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BOSNYÁK ISTVÁN 

KORSZERŰTLEN MÁRCIUSI REFLEXIÓK ANNO 
DOMINI 1991 

Tisztelt közönség, rég vállaltam már hálátlanabb s ugyanakkor hálásabb el őadói 
témát is a mainál.* 

Honnan e látszólag képtelen szerephelyzet? Miért lenne az 1918/19-es 
magyar forradalmak történelmi témája egyidej űleg hálátlan és hálás téma is? 

Nyilván onnan e paradox helyzet, azért e furcsa ellentmondás, mert a XX. 
századi magyar társadalmi, szellemi, m űvelődési és művészeti progresszió ezen 
első  nagy, igazán jelentős történelmi időpontját különössé teszi a mai történ ő  
történelem s az idő  és hely, amelyben és ahol e forradalmakról emlékezni 
akarunk: Újvidék, 1991. március 10. 

Ismeretes kísérőjelensége a történelmi korszakfordulóknak és a társadalmi 
rendszerváltásoknak, hogy történelmietlenül viszonyulnak önnön el őzménye-
ikhez, még saját meghirdetett zsenge programjaik szerves előzményeihez is. 
Minden új korszak, minden új rendszer többé-kevésbé úgy tesz, mintha vele 
kezdődne az osztály, a nemzet, az állam vagy netán az egész emberiség prog-
ressziójának igazi története is, következésképp minden, ami az egykori konkrét 
történelmi térben és konkrét időben igenis élenjáró, előremutató, az eladdig 
meglevőnél legalább viszonylag haladóbb volt — most egyszeriben semmisnek 
minősül, vagy legjobb esetben is az alapvető, vaskos történelmi tényeket is 
mellőző  relativizálás áldozata lesz igaztalanul, tudománytalanul, történelmietle-
nül. 

A mindenkori új idők új ideológiájának és új, vagy csupán újdonsült, neofita 
ideológusainak egyféleképp nagyon is érthet ő  e túl buzgó öntömjénezése és túl 
merev, túlságosan hajthatatlan, s őt olykor egyenesen agresszív múlttagadása. Az 
időszerű  új tendenciák előretörésének ugyanis épp az ilyen viszonyulás az egyik 
gyakorlati előfeltétele, igaztalan, de hasznos, pragmatikus, a cél által szentesí-
tendő  machiavellista eszköze. Olyan instrumentuma, melynek lelkes, forrófej ű , 
megszállott alkalmazói, az új ideológia új vagy csupán neofita érvényesít ői ha 
akarnának sem tudnának holmiféle tudományos ténytisztelettel, hideg raciona-
lizmussal viszonyulni önnön új hitvallásuk tényleges el őzményeihez, részbeni 
kiváltóihoz, történelmi generátoraik valós valóságához. 

Nem kell sok szót pazarolni rá, milyen képtelen nemzettörténetet, s azon 
belül milyen fura progressziótörténetet eredményezhet a szóban forgó, a min-
denkori aktuális jelent abszolutizáló, a közelmúltat és távoli múltat pedig min-
denkor sz élsőségesen lebecsül ő  szemlélet. A sarkító, a képtelenséget képtelenül 
eltúlzó példálózás szemléletes eszközével élve, magyar viszonylatban például 
ilyet: 

* Elhangzott az újvidéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben, az Egyesület és a 
VMDK Újvidéki tagozata rendezésében megtartott, az 1848/49-es, 1918/19-es és 1956-os 
magyar forradalmaknak szentelt megemlékezésen. 
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Dózsa György parasztlázadása? — Ugyan, kérem, pöffeszked ő  parasztgőg, 
naiv, önerejével rosszul számoló parasztkirályi ábránd! Ellenben Rákóczi, az már 
igen 

Rákóczi? — Na ne tréfáljunk. Túlerőt lebecsülő, romantikus kuruckodás, 
álnépi nemes rebellió és semmi más! Nem úgy, mint Kossuth, aki .. . 

Kossuth? — Szép kis példa, csakugyan! Félúton megtorpanó jobbágyfelsza-
badítás, katasztrofálisan rossz kisebbségpolitika, elhibázott hadvezetés, eleve 
garantált kudarc! Viszont Károlyi Mihály, az már egészen más .. 

Károlyi? A vörös gróf? A grófnak és vörös demokratának egyaránt rossz 
magyar? Az ország történelmi integritását ügyetlenül eljátszó zugpolitikus? A 
wilsonizmus trükkjével naivul átejtett, királyi áldással lett köztársasági elnök? 
Lám, Kun Béla jól átlátott a wilsoni szitán, s ha rajta múlik .. . 

Kun Bélán? A moszkovita zsidó kalandoron? Még csak ő  játszotta el igazán 
az ország sorsát, ha nem nem is a wilsoni trükknek, de a kominterni világforra-
dalmi maszlagnak naivan és bután bedőlve! Vele szemben igenis Nagy Imre volt 
az első  e századi modern politikusunk, aki tudott és mert is országban gondol-
kodni és bátran szembeszállni egy gigantikus, vörösnek álcázott birodalom-
mal... 

