg tudósítás a Szabad Vajdaság cím ű  újságban: „ ... Meg-
alakult Hajdújáráson a szuboticai Népkör els ő  tanyai alosztálya." No-
szán 1947-ben alakult meg a Népkör alosztálya. A hajdújárási Népkör 
vezetőségi tagjai: Asbort Lajos, Vásárhelyi János (Csurgóról), Magyar Mi-
hály, Lőrinc Lajos, Lőrinc Ambrus. Székházuk a mai t űzoltótestület épi - 
lete volt. A noszai Népkör vezetősége: Nagy Lajos, Nagy Gergely, Nagy 
Ferenc, Nagy Péter, Szabó (Varnyú) János. A Népkör munkáját sokban 
segítette a Népfront helyi vezet ősége. 1952-ben a Népkör alosztálya meg-
szűnt, mert önálló művelődési egyesület alakult Testvériség—Egység né-
ven. Az egyesületnek műkedvelő  csoportja és könyvtára működött. A mű-
kedvelőknek magyar és szerbhorvát nyelv ű  együttese volt. A műkedvelők 
vezetői Nosziján Sándor és Joso Mamužić  voltak. A szereplők a falusi 
fiatalok közül verbuválódtak. A próbák rendszerint az őszi mezőgazdasá-
gi munkák befejezése után kezd ődtek meg. A zenekar vezet ője Nagy F. 
Károly. A díszleteket Nagy György (Pék), a kosztümöket Nosziján Piroska 
készítette. Az akkori fiatalok közül ismertebb m űkedvelők voltak: Siha 
Jóska, Csonka Andris, Csákány Joci, Nagy F. Sándor (Pikula), Szabó 
Batancs Illés, Remete Ferenc, a három Kasza lány, Fero Anci, Engi Er-
zsi, Mészáros Rozika, Siha Teri, Mihalec Teri, Mészáros Ernő , Péics Ká-
roly, Barna Gergely, Némedi János, Szabó Ciboja Sanyi, L őrinc István, 
Lőrinc János, Lőrinc Ferenc, Farkas Irma, Flego Mici, Joso Matijaca, So-
mogyi Károly, Remete László, Dragan Šeli ć, Dragica Paunović , Szollár 
Sándor. A legidősebb szereplő  Bajári József bácsi volt. 

A helyi könyvtárban a könyvtárosok: Dobó László, Asbort Lajos, L ő -
rinc Ilonka önkéntesen végezték munkájukat. A m űvelődési élet tetőfo-
kát a hatvanas évek közepén érte el. A helybeli m űkedvelők előadásai 
mellett megszervezték a palicsi, csurgói, ludasi, bácssz őlősi, T1orgosi, ka-
nizsai, szabadkai műkedvelők vendégszereplését, a hajdújárásiak viszont 
ellátogattak Kispiacra, Horgosra, Kanizsára, Kelebiára, Palicsra, Bács-
szőlősre, Radanovácra, Martonosra stb. Az amat őr színjátszók 1954-ben 
megrendezett szemléjének és más m űvelődési rendezvénynek Vejsz An-
dor, Mészáros Dániel, Takács Ferenc, Batancs Mihály, Joso Rudi ć  és 
Dinko Flego volt a lelkes szervez ője. 
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Hosszú időn át évente kétszer irodalmi esteket szerveztek Hajdú-
járáson. Vendégül látták Csépe Imre, Kolozsi Tibor, Kvaziznodo Braun 
István, Kopeczky László, Lévay Endre, Sebestyén Mátyás, Stadler Aurél, 
Székely Tibor, Urbán János írókat. Egészségvédelmi el őadásokat dr. Licht 
Antal, dr. Fehér Ilonka, dr. Kinka Ferenc, dr. Szekér Lajos és mások tar-
tottak. A Forum könyvkiállítások szervezésével terjesztette a m űveket. 

A szövetkezetek átszervezésével a Ravnopravnost is szervezetileg 
egyesült más palicsi megz őgazdasági munkaszervezetekkel, ami által a 
helybeli művelődési élet legfőbb anyagi támogatása fokozatosan csökkent, 
így a művelődési élet a hatvanas évek végén lelanyhult, majd a könyv-
tárat beolvasztották a Városi Könyvtárba, a m űvelődési egyesület pedig 
megszűnt működni. 

Az egyesületek között a falu és a környék életében jelent ős tevékeny-
séget végez az 1947 tavaszán alapított Vinogradar Labdarúgóklub. Való-
jában ez az egyesület Bácssz őlősön alakult 1946-ban, a játékosok többsé-
ge azonban hajdújárási volt, így székhelye is Hajdújárásra került. A Vi-
nogradar lelkes szervez ői között voltak Henrih Kálmán, Veljko Mulina, 
Đoko Mulina, Baráth Károly, Milovan Kapor, Dragoljub Kapar, Baka Géza, 
Stevo Glamočanin, Gulyás Lajos, Turi István, Branko Lučev, Rade Nin-
ković , Stipar Solar, Josip Solar, L őrinc István, Újhelyi Imre és még so-
kan mások. A klub első  elnöke Jovan Đorđević  hajdújárási ügyvéd volt, 
aki az első  világháborúban szerzett érdemeiért megkapta a francia be-
csületrendet. A későbbi elnökök: Henrin Kálmán, Aleksandar Vojni ć , 
Veljko Mulina, Lőrinc István, Jurics János. Huszonkilenc évi sikeres sze-
replés eredményeként új labdarúgópályát építettek.. A csapat legjobb já-
tékosai a következ ők voltak: Baka Géza, Baráth Károly, Joso Bošnjak, 
Marko Blesić, Bleszkány Mihály, Csákány Játszint, Neno čučković, Božo 
čučković, Farkas Károly, Marko Drni ć, Fero Lajos, Zvonko Kolar, dr. 
Milovan Kapor, Magyar László, Đorđe Mulina, Dragan Šeli ć , Szabó Lász-
ló, Somogyi Antal, Turi István, Varga János, Bosanac-Vujnovi ć, Vörös 
Ferenc. 

A Vinogradar a következ ő  ligákban szerepelt: 1967-t ől 1969-ig a sza-
badkai községi ligában, 1969-t ől 1971-ig a kerületi ligában, 1971-t ől 1973-ig a 
bácskai ligában, 1974-től 1980-ig a kerületi ligában, 1981-től pedig a közsé-
gi ligában. Technikai vezet ők: Henrih Kálmán, Aleksandar Vojni ć , Ivan 
Bošnjak, Pero Đorđević, Csákány Gáspár voltak, az els ő  csapat jelenlegi 
edzője Szabó Rácz József, a pionírcsapaté pedig Fero Lajos. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK 

A felszabadulás utáni törvényeink kötelez ővé tették az elemi iskolai 
nevelést és oktatást, a Népfront helyi szervezete pedig szorgalmazta a 
felnőtt analfabéták tanítását. 

A környék iskolaköteles gyermekei az 1944-45. tanévben az úgyneve-
zett Kővágó iskolába, a Masarikovo iskolába, a Devet Jugovi ća (később 
Kis-Ferenc) iskolába, a Marko Kraljevi ć  iskolába jártak. 

Az 1953-54. tanév kezdetén a Ravnopravnost termel őszövetkezet ve-
zetőségének székházában, a Kastélyban megnyitották az ötödik, majd a 
hatodik osztályt. Ez volt a hatosztályos iskoláztatás id őszaka. A hat osz-
tályt végzett tanulók közül a tehet ősebb szülők gyermekei bejártak ta-
nulmányaikat folytatni Szabadkára vagy ,Palicsra az algimnáziumba. 

Az iskolák fejlesztése terén a bácssz ő lősi, hajdújárási, csurgói, lu-
dasi, palicsi iskolák Palics székhellyel egyesültek. 

Hajdújáráson az 1960-61. tanévben, a Kastély épületében megnyílt 
a hetedik, 1961-ben a nyolcadik osztály; így lett a településen nyolcosztá-
lyos iskola. Ennek az iskolának az igazgatosága Palicson volt a népbizott-
ság épületében. 1965-ben az iskola igazgatósága a Kastélyban kapott he-
lyet. 

Az iskolaépületek közül 1959-ben lebontották a rossz állapotban lev ő  
Kővágó iskolát. A Marko Kraljevi ć  iskolát tanulók hiányában 1966-ban 
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átadták a palicsi Slovin pincészetnek. A Devet Jugovi ća, vagyis ekkor 
már Kis Ferenc iskolát 1975-ben bezárták azzal az érveléssel, hogy az 
osztatlan tagozatú iskolákban nem lehet korszer űen tanítani. Az épületet 
magánszemélynek eladták. Ez lett a sorsa a csurgói iskolának is. 

Hajdújárásnak 1984-ben nincs korszerű  iskolaépülete. A földtulajdo-
nosok meg nem értése miatt nehezen rendez ődött a telek kérdése. Pénz-
hiány miatt húsz éve kihasználatlanul áll egy hektár terület, ahova az 
iskola épül majd. Az 1962-63. tanévben Szabadka 16 millió dinár határ-
idős céleszközt, a helybeli lakosság pedig négymillió dinárt szavazott meg. 
A húszmillió dinár az építkezésre elég is lett volna, de mivel a telekren-
dezés elhúzódott, a pénzt Szabadkának vissza kellett adni, ezért az isko-
la máshol épült fel. 

A hajdújárási iskola a Petőfi brigád, a noszai pedig Ady Endre ne-
vét viseli. Az 1983-84. tanévben a Kastélyban működő  tagozatok: egy 
első , két második, egy harmadik, egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik, 
egy hetedik és két nyolcadik osztály m űködik. Tagozatonként átlagban 
húsz tanuló van és mintegy kétszáz tanuló jár ebbe az iskolába. A no-
szai iskolában három alsó osztály m űködik mint osztatlan tagozat. A 
tanulók létszáma tizenhét. 

A helyi közösség területén évente 20-25 gyermek születik. A falu 
fejlődése megkövetelte az óvoda megnyitását az E5-ös út menti iskola-
épületben. Az óvodát az épülend ő  iskola mellé tervezték. Az új iskola, 
napközi és óvoda építése nem került le a napirendr ől, az iskola tantestü-
lete, az önigazgatási szervek, a helyi közösség keresi az építkezési lehe-
tőséget. 

Köztudott, hogy az elemi iskolai tanulók a tanulás mellett minden 
évben alkalmi műsorokat tartanak. Az iskolások minden évben fellépnek 
a nőnapi, iskolanapi, ifjúságnapi, hadseregnapi m űsorban, az ifjúsági 
staféta érkezése, köztársasági ünnepségek, a harcosok napja és a Télapó-
várás alkalmából tartott rendezvényen. 

Az elmúlt negyven esztendő  alatt a hajdújárási helyi közösség terü-
letén működő  iskolákban 91 tanító és tanár tanított. Iskolaigazgatók vol-
tak időrendi sorrendben: Czabai József, Kovács Károly, Josip Mamuži ć , 
Kókai Antal, Gombár Imre, Horváth Mátyás, Németh Mátyás, Vukovics 
Béla, Palágyi Anna, igazgató-helyettes Nosziján Sándor. 

EGÉSZSÉGÜGY, GYERMEKVÉDELEM 

Hajdújárás lakosságának egészségvédelmét a felszabadulás utáni 
években a palicsi egészségház orvosai és egészségügyi személyzete látta 
el, ami azt jelentette, hogy a betegnek Palicsra kellett mennie, vagy az 
orvosnak kellett súlyosabb esetekben a faluba jönnie. 

Amikor a helyi földművesszövetkezetet átszervezték és a székhelye 
Palicsra került, a szövetkezeti otthonba költözött néhány tömegszervezet 
vezetősége. Az otthon egyik nagyobb helyiségének átépítésével pedig meg-
nyílhatott az orvosi rendel ő . ca 

Hajdújárás első  általános orvosa dr. Kinka Ferenc, a fogorvos pedig 
Göttmann Károly volt. A helybeli lakosság ekkor érezte igazán, mit je-
lent egészségvédelem szempontjából, ha helyben van az orvos. 

1967 őszén a helyi tömegszervezetek vezet ői — Szabadka és Palics 
egészségügyi vezetőségével, a hajdújárási polgárokkal együtt — elhatá-
rozták, hogy a faluban egészségházat építenek. ötven dináros névérték-
ben téglajegyeket bocsátottak ki. Az összegy űlt pénzt társították a sza-
badkai Egészségügyi Központ anyagi eszközeivel és mivel volt olyan 
polgár is, mint Lőrincz Ambrus, aki egymaga 500 téglajegyet vásárolt, 
megkezdődhetett az építkezés. Az egészségház építése 40 millió dinárba 
került. Az összeg negyven százalékát a hajdujárásiak és a Peš ćara Me-
zőgazdasági Szervezet, hatvan százalékát pedig az Egészségügyi Központ 
fedezte. 1969. szeptember 3-án ünnepélyesen megnyitották az egészség-
házat. Az évek során, ugyancsak a polgárok anyagi hozzájárulásával, 
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korszerű  EKG-készüléket, turbófogifúrógépet és más berendezést vásá 
roltak. 

Az elmúlt 15 évben a következő  orvosok dolgoztak Hajdújáráson: 
dr. Kinka Ferenc, dr. Gordos Illés, dr. Brindza Milena, dr. Matijevics 
István, dr. Lódi Mihály, dr. Varga Zoltán. Fogorvosok: Göttmann Ká-
roly, dr Kmetz Irén, dr. Šefčić. Bábasszony volt Körmendi Erzsébet. 

Az iskolai oktatás, az egészségvédelem, a m űvelődési élet, a fel-
nőtt korig történő  gondoskodás a gyermekről Hajdújáráson is megkö-
vetelte a testnevelés, a gondtalan gyermekévek id őtöltésének megszer-
vezését. A Ludasi-tó közvetlen közelében, a lakosság önkéntes munkájá-
val, a szabadkai Gyermekvédelmi Önigazgatási Érdekközösség anyagi tá-
mogatásával 1977 októberében megnyílt a Pionir gyermekjátszó tér. 

A LAKOSSÁG ELLÁTOTTSÁGA 

A mai élet el sem képzelhet ő  villanyáram nélkül. Hajdújáráson még 
néhány évtizeddel ezelőtt is mécses, gyertya, petróleumlámpa világított. 
A háború utáni években a lakosság összegy űjtötte a szőlőskertekből a 
rézhuzalokat, a közeli erdőben akácoszlopokat vágtak, és megkezd ődött 
a villanyvilágítás. Hosszú évek során utcáról utcára vezették a háztartá-
sokba a villanyáramot. Az 1960-as évek végén sor került az utcai világí-
tásra is. 1984-ben 18 km útvonalon van közvilágítás 13 transzformátor 
segítségével. 

A villanyáram eredményeként 1953-tól 15 éven át rendszeres napi 
műsorral és tájékoztató el őadásokkal a faluban 200 wattos hangszóró-
állomás működött. 1984-ben 906 televízió és 152 külön rádióel őfizető  van. 

A vízellátás a felszabadulás utáni években 6-12 méter mélység ű  ásott 
kutakból történt. A magas vízállás miatt egészségtelen volt az ivóvíz. 
A villanyáram érkezésével a háztartások udvaraiban 35-60 méter mély-
ségű  kutakat fúrtak és hidroforok segítségével hozzák felszínre a vizet. 
1965-ben Szabadka község hétmillió dinárt ajánlott fel egy 180 méter 
mélységű  központi kút fúrására, de a lakosság anyagi hozzájárulása el-
maradt, így Haj dújárásnak nincs összeköt ő  vízhálózata. 

Utak építésének céljából a lakosság, a szabadkai községi útalap, 
a Naftagas munkaszervezet társította eszközeit és rengeteg önkéntes mun-
kával kiépíteték az E5-ös úttól a vasútállomásig, az E5-ös úttól Noszáig 
a betonutat 11 000 m 2  területen, majd kövesutat építettek több száz mé-
teren, és a Ludasi-tónál k őhíd épült. A homokos területeken es ős időben 
is járhatók a nyári utak. Az utak karbantartására 1984-ben -100 000 di-
nárt költött a helyi közösség. 

A postahivatal 1965-ben nyílt meg. A helyi posta levélkézbesít ője 
Pero Cvijin kerékpáron, lóháton hordta szét a postai küldeményeket. 
Az első  postamester Szabó Károly volt. Öt követte Persec Erzsébet, 
Persec Júlia, majd Begovics László. Az automata központ • felszerelése 
után először húsz telefonelőfizető  volt. Mára ez a szám megkétszere-
ződött. 

Az élelmiszer-ellátás a felszabadulás utáni években a Földm űves-
szövetkézet boltja által történt, majd a Peš čara Mezőgazdasági Szerve-
zet üzletében. 1968 októberében a Szüreti Napok keretében megnyílt a 
szabadkai Trgopromet munkaszervezet hajdújárási boltja is. Ezután a 
Peščara is korszerűsítette üzletét. 

A lakosság hússal és húsárutermékekkel való ellátását a háború 
után magániparosok végezték, majd Bozoki János hentes házában meg-
nyílt a November 29. Húsárugyár üzlete, ahol évtizedekig a háztulajdo-
nos volt az üzletvezet ő . A kenyérellátáson Nagy György pék, Miloš 8a-
punja, Vincze Lmre, majd felesége fáradozott egészen 1980-ig. Noszára 
hetenként meghatározott napokon hordják ki a kenyeret, mivel pék 
nincsen. 

Kisiparosok: borbély, Farkas János, kés őbb Csonka István., női. fod-
rász Baka Rudolf. Noszán Gordos János a borbély. Cipész Kovács János, 
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papucsos Rontó Jenő . Az elmúlt évek során m űködik a faluban pék, nö-
vényszárító, paprikamalom, mindennel foglalkozó mechanikus műhely, 
szikvízgyártó, fűrésztelep, vulkanizőr. Szükség lenne a mezőgazdasági gé-
pek, a háztartási gépek, televíziók, rádiók javítására kisipari m űhelye-
ket nyitni. A környék dolgozóinak kereseti lehet őséget nyújt a ládagyár. 
Éveken át működött a Róka-féle cukrászda, majd a Róka-kuckó ven-
déglő, 1983-ig pedig a Halászcsárda, de a szövetkezeti otthonban is van 
büfé. Van a faluban mez őgazdasági patika. 1955-ben nyílt meg Takács Fe-
renc vezetésével; utódja Balogh Imre lett. 1968 óta van fatelep. Žarko 
Čokorilov, majd Marko Paunovi ć  állt az élén, jelenleg Flajsman Antal 
irányítja. A sűrű  autóbuszjárat is arra késztette a lakosságot, hogy is-
mét összefogjon és a Duvan munkaszervezettel elárusítóhellyel egybeépí-
tett várótermet építsenek, amelyet 1970-ben a Szüreti Napok idején ad-
tak át a forgalomnak. 

A falu kulturális fejlődéséhez alapvetően hozzájárult a sajtótermé-
kek rendszeres olvasása, illetve terjesztése. A háború utáni években 
Bosnyák Treszka néni vol az állandóan mozgó újságárus. Hétköznapokon 
250-300 magyar és 50 szerbhorvát nyelvű  újságot adott el, ünnepnapo-
kon pedig kétszer ennyit. Treszka néni után Csóti József lett a lapárus. 
Felesége már elárusítóhelyen terjesztette az újságot. Az autóbuszmegállón 
1970 óta árusítanak újságot és más közszükségleti cikkeket. A lakosság 
több mint húszféle újságot vásárol. 

ADATOK A HELYI KÖZÖSSÉG LAKOSSÁGÁRÓL 

A lakosság száma 1971-ben 1999 volt, az 1981-es népszámlálás sze-
rint 2896 fő . A lakóházak száma 1971-ben 621, 1981-ben 1026 volt. A kere-
settel rendelkező  népesség tekintetében Hajdújárás Szabadka 13 külterü-
leti helyi közössége közül — Bácssz őlős és Kelebia után — a harmadik 
helyen áll. 

Az 1981-ben végzett népszámlálás szerint a helyi közösség területén 
832 35-100 méter mélységű  fúrott kút, 232 kéttengely ű  traktor, 1 kombájn 
és 73 ló van. • 

A lakosság nemzetiségi összetétele: bunyevác 26, crnagorac 1, hor-
vát 104, jugoszláv 58, magyar 2584, szerb 112, más nemzetiségű  9 sze-
mély. 

A tömegszervezetekben, a helyi közösség vezet őségeiben, tanácsokban 
a küldöttrendszer alapján több száz polgár tevékenykedik. Ennek a 
krónikának mellékletei azok a névsorok és beosztások, amelyeket ter-
jedelmüknél fogva nem közölhetünk. Ugyancsak kimaradtak a krónikából 
az 1968-1974 között rendezett Szüreti Napokkal kapcsolatos adatok. 

A helyi közösség lakossága a gyakorlati életben megvalósítja a Ju-
goszláv Kommunista Szövetség testvériségen és egységen, az egyenran-
gúságon alapuló, az önigazgatási elvek értelmében adódó feladatokat, 
amit a mindennapi életben elért eredmények bizonyítanak. 

Negyven évvel ezelőtt szabadult fel a helyi közösség lakossága. A 
felszabadulás a környék lakosságától is áldozatokat követelt. A harcos 
szövetség hajdújárási szervezete és a helyi közösség polgárai 1984. jú-
lius 7-én ünnepélyesen felavatták az emléktáblát, amelyen a következ ő  
szöveg olvasható: „ Elesett harcosok Abrami ć  Aleksandar, Borković  V. 
Ivan, Elek K. Károly, Glamočanin Ljubomir, Glamočanin Petar, Grbavac 
A. Franjo, Gulyás A. András, Lajkó T. András, Lőrinc I. Imre, Lukács P. 
Péter, Matijaca A. Antun, Paunovi ć  J. Miloš , Szél J. János, Víg Géza. A 
fasizmus áldozatai Čučković  Božo, Čučković  Branko, Čučković  Milorad, 
Čučković  Nedeljko, Flego Dragutin, Flego Lizovil, Glamočanin Božo, Gla-
močanin Jovan, Hollender Lajos, Ingusz Ádám, ifj. Ingusz Ádám, Ingusz 
István. Ingusz Júlia, Ingusz Lipót, Ingusz Margit, Ingusz Mária, Ingusz 
Pál, Ingusz Szerény, Ingusz Tamás, Ingusz Vilmos, Marjanovi ć  Vaso, Mar-
janović  M. Vaso, Matić  Đorđe, Matijaca Ivo, Mulina Novica, .Ninković  
Bojana, Ninković  Spasoje, Pecarski Miladin, Sedlak Luka, Tomi ć  Nikola, 
Trifunović  Stanko, Vidović  Dušan, Vidović  Lazo, Weis Klára." 
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Mgr. GELLÉR JCS,ZSEF --i f j. LEVAY ENDRE 

SZABADKA ÉS PALICS REKONSTRUKCIÓJA 
ÉS REVITALIZÁCIÓJA 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN (1944-1984) 

SZABADKA ÉS PALICS TÖRTÉNELMI gTTEKINTÉSE 

Szabadka és Palics környéke a neolit kortól napjainkig állandó környe-
zetet nyújtott az élet viszontagságaival küzd ő  embernek, aki a fennmara-
dás érdekében ide építette hajlékát. Erre régészeti lel őhelyek utalnak, kü 
lönösen a Palicsi-tó és a környékbeli patakok mentén. A múlt szervezett kié-
pített településeit archeológiai bizonyítékok, történelmi és kartográfiai do-
kumentumok támasztották alá. Történelmi dokumentumokban találjuk 
Zabatka néven a mai Szabadka magvát. 1391-b ől származó okirat szerint 
Bács-Bodrog vármegye f őispánja, Losonczi, zabatkai bűnözők felett ítélke-
zett. Egy 1429-es oklevél szerint Héderváry Zabatka és Vastorok közötti 
perben döntött. Palicsot legel őször Mátyás király oklevele említette 1462-
ben, melynek alapján anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta. 