Nagy Imre? — Na álljon csak meg a menet. Ő  is csupán reformálni akarta 
a veszendőre ítéltet, a megreformálhatatlant, miközben fogalma sem volt a 
modern piacgazdálkodás egyedül üdvözítő, a történelmi zsákutcából egyedül 
kivezető  útjáról, s az igaz, hogy ki akart siklani a KGST halálos öleléséb ől, de az 
föl se merült benne, hogy helyébe merészen kezdeményezze Magyarország 
csatlakozását — a NATO-paktumhoz .. . 

Tisztelt közönség, e karikatúraszerűen sarkított és talán bocsánatos példa-
sorral csupán azt szerettük volna érzékeltetni, milyen abszurd végkövetkezmé-
nye lehet a történelmi sorsfordulókon a történelmietlen múltszemléletnek. 
Márpedig najpainkban az 1918/19-es magyar forradalmak megítélése sem men-
tes egészen az efféle torzító szemlélett ől. Ha nem is a komoly, a ténytisztelet 
alapvető  tudományos igényéről le nem mondó historiográfiában, de a neofita 
bulvársajtóban s a posztszocialista mozgalmi közvélemény bizonyos részében 
mindenképp. 

Nos, mindenekelőtt ezért hálátlan ma e forradalmainkról ünnepi szándék-
kal beszélni. 

De hálátlan dolog azért is, mert színtéren van az í jító széls őség édestestvére, 
a konzerváló széls őség is. Ha előbbi a mosdóvízzel nagy könnyelműen kilottyin-
taná a XX. század polgári demokrata és szocialista forradalmainak szellemi, 
művelődési, népjóléti és egyéb ',gyermekeit" is, utóbbi csökönyösen, makacsul, 
dogmatikus szklerózissal zárkózik el az immár megkerülhetetlen, nyilvánvaló 
ténytől, hogy a szóban forgó forradalmi iimosdóvizek" igenis szennyesek, mocs-
kosak és túlontúl véresek is ahhoz, hogy életképtelen, torz méhmagzattá ne 
korcsosítanák ama ..gyermekeket" is .. . 

S épp e két szélsőség között adódik számunkra a kihívó harmadik út, avagy 
az árral és árakkal szembeni szuverén írástudói ',úszás" csábítása. Nevezetesen: 
az 1918/19-es forradalmaink azon hagyományelemeinek felvállalása, amelyek 
nézetünk szerint máris felszívódtak és felszívódnak a mai és holnapi demokrati-
kus közvélemény szociális, művelődési, etikai és esztétikai tudatába, s amelyek 
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ott, e feltartóztathatatlanul tovább demokratizálódó köztudatban afféle hazajáró 
jó lélekként fognak majd kísérteni az új id ők esetleges rossz kísértései idején .. . 

Milyenek is voltak hát, lényegüket tekintve, a szóban forgó forradalmaink? 

Tankönyvirodalmunk és történelmi publicisztikánk évtizedeken át szaj-
kózta a klisészerű  megfogalmazást: „Kikiáltották a Nemzeti Tanácsot ... Kikiál-
tották a polgári demokratikus Magyar Népköztársaságot ... Kikiáltották a 
Magyar Tanácsköztársaságot ..." S e szóhasználat révén alighanem a köztudat 
elemévé lett a téves, vagy legalábbis igen pontatlan történelmi képzet, miszerint 
e forradalmaink amúgy «felülről jöttek", «dekrétumszer űen" léptek színre, egy 
felvilágosult és rebellis politikus-elit «csinálta meg" őket távolba látó vagy éppen-
séggel végzetesen szűk látókörű  megszállottsággal .. . 

Holott igaz ugyan, hogy a Függetlenségi Párt, a Radikális Párt és a Magyar 
Szociáldemokrata Párt vezet őgarnitúrája 1918. október 25-én közös dekrétum-
mal szentesíti a Nemzeti Tanács létrejöttét, ám mi volt ennek az ünnepélyes 
aktusnak a kevésbé ünnepélyes történelmi háttere és közvetlen el őzménye? — Az 
a körülmény, hogy az « őszirózsás forradalmat" megelőző  hétéves Tisza István-
uralom valójában a nagybirtok és a finánct őke szívós osztályszövetségének az 
uralma volt, amikor is az ország javainak legnagyobb részén a nagybirtokos 
arisztokrácia, az ezerholdasok kasztja és a finánct őke ötven — írd és mondd: 
ötven, azaz félszáz — családja osztozkodott, háttérben «a feudális vonásokkal 
ékes, grófok és dzsentrik álmait őrző  államgépezettel", öreguras Habsburg-bü-
rokráciával, féktelen kizsákmányolással, s mindezek tetejében azzal a szerencsét-
len «tagállamisággal" is egy olyan Monarchiában, ahol «a két uralkodó nemzet 
együtt sem tette ki a lakosság többségét", minek folytán e fura «dualista nemzet-
állam" szükségképpen min ősült „a nemzetiségek Európa közepére kiállított ka-
lodájának" — miként a Károlyi-forradalom társadalmi hátterét és szociológiai 
erjesztőit a kérdés kiváló szakért ője, Hajdu Tibor jellemzi. Nem a hármas párt-
koalíció politikai= hatalmi közérdeke, s még kevésbé vezet őinek politikusi-kar-
rierista magánérdeke sürgette hát 1918 őszén a Nemzeti Tanács ún. «kikiáltását", 
hanem a magyar középostály, a kis- és középt őke, a kispolgárság, a polgári 
értelmiség, s persze a föld nélküli s a kis- és középparasztság meg az ipari mun-
kásság s a vesztes háborúból hazatér ő  katonaság egy dologban — ti. a földesúri és 
finánctőkés oligarchiával szembeni reálérdekben — alapjában véve megegyez ő , 
közös elégedetlensége, közös antifeudális irányultsága. Október 25-én ,kikiáltot-
ták" a Nemzeti Tanácsot? Október 31-én — micsoda megtéveszt ő  látszat, a 
«felülről jövő" forradalom megtéveszt ő  látszata! — maga a király nevezi ki Károlyi 
Mihályt, éspedig József főherceg asszisztenciájával, a Nemzeti Tanács miniszter-
elnökévé? November 13-án pedig a király által ,kinevezett" Károlyi Mihály 
kormánya az, amely hasonló szertartásossággal «felkéri" a királyt a lemondásra, 
hogy három nap múltán ',kikiálthassa" a Magyar Népköztársaságot mint önálló, 
független polgári demokratikus államot? — Igen, a történelmi színpadon mindez 
így, ilyen szertartásosan zajlott, az Ady Endre és a radikális-liberális magyar 
értelmiség által oly kitartóan ostorozott «úri Hunnia" úri szertartásrendjéhez 
illően. Azonban e történelmi színpad történelmi színfalai és drapériái mögött már 
évek óta — valójában a világháború harmadik esztendejét ől kezdve — a «prózai" 
munkabeszüntetések és tömegtüntetések zajlanak, egyre gyarapodik a katona-
szökevények tábora, sokasodnak a hely őrségi zendülések, kitör a pécsi katona- 
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lázadás, 1918 januárjában pedig az általános politikai sztrájk, majd júniusban a 
félmillió munkást megmozgató repríz következik, s ama bizarr királyi/f őhercegi 
gesztust is közvetlenül az el őzi meg, hogy a fővárosi fegyveres munkásság és 
katonaság tömegfelvonuláson követeli a Köztársaságot .. . 

Kell-e külön is emlékeztetni arra, hogy a forradalom második hulláma, a 
Magyar Tanácsköztársaságot valósággal kikényszerít ő  tömegmozgalmak és meg-
mozdulások csak még jobban kidomborítják a forradalom ',alulról jöv ő" jellegét? 

Az 1918. november elején, közvetlenül az ', őszirózsás forradalom" diadala 
után kitört, a vidéki csendőrség nagy részét és az államapparátus községi szerveit 
elkergető  ',valóságos parasztforradalom [...), amelynek mélysége és kiterjedése 
nagyobb volt, mint a szomszéd országok bármelyikében" (Hajdu Tibor); a sze-
gényparasztság spontán, a földreform-törvény meghozatalát is fegyorsító földfog-
laló mozgalma 1919 februárjának végén; a termelöszövetkezetek ugyancsak 
spontán szaporodását eredményez ő  újabb szegényparaszti zendüléshullám már-
cius első  felében; a Népköztársaság látszólag össznemzeti érdekeket képvisel ő  
nemzeti tanácsainak hatalmi intézményét kiegészít ő, szociológiailag mintegy 
konkretizáló munkástanácsok sokasodása már 1918 novemberét ől kezdve; a 
salgótarjáni bányavidék forradalmi zendülése és hatalomátvétele a regionális 
Munkástanács révén 1919 januárjában; az üzemi munkáshatalom tömeges 
kibővülése a gyári munkásellen őrzés intézményével már 1919 januárja és február-
ja folyamán; az alföldi munkástanácsoknak a munkásság hatalomátvételét nyil-
vános határozatban sürgető  kongresszusa március 2-án; a Budapesti Munkás-
tanács államosítást követel ő  határozata március 7-én; a Somogy megyei mun-
káshatalom uralomra jutása a megyei direktórium révén március 10-én; ugyanez 
Borsod megyében március 20-án, egy nappal a Magyar Tanácsköztársaság ún. 
',kikiáltása' előtt .. . 