Szabadka 1439-ig, amikor is a Hunyadiak kezébe került, jelentéktelen 
erődítmény és birtok volt. 1504-ben castrumként emlegették. Buda meg-
hódítása után, 1541-ben a törökök telepítették be. Fennhatóságuk alatt mint 
település visszafejlődött. Lakosságának száma csökkent. A teljes pusztu-
lástól csak erődítménye mentette meg, ahol mindig akadt kisebb-nagyobb 
létszámú helyőrség. 

A zentai csata után, 1697-ben Észak-Bácska felszabadult a törökök 
alól. 

1724-ben a Ferenc-rendi szerzetesek kapták meg az er ődítményt. Ek-
kor kényszerültek kivonulásra a várkapitányok. 

1779-ben Szabadka szabad királyi város, és Maria Theresiopolis néven 
ismeretes. Ebben az időszakban kezdődik városépítési fejlődése. Ugyanis 
1780-ban kísérték meg el őször a központi tér rendezését. Ez jelentette a 
térbeli viszonyok els ő  tervszerű  alakítását, új építkezési fegyelmet vezetve 
be a település további építésébe. A várostérség növekv ő  szerkezetének kia-
lakításában ez új normatív megoldásokat és felel ősségteljesebb magatar-
tást jelentett. 

Ez volt az első, a szó legszorosabb értelmében vett városrendezési ak-
ció. Ily módon az urbanizmus fokozatosan tartós biztosítékot nyer a terv-
szerű  urbanizáció kialakulására. 

1883-ban, közvetlenül az új városfelmérés után, Könyves Tóth Mihály 
megkezdte a híres ,regulációs terv" kidolgozását, melyben a város rendezé-
sének igen korszerű  megoldását adta. A terv kidolgozása, majd annak 
elfogadása uán megkezdődött Szabadka lendületes építése. Ezek az építke-
zések egészen az I. világháborúig tartottak. Nagy lelkesedés hatotta át a 
városatyákat. Nem akartak lemaradni az európai városok mögött. En-
nek a törekvésnek köszönhet ő, hogy a XIX. század közepén az európai 
városok térbeli megoldásához és épületstílusaihoz hasonló komplett vá-
rosközpontot sikerült kiépíteniük. 

Különösen a századforduló jelent ős Szabadka és Palics városépíté-
szeti történelmében. Ekkor olyan építészeti struktúrák alakultak, me-
lyek sikeresen illeszkedtek a már lefektetett városszerkezeti sémába. 

A két világháború közötti időszak, valamint a második világhábo-
rú nyomai is megtalálhatók Szabadka városépítési fejl ődésében. A je-
lentéktelen építkezések mellett pangással jellemezhet ő  e korszak, sőt a 
város egyes részei romba is dőltek. Ebben az időszakban, pontosabban 
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1943-ben elkészült a város ideiglenes rendezési terve, mely körzetekre 
osztotta a város térségét. 

A háború után a város tervezésének és építésének termékeny id ősza-
ka kezdődött. 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ PUSZTÍTASAI 

Szabadka építményeinek legsúlyosabb rombolása légi bombázás ál-
tal történt. Laktanyák, vasúti létesítmények, hidak, aluljárók és más 
hasonló katonai jellegű  létesítmények semmisültek meg. A katonai ob-
jektumok mellett gyakran más épületek, s őt még a polgári lakosság is 
áldozatul esett. Az 1944 végén feltérképezett bombázás alapján az aláb-
biakat állapíthatjuk meg: 

Különösen a vasútáldomás mentén d őlt romba a város. Bombá-
zás áldozata lett a vasúti teherpályaudvar, a közelében lev ő  kaszárnya és 
tiszti otthon. 

Nagy pusztítás érte a nemzetközi úttól délre elterül ő  városrészt. 
Teljesen megsemmisült a teherpályaudvar melletti lakónegyed, sok 

épület pedig súlyosan megrongálódott. 
-- A vasúti nyomdát, a mai Ipari Tanulók Iskolaközpontját is sú-

lyos rongálás érte. 
A nemzetközi úttól északra fekv ő  városrészben, a görögkeleti 

templom és a Ferenc-rendi kolostor közvetlen szomszédságában minden 
lakóház romba dőlt. 

A város keleti részén a volt villanytelep és a Közgazdasági Egye-
tem környékét érte a legnagyobb pusztítás. 

Külön meg kell említenünk a Majsai település egy részének teljes 
megsemmisülését. 

Kisradanovác egy része is megsemmisült. 
A felsorolt pusztítások nagy veszteséget jelentettek a város számá-

ra. Vagy teljesen, vagy részben semmisültek meg annak vitális funkciói: 
a városközpont, a villanytelep, a vasúti és más úthálózat és több jelen-
tős létesítmény. 

A VÁROS ÚJJÁÉPÍTÉSE 

A második világháború után elfogadott hosszú távú, igen részle 
tes újjáépítési programok, az iparosításon és villamosításon alapuló ur-
banizáció összes folyamatainak fellendülését irányozták el ő . Már 1945-
ben megkezdődött a nagyszabású munkaakciók el őkészítése, melyek 1946 
folymán meg is kezdődtek. Ami Szabadka tervszerű  újjáépítését illeti, 
már 1946-ban az urbanisztikai-műszaki dokumentáció kidolgozásához szük-
séges adatok gyűjtésén és elemzésén dolgoztak. Ekkor készítették el Sza-
badka „regulációs tervprogramját". A város további tervszer ű  fejleszté-
se a Városrendezési irányterv néven ismert tervdokumentáció meghozá-
sával folytatódik: Már az irányterv meghozatala el őtt halaszthatatlan szük-
ség mutatkozott a város minel el őbbi újjáépítésére. Tekintettel arra, hogy 
akkor méo nem létezett az egész várostérséget felölel ő  tervdokumentá-
ció, a létfontosságú épületekre önáldó tervrajzokat dolgoztak ki. Ilyen 
beépítések azokon a helyeken történtek, ahol az eltakarított romok lehe-
tőséget nyújtottak a rekonstrukciós beavatkozásra. 

Így felújították a megrongált vasúti nyomdát. 
Elkészült a fasizmus áldozatainak emlékm űve. 

->- Felújították a vasútállomás épületét és a környez ő  épületeket. 
A Kertvárosban felépültek Szabadka els ő  sorházai. 
A lebombázott lakónegyedek helyén nagyrészt egyszintes családi 

házak épültek. 
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— A városközpontban és a város többi részén felújították a súlyo-
sabban, illetve könnyebben megsérült lakóépületeket és középületeket. 

A VÁROSREKONSTRUKCIÓ ÉS -REVITALIZÁCIÓ ALAPELVEI 

A városrekonstrukciónak mint városépítési folyamatnak a rendel-
tetése, hogy — az ésszerű  és tudatos térbeli-funkcionális fejl ődés érde-
kében — a város szerkezetét, funkcióit és többi tartalmát bizonyos mér-
tékben átalakítsa az emberi tevékenység különböz ő  területén. A rekonst-
rukció jobb feltételeket biztosít a lakosság ellátása terén, tartalmasabb 
társadalmi-kulturális feltételeket és magasabb fokú gazdasági viszonyo-
kat alakít ki, ami a munka, szórakozás és pihenés színvonalában nyil-
vánul meg. A megtervezett városrekonstrukció következetes végrehajtása 
azonban gyakran jelent ős nehézségekbe ütközik, különösen a régi vá-
rosrészekben. Itt a korszer ű  rekonstrukciós elveket nagy hozzáértéssel és 
találékonysággal kell a város történelmi-társadalmi és városépítési örök-
ségével összhangba hozni. Ilyen beavatkozásoknál, a zökken őmentes fej-
lődés érdekében, a városépítési folyamat folytonosságában egy másik 
tevékenységi formával, a városrevitalizációval találkozunk. 

A revitalizáció, a városépítési folyamat összességében, az állapot-
változás nagyon érzékeny és kifinomult megnyilvánulási formája. Köz-
vetlen kapcsolatban áll a városépítési egységek és az egyes épületek 
rehabilitációjával. Rehabilitáció során a város egyes részeinek vagy épü-
leteinek valamikori építészeti jellegét, szerepét, tartalmát, rendeltetését 
és jelentőségét igyekszünk visszaállítani. Újraélesztésre törekszünk, kü-
lönösen a városközpontokban, amit csupán úgy érhetünk el, ha új, kor-
szerű  és vitális funkciókkal látjuk el, melyek az épületet vagy a tágabb 
térséget — az új rendeltetéssel együtt — a modern életfolyamatba il-
lesztik. 

A rekonstrukciós és revitalizációs tevékenység Szabadka és Palics 
térségeiben különböz ő  időszakokban és a város különböző  pontjain va-
lósul meg. Így a második világháború befejezését ől 1984-ig a rekonstruk-
ció és revitalizáció hét időszakát különböztetjük meg. 

SZABADKA RENDEZÉSI IRÁNYTERVE (1952) 

1949-ben, Szabadka regulációs tervprogramjának befejezése után 
megkezdődik a város egész térségét átfogó urbanisztikai tervdokumen-
táció kidolgozása. Szabadka rendezési irányterve néven .ismeretes e je-
lentős és komoly tervdokumentáció, melynek kidolgozása 1951-ben fe-
jeződik be, s melyet már a következ ő  évben a városi népbizottság el is 
fogad. E terv előtt a város az 1931-es építkezési törvény alapján meg-
hozott Építkezési szabályzat szerint fejl ődik, mely elég sok városrendé-
szeti elemet is tartalmaz. Egyes rendelkezéseit még a második világ-
háború után is alkalmazzák. A rendezési irányterv id őszaka 1952-től 1963-ig. 
tart. 

A rekonstrukció és revitalizáció I. időszaka 
— A Puskin tér, a Marx út és a Lazar Neši ć  tér — 

A rendezési irányterv koncepciója alapján, a város rekonstrukciója 
és revitalizációja a következ őképpen valósult meg: 

A Puskin téren több lakótömb épült. Igy felépült egy háromszin-
tes lakóház, az ún. kifli-épület. Mögötte, a városközpont felé két épület-
csoport, mely háromszintes, kivéve egyet, mely négyszintes. E lakótöm-
bök előtt a város egyik kellemes parkja épült. A központ felé haladva 
az pún. kiskifli.t, ezt a háromszintes épületet találjuk. 

A kifli-épülettől délkeletre három háromszintes épület épült közvet-
lenül a Marx út mentén. Majd tőlük délre három többszintes épülettömb. 
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Közéjük utólag, párhuzamosan, még két négyzet és két téglalap alap-
rajzú épület épült. Ezek négyemeletes épületek. Mellettük garázsok van-
nak. E negyedben általános orvosi rendel ő, gyermekrendelő, fogászat és 
gyógyszertar is felépült. 

A rekonstrukció és revitalizáció II. időszaka 
— A Kertváros és az Újváros — 

Közvetlenül a második világháború után a Kertvárosban megkez-
dődött a családi házak építése a már fennálló városszerkezetbe illesztve. 
Az E5 út mentén F+2 szintű  lakóépület épült, majd nemsokára melléje 
még öt F+2 és F+3 szintű  épület. A Partizánbázis Út kezdetén. kétszint ű  
lakónegyed épült. Ebben az időszakban két párhuzamos utca alakult 
ki földszintes, illetve egyemeletes beépítéssel. E két utca között város-
rendezési szempontból egy tágas térség jött létre, mely az 1970-es évek-
ben a város központi funkcióinak kijelölt helye, majd a nyolcvanas évek-
ben a négy körzeti központ egyikének lokációja. 

A lakóépületeken kívül a Kertvárosban több középület is elkészült, 
melyek közül legjelentősebb a Közgazdasági Egyetem, egy általános is-
kola tornateremmel, szociális gyermekintézmény, a tanítóképző  épülete, 
mely később Pedagógiai Akadémiává alakult. 

Az Újváros elnevezésű  városrészben túlnyomórészt földszintes csalá-
di házak épültek, melyek csak kib ővítették a már meglevő  agglomerációt. 
Később többszintes lakóépületek is készültek. A rendezési irányterv id ő-
szakában a középületek közül az Újvárosban egy általános iskola épült fel. 

A rekonstrukció és revitalizáció III. id őszaka 
— A sugárút és a kéri település — 

Könyves Tóth Mihály szabadkai városépítésznek a XIX. századból 
eredő  alkotó jellegű  elképzelése csak a második világháború után kezd 
megvalósulni, amikor is megkezdődött a sugárút építése a városközpont 
és a városliget, közkedvelt nevén a .sétaerd ő  között. 

A tervdokumentáció alapján a sugárút egy 45 m széles, igen mu-
tatós, középen zöld övezettel szegélyezett, széles sétány, két oldalán for-
galmi útszalaggal. 

1963 végéig a sugárút peremén négy-, illetve ötszintes, tíz többla-
kásos lakóépület és Szabadkán az első  két tizenegy emeletes toronyház 
készült el. A toronyházak mögött, a városliget felé megépült két sarok-
épület, kiképezve a sugárút els ő  keresztutcáját. 

A kéri település a város nyugati részén alakul. A városrendezési 
irányterv időszakában itt túlnyomórészt földszintes családi házak és két 
kétszintes lakóház épült. 

Ebben az időszakban a városközpont térségében is történtek bizo-
nyos építkezési beavatkozások. Felépült az Egészségvédelmi Intézet a Tár-
sadalombiztosító Intézet és megkezd ődött a munkásotthon építése, mely-
nek pénzelése egyfajta helyi járulékon alapult. 

A városrendezési irányterv id őszakának városépítészeti jellemzése 

Közvetlenül a második világháború után és a rendezési irányterv 
időszakában (1945-1963) a felépült építmények megformálása, homlok-
zata és alaprajza aránylag kiegyensúlyozott. Az épít őanyag megválasz-
tása egyben meghatározta az építmény szerkezetét is, amib ől pedig an-
nak végleges kialakítása következett. 

Szabadka építészetében nincs példa az archaizáló szocrealista szel-
lemben fogant mesterkélt tervezésre. Az akkori építészek ugyanis szíi-
vesebben alkalmazták a Bauhaus ésszerű  és funkcionális formáit, me-
lyeket szerényen, de találékonyan komponáltak épületeikbe. 

Ebben az időszakban a tetőszerkezetek hagyományos módszerrel 
készülnek. 
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E korszak városépítése Szabadkán kifejezésre juttatta a „falusi város 
városi várossá" alakulás nagyfokú törekvését az „athéni alapokmányok-
ból" merítve bizonyos alapelveket. Úgy látszik, hogy az elképzeléseket és 
a szükségleteket legfontosabb volt csupán megtervezni, míg a tervez ők 
érdeklődési köre nem terjedt ki a társadalom reális lehet őségeire és 
igényeire. A rendezési irányterv bizonyos fokú tudással, de annál több 
igyekezettel és munkával, azonban szigorú elemzési módszerek nélkül 
készült. Ennek ellenére jól megalapozta a város további tervszer ű  fej-
lődését. A rendezési irányterv alapján meghozott részletes rendezési ter-
vek a tökéletes kivitelezés érdekében a valós szükségletek figyelembe-
vételével készültek, de bizonyos tekintetben túlszerényen. 

A kivitelezett városrendezési egységek szigorú mércékr ől tanúskod-
nak mind vízszintes, mint függőleges térméreteikben. Az ebben az id ő-
szakban létesült építmények elhelyezésüket illet ően térbeli egységeket 
és eredeti városi ambienseket alkotnak. 

A kivitelezés tekintetében a rendezési irányterv korszakát a hagyo-
mányos építkezési mód jellemzi. A födém és lépcs őszerkezetek kivitele-
zésében már előregyártott elemeket is alkalmaztak. A homlokzatokra pe-
dig főképpen faanyagból készült hagyományos ablakokat építettek. 

SZABADKA ÉS PALICS ELSŐ  ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERVE (1963) 

1959-ben országos vita tárgya, hogy vajon az elkövetkez ő  urbani-
záció a meglevő  városok rekonstrukciójából induljon-e ki, vagy pedig 
új városrészek, illetve városok épüljenek. 

Jugoszláv szinten egységes döntés született, melynek értelmében a 
jelen városszerkezetek rekonstrukciós tevékenységén kell dolgozni, szem 
előtt tartva azt a tényt, hogy a rekonstrukció a társadalom m űszaki-gaz-
dasági fejlődése szempontjaból igen ésszer ű  megoldás, mert lehetőséget 
nyújt a meglevő  közművesítési létesítmények célszerű  kihasználására. 

Így bekövetkezett az, hogy szükségessé vált a rendezési irányterv 
egyes tételeit egyeztetni a társadalmi-gazdasági és kulturális fejl ődés vív-
mányaival. Már 1959-ben megkezd ődött a rendezési irányterv módosítása. 
Analitikus tanulmányokat és programokat dolgoztak ki. Elkészült Sza-
badka gazdasági tanulmánya, majd megkezd ődött Szabadka és Palics 
általános rendezési tervének kidolgozása, melyet a városi népbizottság 
1963. május 23-án fogadott el. 

Az első  általános rendezési terv legjelent ősebb ismérve, hogy az 
akkor korszerű  városrendezési koncepció szellemében, harmonikusan ösz-
szegyeztette a város három alapfunkcióját: a foglalkoztatást, a lakókö-
rülményeket és a rekreációt. Szabadkát monocentrikus, egyközpontú vá-
rosnak tervezte, Palicsot pedig hagyományos, külön kiemelt turisztikai 
jelleggel látta el. 

E terv a városszerkezet „totális rekonstrukcióját" irányozta el ő . Eb-
ben az értelemben a meglev ő  földszintes, elavult házak helyébe több-
szintes, új és modern építészeti struktúrákat terveztek. Olyan merész 
törekvéseket is tartalmazott, melyek a központ egy részének teljes le-
bontását irányozták el ő, helyet biztosítva a modern élet formai és tar-
talmi követelményeinek. 

Az első  általános rendezési terv id őszaka 1963 májusától 1983 már-
ciusáig tartott. Ennek alapján a következ ő  munkálatokat végezték el: 

SZABADKA VÁROSKÖZPONTJA 

A tervdokumentáció 

Szabadka és Palics els ő  általános rendezési tervének elfogadását 
követően annak feldolgozása következik. A feldolgozás során szükség 
mutatkozott a városközpont részletes rendezési tervének kidolgozására, 
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Ezt megelőzően, a Városrendezési Intézet indítványára, 1964-ben a város-
rendezési pályázatot hirdettek meg a városközpont urbanisztikai és építé-
szeti megoldására. 

A városközpont rendezési pályázata (1964) 

A történelmi városközpont jelentős hányadát az építészeti és vá-
rosépítési örökség értékei és épületei alkotják, melyek részletes tanulmá-
nyozást és értékelést, nem utolsósorban pedig kell ő  védelmet érdemel-
nek. A kiemelkedő  műemlékeken kívül, a városmagban olyan épületek 
is találhatók, melyek jelentős vagy csak szerényebb stíluselemekkel vagy 
környezeti értékekkel rendelkeznek. Az itt elhelyezked ő  hangulatos vá-
rosépítési együttesek megvédése els őrendű  kulturális tevékenységnek mi-
nősíthető . 

A városközpont ilyen sajátossága arra utal, hogy komoly hozzáál-
lással és átfogóan kell minden részleteiben áttanulmányozni, hogy revi-
talizációja és rekonstrukciója a legkorszerűbb megoldás alapján történ-
jen. Ezt szorgalmazta a pályázat, melynek tervjavaslatai alapul szolgáltak 
a városközpont további részletes urbanisztikai megoldásához. 

A városközpont részletes rendezési terve (1968) 

A városközpont rekonstrukciójának és revitalizációjának célja a tér-
ségben zajló élet ésszerűbb és szabályosabb elrendezése. A tervezett gaz-
dasági, művelődési és egyéb fejl ődéssel párhuzamosan a térségrende-
zés és közlekedés legmegfelel őbb megoldását kell elérni. Ennek érdeké-
ben a meglevő  építészeti-városépítési értékeket és a modern élet ellent-
mondást nem tűrő  követelményeit egységes egészbe kell foglalni. Az ilyen 
kifinomult igények alapján megfogalmazott alapelvek a városközpont 
legnagyobb mértékű  megőrzését eredményezik. S őt mi több, az egyide-
jűleg történő  revitalizáció és rekonstrukció er őteljesen hangsúlyozza a 
meglevő  városépítési-építészeti struktúrát. 

A város műemlék jellegű, de avult részeinek rekonstrukciója és re-
vitalizációja, a jelen alapvet ő  beavatkozása megoldja a városfunkciók 
tervszerű  elrendezését. Egyedül így menthet ő  meg és a mar-feltételek 
mellett csakis így maradhat fenn a történelmi városközpont. 

A városközpont részletes rendezési tervének kivitelezése 
— A rekonstrukció és revitalizáció IV. időszaka — 

Szabadka és Palics általános rendezési tervid őszakában, 1963-tól, a 
városközpont részletes rendezési tervének meghozataláig, 1968-ig, a köz-
pont térségében megépült a Pátria-szálló, az Anya- és Gyermekvéd ő  In-
tézet, a kisstadion és folytatódott a munkásotthon építése. 

A városközpont részletes rendezési tervének id őszakában, 1968-tól, 
az alábbi épületek és térbeli egységek épültek: 

— A gimnázium tornaterme, a Standard Áruház, a Maximarket lakó-
és kereskedelmi épület. ,a Centrum Nagyáruház, teljes hosszában korszer ű-
sitették a Đuro Đaković  utcáit. Befejeződött a munkásotthon F+9 torony-
részének építése, és ezzel lezárult a város egyik, sokáig hiányos építé-
szeti egységének kiépítése. 

A VAROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉS AZOK BEÉPfTÉSE 

— A rekonstrukció és revitalizáció V. időszaka — 

Szabadka és Palics térsége helyi közösségekre oszlik, melyek terü-
leti és városrendezési, valamint társadalmi-politikai egységekként m ű-
ködnek. 
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A helyi közösség alkotmányos kategória, melynek saját társadalmi-
politikai és önigazgatási szervei vannak. A polgárok számára társadalmi 
helyiségekkel is rendelkezik, ahol megvitatják a helyi jelleg ű  problémá-
kat. Innen indítványozhatják bármilyen közérdek ű  kérdés megoldását is. 

Az első  általános rendezési terv meghozatalának id őszakában Sza-
badka és Palics térségében 13 lakóközösség létezett, melyek az öt kül-
városi településsel a hatvanas évek elején helyi közösségekké alakultak. 
A hetvenes évek elején egy helyi közösséget átszervezéssel megszüntettek, 
területét két helyi közösséghez csatolták, s így az els ő  általános rende-
zési terv időszakában Szabadka és Palics térsége 17, helyi közösségb ől 
álló városi szervezetté alakult. A város ilyen megszervezése a tervidő-
szak végéig, 1983-ig megmaradt. A helyi közösségek szabályos és zavar-
talan fejlődése érdekében, az általános rendezési terv alapján, részletes 
rendezési tervek készültek. 

A helyi közösségek egésszé formálódott önigazgatási és területi egy-
ségek, a várostérség szerves összetev ői. Fejlődésük a társadalmi-gazdasági 
és térbeli fejlődés igen dinamikus része. Rendezési terveik, a harmoni-
kus fejlődés érdekében, a tevékenységek legmegfelel őbb viszonyát és a 
térségfelhasználást tartalmazzák. Térbeli fejl ődésüket különböző  funkciók 
és térszerkezetük ésszerű  elosztásával, valamint a térség optimális meg-
szervezésével szabályozzák. 

Az első  általános rendezési terv időszakában 16 helyi közösség rész-
letes rendezési terve készült el, túlnyomórészt az 1966-tól 1973-ig terjed ő  
időszakban. E tervek főleg földszinten vagy egyemeletes családi házak 
építését irányozták elő . Kivételt csupán néhány helyi közösség terve 
képez, ahol öt szintt ől tizenkét szintig terjed ő  építészeti egységeket is 
kivételeztek. 