Nos, ha egységben szemléljük ezeket az önmagukban is igen beszédes 
tényeket, lehet-e kétségünk afel ől, hogy a magyar ',őszirózsás forradalom" törté-
nelmileg felbecsülhetetlen érték ű, mindenekelőtt antifeudális és polgári de-
mokratikus vívmányait nem holmi újabb dekrétumok, pártközi megállapodások 
és külügyi jegyzékek minősítették át népi demokratikus vívmányokká, hanem a 
magyar szegényparasztság, munkásság, nincstelen katonaság és az Ady Endre-i 
',éhe a szónak, éhe a szépnek" elemi hiányától tovább sarkallt értelmiség közös 
forradalmi radikalizmusa? — Az oroszországi bolsevik párt magyar szekciója 
maroknyi vezet őgárdájának hazatérése 1918 novemberében s pártalakítása no-
vember 24-én? A Kommunisták Magyarországi Pártjának és a Magyar Szociálde-
mokrata Párt bal szárnyának titkos tárgyalásai és végül a pártegyesülés 
deklarálása a Tanácsköztársaság létrejöttének el őestéjén? Az oroszországi ma-
gyar hadifoglyok tömeges hazatérése? Az antant újabb, valójában teljesíthetetlen 
területi követeléseit kifejez ő  híres/hírhedt Vix-jegyzék átadása? — Igen, mindez 
és megannyi más körülmény is közvetlenül közrejátszott a Károlyi-kormány 
lemondatásában és az új, munkás-, paraszt- és katonai tanácshatalom létrehozá-
sában. De szem el ől téveszthetjük-e azt az alapvet ő  szociológiai tényt, hogy az 
',őszirózsás forradalom" hatalmas vívmányainak további radikalizálása els ősor-
ban mégiscsak az itthoni magyar tömegek ',alulról jöv ő" szociális és politikai 
mozgalmának az eredménye volt? S nincs-e abban valami történelmi jelképesség 
is, hogy a Kommunisták Magyarországi Pártja 1919. november 24-én alakult 
meg, a leendő  Tanácsköztársaság egyik legfőbb generátora, a Budapesti Mun- 
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kástanács pedig már hetekkel el őbb, ti. november másodikán? Nem kell-e tehát 
igazat adnunk e két, egymásba szöv ődő  forradalmunk imént idézett jeles törté-
nészének, aki szerint az 1918 januárjában alig elkezd ődött, az év októberében 
pedig elmaradt, azaz polgári demokratikus irányt vett magyar szocialista forra-
dalmat közel sem a Kommunisták Magyarország Pártja ',csinálta" meg 1919 
márciusában holmiféle ',titokzatos, földalatti összeesküvésekkel, Moszkvából 
kapott tengernyi pénzen, ahogy a [...] Tormay Cecilek tudni vélték s ahogy 
elhitette nyájas olvasóival egy-két jó nev ű  publicita, s őt történettudós is'? És nem 
kell-e intime is méltányolnunk e neves történettudós axiomatikus kitételét, 
melyet századunk nemzetközi mozgalomtörténete, de a hozzánk karnyújtásnyira 
eső  közelmúlti történések is oly ékesen tanúsítottak, nevezetesen azt, hogy 
„kicsinálni, kikonspirálni puccsokat lehet, de népforradalmakat soha"? 

Tisztelt ünneplő  közönség, az eddigiek során is 1918/19 magyar forradal-
mairól, két egymásba szöv ődő  s a történelmi tények ,,konok" halmazának sutba 
vetése nélkül egymástól el sem választható forradalomról szóltunk. Adjuk most 
hozzá e tényekhez még azt is, hogy e két forradalmunk szervesen összeforrott az 
őket kivívó közös politikai er ők, a közös vagy legalábbis hasonló hatalmi intéz-
mények, s bizonyos közös vívmányok révén is. 

Ismeretes például a Magyar Szociáldemokrata Párt s kiemelked ő  vezető i — 
Szántó Béla, Lendler Jen ő, Garami Ernő, Kunfi Zsigmond és mások — szerepe 
mindkét forradalmunkban, s tágabb értelemben is az élszerepl ők viszonylagos 
azonossága; miként Hajdu Tibor állapítja meg, a Tanácsköztársaság kivívásának 
forradalmi élcsapatát valójában és jórészt azok alkották, ,.akik az elmúlt október-
ben puskalövés nélkül, őszirózsával fegyverük csövén foglalták el a régi rend 
hadállásait". Másrészt, a Tanácsköztársaság még a hatalom alapintézményeiben 
is a Nemzeti Tanács, illetve a Népköztársaság hagyományát viszi tovább, ti. a 
tanácsok intézményét, a Nemzeti és Katonatanácshoz hozzáadva a Munkás- és 
Paraszttanács institúcióját is. Harmadsorban viszont, a Népköztársaság népjóléti 
politikája s demokratikus művelődés- és tudománypolitikája például különösebb 
módosítások nélkül is jól beillett a Tanácsköztársaság általános koncepciójába, s 
ezeket a fontos ,, őszirószás" vívmányokat ilyképpen még radikalizálnia sem 
kellett, csupán folytatnia. 

Mindezek alapján úgy tűnik hát számunkra, hogy századunk nemzeti 
történelmének e nem egészen tíz, sorsdönt ően fontos hónapja mintegy jó el őre 
',gondoskodott" róla, hogy e két forradalmat a boldog utókor — például a mai jelen 
is — ne tudja majd szétválasztani és egymás kárára szembeállítani: ha az ,, ősziró-
zsás forradalmat" tagadjuk, vele együtt azokat a vívmányokat is tagadjuk, ame-
lyek szervesen fölszívódtak a Tanácsköztársaságban, és fordítva: amennyiben a 
Tanácsköztársaságot negligáljuk, vele együtt az „ őszirózsás forradalom" önmagán 
túlmutató eredményeinek jó részét is megtagadjuk, akaratlanul is. 