A tervezett családi házak építése többnyire meg is valósult, viszont 
azokban a helyi közösségekben, ahol többszintes lakóházakat terveztek, 
építésük a mai napig nagy ütemben folyik, A helyi közösségekben ön-
kiszolgálók, iskolák, művelődési létesítmények, társadalmi helyiségek, 
napközik és bölcsődék épültek. A szolgáltató tevékenység épületeiről sem 
feledkeztek meg. 

PALICS RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVE 

Palics részletes rendezési terve két térbeli egységre oszlik. Az egyik 
az idegenforgalmi részt, a másik pedig a lakótérséget öleli fel. 

Lakásépítés a részletes rendezési terv alapján 
— A rekonstrukció és revitaližáció VI. időszaka — 

Már 1969-ben elkészült Palics lakótérségének részletes rendezési ter-
ve. Földszintes és egyemeletes családi házak építését tervezték, a lakos-
ság teljes intézmény- és szolgáltatási ellátásával. 

A terv kivitelezése meg is történt. Lakásokon kívül új általános is-
kola is épült, felújítottak néhány kereskedelmi objektumot, gyermekintéz-
ményt és középületet. 

1973-ban új részletes rendezési tervet dolgoztak ki, mely ésszer ű  tér-
ségfelhasználás szempontjából módosította az el őző  tervet. Többszintes 
lakóházak építését is előirányozták, helyet adva a lakosság intézmény-
és szolgáltatási ellátásának is. Palics központja jelent ős városi funkció-
kat tartalmaz (ellátás, szolgáltatás, egészségügy, testnevelés, közigazgatás, 
művelődés és szórakozás). 

Palics idegenforgalma a részletes rendezési terv alapján 

Palics, földrajzi, természeti és éghajlati adottságánál fogva, Szabad-
ka rekreatív és pihenést szolgáló kiegészít ője. A környék mindmáig jelen-
tős idegenforgalmi központja, melyet els ősorban a Palicsi-tó hatalmas 
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vízfelületének köszönhet. A második világháború után, egészen az ötvenes 
évek végéig, országos jellegű  nyaralóhely. Ebben az id őszakban, igaz, 
részleges rendezési tervek alapján, üdülést szolgáló térségek alakultak 
ki. Ekkor kezdődött a víkendtelepnek, a sportközpontnak, a szállónak 
és a strand egyes részeinek a kiépítése. 1969-ben a tó idegenforgalmának 
és vendéglátóiparának fejlesztésére egy elemz ő  tanulmány, 1973-ban álta-
lános rendezési, 1974-ben pedig részletes rendezési terv készült. Ennek 
alapján az idegenforgalmi övezet, a tó teljes hosszában, 500-700 m szé-
lességű  zónát ölel fel. Funkcionális övezetekre oszlik, attól függ ően, ahogy 
azt a térség ésszerű  kihasználása és rendezése igényli. Ebb ől kiindulva 
megkülönböztetjük: 

az idegenforgalmi tevékenység legrégibb részét, a nagy parkot, 
vagyis a tó északi részét; 

a keleti részt, mely a szabadkaiak üdülési központja; 
a tó déli részét, melyet a vízisport jellemez; 
és nyugati részét, mely az általános turizmust szolgálja. Itt luxus-

szállók, autókemping és gyógyfürdő  építését irányozza el ő  a terv. 
Palics részletes rendezési tervének elképzeléseib ől kifejezésre jutott 

a tervezőknek az a törekvése, hogy a tó környékét a mai, modern ember 
igényeinek megfelelő  tevékenységekkel lássák el. Ennek szellemében épült 
a víkendtelep strandja, az ifjúsági tábor automata tekepályája, az étte-
rem és önkiszolgáló. A régi épületeket felújították és a korszer ű  követel-
ményeknek megfelel ően felszerelték. 

A hetvenes évek végén befejez ődött a tó szanálása, mely a környe-
zetvédelem jelentős ökológiai teljesítménye. 

Nemrég átadták rendeltetésüknek a strandon épült fürd őmedencéket. 
Jelenleg a víkendtelep bővítésén dolgoznak. 

A VÁROSKÖZPONT BELTERÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATA 

1982-ben tervpályázat jelent meg a városközpont belterületének ren-
dezési megoldására. A pályázatra öt pályam ű  érkezett. Az els ő  díjat nem 
osztották ki, két pályamű  második díjat kapott, a többit viszont kár-
pótolták. Habár a pályázat nem hozta meg a várt eredményt, mégis 
egyes elképzelései új megoldásokra utalnak. 

AZ ELSŐ  ÁLTALÁNOS RENDEZÉSI TERV 
VÁROSÉPÍTÉSZETI JELLEMZÉSE 

Az első  általános rendezési terv 1963-tól 1983-ig terjed ő  időszakának 
építészetét az akkori kor építészeti felfogása jellemzi. 

A hatvanas években Szabadka építészete a Bauhaus elv tisztel ője, 
sima tetőszerkezettel, tiszta alakítási formákkal és funkcionális alaprajz-
megoldással. Egyes épületek kifejezetten a nyugat-európai modernizmus 
és funkcionalizmus szellemében épültek. Mindez egyaránt érvényes a ha-
gyományos és az előre gyártott elemeken alapuló építkezési módra. A la-
kóépületek és középületek homlokzatainak kiképzése az építkezési mód-
tól függ. Így a hagyományos építkezési mód alkalmazása esetén az épü-
lethomlokzatokat vakolják és különböz ő  árnyalatokra festik. Az el ő-
re gyártott elemekb ől készített épületek homlokzatai igen különböz őek: 
bádog, beton vagy vakolat. 

A hatvanas években hatalmas toronyépületeket emelnek. Ezek épí-
tészeti jelleget adnak a városnak. 

A hetvenes években már természetes anyagból építkeznek. Téglából 
és betonból képezik a homlokzatokat. Az erkélyek, balkonok és teraszok, 
melyek összekötő  elemként szolgálnak az ember és a természet között, 
a modern építészet minőségi jellegzetességei, a hetvenes évek épületei-
nek kötelező  elemei. A sima tetőszerkezet beazása következtében érdekes 
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fordulat jelenkezik Szabadka építészetében. A már meglev ő  épületekre 
ferde tetőt szerelnek. E folyamat helyességét majd elbírálják a m űvé-
szettörténészek és az építészeti elmélettel foglalkozók, annál is inkább, 
mert ismeretes, hogy a beázás megakadályozására több m űszaki meg-
oldás is rendelkezésünkre áll. A nyolcvanas évek építészete már szigorú-
an alkalmazza a ferdetet ős megoldást. Itt említjük meg, hogy a tet őszer-
kezetes elemekkel, a posztmodern építészetben szakszer ű  tervezéssel és 
ügyes kivitelezéssel átlagon felüli építészeti min őség érhető  el. 

Az első  általános rendezési terv id őszakában Szabadka urbanizmu-
sa szerényen követi a kor törekvéseit. Az épületek négyzetes és téglalap-
alaprajza lehetőséget nyújt választékosabb rendezési kompozíciók kiala-
kítására, megtörve a térbeli monotóniát. A hetvenes évek szabálytalan 
alaprajzú épületei kivételes térbeli kompozíciót eredményeztek. 

Az első  általános rendezési terv id őszakában létrejött épületek ma-
gassága kezdetben két- és háromemeletes, majd a hatvanas években -  már 
tíz-tizenkét emeletesek. Csakhamar azonban igazolást nyert, hogy a „to-
ronyházas urbanizmus" nem a mi emberünk világa. Számunkra idegen, 
rideg és nem humánus. 

A hetvenes évek rendezési tervei már csak kilencszintes lakóépüle-
tek építését irányozzák el ő.• 

Az első  általános rendezési terv merész, egyes városrészek teljes fel-
számolásával kapcsolatos elképzeléseit a részletes rendezési tervek. jelen-
tős mértékben enyhítik. Ennek ellenére, Szabadka és Palics térségében 
az urbanizáció és az urbanizmus szétágazó törekvése érezhet ő  abban a 
vonatkozásban, ha az urbanizmus alatt tervezést, az urbanizáció alatt 
pedig kivitelezést értünk. 

Habár Szabadka városrendezése elég reális alapokon történt, tiszte-
letben tartva a nyilvánosság véleményét, az urbanizáció sem min őségileg, 
sem mennyiségileg nem valósult meg teljes egészében. Ez az eltérés kü-
lönösen a lakótelepeken volt érezhet ő , ahol lakásokon kívül semmi más 
nem épült. Erre csak kés őbb került sor. Mindennek ellenére, Szabadka 
és Palics városszerkezetét a korszer ű  urbanizmus alapelveinek szolid meg-
nyilvánulása jellemzi. 

.A kivitelezés építkezési módszereit illet ően az általános rendezési 
terv időszakában a hagyományos építkezési módtól a korszer űig minden 
módszer alkalmazást nyer. A hatvanas évek végén az el őre gyártott ele-
mek technológiájától, a panel- és alagút-technológiáig minden megtalál-
ható. A födém- és lépcs őszerkezetet, a homlokzati elemeket és fürd őszo-
ba-felszereléseket félmontázs és montázselemekként alkalmazzák az épít-
kezésnél. Az ablakok és ajtók kivitelezési anyaga fa és fém. 

SZABADKA ÉS PALICS MÁSODIK ÁLTALÁNOS 
RENDEZÉSI TERVE (1983) 

— A rekonstrukció és revitalizáció VII. id őszaka — 

Az első  általános rendezési terv, tekintettel a nagyarányú társadalmi-
gazdasági fejlődésre, igen gyorsan elavult. Ezért már 1978-ban a városi 
képviselő-testület határozata alapján, megkezd ődött Szabadka és Palics 
új általános rendezési tervének kidolgozása, mely az 1983-tól 2000-ig ter-
jedő  időszakot öleli fel. 

Legfontosabb tételei: 
Szabadka és Palics jövőbeni városszerkezetének rendszere három 

fokozatra tagozódik: a helyi közösségekre, városszektorokra és magára 
a városra. Minden szerkezeti egységnek központja is van. Ily módon a 
monocentrikus városból Szabadka policentrikus, többközpontú várossá 
fejlődik. 
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A várostérség egyes részeiben olyan különleges lakásépítkezést ter-
veznek, mely a meglevő, elavult lakóházak megújhódását jelenti. 

A többlakásos épületek engedélyezett magassága legfeljebb kilenc 
szint. A laksűrűség viszont 500 lakos hektáronként. Az új általános ren-
dezési terv Szabadka és Palics térségét az állandóan változó és fejl ődő  
városrendszer szellemében egységes térségnek tervezni. 

1983-ban és 1984-ben is a legjelentősebb építkezési hely a város déli 
része, ahol többszintes lakótelepülés épül korszer ű  építkezési technoló-
giával. 

A Harcosok sorakozója városnegyed lassan beolvad a védett város-
központba. Függetlenül néhány sikertelenül megoldott háztömbt ől (To-
kio), elvárható, hogy ez a hatalmas építkezési beavatkozás — amely gyö-
keresen megváltoztatja a városképet -- idomul a védett városmaghoz. 
A város központját — a műemlékvédelmi törvényekhez híven — a század-
forduló hangulatának megfelel ően, de a mai követelményeknek megfelel ő -
en alakítjuk mind esztétikai, mind funkcionális szempontból. Az egyik 
kapitális vállalkozás már észlelhet ő  a Strossmayer utca megnyitásával. 
Elmondhatjuk ezt a Jovan Nenad cár térr ől is. Nem szabad megfeled-
keznünk a jövendőbeli szökőkútról sem, amely a pécsi Zsolnay gyárban 
készült mintegy tizenöt évvel ezel őtt, és amelyik a Szabadság téren, a 
városháza és a Népszínház között épül fel. Külön megemlítend ő  a főutca 
és a főtér gyalogoszónává való kialakítása, ami emberközelbe hozza a je-
lenlegi •közlekedési viszonyok között is a városközpontot. 

Jelenleg is készülnek részletes rendezési és beépítési tervek az új 
általános rendezési terv szellemének eredményes megvalósítása érdekében. 

PACZAL JULIANNA forditása 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 47. 

Érdekes, hogy ami megmaradt bennem több mint tíz év után Bukarest-
ből, az egy kocsma emléke. Igaz, nem várost látni mentem, a dolgom 
után loholtam, s ahogy most a város mégis feljön az emlékezetembe, a 
paloták között még mindig itt-ott megbúvó földszintes házakkal, mintha 
a régi Belgrádot látnám, mikor még fel sem épült a Balkán Szálloda a 
Moszkvával szemben, s a helyén bocskorosan, barna sz őrmellényben egy 
pásztorember forgatta nyárson a bárányt. Azt hiszem, Bukarestben is ezt 
a pásztort kerestem, persze, már ott sem volt megtalálható. Marosvásár-
helyen találkoztam vele, nadrágjára kilógatott hófehér ingben lépkedett 
faggyúval fényesre kent hajjal a fején, s piros volt az arca, piros a• szá-
ja széle, mintha kifestette volna. Gondolom, a pásztoroknak most min-
denütt könnyebb és biztonságosabb lejönni a hegyr ől a városba, mint 
régen. És elvegyülni a forgatagban oly természetesen, mintha nekik is 
ott lenne a helyük, s nem az embertelen vad rengetegben. Ez az egy szál 
román pakulár is azért tűnhetett fel nekem Erdély fővárosában, mert 
kirítt a környezetb ől, a kevésbé népes utcán, mint valami turistáknak 
rendezett látványosság. Mert egyébként talán már a hortobágyi csikósok 
is letették fejükről a széles karimájú nyalka kalapot, s a Sár-hegy pász-
torai sem görbe orrú •bocskorban járnak Belgrád utcáin, hiszen levetet-
tek minden jelmezt magukról, hogy olyanok legyenek, mint a többi nép. 

Bukarestben semmit se láttam, ami népi lett volna és jellegzetes. 
Igaz, barátaim a Hilton-szálló éttermét ajánlották, s csak utolsó este 
mentem el találomra egy kiskocsmába vacsorázni. Cuj:kát szerettem vol-
na inni, s puliszkát enni a berbécstokányhoz, utána bálmost, azt a kocso-
nyásan reszketeg mazsolás krémet, amelyet sehol másutt nem kaphat az 
ember. Jó is volt minden, hamisítatlan hazai ízeivel, az igazi meglepetést 
azonban a zenekar jelentette nekem. Mit zenekar! Cigánybanda cimbal-
mossal és gordonkással. Mikor észrevették, hogy figyelem őket a borvi-
zem fölött, ugyanazzal a behízelgő  mosollyal fordult felém a prímás, 
mintha csak egy régi zombori kocsmában ültem volna. És román dalokat 
muzsikáltak. Azt, hogy román, a szomorúan elnyújtott, s a végén egészen 
mélybe vesző  dallam engedte felismerni. Kelet-Európa, mondtam magam-
ban, s Bartók épp ebben fedezte fel a néplélek közös jeleit. A panaszos 
erdélyi balladák sírtak fel itt is, csak az énekes hiányzott, hogy a szöveg 
is világosan éreztesse, hol vagyok. Akár magyarul is énekelhet ő  lett 
volna. 

Nem tudom, hogy történt, mivel árultam el, hogy magyar vagyok, 
de egyszer csak felzengett a cimbalom cseng őn cifrázó acélhangjaival egy 
magyar műdal. Nekem játszották kétségtelenül, ezzel a dallal a kedvembe 
akartak járni. Gondolták, városi ember, nem népi melódia kell ennek, 
hanem műdal. „Édesanyám gondol majd rád, rózsalevél lesz a párnád ..." 
— ismertem rá azonnal a nótára, pedig ezt is majdnem úgy játszották, 
mint a vigasztalan siratókat. A brácsa, mintha két lépéssel el őbbre jött 
volna, nyomában a gordonka a maga férfias bánatával, s ezen a hang-
függönyön át cincogott a beged ű  bele, amitől tökéletesen átalakult, né-
piessé, sőt románná változott a magyar nóta a kezük alatt, amelyet csak 
a cimbalomra csipkézett ki némi csárdásosan hetyke vidámsággal. 

Nem azon múlik, mit mondunk, hanem hogyan mondjuk — állapí-
tom meg magamban utólag, már nemcsak a bukaresti kiskocsmára gon-
dolva, s anélkül, hogy messzemenő  tanulságot vonnék le belőle. De itt 
van az emlékezetemben ez a közönséges bukaresti kiskocsma, s id őnként 
a hangokat is hallom, ahogy felzengenek a messzeségb ől, ha másképpen 
is, de ugyanazokat az érzelmeket hozva fel a lélek mélyér ől. 
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Olykor a legállhatatosabb művész is kénytelen megalkudni. Miche-
langelo vallásos volt, jámbor istenhiv ő, de a papokat nem szerette. Pi-
ombónak egy lelkészt kellett festenie. Mellékalakot csupán, Michelangelo 
azonban levelében erről is igyekezett lebeszélni barátját: „A napok ké-
pesek voltak megrontani a világot — írta neki —, nem lenne hát csoda, 
ha egy kis kápolnát rontanának el." Máskor unokaöccsének pénzt adott, 
hogy zarándokútra keljen Lorettóba, ahogy az abban az id őben szokás 
volt, nem mulasztotta el azonban lelkére kötni: „Ha alamizsnát akarsz 
adni, a koldusoknak add, ne a papoknak, mert Isten tudja, azok mire 
fordítanák." 

A fiú talán megfogadta a bölcs tanácsot, ám Sebastiano del Piombo 
nem tudott kitérni a megrendelő  kívánsága elől. Pedig igazán nagy tisz-
telője volt a nála tíz évvel idősebb Buonarottinak, évekig a hatása alatt 
dolgozott csak szül őföldjének, Velencének derűs színeit, az olajfák mély 
zöldjét meg a tenger és az ég kékségét tartotta meg. És persze Miche-
langelo megértő  volt, nem tette többé szóvá az esetet. Tudta, hogy a m ű-
vészt a megélhetési gondok sok mindenre ráviszik. És talán nem is csu-
pán az anyagi gondok. Az igazi művész a mindennapi munkáról se képes 
lemondani. Megfullasztaná a kifejezési vágy, végzetes romlásba döntené 
a tétlenség, s maga a tudat, hogy a világnak többé nincs szüksége rá. Nem. 
Abbahagyni, lemondani nem lehet. Piombo pláne portrékat festett, tet-
szetős képmásokat, amelyeken a modellnek szebbnek kellett lennie, mint 
amilyen a valóságban volt. Remekm űvein ez a megalkuvás semmit sem 
rontott. Különben is b őségesen kárpótolta magát a fest ői háttérrel, ég-
gel, tengerrel, esetleg egy várkastéllyal is a lombos fák között, úgyhogy 
az eszményesített hasonlóságot színekkel és nagyvonalúsággal tudta össz-
hangba hozni. 

És magának Michelangelónak is mennyi mindent kellett eltűrnie, 
intrikát és megszégyenítést, s őt még a megbotoztatást is Gyula pápa 
részéről. Mégse jutott soha egy pillanatra eszébe, hogy abbahagyja. Pedig 
lett volna mib ől megélnie. „Élni nem muszáj, hajózni muszáj" — mond-
ták a vikingek, s evez őikkel vidáman szelték a tengerek és gleccserek 
hullámait. Michelangelo meg három nappal a halála el őtt, túl a nyolc-
vanan, kilovagolt, hogy — mint mondta — „egy kis er őt gyűjtsön", az-
tán leszállt a nyeregb ől és nekiállt követ faragni. 

Elnémítani művészt nem lehet. Csak elzárni legföljebb a nyilvános-
ság elől. Voltak korok, amikor nagy írók kényszerültek az asztalfióknak 
írni, s voltak, akik a meggyőződésük ellen írtak. Ernst Glaeser hazament 
az emigrációból, mert nem bírta ki a hallgatást. A fest ő  Malevics pedig 
tökéletesen megváltoztatta a ínodorát, amikor a felülr ől jött bírálat ezt 
úgy kívánta. Kuthy Lajosnak máig sem bocsátotta meg a magyar iro- 
dalomtörténet, hogy akkor is írt, amikor a legtöbben letették a tollat, 
mert nem voltak hajlandók dicséretet zengeni a zsarnokságról. A meg-
alkuvás azonban erkölcsi kategóriába tartozik, az alkotómunka pedig 
szenvedély. A kettőnek nem mindig kell okvetlenül együtt járnia. A meg-
alkuvás kérdése századunkban id őszerűbb volt, mint Michelangelo korá-
ban. Ma a megrendelő  jóval nyomatékosabban követeli meg az eszménye-
sítést, mint valaha. Faust doktor rossz szellemének, Mefisztónak szere-
pét regényben, drámában, filmen igyekeznek az élethez igazítani s a bel-
ső  és külső  kényszer dilemmáját összeegyeztetni. És a változó id őkkel 
magyarázni, ahogy Mefisztó felelt a zsibárus boszorkánynak: 

Nem értetted meg az id őket, néne! 
A múlt biz elmúlt, régen el! 
Árulnod újdonságot kéne. 
Minket csupán az érdekel. 

~ 

Magányosan ült, látszólag oda se figyelve arra, ami körülötte el-
hangzik. Éles profiljának szigora csak akkor oldódott fel valamelyest, 
amikor ábrándosan égnek emelte a tekintetét és közben .megtömte angol 
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pipáját. De ha nagy ritkán felszólalt ez a szentember, elnémult a sokada-
lom, az újságírók lázasan jegyezték a szavait, viszont nem egy politikai 
világhíresség fanyar mosollyal vette tudomásul, amit mondott. Az inter-
parlamentáris unió els ő  értekezlete az új Jugoszláviában harminc év el őtt 
mégis mintha az ő  szellemében zajlott volna le, az elnemkötelezettség 
politikájának alapjához is nem csekély mértékben hozzájárulva. -Az or-
szág mintha akkor tárta volna ki sarkig el őször a kapuját a nyugati vi-
lág felé, s ezért volt óriási visszhangja mind a négy égtájon. 

Ennek az értekezletnek központi személyisége a világpolitikának éz 
a szürke eminenciása: Martin Niemöller volt. Most, hogy kilencvenkét 
évesen, kicsit már elfeledve, a nyilvánosságtól rég elvonulva meghalt, 
nyugodtan állítható, hogy nem volt politikus a vesztfáliai pap, különben 
a Bundestag alelnöke, csak úgy vélte, Isten igéihez tartja magát, amikor 
vitriolos szavakkal ítéli el mind a nyugati, mind a keleti politikát, mint 
minden olyan törekvést, amely a népek elnyomását, szabad országok 
leigázását szolgálja és új háborúkat készít el ő . 

Amit mondott, abban már akkor is sok naivitás volt, mert messze 
megkerülve a politikai modus vivendi minden változatát, tisztán erköl-
csi érveket sorjázott. Mindezt azonban a megszállott ember fanatizmusá-
val mondta, s ha nem lett volna protestáns, elképzelhet ő  lett volna, hogy 
egy modern és harcos Szent Ferencként madarak ülnek a vállán. Mert 
abban a zágrábi gyülekezetben aligha volt nagyobb erkölcsi presztizse 
bárkinek, mint neki. Hét évet töltött Hitler haláltáboraiban, s a háború 
után mégis megtagadta mind a keleti, mind a nyugati politika gyakor-
latát és a legnehezebb helyre, a két front közé állt. 

Nem sok reményem volt, hogy az újságírók siserehadából éppen 
velem áll majd szóba Martin Niemöller. Kevés eséllyel jelentettem be ma-
gamat nála. A jelentkezők névsorát először a sajtóirodánk szűrőjében 
vették szemügyre, mert nehéz napokat éltünk, a biztonsági szerveknek 
résen kellett lenniük. Az ellen őrzés szigorú rezsimjét már a bejáratnál 
éreznünk kellett, amikor lapunk f őszerkesztőjét, R. I.-t diszkréten fél-
rehívták és igazoltatták. pedig mellesleg képvisel ő  volt és a központi 
bizottság tagja. Azt tanácsoltuk neki, dobja le a micisapkát, tegyen ka-
lapot a fejére. Ez az anekdotává lett kalaphistória, amelyen céhen belül 
annyit nevettünk harminc év alatt, mintha a nagy történelmi változás 
tréfás szimbóluma lett volna. 

Szerencsém volt, Niemöller a déli szünetben meghívott az asztalához. 
Még ebéddel is megkínált, salátával, dióval és naranccsal, mert nyers-
kosztos volt, s én, mint aki vérszemet kapott, a legnehezebb kérdést tet-
tem fel neki: hogyan lett b ősz hitleristából a fasizmus esküdt ellensége, 
akit a haláltábor se tudott megtörni és más véleményre bírni? 

— Senki sem jön kész világnézettel a világra — mondta. — Beval-
lom, pap sem azért lettem, mert isteni sugallat szólalt meg bennem. Mint 
tengerésztiszt végigharcoltam a világháborút, s megértettem, hogy az 
emberiségnek egyetlen szép és magasztos eszméje van: a szeretet. 

Én egy kicsit megütköztem az elcsépeltnek t űnő  kinyilatkoztatáson. 
Talán azért, mert oly egyszerű  és igaz volt. És mert az ember észre sem 
veszi, hogy jómaga egyéniségének fejl ődése során mennyi buktatón ment 
át, önmagát is nemegyszer megtagadva és dezavuálva. 

De hát ez a felismerés már magánügy lett volna, s nem újságírói fel-
adat az elkötelezettség szolgálatában. Eddig nem is írtam meg. 

~ 

Anna Ahmatovát említi visszaemlékezéseiben Desanka Maksimovi ć . 
Hogy panaszkodott neki, mennyire meg kellett kínlódnia, mire sikerült a 
szerb költőnő  verseit saját színvonalán oroszra fordítania. Az ember cso-
dálkozik a két szláv nyelv bezártságán egymás el őtt. De hát a vers so-
sem volt csupán szavak parádéja. Legkevésbé Anna Ahmatovánál, aki 
mintha az egész hatalmas Oroszországot tudta volna megszólaltatni bennük 
gazdag történelmi múltjával és minden más népt ől elütő  embereivel a 
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muzsiktól kezdve a földesúrig. S akik az ő  verseiben, anélkül, hogy ezt  
hangsúlyozná, egyformák lesznek: oroszok. De a nagy népek szellemi tér-
fogata mindig beszűkül a kis népek előtt. És Anna Ahmatova nagyon is  
orosz volt ahhoz, hogy egyéniségének kiterjedése a magányban legy őzhet-
te volna ezt a függőséget. Ő  megszálalásától kezdve éppúgy többes szám  
első  személyben beszélt, mint Jeszenyin, Majakovszkij, Mandelstam és a  
többiek. Azzal a különbséggel, hogy ő  nem Krisztust látta a forradalom  
előtt járni, mint Alekszandr Blok A tizenkett őben, s talán mint a pópák  
messianizmusában élt oroszok milliói. „Mindent elloptak, elárultak és  
eladtak — kiált fel 1922-ben —, a halál fekete madara száll a fejünk  
fölött." Amikor pedig az akmeisták legtöbbje, akik közé ő  is tartozott,  
már a forradalom dicséretét zengte, neki meg a volt férjét, Gumiljovot  
ellenforradalmi tevékenység miatt kivéi ezték. És akkor lassan magára 
maradt Anna Ahmatova. Mégsem érezt e egyedül magát. Az orosz nép-
től semmi sem tudta elidegeníteni, még inkább együtt érzett vele a hall-
gatás éveiben, mint azelőtt.  

A magány csak annak nem jó társaság, aki hazához és néphez való  
tartozását nem érzi annyira intenzíven, mint Anna Ahmatova. A kis né-
pek és országok megosztottságában, a mindenre süket vidék közönyében  
és annak tudatában, hogy semmi sem marad utána, szinte elviselhetetlen.  
A szerb költőnő , Desanka Maksimović  viszont épp azt hangoztatja, hogy  
ő  mindig a maga útját járta, nem vett részt a húszas évek avantgarde  
mozgalmaiban, a háború megpróbáltatásait is egyedül vészelte át. Hadd  
tegyem hozzá: a szocrealista hullámnak is keményen ellenállt. De ha  
semmi mást nem írt volna, csak a Véres regét, azt a torkot szorító epo-
peiát, amely a kragujevaci diákok kivégzésér ől szól, akkor iš az egész  
szerb nép helyett kiáltotta világgá ezt a tragédiát.  

A magány nem szerep, hanem állapot. És a költ ő  tulajdonképpen  
akkor is egyedül van, ha egy nemzedék vagy egy irány Sturm und Drang-
jának részese. Talán ezért nem olyan felt űnő  az orosz költőnő  és Desan-
ka Maksimavić  magányossága. Mert ahogyan az orosz akmeisták polari-
zálódtak, úgy távolodtak el egymástól világnézetben és magatartásban  
a hatvan év előtti Belgrád modernjei. Időbe telt, amíg nem is útjaik,  
hanem műveik ragyogásában találkoztak egymással. Egy Andri ć, egy  
Crnjanski és Krleža szinte egyforma magaslati pontokon.  

A szovjet irodalomtörténetben ma már jelent őségében egymás mel-
lett áll Jeszenyin és Majakovszkij, Ahmatova és Mandelstam költészete.  
Olvasottságuk pedig, már mint az utóbbiaké, messze túln őtt a hivatalos  
korlátokon.  

S amint most számba veszem, mit is mondtam eddig, úgy érzem,  
mindez mégiscsak medd ő  okoskodás. Mert eszembe jut Gorkij, aki maga-
san fölötte állt a forradalmi id ők minden irodalmi mozgalmának, s ő  
aztán igazán magányos volt ebben a különállásában, mint egy hegy a pusz-
taság közepén. De orosz volt, a forradalmi jelszavak látszólagos nemzet-
közisége ellenére, oly mélyen és természetesen orosz, hogy ez az ő  ma-
gányossága magától értet ődő  maradt. Mert mintha minden nagyságnál  
is ez lenne több: a népből beszélni, és ez az oroszoknak minden más nem-
zet irodalmánál erősebb tulajdonsága volt.  

~ 

Teophile Gautier-t olvasom megint. Nem a Maupin kisasszony elé  
írt előszavát, amelyet • az önmagáért való m űvészet kiáltványának szokás  
tekinteni. A Baudelaire-.ről szóló tanulmányát vettem el ő , azzal a visz-
szavágyó sóhajtással, ahogy az ember a fiatalságának egy-egy mozzanatát  
próbálja újraélni. Pedig a l'art pour l'art apostolát, a többi lótuszev ővel  
és ködevővel együtt, rég kiátkozták az én ifjúkoromban. Itt volt már a  
Neu Sachlićh-keit, mindennek hadat üzenve, ami el őtte volt, és megjelent  
a 30 szovjet elbeszélő  antológiája, hogy harcos. programot adjon a világ-
irodalomnak. A párizsi Mutualitében pedig a világ minden részéb ől ösz-
szesereglett írók egy emberként énekelték az Internacionálét. Gide is köz- 
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tük volt, Musil is, Čapek és Aragon. El kellett hinni, hogy az írásnak 
egyetlen feladata van: a humanizmus védelme az er ősödő  fasizmussal 
szemben. És az írói tisztesség nevében árulónak kellett tekinteni minden-
kit, aki ebből a harcból kivonta magát, vagy akár csak a semleges kö-
zépre állt. Az írással megint ítél őszéket tartott önmaga fölött, aki tollat 
vett a kezébe, mint Ibsen korában. 

A romlás virágait mi fiatalok azzal a kötelez ő  előítélettel olvastuk, 
hogy aztán majd a céltalan és értelmetlen szépségeket sutba vágva ismer-
jük el az elkötelezett irodalom egyedüli létjogosultságát. 

Nem volt könnyű . Már csak azért sem, mert Baudelaire nem egyedül 
lépte át, hét-nyolc évtized késéssel a magyar irodalom különben se mesz-
szire nyúló határait. Adyval jött, akinek a forradalmiságában mégsem 
lehetett kételkedni. És milyen elválaszthatatlanul összetártozott a magyar 
parlagot ostorozó költészete Verlaine meg Rimbaud meg Baudelaire ver-
seivel. Mert dehogyis volt egyedül Baudelaire. Vitorlájában egy egész kor-
áramlat szele feszült, s milyen er ősen összeillett mindezzel az Ady-vers 
üzenete: „Repülj, hajóm, rajtad a holnap h őse, Én nem leszek a szürkék 
hegedőse!" 

Egy nemzetközi költői szekta megszállott papjainak hangja hallat-
szott a Baudelaire-versekb ől és oly nehéz volt meg nem részegülni ennek 
a költészetnek a dicséretét ől, amelynek miséjéhez annyi elokvenciával 
ministrált ez a Gautier! Muszáj idézni belőle néhány sort legalább: „Kép-
zeljünk el egy természeten kívül es ő  tájat, vagy inkább egy fémb ől, már-
ványból és vízből alkotott távlatot, melyből a vegetáció száműzve van 
mint valami rendellenesség. Minden merev és csiszolt, mintegy naptalan, 
hold- és csillagtalan egek tükröz ője. Az örökkévaló csend mélyén, vala-
mely belső , egyéni fény világosságában paloták, oszlopsorok, tornyok, lép-
csők és vízi kastélyok emelkednek, melyekr ől kristályfüggönyösen súlyos 
katarakták zuhognak. Kék vizek, antik tükrök acéllapjaként keresztez őd-
nek a partok és medencék barnult aranya közé, vagy hallgatagon lejte-
nek, drágakő-hídívek alatt ..." 

Mi pedig ehhez a túldíszített, steril tájképhez, ellenpontnak szánva, 
skandáltuk magunkban az egyszer űnek tűnt, de nem kevésbé steril mon-
datot: „És fejünk fölött elrepül a nikkel szamovár!" 

Mintha Baudelaire a későbbi magyar moderneket is megfert őzte 
volna, akik pedig oly hangos szóval hirdették az egyszer űséget, észre se 
véve, hogy költészetük válóságon túli felfedezések csodájától terhes, és 
Kassáknak ez a sora már magában hordja a kés őbb született versek 
önmagukért való szépségét. 

Nyilván ez figyelmeztetett az elhajlásra, az „osztályárulásra" abban 
az időben, amikor már fegyveres nemzetközi proletáregységek alakultak 
Madrid alatt. 

Meg kellett szabadulni, legalább látszatra, a l'art pour l'art máko-
nyos hatásától, hogy aztán az ember egy életen át viselje mégis tudat 
alatt az emlékét a tiltott gyümölcs felejthetetlen édes ízeivel. 
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OL  VAS ÓNA PL Ó  

EGY KÖNYV HÁRMAS TÜKÖRBEN 

VÉGEL LÁSZLÓ: Áttüntetések. 
Forum, Újvidék, 1984. 

ÖNISMERET -- 'ÚJ SZINTEN 

,Elegendő  harc, hogy a múltat be kell vallani." 

A Forum tavalyelőtti regénypályázatán Végel László Áttüntetések című  
regénye nem kapott díjat. Nem tudom, az olvasónak mit mond ez a 
minősítés, de annyi bizonyos hogy nem fejezi ki a regény fontosságát. 
Annak idején, 1967-ben, az Egy makró emlékiratai egy egész nemzedék 
aspirációját fémjelezte, új ízlést és új esztétikai min őséget reprezen-
tált. Az a gond, mely aztán egy évtizeden át foglalkoztatja a Symposion 
íróit, hogy színpad és szerep milyen adódhat, el őször ebben a regényben 
jelent meg. Természetesen fonákjáról, vagyis a hiány, a lefokozottság, 
a tehetetlenség, a törmelékes lét szürkeségében, esend őségeiben. Aztán, 
A vers kihívása című  tanulmánykötetben (1975) az esztétikai, poétikai 
tudatosság magas szintjén bizonyította Végel, hogy milyen mélyen érti a 
groteszk, az ironikus, ellentmondásos, játékos és triviális szemléletfor-
mák versellenes szerepét s az e helyzetben mégiscsak létezni képes 
vers, az antivers poétikáját. Sejthettük, hogy ha ez a szerz ő  még egy-
szer regényírásra szánja el magát, jöv őnk „még mozdulatlan rétegeinek 
aktivizálására" tesz maga is kísérletet, amint azt utóbb említett köte-
tében írta. 

Áttüntetések című  regénye ilyen bravúros mobilizáló munka. A 
bravúr helyett a mobilizáló képességre helyezném a hangsúlyt, mert 
ez a lényegesebb. Az a szándék, hogy a nemzedék történelmének rétege-
it fölszántva, egymásba forgatva a jelenbeli helyzet és emberi kondíció 
diagnózisát adja. A film áttüntet ő  technikája talán pontosabban érzékel-
tetheti, mire is gondolunk, mikor az id őrétegek egymásba forgatásáról 
beszélünk. Hogy:, a bravúr és értelme jobban kit űnjön, megkíséreljük a 
síkok eseménytörténeteit szétválasztani. Világosabb kép alkotható így 
a rétegek (síkok) viszonyáról és a m ű  súlypontjáról is. 

A három sík három évszámmal jelölhet ő : 1941, 1968, 1981. Az el-
sődleges sík, egyszersmind a regény főideje, így is mondhatjuk: jelen 
ideje, mely a többi időréteget is folyamatába vonja: 1981. Ekkor zajlik 
egy film forgatása, s ez a film 1941 eseményeir ől szól. Akik csinálják: 
a rendező  és a színészek, 1968-ban végezték el a főiskolát, akkoriban 
léptek a társadalmi praxis színterére, s ott a radikális cselekvés, a va-
lóság alakításának avantgarde-jaként találtak szerepükre. 

Ha szerepük értelme és tartalmassága fel ől nézzük történelmük 
rétegeit, akkor ez az 1968-as nyitány látszik dönt ő  jelentőségűnek. „Nél-
külünk immár nem történhet semmi" (69.) — hitték akkor magukról, 
sőt azt is, hogy minden értük történik. - Kinyíltak el őttük a politika, a 
művészet kapui, s úgy látszott, az ő  tisztító, viháros lendületük fölfrissít-
heti a társadalom életét. Akkor, akkoriban határozták el, hogy színm ű-
ben idézik föl 1941-et, š rendezik • el magukban mindazt, ami onnan da-
tálható. 

A bemutatót azonban feletteseik . 	joviális jóakarattal és üres 
rabulisztikával — lehetelenné tették. Olyan rutinosan, hogy „közös meg- 
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egyezésként" kellett elkönyvelni a kudarcot. A regény jelen idejében, te-
hát 1981-ben aztán sor kerül az elfektetett darab filmváltozatának el-
készítésére. Ekkorra azonban az alkotók már nem ugyanazok. Személyük-
ben igen, de szellemükben annál kevésbé. Hitük tépett, magánéletükben 
kiégett kráterek sötétlenek, hivatástudatukra rán őttek a rutinföladatok. 
„Elegem van már ezekb ől a szerepekből" — mondja egy hosszú kifakadá-
sában Anna, a híres színésznő  — (...) „minden héten játszom legalább 
kettőben. Már beleuntam abba, hogy a legnagyobb konfliktusok is az ágy-
ban zajlanak le. Az ágy csikorgásától nem hallatszik semmi más." (50.) 
S a kiábrándultság valamilyen kórtünete valamennyi szerepl őn kiüt. Sán-
dor, a „nagymenő", sikeres rendez ő  a profiedzettség rutinjával dolgozik, 
Szőnyi Péter, aki a regény el őadója, maga is meghasonlott ember. Üres-
nek érzi magát a ráosztott szerepben, s nemcsak egyik vagy másik jele-
netben. A hitelesség igényét általában zsugorodni véli: „senki sem kéri 
számon tőled, eddig sem tette, nem is kívánta, s talán éppen err ől van 
szó: közmegegyezés szerint senki se várja el, magától sem, mástól sem. 
(58.) Így jut végre, mindannyiuk kimondott vagy kimondatlan érzéseit 
összegezve, arra a keser űen józan belátásra, hogy „ezeket a szerepeket 
másoknak kell eljátszaniuk már". (96.) 

Milyen szerepekről van szó? A regény harmadik idősíkjára kell tér-
nünk, ha erről beszélünk, tehát 1941-re. A film ennek az évnek az ese-
ményeiről szól: a háború el őestéjéről s arról, ami a magyar hadsereg 
újvidéki atrocitásai néven ismeretes. Természetesen nem a történelem-
könyvek közhelyeit jeleníti meg a film, hanem az egyéni sorsokban 
végbement eseményeket. Egyik szála az illegális kommunista párthoz 
fűződik. Azért fogalmazzuk így, mert nem maga a küzd ő  párt jelenik 
itt meg, hanem a zavaros és félelmetes helyzetben a cselekvés lehet ősé-
gét kereső  gimnazisták viszonya a párthoz. Az elszántság, az egymást 
heroizáló szigor, hit és cselekvésvágy. S a mély illegalitásban dolgozó 
pártból ehhez a hősiességre, cselekvésre szomjas lobogáshoz csak né-
hány, hűvös, jelentéktelen és alig érthet ő  utasítás jut el. Kisszerű  prak-
ticizmus a várakozás és elszántság magas reményeihez képest. 

S közülük épp az a zsidófiú pusztul el a leghamarabb és a leg-
groteszkebb módon (egy nyilvánosházban akar megölni egy tisztet, s vé-
gül magát kell lelőnie), aki diktálta az osztályharcos szigort. S hozzá a 
reménytelenség által is űzötten, mert elhurcoltatása el őtt hiába várta a 
párt utasító, fényt villantó szavát. Ez a Löwinger, aki Pétert, a regényt 
elbeszélő  figurát oly szigorúan meg-megrótta, amiért kommunista létére 
egy burzsoá lányba szerelmes, a végén így beszélget Péterrel, aki biz-
tosítja, hogy a párt embere jelentkezni fog: ,,Mondtam már: sohasem 
jön." „Honnan tudod?" „Félrevezettelek benneteket." ,,Kishit ű  vagy." 
„Elárultak bennünket ők is." „Soha", kiáltasz fel türelmetlenül. Hal-
kabbra fogja a szót. „Tudd meg, nélkülük kell élnünk. Most már nincs 
más választásunk." (93.) 

Az „élnünk" többes szám harmadik személye fontos rag. Benne 
van a zsidó származású Löwinger faji kitaszítottságának keserve, de 
túl ezen Pétert is magába foglalja, s nem annyira Péter magyarságát, 
inkább azt az értelmiségi helyzetet, mely gyakran kényszerül a „se kint, 
se bent" szerep pozícióiba. A sereg által magára hagyott partizán hol 
gőgös, hol kétségbeesett helyzettudata ez. Itt a csalódottság, a kétség-
beesés uralja, s ebben a mivoltában vesz részt a regény szövevényében, 
s kapcsolódik szorosan Péter és Olga szerelmének `ugyancsak tragikus 
kifejléséhez. Olga szerb, Péter magyar. S szerelmük akkor lép a film 
színterére, mikor .a bevonuló Horthy-hadsereg elkezdi a zsidók és a ki-
szemelt szerbek, • kommunisták deportálását. Péter kommunista, egész 
lénye szemben áll azzal, ami történik, vállalná a közös szökést Szer-
biába, de Olga hajthatatlan. Övéivel akar maradni. Önérzete engesztelhe-
tetlen. Péter és a deportáltakat kihasználó német tiszt között rövid úton 
létesít párhuzamot. Gyötörve szerelmét és önmagát, mert azt természe-
tesen tudja, hogy Péter tiszta ember és halálosan szereti őt, s a szexu-
ális gyönyör hatalma is erősebb, mint a politikai hasadást okozó er ők. 
Egyik utolsó szeretkezésüket így idézi a film, azaz Végel: „Meg akarlak 
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menteni", mondja egy szemvillanásnyi id őre hidegen, de aztán Újra gyön-
géd és puha lesz a teste. (Olgáról van szó. D. Z.) „Csak arra gondolj, 
hogy szeretkezni jöttél és nem másért. Gondolj arra, hogy a gy őztesek 
közé tartozol. Most azért vagy itt, hogy megbosszuld magad. Legyél elé-
gedett." Ágyékával lassú forgásba kezd. „Nem kívánok mást. Te leg-
alább szégyelled magad, nem úgy, mint Heinz. đ  felhív egy molett nőt, 
az olyat szereti. Rajtam meg nincs hájréteg, ez a baj. Beszélgetnek, ud-
variasan mennek fel a kaszárnya lépcs őjén. De te rögtön engem hívnál, 
ha te lennél a helyében. Neked én tetszenék, ugye? Mondd, hogy igen, 
ez megvigasztalna." „Igen." „Szeretsz még?" „Igen." ,,Szörny ű", nevet 
fel. (73.) 

Olgát aztán elviszik, s Péter sem éli túl azokat a napokat, keresvén 
valami kapcsolatot a párthoz, az elemi óvatosságot is sutba dobja, „bol-
sikra" vadászó fegyveres civilek veszik üldöz őbe, s hiába fut olyan két-
ségbeesetten, mintha az egész jöv őért futna, lelövik. 

Olvasás közben, mikor Olga és Péter találkozásaira került sor, a 
naiv olvasó izgalma fogott el, s őszintén sajnáltam, hogy nem lett szín-
mű  vagy film ebből a történetb ől. Végel epikusi tehetsege ezekben a je-
lenetekben a leger ősebb. Ezek a képek minden Ízükben kitöltöttek, a 
figurák szövege eredeti, szavaikban, helyzeteikben a törtenelem ne-
hezül. A mi történelmünk, mely a jelenbe és a jöv őbe is begyűrűzik. 
Megkövült időtömbök jönnek mozgasba, s Olga és Péter szerelmének 
gyötrelmes .ambivalenciájában a létdráma olyan tartalmai izzanak, me-
lyeket megélni csak itt lehetett. 

Mégis lefokoznánk e réteg jelent őségét, ha önmagában néznénk. 
önmagában is izgalmas, a regény legérdekesebb jeleneteit adja, de ér-
telmét az egészben nyeri el: a benne tárgyiasult kudarcok révén kap-
csolódik a mű  egészét átható veszteségtudat lírájához. Mintha a leh űlés, 
a küldetés értelmének lehorgadása, melyet e nemzedék átélt, már ré-
gebben elkezdődött volna, régebben, amikor ők még épp hogy megszü-
lettek, de körülöttük a történelem már építette a sóhegyet, melyen aztán 
magukat át kell rágniuk. 1968-:ban volt az a pillanat, amikor úgy lát-
szott számukra, hogy sikerül. Egyszersmind a nemzedék színrelépésének 
ideje is, s ha a föloldás akkor sem és nekik sem sikerülhetett, ezzel 
félelmetesen megnövekszik az id őrétegek kudarcaiból összegeződött tu-
dás súlya. A helyzettudat és az önismeret a tragikum közelébe került. 

De amilyen keserves ez mint történelmi tanulság, olyan nagy nye-
reség a szépírói viszony szempontjából. Saját anyagához és legsúlyosabb 
gondjaihoz köti a szépírót. Az emberi kudarcok és a mozgalom csalódásai 
tapasztalattá sz űrten válnak gondolati nyereséggé. Eljutottak a nulla 
ponthoz, mondhatnák, akik azt hiszik, hogy a csalódás és vereség csak 
a nihil bölcsességének vetheti az ágyat. Holott a helyzethez edz ődés is-
kolája is lehet. Szívósabb és józanabb küzdelem bázisa. 