De milyen közös vagy hasonló vívmányokat is tartunk, a már említetteken 
kívül, ma is életeseknek, a merőben más történelmi és társadalmi viszonyok 
közepette is vállalhatóknak, alapvet ő  demokratikus hagyományelemekként ma 
és holnap is megbecsülendőknek? 

A Nemzeti Tanács februári földreformtörvénye és részleges földreformja; 
ún. néptörvényeinek szociális, politikai és emberjogi vívmányai: a sokaság-köz-
pontú szociálpolitika, a tömegek életszínvonalának javítása, a munkanélküliek 
segélyezése, a polgári szabadságjogok körének kiszélesítése a gyülekezés és szer- 
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vezetekbe tömörülés korlátlan jogával, nem utolsósorban pedig a sajtócenzúra 
eltörlése; a Tanácsköztársaság esetében viszont: a nyolcórás munkaid ő  rendeleti 
bevezetése; a munkavállalás jogának szentesítése az alkotmányban; az ipari és 
mezőgazdasági termelőmunka díjazásának javítása; a társadalombiztosítás s kü-
lön a betegségi és balesetbiztosítás kiterjesztése valamennyi bérb ől élő  dolgozóra 
és szövetkezeti tagra; ingyenes egészségügyi ellátás; a társadalom legelesettebb 
rétegei iránti külön gondoskodás; gyermek-, tanonc- és anyavédelem; a n ők 
egyenjogúsítását szorgalmazó rendelkezések; a titkos szavazás jogköréb ől eladdig 
kirekesztett tömegek: a fiatalok, a n ők és a dolgozók bevonása az áprilisi vá-
lasztásokba; a faji, nemzeti és kisebbségi diszkrimináció törvényen kívül helye-
zése s a kisebbségi nyelvhasználat korlátozásának tiltása a júniusi alkotmánnyal; 
az összes iskolák és tanintézetek államosítása; a 14 éven aluli gyerekek kötelez ő  
iskoláztatása a nyolcosztályos népiskola révén; ingyenes oktatás minden tanul-
mányi fokon; a népművelés kiterjesztése a feln őttek tömegeire is; a művelődési 
élet kulcsfontosságú intézményeinek demokratizálása; a tudományos és m űvészi 
alkotás szabadságának viszonylagos kiterjesztése ... Mind-mind olyan vívmá-
nyok ezek, amelyek az elmúlt hét évtized során szervesen beépültek szociális, 
jogi, politikai, művelődési, tájékoztatási, tudományos és m űvészeti köztuda-
tunkba, mégpedig olyannyira, hogy immár természetesnek, maguktól értet ő -
dőknek tartjuk őket, s alig is vagyunk a tudatában annak, hogy e civilizatorikus 
vívmányok nemcsak az egyetemes XX. századi progressziónak, de az e századi 
saját forradalmainknak a táptalajában is gyökereznek. 

Tisztelt hallgatóság, sz űkebb pátriánkban dr. Mészáros Sándor adatgazdag 
munkája, A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak c. könyv tudatosította annak 
idején, hogy vidékeinknek is milyen jelentős szerepe volt forradalmainkban. 
Nemcsak a Magyar Nemzeti Tanácshoz csatlakozó bánáti 29. közös gyalogezred, 
majd a Tanácsköztársaság létrejötte után mindössze tíz nappal megalakult, 
1100-1800 főnyi legénységből álló bácskai vörösezred és számos más, vajdasá-
giakat is tömegesen soraiba fogadó vörösegység fémjelzi vidékeink aktív szerepét 
a tíz hónapnyi forradalmi eseményekben, hanem a helyi, megyei és központi 
tanácsokban, városi és megyei direktóriumokban, vörösőrségekben és másutt 
tevékenykedő  honfitársaink százai és ezrei is. Nemcsak magyarok, hanem vajda-
sági (és horvátországi) szerbek, horvátok, bunyevácok, németek, zsidók és más 
nemzetiségűek sokasága vette ki tevékeny részét az eseményekb ől forradalmaink 
közkatonájaként, ún. kisaktivistájaként, ám a kiemelked ő  forradalmár-egyénisé-
geink, az Andorka Sándorok, Udvardi Jánosok, Sinkó Ervinek, Svetozar 
Mošorinskik, Ivan Matuzovićok és Lazar Vukičevićek száma is több tucatra 
tehető. 

Mindezek okán mi vajdaságiak a helyi, az itteni közös társadalmi grog-
• resszió hagyományelemeként is a magunkének tudhatjuk forradalmainkat, de 
ugyanakkor a nemzetköziség szépséges történelmi példájaként is. 