Kifejeződik ez Végel regényének poétikai jellegzetességeiben is. 
A monotónia kultusza után itt vérre men ő  feszültségek telítik a rész-
leteket. A figurákat nem a tértől és időtől független nyugtalanság moz-
gatja, hanem a mi valóságunk nagy kényszerei, arculatuk is ezekt ől ere-
deti. Az időrétegek motívumai, képei olyan szorosan szöv ődnek egy-
másba, hogy a regény megeredt szövege végig szervesen sodor, lüktet. 

Legsúlytalanabb rétege — sajnos -- éppen a jelenbeli, a film föl-
vételei közben végbemen ő  belső  zajlások, pszichológiai folyamatok. Itt 
már a viszonyok is eléggé belterjesek. A színészek világa ez, ahol álság 
és őszinteség úgy vibrál, mint lavórban a víz, s úgy váltják egymást a 
'szerelemben is, mint a kamera el őtt. Hiába játszik bele a filmezésbe a 
filmezők magánemberi kapcsolata, vérre nem megy a legsebz őbb emlék 
sem, de arra jó, hogy a lélek fásulását és a tehetség lazulását innen 
is motiválja. Sok szó esik ezekben a meditációkban a színészi átváltozá-
sok kényszereiről. Hogy „minden pillanatban tökéletesen másnak kell 
lenned" (56.), arról, hogy mit csináljon a lélek belül, amíg kint a színész 
alakít. Ezek a gondok azonban nem tudnak olyan súlyossá válni, hogy 
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a másik két sík eseményeinek társmotívumai lehetnének. Idánként szen-
velgéssé hígulnak, máskor pedig abba a tudálékos szabvány-bablába, 
mely elöntéssel fenyegeti epikánkat is. 

Végel okossága persze ezekben is üzemel, amit mond, magvasnak 
tetszik, de így is csak lebeg az epika sűrűbb közege fölött, mint ökör-
nyál a levegőben. A regény vége felé például, ahol a kész film iránti ke-
sernyés elégedetlenség szolamai következnek, így intonál: „A díszbemu-
tató után felharsan a tapsvihar, nézed a kigyulladó fényeket, az ünnep-
lő  sereget, nem hiszel a szemednek. Kicsorbul az önbüntetés igénye, vé-
letlen bíráid előtt állsz. Bekövetkezett a képek árnyékába burkolózó 
szakítás; a jelen és a múlt közé való kényszer ű  beékelődés ..." (117.) 
És így tovább, még tizenhárom soron át. 

Slobodan Šnajder utószava, ha jól értem, a nosztalgia regényeként 
interpretálja Végel könyvét, s bizonyos, hogy 1968, a kaland, a cselek-
vés jelképes éve állandó viszonyítási pont, s a hozzá való viszony jel-
legére vall, hogy amikor annak emlékei elkeverednek 1981 eseményeiben, 
a forgatás praktikus mozzanataiban (33-34. lap), mindig a kifosztódás, 
kiüresedés fájdalma is beszüremlik a perg ő  tevékenységbe. Tehát egy-
fajta nosztalgia. Ha mégsem érzem találónak ezt a megjelölést, azért 
nem, mert ez az 1968 korántsem olyan telt és gazdag rétege a regény-
nek, hogy a nemzedék archimedesi pontjának, anteusi bázisának lehetne 
hinni. Ennek a könyvnek legjelent ősebb újdonsága éppen az, hogy a nem-
zedék 1941-gyel nem számolt 1968-ban, s bár színpadi kibeszélésére bátor 
kísérletet tett, falakba ütközött. S hogy az akkori kudarc nem efemer 
jellegű, hanem sorsszerű, mely — egyebek között — a magánemberi 
kapcsolatok által is determinált, ez sokkal súlyosabb fölismerés, hogy-
sem szerzőnk magát az 1968 iránti nosztalgiának átengedhetné. A gond 
régebbi keletű  — üzeni ez a regény, s a vele való írói szembenézés is 
ehhez szabott: éberebb, keményebb, feszesebb, szigorúbb. Felel ősebb. 

DÉR ZOLTÁN 

MENEKÜLÉS A JÁTÉKBA 

Végel László Áttüntetések című  regénye prózatörténetünk egyik zseniális 
alkotása — még ha megállapításunkat árnyalja is a m űnek helyenként 
szembeötlő  nyelvi megmunkálatlansága. 

Az Áttüntetések egyike legnehezebben olvasható könyveinknek. Az 
író ugyanis egy személyiségválságban szenvedő  fiatalember élményvilágá-
nak bemutatására vállalkozott. Ilyen esetben viszont az olvasó számára 
oly fontos plaszticitás, valamint a lélektani folyamat ábrázolásának hite-
lessége inkább van egymással ellentmondásban, mint hogy támogatná egy-
mást. Azt már századunk prózája demonstrálta, hogy a modern ember 
tudatának útjai a kívülálló számára nehezen járhatók. Gondolkodásunk 
akkor tekinthető  át könnyebben, ha dialektikus kapcsolatban van a kül-
világgal; ha a gondolat meghatározza: mi kerül figyelmünk el őterébe a 
mindenki számára érzékelhet ő  dolgokból, és 'ugyanakkor a társadalmi, il-
letve tárgyi -  jelenségek — a hős helyzetének, személyi sajátságainak meg-
felelően — irányt, újabb állomást jelölnek ki a gondolat számára. 

E dialektika bizonyos mértékben Szőnyi Péter gondolatműködését is 
jellemzi. Ami természetes is, máskülönben tehetetlenül állnánk az önkö-
rébe zárt tudat labirintusa el őtt. Csakhogy e dialeptikának az olvasó ta-
pasztalatával közös mozzanata gyakran a tovat űnt évek korhangulatában 
és a hős személyes élményanyagában mosódik el. Emiatt csak a régi ba-
rátok számara értelmesek Sz őnyi Péter különös gondolatai; vagy pedig 
önmaga számára sem világosodnak meg teljesen. 

A mű  megközelítésének másik nehézsége az egyszerre háttérként és 
lényegként jelen lev ő  „nagy totálban" rejtőzik. Végel — Lukács-tanít-
ványként — regényében is korszakokban gondolkodik. Más szóval: fölül- 
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ről nézi a történelmet és azt vizsgálja: hogyan viselkednek ugyanazok az 
emberek eltérő  helyzetekben. A hagyományos realizmus kritériuma bizo-
nyára vázlatosaknak, illusztráló jelleg űeknek találná a vendéglőben vitat-
kozó egyetemisták — inkább csak kívülr ől, politikai vonatkozásban érin-
tett -- jellemét. Egyéniségüket maga az id ő  falja fel: amilyen természet-
szerű  az, hogy kezdetben mindannyian plebejus beállítottságúak és kom-
munista meggyőződésűek, ugyanolyan magától értődőséggel távolítja el 
őket egymástól a politikai izmusok túlfeszülésének, a végkövetkezmények-
nek kora. 

Nem szabad elfeledkezni róla, miszerint mélyen funkcionális Véget 
regényének címe: ez esetben alkotó jelleg ű  a nyelvi erőszakosság. Az 
Áttüntetésekben valóban folyamatosan áttüntetésekr ől van szó. Kevésbé 
sokat mondó, de közérthet őbb kifejezéssel: átvetítésekr ől. Ha valamit el-
tüntetünk, akkor látszat jelleg ű  munkát végzünk. Az „el" igeköt ő  helyé-
be Végednél nem eredetieskedés miatt került az „át". Nála ugyanis az 
eltüntetés időben történik. Pontosabban: hősei egyik időszakból a másik-
ba teszik át (valójában csupán áttüntetik) terheiket. Az ő  világában min-
den ott és akkor keresi érvényét, ahol és amikor vállalkozása bukásra van 
ítélve. A mű  címe akár „meg nem felelések" is lehetett volna, hiszen elvi-
selhetetlenül nagy az a disszonancia, amely a látszat és a valóság között 
feszül. 

Az áttüntetés magától adódó példája a m ű  témáját képező  alapvető  
vállakozás. Ennek lényege árulja el, hogy Végelnél „az ember" fogalmát 
nem meríti ki a fiatalok nagyot akarása, látószöge tehát nagyobb korábbi 
műveinek indulatos moralizmusánál. Iróniája önmaga és saját nemzedé-
ke fölött- mond ítéletet azáltal, hogy a filmet mint a 68-as fiatalok prob-
léma-komplexusát „tünteti át" a fasiszták általi megszállás els ő  évébe. 
Sándor forgatókönyve vallomás egy forradalmi romantikára eskülv ő  nem-
zedék közérzetér ől és történelemképéről. Az 1941-es fiatalok (mint az 1968-
asokról szóló példabeszéd hősei) képtelenek minőségileg újat, pozitívat 
adni. Majoros. akkor bukik le, amikor a konspiráció szabályát megszegve, 
fel akarja keresni Lakatos elvtársat. Egyfel ől az értelem elképeszt ő  ala-
posságával kiszámított és irányított gyakorlatiasság; másfel ől az indula-
toknak a féktelensége, a megalkuvó halasztást nem t űrő  cselekvésvágy: 
ez az alternatíva állította egymással szembe mind 1968-ban, mind pedig 
1941-ben a fiatalokat és az öregeket. 

A történelmi tapasztalat és az alkotó meggy őződése értelmében nincs 
megnyugtató megoldás. A szerz ő  nem kiutat és nem példaképet keresett, 
hiszen eleve tisztában volt vele, hogy — jelene értéklehet őségeiből indulva 
ki — ilyen nem létezik. đ  „áttüntetni", tehát összes űríteni, láttatni, kimu-
tatni akart, ami lényegében sikerült is neki. Nem szegezhet ő  mellének a 
kérdés: vajon Lakatos elvtárs csupán egyetlen láncszem lehetett-e a fiata-
lok számára, amely által a kommunista párthoz kapcsolódhattak? A 
Marxot, Stirnert, Stendhalt stb. olvasgató Löwingernek nem lett volna al-
kalma arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljön az egykori hidasoknak 
bámulatosan nyitott táborával? S vajon a történelmi szükségszer űségnek, 
a párt pillanatnyi érdekeinek nem éppen azok a forrófej ű  fiatalok feleltek 
volna meg, akiket Sándorfilmje ugyszóván mesterségesen állít szembe a 
túlságosan szektásként érzékeltetett párttaktikával? Ne feledjük: a film 
a szabotázsok idejében játszódik, amikor egy tizenöt éves suhanc kezében 
a céltudatosan meggyújtott gyufaszál is komoly fegyvertényt jelenthetett 
a fasizmus elleni küzdelemben. Tehát: a történelem éppen az ellenkez ő-
jét bizonyítja annak, amit Sándorék filmje sugallni igyekszik. 

Véget László nem ismerné ezeket az oly fontos történelmi ténye-
ket? — szörnyülködhet el a naiv vagy előítélettel terhelt olvasó. Dehogy-
nem! — válaszolhatjuk, csakhogy valami mást is ismer, ami jelen eset-
ben fontosabb. Ez a valami más a 68-as fiatalok közérzete, élethelyzete 
és vágyvilága, ámde — s ezt most hangsúlyozzuk el őször — egy évtized 
perspektívájából. Hogy miről van szó, 'akkor érzékeltethetnénk legponto-
sabban, ha az Áttüntetéseket egybevetnénk az 1969-ben, a regénybeli 
filmforgatókönyv születési idejével egybees ő  keltezésű  A szenvedélyek 
tanfolyamával. 
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Végel átvetít (azaz áttüntet, mert ő  sem képes megoldani azt, ami-
vel eddig mindenki csődöt mondott) — és a kép szándékos torzítása, egy-
-oldalúsága fájó önkritikát, kínos öngúnyt is jelent. Nem hiába korláto-
zódik az író elmélyült lélektani elemzése egyetlen h ősre, nála igazán nem 
játékról vagy rutinról, hanem bels ő  kényszerről van szó. Lírai filozofá-
lás az ő  attitűdje. Hősei meglehetősen hasonlítanak egymásra, az egyéní-
tés jobbára csak küls őségekre korlátozódik. Beszédjük és magatartásuk 
nemzedéki jellegzetességeket fejez ki. Sz őnyi Péter csupán szorongásá-
nak fokában, kételyekkel való terheltségében különbözik t őlük. Ha igaza 
van Kierkegaard-nak, mikor azt állítja, hogy a szorongás az egyéniség 
eredetiségének alapvet ő  ismérve, akkor Szőnyi — ilyen értelemben — ki-
emelkedik környezetéb ől. 

Annál is inkább, mert — noha pesszimizmusa rögeszmeszer űen kí-
séri pályafutását — 68-ból, a „szenvedélyek tanfolyamából" ő  sem vonta 
le a következtetést. Nem vonta le, ti. az elveiért a kés őbbiekben is sík-
raszállt és emiatt komoly konfliktusai voltak a kulturális élet bürok-
ratáival. 

Vajon a kíméletlen önleszámolás nem hajtja az egykori ellenfél mal-
mára a vizet? — töprenghetünk el a kérdésen, amennyiben megszoktuk, 
hogy az alkotó jelrendszere pozitív törekvést fejez ki. Végel szatirikus 
művet alkotott, mivel a kiábrándulás irányította tollát, csahogy a sza-
tíra mindig egy értékeszmény nevében marastal el. Ez az értékeszmény 
itt a nem létező  teljesség. Ehhez viszonyítva a bürokrácia üresebb, je-
lentéktelenebb azokhoz képest, akik legalább a kamera el őtt szeretnék 
eljátszani a szerepeket, amelyeket az életben, f őleg rajtuk kívül es ő  okok 
miatt, nem vállalhattak. Azokban a percekben, amikor a f őhős egy hold-
kóros eltökéltségével igyekszik magánéletét a szerepével kiegyenlíteni, a 
társas eseten a már jól ismert, köhellyé koptatott mondatfoszlányok hal-
latszanak; ezek — jól bevált gyakorlatunk ,szerint — csupán a cselek-
vésre való képtelenségnek az elleplezésére alkalmasak.. 

Ha a fiatal színészek, Sándorral az élen, saját jelenüket „tüntetik 
át" a múltba, érthető  elfogultsággal hamisítva meg a tényeket, akkor 
a művelődési élet szervez őinek eljárása a manipulációval egyenlít ődik ki. 
Ahelyett, hogy még 68-ban szabad utat adtak volna a film, illetve a szín-
padi előadás megrendezésének és nyílt dialógust folytattak volna a két-
ségtelenül (de ugyanakkor érthet ően) elfogult forradalomszemlélettel, az 
igazi érvek helyet csupán rossz lelkiismerettel terhelt, tekintélytisztelet 
pajzsával védekez ő  hatalom módján megakadályozták a színészcsoport 
kezdeményezését. A filmforgatást 1968-ban arra az id őre „tüntették át", 
amikor már a rutinos művészekké fejlődött fiatalok csak önmaguk elle-
nében alakíthatják a Sándor eredeti koncepciója szerint hozzájuk igen 
közel álló szerepeket. Végel természetesen nem kizárólag a_hasonlóság 
kidomborításával jellemez (mint Majoros József, alias Sz őnyi Péter ese-
tében), hanem az ellentét kihangsúlyozásával is. A fatalista és anarchista 
Löwingert például a szinte machiavellista módon számító Zsolnai alakítja. 

Az „áttüntetések"-nek természetesen egyéb jelentései is vannak. Töb-
bek között Újvidék központjának képzeletbeli groteszk átrendezésére, 
valamint a délszláv lakosságnak a fasiszta hatóság általi kitelepítésére is 
vonatkoznak, meg aztán arra is, hogy Olga, a szörnyeteggé degeneráló-
dott polgárlány Majorosra annak lényét ől idegen szerepet igyekszik rá-
kényszeríteni. 

A legnehezebb „áttüntetés" a főhős erejét teszi szinte percr ől percre 
próbára, s az olvasó szinte folyamatosan tanúja a bels ő  drámának, azok-
nak az erőfeszítés-sorozatoknak, melyek Sz őnyi Péter megkönnyebbülését, 
kétségeinek megszűnését jelentenék. Miként fejtegettük is már: a h ős 
nem egyszer követhetetlen gondolatai — küls ő  támasz hiányában — mint-
egy önmagukat szülik s ezért idegenek, felfoghatatlanok számunkra. đn-
marcangolása a mai fiatalok válságát tükrözi. „Soha életedben nem vol-
tál határozott", „Élettörténeted olyan, mint a hiányzó gondolatok örökö-
sen ismétlődő  kommentárja", „hiába téped ki magadból emlékeidet, nem 
leled mit vetsz ki magadból" — ezek azok az ellentmondások, melyek 
miatt búskomor és bizonytalan Végel hőse. Noha kételkedő  hajlan- 
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dósága következtében fogékonnyá válik az álértékek leleplezésére, moz-
dulatlansága, életen kívülisége idealista rajongóvá teszi. A szerelem 
olyasféle túl-kompenzáció számára, mint amilyen a játék. Az utóbbi a 
szerep hazugságait feledteti. A filmbeli szerep ugyanis csupán annyiban 
igaz, hogy a fiatalok és az öregek közötti távolságot tükrözi. Igazi, ónma-
gát vállaló fiatalt alakítani hazugsággal egyenl ő , hiszen a szerepformálás 
erőfeszítése nem mell őzheti az egykori és a mai fiatalok közötti párhuza-
mot. Az egyetlen értelmes cél tehát a felejtés, vagyis a játék öntudatlan-
sága. Szőnyi Péter alakja társadalomlélektani magyarázatát adja annak: 
miféle szükségletből fakad a mai művészetnek túlteng ő, nem ritkán erő-
szakolt játékossága. De nem is szükségletb ől, hanem valóságos determi-
nizmusból. Azt ugyanis, hogy „A rezignáció értékesebb a beteljesülésnél" 
— Sándor hangoztatja, nem pedig Szőnyi. Az utóbbi kínlódásának tanú-
sága szerint ugyanis éppen a beteljesülés lehetetlensége a bajok forrása. 
A lebecsült beteljesülés a valós, korlátolt lehet őségek elutasítását jelzi, 
nem az eszménytelenséget. Ha valóban beletör ődés, teljes beilleszkedés 
jellemezné a színészek lélekállapotát és magatartását, akkor nem tart-
hatnák magukat „rögeszmés magánembereknek". 

Akörül is lehet vitatkozni, hogy vajon mi az, ami Szőnyi Pétert An-
nához kapcsolja. E viszony annál furcsább, mivel a színészn ő  azok közé 
tartozik, akik már kifáradtak annak következményeként, hogy — nem túl 
nagyon válogatva az eszközökben és lehet őségekben — belevetették ma-
gukat a művelődési élet forgatagába. A magyarázatot Péter érettsége is 
megnehezíti: ti. aligha vonzódhat ennyire ellenállhatatlanul egy minden-
ben kételkedő , harmincas éveit taposó ember egykori barátjához, a meg-
kopott szépséghez, mikor már élettapasztalatai vértezték fel a látszatok 
csábítása ellen. Vajon Anna a regényben feltáratlan értékek hordozója 
lehet, vagy pedig Szőnyi vonzódása irracionális s mint ilyen a válságával 
függ össze? Határozott választ egyik lehet őségre sem adhatunk. Annáról 
ugyanis viszonylag keveset tudunk meg. Amit önmagáról a beszélgetések 
során elárul vagy amit a főhős emlékezete őrzött meg róla, az egocentriz-
musnak és önfeláldozásnak a keveréke; homályban marad: melyik prin-
cípiumnak van nála elsőbbsége. A valószínűség szerint — s így Szőnyi 
iránta érzett szerelmére is magyarázatot kaphatunk — az élni tudás spon-
taneitásával kápráztatta el azt, aki örülni is csupán nyögve volt képes. A 
főhős tehát nem „a szerelemnek" a rabja, hanem pusztán megkapaszkod-
ni, a meghiúsult nagy célok hiányában könnyedén élni szeretne. Anna 
hozzá képest életuntsága ellenére is problémátlan — s ez az állapota, 
képessége tartja vonzáskörében az élhetetlent. Közöttük tulajdonképpen 
szerepcsere történik: míg 68-ban, a teljességgel kecsegtet ő  romantikus 
kalandok idején, a férfi cselekv őkészsége bilicselte le a n ő  figyelmét, 
addig a későbbi szélcsend, az energia felmorzsolódásának körülményei 
Anna képességei kibontakoztatásának 'kedveztek. Ő  is csalódott, csakhogy 
az ő  nihilizmusának nincs gyötrő  súlya. Ahogyan 68-ban is kitöltötte a 
rendelkezésére álló szellemi és társadalmi térfogatot, úgy a megválto-
zott, sivárrá lett feltételek mellett sem érzi magát partra vetett halnak. 
Nem kíván lehetetlent, azt adja, amit kérnek t őle és amire képes. S 
mivel viszonylag sokra képes, ezért lényegében nincs rosszul. Hozzá ké-
pest Péter teljességgel elveszett ember, — ami érthet ővé teszi magányá-
val összefüggő  érzelmi életének megoldatlanságát. 

Vége! hősei között egyet-kett őt sematikusnak, halványnak érzünk. 
Már Olga egocentrizmusának a démonikusságában is van túlzás. Ez azért 
szembetűnő, mert róla csak azt tudjuk meg, amit a párbeszédek során 
elárul magáról. Elidegenedettsége mintha nem személyes sorsából, ha-
nem közvetlenül társadalmi helyzetéb ől következne; mintha gépiesen s ű-
rűsödtek volna össze alakjában a kor tipikus nemzeti ellentétei. Az vi-
szont már a bűnügyi regények olcsóbb fogásait idézi, hogy a bordély-
házbeli Ibolya egy anarchistával szövetkezve merényletre készül a meg-
szálló hadsereg tisztje ellen. Hogy primitív bosszúvágy vagy tudatos eti-
ka áll tette mögött, azt Végel elmulasztotta megvilágítani. Ha az utóbbi 
eleve nem férhet össze egy prostituált mentalitásával, akkor vajon mi 
fordíthatta a fiatal n őt azok ellen, akikért a hozzá hasonlók kezdetben 
— a tények és a logika szerint egyaránt — lelkesedtek? Löwingernek, a 
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fanatikus álmodozónak, aligha szeg ődhetett hívévé egy egészen alsóbb-
rendű  értékfelfogású nőszemély. 

Ezek azonban kisebb és — különösen Olga esetében — vitatható 
problémák. Egészen egyértelm ű  azonban a regény nyelvi kidolgozatlan-
sága. Annál inkább, mert a hibák megítélésének mércéjét is tartalmazza 
e mű: az ellentétek egymás közelében sokkal szembet űnőbbek, bántób-
bak. Az olyan példától eltekintünk, mint amilyen a „mosdatlan tányér", 
mivel inkább feltételezzük, hogy á „d" által a nyomda — véletlenül — 
személyesítette meg a tányért. (24.) Az azonban már aligha hihet ő , hogy 
Péter a szeretkezést megel őzően megfázott volna; tehát: elhülve, nem pe-
dig „meghülve nézed, amint föléd hajol." (88.) A nyelvi erősz.akosságok, 
képzavarok közül csupán kett őt idézek: „Mostani hangulatotokat ráfesti-
tek a képzelet önkényére." (107.) „ ... nincsenek ... személytelenség-he-
gyekre tűzdelt ellenségek ..." (129.) Valóban nincsenek. 

Végel László regénye a jugoszláviai magyar próza legizgalmasabb vál-
lalkozásai közé tartozik. Nagy kár, hogy nem lett azzá, amivé nagyobb 
alapossággal, fokozottabb nyelvi fegyelemmel lehetett volna. Igaz, ilyen 
formában sem marad túl messze Dudás Ketrecbálja mögött. Csak hát 
ambíciója és lehetősége szerint vele egyenértékű  lehetne. 

VAJDA GÁBOR 

ÍRÁSTERÁPIA 

Hosszú hallgatás után Végel László egy furcsa cím ű  regénnyel jelentkezett. 
Olyan címet választott, amely szerinte .ínagában hordozza regényének 
legbensőbb mondanivalóját. Az idősíkok „áttüntetése" az alaphang, s 
erre a jelenségre hívja fel a figyelmet Slobodan Šnajder a regény utó-
szavában, valamint Fekete J. József kritikájában. Valójában: olyan m ű-
ről van szó, amely őszintén „vall", szerzője pedig beveti a modern pró-
za egyes eszközeit annak érdekében, hogy vallomását hitelessé, alkotá-
sát művészileg érdekessé tegye. Mindez nincs híján a tudatos játékos 
kedvnek. Végül itt-ott ravaszul szerkeszt, és az olvasó néhányszor tanács-
talan marad. A szerz ő  „ősi" élményanyaga lávaként árad, de épp az idő  
által nyert ;tudatosság megfékezi és a szerző  által szabott korlátok kö-
zött hömpölyög váltakozó ritmusban és meggy őző  erővel. 

Az idősíkok, három van belőlük, igen hamar felismerhetők. A tő-
lünk legtávolabb eső  a filmbeli történet, amely azonban szemünk • el őtt 
bontakozik ki, a hozzánk közelebb eső  múlt az 1968-as események, és 
a könyv jelene, amely 1978-ban játszódik le. Természetesen ide kapcsol-
hatjuk az időpontot, amikor az olvasó a regényt meghódítja, mert az 
említett három múltbeli idősík mai valóságunkra is utal. 

A regénytechnikával való bűvészkedés kisérletté alakul át és a végén 
a próbálkozás az igazi „regényhős". Az említett idősíkokat Végel szinte 
végig ügyesen és magabiztosan váltogatja, technikája emlékestet egy jó 
bontóképességű  teleobjektívre, amely ugyan éles, de a látottakat, bár 
azok egymástól távol esnek, mégis besűríti, a távolságokat olyannyira el-
törli, hogy az alakok egymást fedik, egymásba olvadnak. Egy-egy sza-
kaszban ez remekül sikerül a szerz őnek, az egyidejűség tömörséget szül. 
Tájainkon egyedülálló írói technikát bontakoztatott ki el őttünk Vegel, 
amely azonban magán viseli a kézjegyét is. Jellemz ő , hogy épp ez a 
különös láttatás az, amely megragadja az olvasót, a kérdés, hogy tu-
lajdonképpen miről is szól a könyv, jobban mondva: mit is akar közöl-
ni velünk szerzője, némileg háttérbe szorul. Leszögezhetem, hogy az al-
kalmazott technika által Végelnek nem sikerült egyértelm űen és üzene-
tében hatásos regényt írnia..Vajon miért? 

Talán azért, mert a kísérletezés folyamán túlzásba vitte a játé-
kosságot. Színésztörténetről lévén szó, várható, hogy a szerep és élet 
egymásba való olvadása játszódik majd le a szemünk el őtt (erre is utal-
na a cím?), de ez az egymásbafonódottság túlságosan is bonyolult, a 
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képzettársítások, amelyek koncentráltsága egyszerre megragadó és ta-
szító, itt-ott áttekinthetetlen irányt vesznek. Sz őnyi Péter néha négyes 
szerepkörben „alakít" a felvevőgépek előtt (önmaga a múltban és a je-
lenben, a filmbeli Majoros, valamint a péterváradi német tiszt). Vonat-
kozik ez részben a többi színészhősre is. Legtöbbjük mindig kettős arc-
cal vonul fel Szőnyi előtt: ő  egyszerre látja a múltjukat és a jelenü-
ket, a mámorító lelkesedést és az egykedv űvé tevő  kiégettséget, hiszen 
a film tíz évet késett, mondanivalója immár képtelen felrázni a már többé-
kevésbé befutott művészeket. A velük történtek végérvényesen múltjuk 
kitörölhetetlen részévé vált. Elfogadják, megt űrik. 

Az Áttüntetések válságregény. Ennek a válságérzetnek központi 
hordozója a regény hőse, Szőnyi Péter. Számára az „ ősélmény" az 1968-
as forrongás volt, az újnak eruptív és naiv, nem konkrét, de talán ép-
pen azért annál 'merészebb akarása, és amelyhez esetében méltón tár. 
sult a szerelem mindent teljessé tevő  érzése. A film forgatása közben 
újra és újra feltolulnak tudatában az akkori események, úgyhogy vál-
ságos lelki állapota mindjobban fokozódik. • Jellemz ő  a regény tömör-
ségére és — tegyük hozzá — tematikai egysíkuságára, hogy minden ez-
zel a válságérzettel kezd ődik, az olvasót már az els ő  sorokban megra-
gadja, nyomban a dolog kellős közepén találja magát. A kezdeti feszült-
ség aztán alig fokozódik, hogy aztán a befejez ő  szakaszban, mintegy 
összegezve mindent, egy vad képsorba kulmináljon a tömörítés immár 
nehezen emészthet ő  változatban. A lényeg az, hogy az önmarcangolás 
Szőnyinél iszonyatos méreteket ölt, megszállottsággá alakul át és vé-
gül is egy olyan ámokfutásba torkoll, amely az elmebomlással határos, 
ha nem maga az. Végeredményben nehezen vehet ők ki a válságállapot 
alakulásának indítékai, mintha Szőnyi környezete megszabadult volna 
egy átkosnak bizonyuló tehert ől, csupán ő  az egyedüli, aki képtelen el-
szakadni a múlt árnyaitól. Szánalomra méltó h ős. Legalábbis Végel ér-
telmezésében. 

Vagy talán a túlzott tömörítés és a lépten-nyomon felbukkanó ál-
talánosító szándék hat zavarólag és von el a regény tagadhatatlan ér-
tékeiből? Részben igen. Mindent Sz őnyi gondolatain keresztül tudunk 
meg, de az ő  gondolatai alapján nem alakul ki előttünk egy teljes em-
ber képe, csak arról szerezhetünk tudomást, hogyan viszonyul közelmúl-
tunk egy mozgalmas id őszakhoz, hogyan roppan össze helyben kerin-
gő  gondolatainak hatása alatt. Alig tudunk meg róla valamit, ami ezen 
kívül van. A képzettársításon alapuló megjelenítés Végel kezében igen-
csak elszegényedik, kiderül, hogy tulajdonképpen nem is az. Azonkívül 
sokszor a főhős fejében kibontakozó képsor általánosító, gyakran olcsó 
megoldásban oldódik fel. így aztán a regény nem mentes a közhelyek-
től. Az az érzésem, hogy ezáltal veszít hitelességéb ől. 

Az Áttüntetések kimondottan intellektuális regény. Erre utal a szer-
ző  technikája, a mű  témája, hőseinek alakjai, remekül koncentrált és 
biztos kézzel szelektált nyelvezete (s ez a regény egyik f ő  erőssége), va-
lamint írói üzenete. Szinte összes h őseinek felvonultatásakor tulajdon-
képpen eszmehordozókkal találjuk magunkat szemben. Olyannyira egy 
szemszögből láttatja őket Végel (csak Szőnyi gondolatain keresztül, csak 
az 1968-as események folytatásaként), hogy jellemük er ősen elmélyült egy 
irányban, de ugyanakkor leredukálódik, úgyhogy típusokat, eszméket jel-
képeznek. Egyszerűen papírfigurákká alakulnak át, és ez a bántó meta-
morfózis szemünk előtt játszódik le, egyszer űen azért, mert -- s ez le-
het a szerző  védekezése — Szőnyi bomlóban levő  elméje látja így. De 
ezzel egyidejűleg feltehető  az a kérdés is, miszerint nem tételregényr ől 
volna szó, amely — a maga egzaltsága és intellektuális izgalmassága mel-
let — magán viseli a csináltság stigmáját is? Kétségtelen, hogy ez a 
mozzanat is jelen van az Áttüntetésekben. 

Hogy végeredményben műfajilag mennyire gazdag alkotásról van szó, 
igazolja az a tagadhatatlan és minden szempontból felcsigázó tény, hogy 
Végel könyve „többek között" társadalmi regény is, els ősorban talán 
az. Olyan társadalmi regény, amelynek központjában ott búvik meg az 
értelmiségi viszonyulása a történelemhez, az intellektuális magatartásfor- 
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mák kibontakozása a történelmi-társadalmi események hatására. Itt a 
teljes egybeesése a keretként szolgáló .filmnek és az 1968-as eseményeknek. 
Kiderül, hogy a nagy fordulatok alkalmával az értelmiségi réteg egyes 
képviselői nem élvezik mindig a történelmi események irányítóinak fel-
tétlen bizalmát, és ez mélyen kiábrándítja őket. Ez a kívülállóság, amely-
hez társul az újjal való azonosulási vágy, talán az alapindítéka Sz őnyi 
tragédiájának, amely valós vagy csak képzeletbeli ámokfutásában csú-
csosodik ki. 

Slabodan Šnajder a könyv utószavában arra utal, hogy a regény alap-
hangja a nosztalgia. Úgy vélem, hogy Szőnyi (és a szerző) viszonyulása 
a közelmúlt eseményeihez az érzéseknek nem ezen a hullámhosszán tör-
ténik. Szőnyi (és a szerző?) számára az 1968-as események traumát je-
lentenek, amelytől egyszerűen képtelenek megszabadulni. A különbség a 
kettőjük között talán az volna, hogy míg a regényh ős a történtek újbóli 
felidézése alkalmával összeroppan a trauma súlya alatt, addig a szerz ő  
épp azáltal, hogy regényét megalkotta, „kiírta" magából a lelki terhet. 
Természetesen ez még nem zárja ki azt a lehet őséget, hogy ne térjen 
még vissza témájához, de a jövőben azt már valószínűleg „hidegvérrel" 
fogja tenni, elmarad az itt tapasztalható lázas és felhevült anyagfor-
málás. 

A könyv szerbhorvát nyelven is megjelent már Dupla ekspozicija 
címen a belgrádi Narodna knjiga gondozásában. így aztán az ezen a 
nyelven olvasóknak is alkalmuk lesz bepillantást nyerni a modern vaj-
dasági magyar prózába. Az Áttüntetések úgymond nem „reprezentáns" 
vívmánya kortárs regényirodalmunknak, de ékes tanújele annak, hogy Vé-
gel személyében van prózánknak egy olyan képvisel ője, aki saját hangján, 
nagy szintetizáló képességekkel, merészen, modern eszközökkel és mély-
rehatóan igyekszik bemutatni egy nemzedék helykeresését, verg ődését, a 
történelem elfogadását. E szemszögből nézve, úgy érzem, a regény szerb-
horvát fordításának megjelentetése indokolt. 

Tudatában annak, hogy az összehasonlítás számtalan veszélyt rej-
teget magában, mégis fel szeretném hívni a figyelmet három új regé-
nyünk egy közös vonására. Ez pedig a közelmúlt történelmi eseményei-
nek feldolgozása, más szóval: a társadalmi regény „újraszületése" volt 
végeredményben az 1982-es regénypályázat igazán nagy vívmánya. Há-
rom olyan regény került kiadásra, amelyekben kifejezésre jutott szer-
zőik nagyfokú fogékonysága a társadalmi események iránt, kritikus viszo-
nyulása azokhoz és elemző  hajlamuk. Természetesen nem mindegyikben 
sikerült a kitűzött elképzelést művészileg megvalósítani, ezt elsősorban 
az alkati és képességbeli különbségekkel magyarázhatjuk. Az élmény-
anyagot, bár az övé volt a leggazdagabb, Beder Istvánnak sikerült leg-
kevésbé áttranszformálnia szépirodalommá, a csupasz tények regényében 
túlságosan is szembeötlők, regénye nem több, mint magas szint ű  újság-
írói tudósításék füzére, mindent kimond és feltár, az olvasónak nem 
marad más hátra, mint a leírt befogadása. Szöges ellentétben Beder 
regényesített „tényirodalmával", amelyben er ősen hiányolható a szigorú 
szelektáló és tömörítő  szándék, Végel regénye más végletet képvisel. A 
legmagasabb szinten történő  szelektálás és tömörítés miatt m űve túl-
ságosan is egyoldalúvá válik, kísérletez ő  kedve az egyéni és újszerű  for-
mákkal rendkívül izgalmas, de a játékosságot gyakran túlzásba víve al-
kotása némileg ,konstruált", artisztikus, gondolatisága er őltetett, kimon-
dottan intellektuális „elméknek" készült. Természetesen az Áttüntetések 
jóval magasabb esztétikai értéket jelent a Kecsketemplomhoz viszonyíitva, 
de mégsem minősíthető  teljességében sikeres alkotásnak. E sorok írójá-
nak „eszményi modern" regényét Dudás Ketrecbálja közelíti meg leg-
jobban. Benne a legmagasabb fokon bontakozik ki a harmónia a forma 
és a tartalom között. Dudás nem annyira merül el a bels ő  formát 'ku-
tatva, mint Végel, hanem örökölt formát igyekszik a maga módján tö-
kélesíteni, míg a mű  tartalmi üzenete szerencsésen bontakozik ki ezen 
a belső  formán(hármas monológ) keresztül: annyit közöl az odvasával 
igen tömören, amennyit kell, a többit és az üzenetet az olvasónak kell 
,hozzátennie". 
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A három regény mintegy kiegészíti egymást és egy olyan folyamat-
nak szerves része, amelyet úgy nevezhetnénk, hogy közelmúltunk iro-
dalmi felfedezése. Vajon csak szerencsés egybeesésr ől van itt szó, vagy 
pedig valójában egy folyamat kezdetér ől? 

VARGA ISTVÁN 

ŐSZINTE SOROKKAL INDÍT OLVASÓT 

CSORDÁS MIHÁLY: Követni az id ő t. 
Életjel Könyvek 31. Szabadka, 1984. 

Jó, ha az ember rokonérzéssel vesz 
kezébe egy könyvet annak fölisme-
résével, ami már az els ő  sorokból 
sejlik. Az alapos átgondolással írt 
szövegekből, az egyes tételek újra 
és újra kiegészítésével olyan képet 
kapunk a dolgozat témájának feltá-
rásából, amely közvetve arra indít 
bennünket, hogy az írás tanulmá-
nyozása közben ne maradjunk pusz-
tán kívülálló olvasók, hanem lép-
jünk be a szerz ő  csöndes műhelyé-
be és az elébünk került anyag be-
fogadásakor magunk is váljunk al-
kotóvá. Ez az olvasói magatartás 
megnyilatkozhat minden műfajnál: 
érvényes a legkisebb műfajra is. Je-
len időnk irodalmi érdeklődése egy-
re inkább az esszé-, a tanulmány-
irodalom felé fordul s ennek mély 
megértésével a tanulmányban fel-
dolgozott alkotó műve felé, és la-
pozza fel újra a még ismeretlen 
vagy már feledésbe merült regényt, 
novellás kötetet, poétáink gy űjtemé-
nyes könyveit, természetesen a m ű-
fordításokat szintúgy, mert ezekkel 
lesz teljesebb a mai irodalmi ter-
mésről vagy korunk irodalmi ter-
méséről alkotott képünk. 

Szerencsés az az olvasó (fiatal 
olvasó, akinek olyan mű  kerül a ke-
zébe, amely a bárhonnan hozott, 
merített élményanyagot hoz magá-
val, nem marad idegen, ismeretlen, 
mert az előtte levő  sorokban van, 
aki egyengesse útját és a fölfogha-
tó közelségbe hozza a képet. 

Csordás Mihály Közvetni az id ő t 
címmel most megjelent kötete már 
a ,)bemelegítő" első  írásaiban meg-
győz bennünket arról, hogy a szer-
ző  jó olvasó, átéli azt, amit olvas 
s mint kritikus a fiatal olvasó szá-
mára jó útmutatást ad. Ebben a  

könyvben (terjedelme sem engedi) 
szerzőnk nem nagy időt fog át, de 
szerencsés a válogatása, mert éppen. 
ennek a tíz esztend őnek a termé-
sét öleli fel, amely a jugoszláviai 
magyar irodalomban nem szokvá-
nyos művékkel keltett visszhangot 
a hazai olvasóközönség soraiban 
éppúgy, mint tőlünk távolabb, a 
határon túl, ahol könyvkiadásunk 
termésének olvasói akadnak — és 
jó olvasói is vannak. 

A jól választott könyvcím bizta-
tó kezdet .. . 

A Követni az id ő t című  kötetben 
már az első  fejezet többet nyújt, 
mint amennyit egy első  kötetes író-
tól az ember vár. A fejezet címe 
annyi sok hasonló tárgyú írás után 
ilyen megfogalmazásban mindjárt 
fölfokozza az ember érdekl ődését: 
A novella „megmentése". 

Amit az itt következő  írásaiban 
Csordás Mihály kifejt, messze eltér 
a nagyobb lélegzetű  recenzió kon-
vencionális hangjától és az elisme-
réssel vagy inkább elismerő  szán-
dékkal írt udvarias hangú kritika 
hangvételétől is. A számonkérés 
nagyon jellemző  erre a fejezetére, 
mert nem egy esetben az alkotó ál-
tal igenis kiérdemelt kritika hiányá-
ról beszél. Nálunk az annyira diva-
tos hideg bírálaton kívül alig jelent 
meg az életművéhez méltó kritika 
Majtényi Mihályról. Ha jelent is 
meg valami, az is már elkésett kri-
tika volt: nem olyan írás, mely a 
kötet megjelenésekor köszönti az 
élő  szerzőt, s kiemeli művének sa-
játos értékeit. Mert mondjuk ki: 
Majtényinak nagyon jó szeme volt, 
és igen sok eredeti meglátással 
tudta színesíteni tárcanovelláit, de 
röpke karcolatait is. 
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Burány Nándor Összeroppanás 
című  regényéről írt bírálatában a 
konvencionális kritikai hangvétel 
helyett ugyancsak ilyen őszinte so-
rokkal találkozunk. Burány kemény 
fából faragott író, lágyság aligha 
ragadja magával. Ez a kemény ve-
ret végig húzódik regényén. Csor-
dás finoman kiérzi azt, hogy a re-
gény főhősét, Kocsis Mihályt mi ta-
szítja összeroppanásba ... De igazi 
vér buzog benne, s ezért írja mű-
véről szerzőnk a következő  sorokat: 

„Eredménye azonban mégis 
nagy: a szocializmusra éretlen, ön-
tudatlan emberi elme gyászos fény-
képét tartja elénk. Szomorú ez a 
kép és reális. Bizonyítja, mennyi, de 
mennyi kell még ahhoz, hogy ko-
runk embere mltá legyen a szoci-
alizmusra." 

Szerzőnk minden esztendőben 
visszatérő  témája Csépe Imre élet-
műve és emléke, ami ma már 
Kishegyessel egybeforrt. Már ezért 
is külön tanulmányt lehetne írni 
arról, amit Csordás — aki szin-
tén kishegyesi — mennyit írt Csé-
pe költészetéről, kisprózájáról, él-
ményvilágáról valóban magasba 
emelve azt. Jelen kötetében a Me-
zei dolgok hátrahagyott írásairól 
emlékezik meg olyan melegséggel, 
hogy a parasztköltőnk soraiban a 
kiteljesedő  folklorizmust látja. 

A rádió körüli problémákkal s 
általában a rádiódrámával foglal-
kozva Dér Zoltán Laguna Gyorgy 
karrierje című  kiemelkedő  rádió-
drámájával foglalkozik Csordás 
olyan avatottsággal, mint aki egy 
igazán nagy figyelmet érdeml ő  szö-
vegre bukkant. Dolgozatában rész-
letesen ismerteti a darab cselekmé-
nyét, majd mondanivalóját végül 
így összegezi: „Mindenki, a legegy-
szerűbb ember is törekszik nem-
beli lényegének megvalósítására. 
Ha ezt nem érheti el a realitások 
rétegében, akkor az irrealitások, az 
illúziók, a talajtalan vágyak vilá-
gában igyekszik elérni ... És ez-
zel a sugallatával Dér Zoltán hang-
játéka új, feltöretlen területeket 
sejtet a vajdasági dráma számá-
ra..." 

A verseskötetekről szóló, komoly 
műgonddal megírt munkáiból kü-
lön ki kell emelni: Gulyás József 

Vörös fagyöngy című  versesköteté-
nek ismertetése ürügyén majd egy 
tanulmánynak beillő  bírálatot írt 
ennek a sokáig mostohán elfelejtett 
költőnek a költészetéről. Elismerés-
re méltó, hogy meleg hangú írás-
ban foglalkozik az élők sorából 
nemrég eltávozott Csuka Zoltán 
műfordító hagyatékával, hasonló-
képpen Zákány Antallal, Szabadka 
rejtett tehetségű  poétájával, Fülöp 
Gábor és Utasi Mária versesköte-
teivel. 

Amint már az elöljáróban hang-
súlyoztuk: szerzőnk minden fejeze-
te leköti az olvasót. Ami emlékeze-
tünkbe vési ezt a könyvet: sorai 
nem taszítanak, hanem vonzanak, 
és éppen ott, ahol az olvasó az 
írásba bemelegedve várja, hogy 
Csordás mondanivalóját a szívet 
megközelítő  meggyőző  erő  hatja át, 
amelynek legfőbb célja nem a mé-
ricskélés, hanem az, hogy méh ha 
a figyelem összpontosítását köve-
telő  dolgozatról is van szó, meg-
nyerje az olvasót, hogy az alkotó-
hoz szegődve együttes erővel — ha 
kell: erőfeszítéssel az appercipció-
nak mindenben eleget téve — kö-
vesse az idő t! 

Külön érdeklődésre tarthat szá-
mot a A cselekvés segít őtársa cí-
mű  fejezete, amelyben kritikai iro-
dalmunk legfontosabb megnyilatko-
zásait vázolja fel. Ez a téma, jól-
lehet terjedelmesebb tanulmányt 
követelne, ilyen sűrített feldolgo-
zásban is világos képet nyújt az 
olvasónak. A bevezet ő  esszé után 
Bányai János A szó fegyelme című  
tanulmánykötete, majd Szeli István 
nagy visszhangot keltő  műve, a 
Nemzeti irodalom — nemzetiségi 
irodalom kelti fel az olvasó figyel-
mét Csordás Mihály sok fontos 
szempontra kiterjedő  kritikai írá-
saiban. 

Szerzőnk, amikor első  kötetét 
megkomponálta, úgy érezte, hogy 
ezekben a jubileumi években nem 
maradhatnak ki az évfordulók, 
mert az időt követni kell — ol-
vassuk ki intelmét sorai közül. Így 
került a kötet végére az Évfordu-
lók három fejezete, ahol Arany Já-
nos, Szenteleky Kornél és Miroslav 
Krleža örökbecsű  hagyatékával fog-
lalkozik. 

LÉVAY E NDRE 
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ÖNKEZÉVEL . . . 

MIKLOŠ BIRO: Samoubistvo — psihologija i psihopatologija. 
NOLIT, Beograd, 1983. 

Az öngyilkosságot általában a leg-
súlyosabb személyiségzavarok egyi-
kének tartják, amely az egyén ön-
magát elpusztító szándékában nyil-
vánul meg. Az öngyilkosságot kivál-
tó okok (vagy feltételezett okok) so-
rában a leggyakoribb, hogy az illet ő  
személy összeütközésbe került saját 
magával, családjával, szűkebb kör-
nyezetével vagy a társadalommal. 
Ebből eredően az öngyilkosságokat 
több (élettani, szociális, pszicholó-
giai) tényező  különálló vagy együt-
tes hatására szokták visszavezetni. 