Minden forradalomnak vannak kérészélet ű  és tartós eredményei, nyilván-
való fogyatékosságai és fatális ballépései is. Miközben 1918/19 hagyományáról 
kritikai tudattal fejtjük le az érvényét vesztett, medd ő  vagy éppen negatívvá lett 
hagyományréteget, mindenkorra el őttünk marad egy életes és életképes tradíció-
készlet is, mely az emberi életforma és közösségi lét soha véget nem ér ő  demok-
ratizálódása és humanizálása főirányába mutat. 

Bánjunk hát vele lehet őleg jó sáfárként. 
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BOTKA FERENC 

A HHÍD-SZEREP" ÉS VÁLTOZÁSAI (3.) 

Hasonlóan feszült, bár távolról sem ilyen végletesen kiélezett volt az emigráció 
vélekedése Móricz Zsigmond munkásságát illet ően. Mint láttuk, 1924-ben Zalka 
meleg hangon méltatta a Tündérkertet, 94  s Lukács György még 1926-ban is 
kijelenti, hogy Móricz 'művészileg toronymagasan áll a mai Magyarország összes 
írói felett", s csupán társadalomszemléletének ',kispolgári" jellege akadályozza 
abban, hogy igazán nagyot alkosson. 95  Két évvel kés őbb azonban a 100% cikk-
írója — feltehetően Gábor Andor — már renegálást" emleget történelmi regé-
nyeivel kapcsolatban, s a húszas évek közepén keletkezett munkái kapcsán 
kijelenti: ,,Ma a parasztot már az úr szemével nézi, nem mint régen (ha nem is 
következetesen) az urat a paraszt szemével". 96  Arról nem is szólva, hogy e 
',bírálattal" egyidej űleg a lap Parasztregények háromrészes szemléje Móriczcal 
szemben megkísérli Kodolányi Jánost és Gergely Sándort a magyar próza maga-
sabb posztjaira iikijátszani". 97  

A moszkvai emigráció rövid kis glosszái se nem méltatnak, se nem elemez-
nek. Itt-ott még elismerik Móricz tehetségét, hogy azután annál nagyobb hévvel 
vonhassák felelősségre iiingadozásai" és ,,következetlenségei" miatt, hogy egyál-
talán uszóba áll" a ',hivatalos Magyarország képvisel őivel", 98  s hogyha ',radiká-
liskodik", azt csak számításból teszi. 99  Egyáltalán: bármit csinál, már eleve 
,,ködmönforgatással" gyanúsítják, még hogy ha történetesen jó ügy mellett és a 
legjobb szándékkal teszi is le a garast. Mint például 1931-ben, amikor szlovákiai 
útjáról hazatérve hitet tesz a felvidéki haladó fiatalok ,,új arcú" — a hazainál 
európaibbnak és kultúráltabbnak mondott — hazafisága mellett, s ezért a fél 
ország rátámad. loo  (Az írónak ez a kiállása nemcsak azért volt ingerl ő  a jobboldal 
számára, mert az ',anyaország" turulos, leventés fiatalságával szemben emelte 
magasra az elcsatolt területek falujáró mozgalmát, a ',sarlót", hanem legf őképpen 
azért, mert a sarlósok, az antanttól ',fert őzött" nemzetközösség — a ,.mindent 
vissza" revíziós politikának is útjában állt.) A moszkvai glosszaírót az se gy őzi 
meg, hogy a nyilatkozó kijelentései ellen még a vármegyék is tiltakoztak, — ő  
akkor is csak a magyar fasizmusnak való ,,behódolást" hajtogatja. 101  Igen, Móricz 
szabad préda immár ezen a tájon, akinek akár a szavait is következmények nélkül 
is lehet kiforgatni. 

Ezt teszi Hidas Antal is, méghozzá olyan koncepciózusan, hogy rágalommal 
egyenértékű  elcsúsztatására" — egy egész verset, s őt verseskötetet épít. 

Az alap — egy riportsorozat, amelyet Móricz 1927 els ő  felében, Az Estben 
tett közzé, s amelyben — riporterként — Mayer János földm űvelődésügyi, Kle-
belsberg Kuno kultusz- és Hermann Miksa kereskedelmi minisztert szólaltatja 
meg munkájáról és terveiről. 162  A baloldal igen rossz néven vette az írónak ezt a 
lépését, amelyben — valljuk be — volt némi naivitás, s áthatotta egy újfajta 
nemzeti egység kialakításának az illúziója is. 163  Vitába lehetett volna szállni 
ezekkel az interjúkkal, érvekkel küzdve koncepciójukkal, de semmiképpen sem 
úgy, hogy elítélésük érdekében — egyszerűen megmásftjuk idézett szövegeiket. 
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Úgy látszik azonban, egyesek számára az utóbbi látszott .hatékonyabbnak" és 
ncélszerűbbnék". A hazai mez őgazdaság sorsáról szóló beszélgetésben ugyanis a 
miniszter a következ őkben jellemzi az országos helyzetet: ,,A közhangulat kit űnő. 
Láttam a választásoknál. Én egy olyan vidékr ől való vagyok, ahol csak ellenzék 
volt mindig. Mert a magyar ember nem olyan, hogy még ha az es ő  nem esett, 
annak is Tisza Kálmán az oka, de ami jó volt, azt senki sem írta a kormány javá-
ra ... Most? ... Most csak ki kell ejteni Bethlen István nevét, mindenütt éljenez 
a kisgazda társadalom ..." 