Bíró Miklós, az újvidéki Ideg-
gyógyászati és Mentálhigiéniai Inté-
zet tudományos munkatársa, a szkop-
jei Bölcsészettudományi Kar docen-
se, az újvidéki Orvostudományi 
Egyetem suicidológiai kutatócsoport-
jának tagjaként már könyve elősza-
vában arra figyelmeztet, hogy fel-
tehetően csalódást fog okozni azok-
nak, akik az öngyilkosságokkal fog-
lalkozó kutatótól, az öngyilkosságok-
ról író szerz őtől arra a kérdésre vár-
nak választ, miért emelnek az embe-
rek kezet önmagukra; mert erre a 
kérdésre ez a monográfia nem ad 
(nem adhat) választ. Felsorakoztat 
ugyan jó néhány — egymásnak el-
lentmondó — elméletet, de ezt mint-
ha csak azért tenné, hogy a bírálat 
pergőtüzébe állítsa őket; közzéteszi 
egyes kutatások eredményeit, ame-
lyek némi reményre jogosítanak fel 
azon körülmények feltárása tekinte-
tében, amelyek fokozzák az öngyil-
kosság veszélyét, de az alapvet ő  (és 
talán örökös) eredendő  okok után 
az olvasónak tovább kell kutatnia, 
magának kell megkeresnie a választ. 

Mi akkor hát e monográfia célja? 
A válaszért magához a szerzőhöz 
kell fordulnunk. 

Az öngyilkosságok kutatása, 
módszereinek és követelményeinek 
fejlődési folyamatában végigjárta az 
egytényezős hipotézisek útveszt őit és 
csak a több síkú megközelítés ré-
vén juthatott el a mai értelemben 
vett, több — néha egymástól meg-
lehetősen távol eső  — tudományágat 
magába ötvöző  suicidológiáig (az ön-
gyilkosságokkal foglalkozó tudomá- 

nyig). Eközben egyik tudományág 
sem vált jellegtelenné. Éppen ellen-
kezőleg: a közös célra — az öngyil-
kosságok megértésére és megakadá-
lyozására — irányuló törekvéseikhez 
mindegyikük a maga sajátos mód-
ján, sajátos eszközeivel járul hoz-
zá. Bíró azt tűzi ki célul maga elé, 
hogy érzékeltesse: mi a szerepe a 
pszichológiának és a pszichológus-
nak az öngyilkosságok megértésében 
és megvilágításában, hogy bemutas-
sa a pszichológia és a suicidológia 
egymáshoz való viszonyát, a két tu-
domány érintkező  pontjait. A cél te-
hát kettős: közelebb hozni a pszicho-
lógusokhoz a suicidológiát, a suici-
dológiát pedig új meglátásdkkal gaz-
dagítani, ezen a területen eddig nem 
alkalmazott (pszichológiai) módsze-
rek (és látásmód) bevezetésével. 

A könyv belső  felépítése hármas 
tagoltságú: 1. elméleti megközelítés 
(az öngyilkosságok eredetével kap-
csolatos nézetek az antik görögök-
től a modern szerzőkig, pszichodina-
mikus szempontok és elméletek, 
metodológiai vizsgálatok); 2. predik-
ció (az öngyilkossági kockázati té-
nyezők részletes felsorolása, az ön-
gyilkossági „előrejelzés" eszközrend-
szere, becslése skála az öngyilkossá-
gi kockázat arányának megállapítá-
sára, egyéni esetelemzés); 3. meg-
előzés (a suiciditás pszichoterápiája, 
a válsághelyzetekben való beavatko-
zás mint az öngyilkosságok mege-
lőzésének formája). 

Bíró következtetéseinek premisz-
száit úgyszólván kivétel nélkül em-
pirikus kutatásai képezik, ennek 
megfelelően azoknak az elméletek-
nek szavaz els ősorban bizalmat, me-
lyek induktív úton jöttek létre — 
például Shneidman és Stengel elmé-
letének, mely szerint az öngyilkos-
ság nagy számú, úgynevezett öngyil-
kossági veszélytényező  kölcsönhatá-
sának a következménye —, a mód-
szerek közül pedig Shneidman és 
Farberow úgynevezett pszichikai au-
topszia módszerének. Jóllehet ma-
ga is tudatában van e módszer fo-
gyatékosságainak, de a többihez vi-
szonyítva még mindig ezt találja a 
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leghasználhatóbbnak. Az újdonság 
erejével hat azoknak a módszerek-
nek az ismertetése, melyek alkalma-
zására e területen Bíró els őként vál-
lalkozik, és amelyek alkalmazásával 
nálunk elsőként fogalmazza meg az 
öngyilkosságok legnagyobb hányadá-
nál kimutatható úgynevezett suici-
dogén tényezőket: öregség, krónikus 
betegség, közeli személy elvesztése, 
alkoholizmus, magány, pszichiátriai 
terheltség stb. (Félreértések elkerü-
lése végett: Bíró ezeket nem öngyil-
kosságot kiváltó okoknak tekinti, ha-
nem olyan körülményeknek, amelyek 
sajátos egybeesése az öngyilkosság-
ba való menekülést mint egyetlen 
kiutat sugallja.) 

Nagy jelentőségű  az öngyilkossá- 
gok predikciójával foglalkozó rész, 
külön az empirikus kutatások során 
konstruált mérési instrumentum — 
az öngyilkossági veszély becslési ská-
lája, amelynek alkalmazhatóságáról 
már több visszajelentés érkezett. (Bí-
ró az öngyilkosságok megelőzésével 
foglalkozó országos egyeztet ő  bizott-
ság tagja.) 

Hasonlóképpen újszerű  — nálunk 
legalábbis új — megközelítéssel ta-
lálkozunk az öngyilkosságra hajla-
mos viselkedés megelőzését tárgya-
ló fejezetben. A segítségnyújtásnak  

— hangsúlyozza Bíró — nem a krí-
zishelyzetben levő  emberre, hanem 
általában a veszélyeztetett emberek 
összességére kell irányulnia, a te-
vékenység súlypontját pedig a gyó-
gyításról a megelőzésre kell áthe-
lyezni. Ezt a feladatot — nyugati 
példák tanúsága alapján — .az úgy-
nevezett kommunális mentálhigiénia 
(kommunális pszichiátria, kommuná-
lis klinikai pszichológia) tudja ellát-
ni a legmegfelel őbben, nagy számú 
önkéntes (nem hivatásos) munkatár-
sával, a beavatkozásra is kész, úgy-
nevezett krízis-intervenciós szolgá-
lattal. (Ilyen szolgálat nálunk Belg-
rádban és Újvidéken működik.) 

Külön értéke a könyvnek a té-
mával (az öngyilkosságra hajlamos 
személyek pszichológiájával és pszi-
chopatológiájával) kapcsolatos gaz-
dag repertórium: az irodalomjegy-
zék 206 szakirodalmi hivatkozást tar-
talmaz. Tapasztalati megalapozott-
sága mellett ez az a körülmény, 
amely a könyvet a pszichológus- és 
az orvosképzés értékes szakolvas-
mányává emeli, de bízvást ajánlhat-
juk a gyakorló pszichológusnak, or-
vosnak, más profilú szakemberek-
nek, sőt még a laikusoknak is, mert 
mindannyiuk számára tartogat vala-
mit értékes mondanivalójából. 

SZÖLLÖSY VÁGÓ LÁSZLÓ  

FIATALSÁGUNK ELFELEDETT JÁTÉKAI 

LABADI KLÁRA: Barkócakoszorú. Alfatusi (drávaszögi) népi játékszerek. 
Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék, 1984. 

Régen volt, amikor Semayer Vili-
báld az Ethnographia VIII. köteté-
nek 320. lapján megjelentette fel-
szólítását népi gyermekjátékszerek 
gyűjtésére Kérelem magyar gyer-
mekjátékszerek gy űjtésére címen. 
Az érdeklődők felfigyeltek a felhí-
vásra. Gyűlt is be szép anyag, je-
lentek is meg kisebb-nagyobb ön-
álló tanulmányok. Szótárakban, 
monográfiákban is kitértek a játék-
szerekre, de egy igazi átfogó mű  
még nem született. De nemcsak az 
átfogó, a szintetizáló m ű  hiányzik 

napjainkig, hiányoznak az egyes táj-
egységek játékszerkincsével foglal-
kozó tanulmányok is. 

Vidékeinkről a II. világháború 
előtt készült művek közül Gödczi 
Ferenc göcseji és hetési, Hajnal Ig-
nác bácskai, Kiss Géza ormánysági 
anyaga használható forrásanyag-
ként, illetve összehasonlító alap-
ként. 

A II. világháború után a jugo-
szláviai magyarok körében megin-
dult néprajzi kutatás során eddig 
még igen kevesen nyúltak ehhez a 
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kérdéshez. Mivel ilyen, aránylag el-
hanyagolt -kutatási területr ől van 
szó, külön üdvözöljük Lábadi Klá-
ra elhatározását, hogy Baranya egy 
részében eddig páratlan vállalko-
zásként összegyűjtse az alfaluk, 
Kopács, Várdaróc, Laskó játéksze-
reit. 

Szerzőnk a papírhajtogatás mel-
lett 215 játékeszközt tárgyal köny-
vében. Már maga a szám is impo-
záns, de ha hozzátesszük még azt 
is, hogy a játékszereknek nemcsak 
a leírását kapjuk, hanem a fényké-
pét, esetleg rajzát is, hogy mi ma-
gunk is elkészíthessük a nekünk 
tetsző  játékot, akkor még .jobban 
tudjuk értékelni e könyvet. De Lá-
badi Klára ezzel még nem tekin-
tette kimerítettnek a kérdést, mert 
nagyon gondosan és hasznosan fel-
használhatóan leírja a játékszer 
funkcionálását is, illetve bemutatja 
az egész játéktevékenységet. Ennek 
külön örülhetünk! A kiváló kis-
könyvből a hogyan? mellett tudo-
mást szerezhetünk arról is, hogy ki, 
mikor, hol játszott az illet ő  játék-
szerrel, sőt még arra is kiterjedt a 
figyelme, hogy feljegyezze a játék-
hoz fűződő  mondókát is. 

A bevezetőből megtudjuk, ho- -  -
a játékszerek kb. kétharmad részét 
a fiúk készítették vagy maguknak 
vagy leánytestvérüknek, a lányok 
főleg babát csináltak egyedül vagy 
édesanyjukkal, fiúk, lányok közö-
sen viszont játékfegyvert fabrikál-
tak. 

A játékszerek felhasználásának 
ideje a természet éledésével kezd ő-
dött és tartott a kemény tél idején 
is, mikor inkább csak szánkáztak, 
korcsolyáztak a gyerekek, és ehhez 
kellett megfelelő  eszközről gondos-
kodni. 

A bevezető  részben a szerz ő  el-
végzi a játékszerek csoportosítását 
is. Nagyon helyesen a papírhajto-
gatáson kívül 16 osztályba sorolja 
szerepük alapján a drávaszögi já-
tékokat. Ez a felosztás természete-
sen itt-ott némi átfedést is ered-
ményezett. 

Ha felhasznált anyaguk szerint 
figyeljük meg a játékszereket, azon-
kívül, hogy felhasználják a ház kö-
rül adódó nyersanyagot (rongy, fa, 
szalma stb.), nagyon szépen és pon-
tosan lehet következtetni a felhasz-
nált anyagból a tájra, természeti 
adottságaira, vagyis arra a tájra, 
ahol használják, készítik a játéko- 

kat. Drávaszög vízben és vízi növé-
nyekben való gazdagságát mutatja 
a sok vízparti és vízi növényb ől, 
sásból, nádból, kákából, vízi virág-
ból, tavirózsából és a sokféle fá-
ból, a sokféle fa terméséb ől készí-
tett játék. Jellemző  például, hogy 
a 131 botanikai játékszer közül 55 
vízparti és vízi növény! Figyelem-
re méltó az a tény is, hogy kevés 
a csontból való játék, viszont ami 
mégis van, az ősi reminiszcenciákat 
idéz (bika, pillangó). 

Ha arra a kérdésre keresünk fe-
leletet, hogy mit ábrázolnak a játé-
kok, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
az általános emberi szükségleten kí-
vül (ház, bútor, kút, edény, ev ő -
eszköz, ruha, ékszer stb.) .a földmű-
vesember, mégpedig a drávaszögi 
földművesember mindennapi életé-
hez, tevékenységéhez szükséges álla-
tok, eszközök kapnak formát. Ez is 
mutatja a környezethez való nagy-
fokú kötődést. Ugyanakkor ezek a 
játékszerek, játékok egy másik igen 
fontos funkciót is szolgálnak: fel-
készítik a gyereket a kés őbbi fel-
nőtt életre. 

A játékok készítésében el őször 
a szülők, a nagyszülők adtak, il-
letve adnak példát, kés őbb a gyere-
kek, elsajátítva a technikát, maguk 
látták el magukat játékszerrel. Saj-
nos, a mai gyerek, még a falusi is, 
egyre kevesebbet ismer, készít a 
hajdan használt, készített játékok 
közül. A sok személytelen, készen 
kapott gyári áru kiszorítja a kézi 
terméket, amely magán viselte ké-
szítője ízlését, ügyességét, egész 
egyéniségét! 

Szerzőnk az egyes játékszerek 
feldolgozásában rendkívül szemléle-
tes, célratörő. A tájnyelvi névvel 
szereplő , sorszámozott játékszerek 
bemutatása, leírása olyan gondos, 
pontos, aprólékos, képpel, rajzzal 
illusztrált, hogy .a szöveg olvasása 
nyomán elkészíthető  a játék. A szer-
ző  figyelme arra is kiterjedt, hogy 
a leírásban található, az adatszol-
gáltatóktól származó tájszavak ér-
telmét tájszójegyzékbe foglalja. Az 
illető  játék leírásának más forrá-
sokban való előfordulására is utal 
szerzőnk. 

A könyv használatát igen meg-
könnyíti a függelék, a Jegyzetek és 
utalások c. fejezet, ahol a játéksze-
rek betűrendes mutatóját, az anyag 
szerinti mutatót, az előgyűjtők, 
majd az adatszolgáltatók névsorát 
és az irodalomjegyzéket találjuk. 
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Külön meg kell említeni a Mi-
nerva nyomda munkáját. A Matej-
ka Lajos tervezte fedőlap bájos bar-
kócakoszorús kislánya szívet-lelket 
gyönyörködtető . Hisszük, hogy az 
egész könyv gyermeknek, feln őtt-
nek egyaránt örömére szolgál. A  

felnőttek fiatalságuk elfeledett já-
tékszereire ismernek rá, a gyerekek 
pedig — remélhetőleg — kedvet 
kapnak, hogy maguk is elkészítsék 
a leírt játékszereket s unalom űző -
ként kedves perceket szerezzenek 
maguknak. 

PENAVIN OLGA 

A NEVELÉS KORSZERŰ  MEGALAPOZÁSA 

MADARÁSZ FERENC: Óvodai környezetismeret. Az óvodai környezetisme-
reti foglalkozások eredményességének empirikus-összehasonlító pedagógiai 
vizsgálata feladatlap-rendszerek segítségével. 
Forum, Újvidék, 1983. 

Az elmúlt év utolsó napjaiban hagy-
ta el a Farum Könyvkiadó nyom-
dáját Madarász Ferenc Óvodai kör-
nyezetismeret című  tanulmánya. A 
214 oldalas, kilenc fejezetre osztott, 
számos illusztrációval és táblázat-
tal kísért szöveget hat oldalnyi láb-
jegyzet egészíti ki. Az irodalomjegy-
zék 219 egységet tartalmaz magyar, 
szerbhorvát, orosz és angol nyel-
ven. 

A szerző  által felvetett problé-
ma kutatása, minden kétséget ki-
záróan, fontos és indokolt; ugyan-
is ma világszerte az óvodai neve-
lésnek nagy fontosságot tulajdoní-
tanak. Ennek els ősorban az a ma-
gyarázata, hogy az óvoda funkciói 
nemcsak pedagógiai és pszicholó-
giai szempontból, hanem az iparo-
sodás felgyorsulása és a nők tö-
meges munkába állása miatt társa-
dalmi okokból is rendkívüli módon 
kiszélesedtek. Emiatt az óvodai ne-
velés bármely kérdésének kutatása 
ma nagyon időszerű. Különösen ér-
vényes ez Vajdaságra, ahol orszá-
gos viszonylatban is az óvodai ne-
velés tekintélyes múlttal rendelke-
zik, de a gyakorlat által felvetett 
problémák ritkán képezik a tudo-
mányos kutatás tárgyát. Pedig mint 
minden más területen, itt is a tu-
dományos kutatás eredményeire tá-
maszkodva kell és lehet keresni a 
választ az óvodai nevelés nyílt kér-
déseire, mint amilyenek pl. az ered-
ményesség felmérésének, vagy ezt 
megelőzően a foglalkozások mód- 

szertani fejlesztésének, illetve a 
megfelelő  segédeszközök kidolgozá-
sának problémái. 

Madarász Ferenc ízig-vérig óvo-
dapedagógus. Szakmai körökben 
nemcsak az óvodai nevelés elméle-
tének kiemelkedő  ismerőjeként tart-
ják számon, hanem az óvodai mun-
ka gyakorlatában is nagy tapaszta-
lattal rendelkezik. Húszéves mun-
kásságának, empirikus kutatásainak 
eredménye e tanulmány, amelyre 
nyugodtan mondhatjuk, hogy az 
óvodai nevelés gyakorlatából n őtt 
ki. Madarásztól eddig is számos, 
szaklapokban megjelent értekezést 
olvashattunk az óvodapedagógia te-
rületéről, eddigi kutatásainak azon-
ban ilyen átfogó összegezését itt 
adja első  ízben a nyilvánosság elé. 

Az óvodai nevelés . széles körű  
problematikájából Madarász Fe-
renc könyvében, megfelel ő  leszűkí-
téssel pontosítva a vizsgálat tárgyát, 
a környezetismereti foglalkozások 
eredményességét vizsgálta. Célja az 
volt, hogy kísérlettel ellen őrizze, 
mennyiben teszi eredményesebbé az 
oktatást egy feladatlap-rendszer al-
kalmazása. A kísérlet kapcsán egy-
ben feltárta a környezetismereti 
foglalkozások tartalmi és módszer-
tani problémáit is, és javaslatokat 
dolgozott ki ezek megoldására. A 
kutatásban affirmatív hipotézisb ő l 
indult ki Madarász, méghozzá ab-
ból a feltevésből, hogy a környezet-
ismereti foglalkozások eredményes-
ségét növelni lehet, amennyiben a 
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tradicionális módszer mellett folya-
matosan feladatlapokat is használ 
az óvónő . Ezzel az eljárással ugyan-
akkor ki lehet szűrni az életkornak 
nem megfelelő, túlságosan nehéz 
vagy túl könnyű  anyagrészeket, ami 
az óvodai program kiigazítását, a 
követelmények reálisabb szintre ho-
zását is lehetővé teszi. 

Hogy kitűzött céljait megvaló-
síthassa, a szerző  először szerkesz-
tett egy feladatlap-rendszert, amely-
nek kidolgozásában a vajdasági 
nagycsoportos óvodai programban 
előírt tartalmakat vette alapul. El ő -
zetes vizsgálattal kipróbálta, töké-
letesítette a feladatsort és az így 
kapott változatát három óvodai 
nagycsoportban év eleji és év végi 
szintfelmérésre használta fel. Ezek 
a csoportok a kontrollcsoportok 
szerepét töltötték be, a rajtuk vég-
zett mérések alapján megállapítha-
tó, hogy az alkalmazott hagyomá-
nyos foglalkozási módszerek segít-
ségével milyen eredményt értek el 
az óvodások az óvodai program egy-
egy témakörében. A két kísérleti 
csoportban is alkalmazott a szer-
ző  év eleji és év végi felmérése-
ket, de ezeknek a feladatlapoknak 
kettős funkciójuk volt: az ered-
ménymérésen kívül a kísérleti cso-
portokban a feladatlapokat folya-
matosan egy évig alkalmazta a szer-
ző  mint oktatási eszközöket. A vaj-
dasági, a szerző  által szerkesztett 
feladatlapokon kívül, négy csoport-
ban magyarországi és egy csoport-
ban horvátországi feladatlapok is 
eredménymérésre szolgáltak. 

Az egyéves kísérlet eredményeit 
a szerző  táblázatokba foglalva, rész-
letesen, gyermekekként, csoporton-
ként, feladatlaponként, kérdések-
ként dolgozta fel. A kísérleti cso-
portoknál, amelyeknél a hagyomá-
nyos oktatás mellett a feladatlap-
rendszer mint oktatási segédeszköz 
is folyamatosan szerepelt, év köz-
ben 22,2%-os átlagos teljesítmény-
javulás jelentkezett, a kontrollcso-
portoknál, amelyekben a hagyomá-
nyos módon foglalkoztak a környe-
zetismereti programmal, átlagban 
10-12%-kal alacsonyabb a javulás. 
Az eredmények azt sugallják, hogy 
a vajdasági feladatlapok alkalmas 
oktatási segédeszköz és a javulást 
ennek tulajdonítja a szerz ő . Az ala-
csonyabb teljesítményszint mellett 
a kontrollcsoportokban, ahol év 
közben nem dolgoztak feladatlapok- 

kal a gyerekek, a fogalomalkotás 
folyamata is szegényesebb: hiányo-
sabbak az egyes fogalomkörökre 
vonatkozó ismeretek, a fogalmak 
klasszifikációja pontatlanabb, a ka-
uzális kapcsolatok feltárása ele-
mibb fokú. A magyarországi és a 
horvátországi feladatlapokon hason-
ló eredmények születtek, ami szin-
tén azt bizonyítja, hogy a szerz ő  
által szerkesztett feladatlapok ered-
ménymérésre is alkalmasak. 

A kísérletnek másik fontos ered-
ménye, hogy az év eleji, nagyon 
heterogén eredmények az óvodások 
között év végére eltűntek; különö-
sen a kísérleti csoportokban lett 
egyenletesebb a teljesítmény. Ez a 
homogenizálás rendkívül fontos az 
iskolaelőkészítés szempontjából és 
rávilágít arra is, hogy a gyengébb 
képességű  gyerekeknél is felfejl őd-
tek a gondolkodási műveletek. A 
vizsgálatok eredményei alapján a 
szerző  számára lehetővé vált szá-
mos hasznos kiigazítást ajánlani a 
vajdasági környezetismereti prog-
ramban. A kapott eredmények rá-
mutatak azonban nemcsak az egyes 
anyagrészek bővítésének vagy csök-
kentésének a szükségességére, ha-
nem a feladatlapok pontosításának 
mikéntjére is. 

A szerző  által alkalmazott kísér-
leti eljárás a tudományos kutatás 
módszertanából a párhuzamos cso-
portokkal végzett kísérletként is-
mert és a leggyakrabban alkalma-
zott kutatási modell a neveléstudo-
mány és a pedagógiai pszichológia 
területén módszertani újítások ered-
ményességének kivizsgálására. En-
nél az eljárásnál a kísérleti és az 
ellenőrző  csoportokat a kísérlet kez-
detén minden olyan releváns té-
nyezőben ki kell egyenlíteni, amely 
a vizsgált funkció (függ ő  változó) 
alakulására a kísérletbe szándéko-
san bevezetett tényez őn (független 
változóan) kívül kihathat. A csopor-
tokat leggyakrabban életkor, nem, 
előtudás, szocioökonómiai státus, 
intelligencia stb. alapján egyenlítik 
ki. Ha a kísérlet végéig a csopor-
tok között a függő  változóban kü 
lönbség mutakozik, ez a különb-
ség csak a szándékosan variált, 
független vagy kísérleti tényez ő  ha-
tásának (esetünkben a feladatlap-
rendszer mint oktatási eszköz) tu-
lajdonítható. A kutatásban alkalma-
zott eljárás betartja a kutatási mo-
dellel szemben támasztott követel- 
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ményeket, bár, természetesen, ide-
álisnak nem mondható, els ősorban 
a csoportok kiegyenlítését illet ően. 
Ez azonban a legtöbb longitudinális 
(hosszmetszeti) eljárással végzett 
kutatás egyik (objektív, főleg szer-
vezési nehézségek miatt) nehezen 
megoldható problémája. 

A másik probléma, amely a kí-
sérlet megszervezése kapcsán fel-
merülhet, az, hogy mennyire indo-
kolt a vajdasági feladatlap-rend-
szert kettős funkcióban használni: 
mint eredményfelmérő  és mint ok-
tatási eszközt. Növelte volna a ku-
tatási eljárás értékét, ha a vajda-
sági feladatlapokból két párhuza-
mos rendszert szerkesztett volna a 
szerző  és az egyiket eredményfel-
mérésre, a másikat pedig oktatási 
eszközként alkalmazza. Madarász 
Ferenc ezt. a problémát részben 
megoldotta a magyarországi és a 
horvátországi feladatlapok alkal-
mazásával, amelyekre átruházta a 
párhuzamos feladatlap-rendszer sze-
repét. 

A lefolytatott kísérlet kapcsán 
azonban, az említett fogyatékossá-
gok ellenére is, mindenképpen 
hangsúlyozni kell: az alkalmazott 
longitudinális eljárás, amelyet idő -
igényes és gyakran költséges volta 
miatt sajnos ritkán alkalmaznak, 
sokkal megbízhatóbb eredményeket 
nyújt, mint a másik, gyakrabban 
alkalmazott, keresztmetszeti eljárás 
(ennél csak egyetlen alkalommal 
vizsgáljuk a csoportot), mivel lehe-
tővé teszi a vizsgált funkció fejl ő-
dési vonalának feltérképezését és a 
kauzális kapcsolatok feltárását is. 
Ilyen eljárás lefolytatására több-
nyire csak csoportmunka keretében 
vállalkoznak; Madarász Ferenc eov-
maga vállalkozott erre az összetett 
feladatra. 

Az ismertetett vizsgálat mellett a 
szerző  számos más problémát is 
felvet tanulmányában. Tárgyalja pl. 
az óvodai környezetismereti foglal-
kozások általános problémáit a kor-
szerű  tanuláselméletek kapcsán, 
megadja a különböző  környezetis-
mereti programok részletes tartal-
mi elemzését, valamint a környezet-
ismereti foglalkozások fejlődésének 
történeti áttekintését Jugoszlávia 
egyes vidékein (külön Vajdaságban) 
és Magyarországon stb. Mindezt az-
zal a céllal teszi, hogy a vizsgálat-
nak megfelelő  elméleti megalapo-
zottságot adjon. A feltüntetett prob- 

lémák sokasága egyrészt a szerz ő-
nek az óvodapedagógia területén 
való nagy jártasságára utal, más-
részt megismerteti az olvasót mind-
azokkal a nyílt kérdésekkel, ame-
lyek a mai óvodapedagógia és más 
határtudományok, els ősorban a 
gyermeklélektan, központi problé-
máit képezik. Külön érdekesek azok 
az elemzések, amelyek kimutatták, 
hogy az általa szerkesztett feladat-
lapok felölelik az ismereteknek azt 
az elemi rendszerét, amely el őfelté-
teleket biztosít a kés őbbi iskolai 
feladatok sikeres megoldásához is. 
A feladatlapok folyamatos évközi 
alkalmazása lelhet ővé teszi ugyan-
is a természeti és társadalmi jelen-
ségekre vonatkozó egyes, különös és 
általános, valamint a konkrét, fél-
absztrakt és absztrakt fogalmak ki-
alakítását (p1. tavaszi és őszi gyü-
mölcs, gabonafélék, evőeszközök, 
puhatestűek, közlekedési eszközök 
stb.). Ha tudjuk, hogy a gyermek 
valójában akkor képes az iskolai 
ismeretek sikeres befogadására, 
amikor már igazi értelemben ren-
delkezik a társadalomról és a ter-
mészetről általános jellegű  kérne-
tekkel és fogalmakkal, akkor vilá-
gos, hogy az ezeket a feladatokat 
sikerrel megoldó gyerek értelmileg 
iskolaérett, mert kialakította a meg-
oldást megkövetelő  gondolkodási 
műveleteket is, mint amilyenek pl. 
az elemzés, összevonás, általánosig 
tás, összehasonlítás stb. Ebb ől adó-
dóan érdekesnek ígérkezne a fela-
datlapok iskolaérettségi mér őesz-
közként való alkalmazásának lehe-
tőségeit is felkutatni. 

Összegezve az elmondottakat Ma-
darász Ferenc munkájáról, ennek 
nagy pozitívumát elsősorban az 
eredmények gyakorlati hasznosítha-
tóságában kell keresni. Tekintettel 
arra, hogy az óvodai környezetis-
mereti foglalkozásoknak mint telje-
sen önálló nevelési és oktatási te-
rületnek nincs nagy múltja, ez a 
tanulmány jelentős hozzájárulás 
kérdéseinek mind elméleti, mind 
gyakorlati síkon való teljesebb meg-
oldásához. Egy olyan területről van 
szó, amelynek az óvodai oktatás-
ban és általában a gyermek szemé-
lyiségének fejlődésében rendkívüli 
jelentősége van. 

A szerző  a kutatás gyakorlati 
orientációjú célkitűzéseit megvaló-
sította: a szerkesztett feladatlap-
rendszer jó oktató és teljesítmény- 
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mérő  eszköz az óvodai nagycsopor-
tosok számára. Mivel tudtommal 
Vajdaságban ilyen oktató segédesz-
közzel nem rendelkezünk, alkalma-
zása jelentősen elősegítheti az óvo-
dai oktatás szintjének emelését. A 
levezetett kísérlet eredményei vilá-
gosak és bizonyítják, hogy a fela-
datlap-rendszer alkalmazása az óvo-
dás gyerekek teljesítményét a kör-
nyezetismereti oktatásban magas 
szintre emelte, értelmi fejlődésüket 
elősegítette, teljesítményüket ho-
mogenizálta. Az eredmények elmé- 

leti síkon betekintést nyújtanak a 
gyermekek fogalomalkotási folya-
matába is. A kísérlet eredményei 
alapján Vajdaság óvodai program-
ja tökéletesíthető  a szerző  által már 
megadott javaslatok alapján. 

Madarász Ferenc tanulmánya ki-
tűnő  nyelvezettel íródott, jól hasz-
nosítható a szülők részéről, az óvó-
nőknek és tanítóknak is segítséget 
nyújthat az értelmi nevelés korsze-
rűbb megalapozásához, ugyanakkor 
az óvónőképzésben a tankönyv sze-
repét is sikeresen betöltheti. 

GÖNCZ LAJOS 

A HIGGADTSÁG: PONTOS IRÁNYTŰ  

POMOGÁTS BÉLA: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. 
Akadémiai Kiadó. Irodalomtörténeti Füzetek 107. Budapest, 1983. 

A magyar irodalomtudomány szá-
mára izgalmas jelenség leírására, 
elfogulatlan értékelésére vállalkozott 
új könyvében Pomogáts Béla. Hogy 
a transzilvánizmus névvel illetett 
eszmetörténeti koncepció milyen bo-
nyolult kérdéskör, az is jól mutat-
hatja, hogy könyve levezetéséb ől 
megtudhatjuk: összefoglalója 1977-
ben készült, de csak 1983 végén 
jelent meg, a kutatások megélénkü-
lő, a történelemre, szociológiára, 
az eszmetörténeti háttér mind ala-
posabb feldolgozására törekvő  kor-
szakában, amely azonban koránt-
sem mentes még az előítéletektől. 
Pomogáts Béla maga is utal vál-
lalkozásának nehézségeire: ugyan-
akkor azonban már a kezdet kez-
detén megfogalmazza az „erdélyi 
gondolat" letagadhatatlan és tények 
sokasága által igazolt pozitívumát, 
az egymással együttél ő  népek test-
vériségének tudatát, a kisebbségi 
humánum eszméjét és az Európára 
tekintő  igényességet mint a transzil-
vánizmus legfőbb, karakterisztikus 
jegyeit, melyeket elhomályosítva 
épp lényegétől fosztjuk meg a két 
világháború közötti magyar iroda-
lom egyik legjelentősebb, sok vo-
natkozásban ma is példát szolgáló 
ideológiatörténeti és irodalmi jelen-
ségét. Ebben a pozitív, nyitott iro-
dalomeszményt valló irányba mutat- 

tak olyan előzmények, melyeket 
Izsák József, Vita Zsigmond, Ki-
csi Antal, Varró János, L őrinczi 
László, Robotos Imre vagy Csatári 
Dániel és Czine Mihály és mások 
nevével és kutatási irányával jelöl-
hetünk.) 

Amikor Pomogáts Béla ideológia-
történeti vizsgálódás tárgyává teszi 
az Erdélyi Helikon körében kiala-
kult társadalmi és irodalmi esz-
ményt, egyben kötelez ővé teszi ön-
maga számára, hogy a vizsgált kér-
déseket, eszmetörténeti jelenségeket 
minél szélesebb történelmi néz ő-
pontba helyezve ne csak az adott 
korszakot világítsa át, hanem annak 
gondolkodástörténeti előzményeit 
is vizsgálat tárgyává téve a hagyo-
mányos monografikus feldolgozás 
szempontjait egyesítse vagy leg-
alábbis kombinálja az eszmék moz-
gásának és ütköztetésének cseppet 
sem egyszerű  és hálás metódusá-
val. De e kérdéskör épp a már 
említett s nem egyszer ma is ta-
pasztalható szenvedélyes — nem 
egyszer elfogult — megközelítések 
miatt nagyon is igényli e módszert, 
mely nem lezárt és végérvényes 
alakzatként kezeli az ideológiát, ha-
nem azt történelmi mozgásában 
elemzi, s nem a mából vetít vissza 
igazságokat, hanem az eszmék fej- 
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lődésének gondos és pontos szám- 
bavételével alkot ítéletet. Pomogáts 
Béla könyve — melyről bízvást el-
mondhatjuk, hogy egy majd meg-
írandó és a szerz ő  eddigi kutatásai 
nyomán már felsejlő  erdélyi ma-
gyar irodalomtörténet el őmunkála-
taként is értelmezhet ő  — minden 
vonatkozásban kielégíti e történel-
mi nézőpont kritériumait, s művét 
különöšen fontos dokumentummá 
teszi, hogy a tudásvágyat önkriti-
kus reflexiókra is alapozva végelem-
zésben a filozófiai megismerés 
módszertanát sem hanyagolja el. 

Gondosan, majdnem minden hoz-
záférhető  adat birtokában vizsgálja 
a szerző  a transzilvánizmus el őz-
ményeit, a konzervativizmus és mo-
dernség harcának megjelenési for-
máit az erdélyi irodalomban, s így 
meggyőző, hiteles képét adja a ké-
szülődés szakaszának, melynek 
egyik legfontosabb jelensége és a 
transzilvánizmusban is tovább élő  
jellegzetessége a külön erdélyiség 
tudatának kialakulása, mely a Bárd 
Oszkár szerkesztette Haladásban 
éppúgy jelen volt, mint az Erdélyi 
Figyelőben. A konzervatív ideoló-
gia — melynek korábban erős po-
zíciói voltak — háttérbe szorult 
ugyan, annál erősebben hallatták 
szavukat a polgári radikálisok, akik 
a cselekvő  nemzetiségi közélet ki-
alakítását szorgalmazták. 

Pomogáts Béla részletesen do-
kumentálja, hogyan ötvöződött e 
szereptudat az intézményes keretek 
megteremtésére való törekvésekkel, 
melyek végül is az erők egyesíté-
sének és az ellentétek lehet őség sze-
rint való lekerekítésének eszméit 
erősítve hozzásegítettek a maros-
vécsi írótalálkozó létrejöttéhez. Akik 
itt időszakosan szövetséget kötöt-
tek, nem vallottak egységes ideo-
lógiát. Hiányzott a megfelelő, moz-
gékony és hatékony szervezeti ke-
ret is. Az egységtörekvés, a felis-
mert történelmi szükségszer űség 
mégis lehetővé tette, hogy a válto-
zó létszámmal újra és újra ösz-
szegyűlő  írók kialakíthassanak egy 
olyan programot, melyben a „szol-
gálat" elemei éppúgy képviselve 
voltak, mint az európaiság igénye. 
S ezt a tényt az sem homályosít-
hatja el, hogy a marosvécsi He-
likon már megalakulásának els ő  
pillanatától magában hordta a min-
denkori kompromisszumok ismert 
veszélyeit. 

„A transzilvanista ideológia — 
írja Pomogáts Béla — történelmi 
alapokra épült, ezek az alapok azon-
ban nem voltak olyan szervesek és 
egységesek, mint amilyenek az »er-
délyi gondolat« hívei látták. Láng 
Gusztáv mutatott rá arra, hogy 
az az egységes és örök »erdélyi 
szellem«, amelyet a transzilvánista 
ideológia hirdetett, valójában soha-
sem létezett. A transzilvánizmus 
történelmi mozgatóerőnek tekintett 
olyan eszmei tényezőket, melyek 
maguk is a történelmi fejlődés ter-
mékei voltak. Mitizálta az erdélyi 
történelmet, és ezzel maga terem-
tette utópiákat igazolt. A nemzeti-
ségi tudat kialakulása idején azon-
ban ezek a mitoszok és utópiák is 
tölthettek be progresszív szerepet. 
A transzilvánista utópia a nemzeti-
ségi felelősségtudatot, a demokra-
tizmust és az együttél ő  erdélyi né-
pek kölcsönös megértését szorgal-
mazta. Szemben állott azokkal a 
nacionalista és irredenta csoportok-
kal, amelyek nem voltak képesek 
megérteni a bekövetkezett történel-
mi eseményeket és levonni bel őlük 
a megfelelő  következtetéseket." (Ki-
emelés tőlem: R. L.) 

Pomogáts Béla példamutató el-
fogulatlansággal és megejtő  alapos-
sággal vizsgálja a transzilvánista 
ideológia összetevőit. Pontosan és 
meggyőzően érzékelteti, hogy en-
nek kialakulásában igen fontos sze-
repe volt a liberális hagyománynak. 
Nem véletlen, hogy ez a korszak a 
történelmi regények divatját hozta 
az erdélyi magyar irodalomban. 
Fontos tudnunk, s a szerz ő  ezt a 
tényt is részletesen mutatja be, 
hogy e hagyományok között kiemelt 
szerepet játszott az erdélyi népek 
együttélésének hagyománya is, me-
lyet a megélénkült műfordítói te-
vékenység is bizonyított. 

A húszas-harmincas évek fordu-
lóján, amikor az erdélyi magyar 
irodalom épp körvonalazta a maga 
hagyományait és célkitűzéseit, nép-
szerű  volt a szellemtörténeti irány-
zat, amely, mint Pomogáts Béla 
meggyőzően bizonyítja, kedvezett a 
regionális irodalomeszmény elfogad-
tatásának. Ez az irodalmi regiona-
lizmus az erdélyi szabadelvű  hagyo-
mányok közös fenntartását és ápo-
lását szorgalmazta, s úgy hirdette, 
az Erdélyben élő  különböző  nép-
csoportok irodalmai békésen és egy- 
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más mellett, egymás, de Európa 
értékeire is figyelve fejlődhetnek. 
A német és más mozgalmakkal el-
lentétben azonban már eleve elha-
tárolódott mindenfajta faji roman-
tikától és mítosztól. A „völkisch"-
mítoszok térhódítása idején lazult 
meg az erdélyi magyar és szász 
irodalom addig harmonikusnak ne-
vezhető  kapcsolata. S ez a tény 
megint csak az Erdélyi Helikon 
ideológiájának pozitív vonására irá-
nyíthatja a figyelmet. Mint ahogy 
e regionális irodalomeszmény leg-
nagyobb hatású szószólója és kép-
viselője, Kuncz Aladár is nagy ha-
tást, kezdeményező, máig értékes 
szerepet játszhatott azzal, hogy azt 
a humanista hagyományt őrizte és 
erősítette, melyet Romain Rolland 
és Thomas Mann nevével jelölhe-
tünk. 

Ha a szellemtörténet a regioná-
lis irodalomeszmény jelenlétét tá-
mogatta, a nemzetkarakterológia az 
„erdélyi lélek" vizsgálatát és meg-
létének tényét nyomatékosította. Ez 
a fogalom természetesen magában 
rejtet némi naivitást, amikor a ku-
tatók az erdélyiséget a „reálpoliti-
kus hajlam"-mal azonosították, de 
e hajlam mégis megnyilvánult ab-
ban, hogy az „erélyi lélek" kuta-
tói a magyar—román----szász közös 
hagyományok iránt is nyitottak vol-
tak, s a sajátos erdélyi psziché je-
lenlétének bizonyságát keresték a 
hasonló vagy annak érzett m űvé-
szeti struktúrákban. (E törekvésük 
kevés megértésre talált.) 

Fontos eleme volt az Erdélyi 
Helikon ideológiájának és a tran-
szilvánizmusnak is a kisebbségi hu-
manizmus európai keretekben való 
értelmezése. Ebben a vonatkozás-
ban a Helikon írói korántsem vol-
tak egységesek — s e különbözősé-
geket Pomogást Béla részletesen 
elemzi —, hiszen Makkai Sándor-
nak az „erkölcsi revíziót" sürget ő  
magatartása éppúgy jellemző  szín-
folt volt, mint — mondjuk — Ta-
mási Áron plebejus elkötelezettsé- 

ge. De volt ennek az eszmények 
közös alapja is: a szellemi értékek 
védelme, a szomszéd népek közötti 
összefogás gondolata, a kölcsönös 
méltányosság és türelem. 

E bonyolult, olykor egymásba 
fonódó, máskor egymással feleselő  
eszmerendszer alakította ki az Er-
délyi Helikon irodalomszemléletét, 
amely az öncélúságot és a pártos-
ságot is elutasítva az önelv ű  iro-
dalom eszméjében csúcsosodott ki, 
amely az irodalomnak egyszerre tu-
lajdonított nemzetnevelő  és erkölcs-
nemesítő  szerepet. Pomogáts Béla 
már eddigi tanulmányaiban is az 
erdélyi magyar irodalom avatott is-
merőjének bizonyult, az e köteté-
ben közölt rövid irodalomtörténeti 
összefoglalás, melynek során a köl-
tészet és a próza legfőbb karakter-
jegyeit elsősorban nemzedéki és 
eszmetörténeti tagozódás szerint 
vizsgálja, ugyancsak kitűnő  munka, 
s ha már szóltunk egy majdani mo-
nográfia körvonalairól, itt még 
nagyobb nyomatékkal tehetjük azt. 
Különösen érdekesek azok az elem-
zései, melyek során a különböző  
ízlésformák rokon vonásait vizsgál-
ja mint a történelmi-társadalmi cé-
lok tükrözésformáit. 

E rendkívül fontos munka az 
erdélyi gondolat válságának rajzá-
val végződik. A megosztottság és 
az ellentétek körvonalai már a szö-
vetségkötés pillanatában felsejlet-
tek, s a történelem fordulatai, nyo-
mása elkerülhetetlenné tették a 
szakítást, melynek okaira Gaál Gá-
bor világított rá a legélesebben. Ne-
ki kétségtelenül igaza volt, amikor 
a transzivánizmus eszmevilágából 
naiv és visszahúzó elemeket is kiol-
vasott. Mégis örömünk telik benne 
és csak elismeréssel fogadhatjuk 
Pomogáts Bélának azt a törekvését, 
hogy elmélyült vizsgálatai nyomán 
olyan, a pozitív vonások túlsúlyát 
mutató képet rajzolt a transzilvá-
nizmusról, amely nélkül önismere-
tünk és múltszemléletünk is szegé-
nyebb volna. 

RÓNAY LÁSZLÓ 
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Szellemi életünk dokumentumai 
ÉLETJEL MIAIIATÚRÖK 

LÉVAY ENDRE: új lélekindulás (tanulmány) 	 elfogyott 

SÁFRÁNY IMRE: Zsombékok (vallomás Vinkler Imre művészetéről) 	elfogyott 

DÉSI ÁBEL: Kortársaim (versciklus) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: brt(íz ; fényében (szabadkai folyóiratok és könyvek) elfogyott 

BALÁZS G. ÁRPÁD: Bolyongó paletta (önéletrajz) 	 elfogyott 

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

LÉVAY ENDRE: Félálom után (monodráma) 	 elfogyott 

BURKUS VALÉRIA: Ibolya (Ferenczi Ibi rivaldafényben) 	 elfogyott 

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

GARAY BÉLA: A kulisszák világában (önéletrajz) 	 elfogyott 

BARANYI KÁROLY: Ikarosz szárnyán (önéletrajz) 	 elfogyott 

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

PETKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa (dokumentumripurt) 	elfogyott 

SOMOGYI PÁL: Máglya (egy életrajz vajdasági fejezetei) 	 elfogyott 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA: Vergődés (Farkas Béla napjai) 	elfogyott 

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

FEKETE LAJOS: A bujdosó visszanéz (önéletrajzi jegyzetek) 	elfogyott 

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

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

LÁNG ÁRPÁD: Idő  és művészet (aktivista írások) 	 elfogyott 

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

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

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

PETKOVICS KÁLMÁN: Áprilistól novemberig (dokumentumtiport) 	elfogyott 

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

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

IVANYI ISTVÁN: Visszaemlékezéseim életem folyására (önéletrajz) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: A sziklaember (Matko Vukovi č  életúti) 	 elfogyott 

KÁZMÉR ERNŐ : Levelek Szirmai Károlyhoz 	 elfogyott 

PATO IMRE: Az osztályharcos (Simokovich Rókus é'.tte és ,taplója) 	elfogyott 

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

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

ANDRUSK6 KÁROLY: Csépe Imre emberkéi (harminc illusztráció) elfogyott 

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

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

ALMASI GÁBOR: Szobortalan égaljról jöttem (önéletrajz) 	 80 dinár 

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

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



ÉLETJEL KÖNYVEK 

CSÉPE IMRE: Határdomb (vallomások) 	 elfogyott 

KOLOZSI TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919) 	 elfogyott 

PÁLINKAS JÓZSEF: Szabadka népoktatása (1678-1918) 	 elfogyott 

LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú (lírai emlékezések) 	 elfogyott 

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

SZEKERES LÁSZLÓ: Szabadkai helynevek (helytörténeti kézikönyv) 	elfogyott 

GAJDOS TIBOR: Emlékvár (regény) 	 elfogyott 

VIRÁG ÁGNES: Skarlát virág (versek) 	 8 dinár 

PETKOVICS KÁLMÁN: A kérdőjeles ember (dokumentumriport) 	elfogyott 

LACZKO ANTAL: Vasasrapszódia (versek) 	 elfogyott 

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

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

Nappalok horgonya (válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 	40 dinár 

GARAY BÉLA: Festett világ (színészek és szerepek) 	 elfogyott 

Jávorfácska (félszáz szajáni népmese) 	 elfogyott 

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

URBÁN JÁNOS: Sziromfészek (gyermeknovellák) 	 elfogyott 

MUHI JÁNOS: Mesélő  múlt (helytörténeti írások) 	 50 dinár 

DÉR ZOLTÁN: Szembesülések (kritikák, tanulmányok) 	 elfogyott 

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

A jövőben is élni (délszláv szerelmes versek) 	 elfogyott 

Susreti (maQarska poezija u Jugoslaviji) 	 elfogyott 

BODROGVÁRI FERENC: Pedagógia és elidegenedés (értekezés) 	80 dinár 

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

LÉVAY ENDRE: Az utak ismeretlenjei (elbeszélések) 	 100 dinár 

URBÁN JÁNOS: Látomás a fennsíkon (versek) 	 80 dinár 

SOMLYÓ ZOLTÁN: Szabadkai karnevál (válogatott írások) 	280 dinár 

LáNYI SAROLTA: Próbatétel (versek, novellák, napló) 	 230 dinár 

Dr. MILENKO PALIC—KISS ISTVÁN: Forrongó földvilág 
(Csantavér munkásmozgalma 1895-1945) 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA: Fölszállott a sármány (balladás versek) elfogyott 

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