Igen, ezeket a mondatokat Móricz Zsigmond írta, de azok nem saját szavai. 
A miniszter véleményét idézi, aki nem a parasztság egészér ől, nem a falusi 
nincstelenségről s még kevésbé a munkásokról beszél, hanem teljesen egyér-
telműen a kisgazdákról, azok jó hangulatáról és termelési kedvükr ől. 

Mindezt úgy kiforgatni, hogy az ',idézet" a fentieknek szinte az ellenkez őjét 
sugallja, nevezetesen azt, hogy „Mórisz Zsigmond 1927 április havában azt írta 
Az Estben, hogy amerre gróf Bethlen jár, ujjonganak a parasztok" — ez egy-
szerűen ellenkezik minden írói tisztességgel. S ha valaki a fenti szavakat arra 
használja , hogy velük — mint kvázi hazugsággal — az egész ország hangulatát 
jellemezze, majd ezt követ ően nagy garral leleplezze" ezt az önmaga által 
konstruált .,állítást", méghozzá úgy, hogy a közmegelégedés és ',ujjongás" helyébe 
egy ugyanolyan hazugságot: egy minden alsó társadalmi réteget átható forradal-
mi hangulatot állít, s e toporzékoló és lángoló türelmetlenség jegyében kezd 
szellemeskedni Móricz riportjának opportunus volta felett, mindez nemcsak az 
elkövető  írói, de emberi tisztességét is megkérd őjelezi. S végső  soron annak a 
verskötetnek a hitelét, szavahihet őségét is felveti, amelynek mottójául épp az így 
keletkezett verset választották. [Hidas els ő  Moszkvában kiadott kötetér ől, a 
Folyik a pörről (1930) van szó, amelynek orosz fordítása Magyarország ujjong 
(1930) címmel jelent meg.) 

S &csúsztatások" sorát még mindig nem fejezhetjük be. Röviden érinte- 
nünk kell az úgynevezett platformtervezetet is, amelynek megszövegezése Ma- 
theika János nevéhez fűződik. Igaz azonban, csak oly módon, hogy fogal- 
mazásában egy kollektíva: Barta Sándor, Hidas Antal, Illés Béla, Madarász Emil 
és Zalka Máté, lényegében véve a RAPP egész magyar szekciója nevében járt el. 

1931 legelején vagyunk, néhány hónappal a nemzetközi forradalmi iroda- 
lom győztes harkovi konferenciája után. A konferencia külföldi és magyar 
részvevői — követve a Lityeraturnaja Gazeta egykori felhívását: Ki a gyárakba és 
üzemekbelo4 — buzgón járjak (vagy már be is jártak?) a mutogatni való kolhozo- 
kat és az új ipari létesítményeket, hogy közvetlen szemtanúkként is beszámol- 
hassanak az ötéves terv sikereir ől. lo5  Tart, sőt egyre erősödik a RAPP-on belüli 
lendület, amely ismét napirendre t űzte a totális hegemóniáért való harcot, még 
azon az áron is, hogy a szövetség egyes kisebb csoportjai — így például az 
úgynevezett Lityeraturnij Front — oppozícióba vonulnak. loó  A RAPP magyar 
szekciója igyekszik lépést tartani az eseményekkel — legalábbis ez érz ődik ki a 
nagy garral közzétett határozatából, amely a Na Lityeraturnom Posztu címolda- 
lán szintén „állást foglalt" a fenti csoport kiválása ellen, s egyben hitet tett a 
szövetség kemény nna-posztu"-s vonala mellett. 107  Az ',igazi" cselekvéshez azon- 
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ban B. Kor hírhedt felhívása: Nem útitárs, szövetséges vagy ellenség lob  adta meg 
a végső  lökést. 

A szekció egyes tagjai úgy érezték: ütött az óra, nekik is sürg ősen tenni kell 
valamit, ha lehet: minél látványosabbat és hangosabbat. 

(Pedig hát igazán senki sem várta el ezt a túllihegést, nemhogy az írótársa-
dalmon, de még a szélesebb közvéleményen belül sem. B. Kor for-r-radalmi 
felhívására a Prozsektor szatirikus rajzzal válaszol. K. Jeliszejeva hagyományos 
istállót vetít elénk, a háttérben testes traktort ábrázoló plakát. A jászol el őtt 
kétségbeesett paci ágaskodik és a következ őket „magyarázza": — De értsétek meg, 
elvtársak, nem ellenség vagyok, hanem a mez őgazdasági forradalom h ű  útitár-
sa! 109 

De hát a magyarok, úgy látszik, a Prozsektort csak akkor olvasták, amikor 
megjelentek benne.) 

A„ lépés" végül is több is, meg kevesebb is lett, mint amit B. Kor írása sugallt. 
E pillanatban is harci program, csakhogy magasabbra tör, mint az egyszer ű  
felhívás. Olyan — minden fontosnak látszó kérdésre kiterjed ő  — „alapdokumen-
tum" lett belőle, amely egyben ',mérce" is kívánt lenni. Határozat, amely „biztos" 
és csalhatatlan eligazítást ígért a magyar proletárirodalom „fejl ődéséhez" bel- és 
külföldön egyaránt. Amely el őször is komolykodó látleletet ad a spolitikai er ővi-
szonyokról, majd megfogalmazza az irodalommal kapcsolatos legf őbb ,elméleti" 
tételeket, s ezek „birtokában" felméri a múltat, értékeli a jelent — és öntudatos 
mozdulattal megmutatja a jöv ő  teendőit is. 

Matheika, aki időközben a Sarló és Kalapács Proletárirodalom rovatának 
és a nemzetközi szövetség folyóiratának, a Vesztnyik Inosztrannoj Lityeraturi-
nak, majd utódjának, a Lityeratura Mirovoj Revolyucijinek a szerkesztésébe is 
bekapcsolódott, hallatlan ambícióval dolgozott e „platformnak" elnevezett fogal-
mazványon, amelyet az 1931. április 8-án tartott csoportülés hagyott jóvá, azzal 
a határozattal, hogy júniusi számában a Sarló és Kalapács tegye azt közzé, nyisson 
vitát fölötte, s utóbb, annak lezárása után az egész anyagot jelentesse meg a 
folyóirat Könyvtárának szépirodalmi sorozatában. 

Nem célunk e hírhedt dokumentum részletes elemzése. Botladozó, magyar-
talan stílusa és hangvétele ,kiteljesedése' annak a magatartásnak, amellyel 
kapcsolatben „kaput", a pokolba vezet ő  út ,.bejáratát" emlegettük. Filozófiai 
alapműveltséget nélkülöző  ',szemlélete" azonos azzal a vulgármarxizmussal, 
amely már a Sarló és Kalapács Évkönyv bevezetőjében és Réz András írásaiban 
megnyilatkozott. 110  A tőkés rend, úgymond, felbomlóban, „általános válságban" 
van, a pogári kultúra nemkülönben: „A burzsoázia betöltötte történelmi hivatását 
és az emberiség fejlődésében véglegesen lezáródott az a fejezet, amelyben pozitív 
szerepet játszott." Ezzel szemben áll: a szocialista gazdasági alap „biztos" (sic!) 
lefektetése, az új kultúra — és a proletárirodalom. Amelynek f ő  jellemzői, így a 
platform, a dialektikus materializmus alkalmazása (más helyütt: az „elsajátításá-
ért való harc"), illetve, hogy művelői „az irodalmat az aktuális osztályharc konkrét 
szolgálatába állították", méghozzá úgy, hogy személyesen és tevékenyen is részt 
vesznek „a proletariátus felszabadító harcában". Végül: a gy őztes irodalmi moz-
galom egyetlen irodalompolitikai feladata (némi iróniával fogalmazva) az, hogy 
fogadja (és sűrű  és kemény bírálatokkal el ősegítse) a „válságba jutott" kispolgári 
írók közeledését, akik számára egyetlen járható kiút létezik: a proletárirodalom. 
(A munkáslevelezők írokká emelésének a kérdését ehelyütt most elhanyagolhat- 
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juk, mert — kell őképpen el nem ítélhető  módon — a ,,platformban" Matheika 
János sem emelte ezt ki megfelel ő  hangsúllyal. 111  

• Az előzőekben hosszan időztünk e magatartásforma kialakulásánál. S 
mégis e ',végeredmény" láttán csak áll az ember s még ezután sem tudja teljes 
valóságában felfogni ennek az önteltséggel összefonódott vakságnak, e lidércál-
mokat kergető  akarnokságnak a határait, illetve parttalanságát. De nem is ez a 
célunk. 112  

Ehelyütt, a ,.híd-szerep" néz őpontjának megfelelően, egyetlen kérdéssel 
kívánunk foglalkozni: azzal a mondattal, amely a magyarországi kispolgári ',in-
telligencia" képvisel őinek ..szemléjében" azt állítja József Attiláról, hogy az ,.a 
fasizmus táborában keresi az utat". (Végül is ez azaz állítás, amelyet a tervezetb ől 
a legtöbbet idéznek, a amely a szélesebb közvéleményében is leginkább 
rögződött.) 

Először a ',fasiszta" jelz őről kell elmondanunk, hogy tartalma nem azonos 
azzal, mint ami napjainkban, a koncentrációs táborok és a második világháború 
rémtettei után hozzá tapad. 1931-ben — az olasz és német példák nyomán — a 
fasizmus elsődlegesen a társadalmi kérdések, feszültségek felülr ől, állami úton 
való ',kezelését" jelentette (beleértve ebbe természetesen a baloldal er őszakos 
elnyomását és a dolgozók gazdasági követeléseinek kordában tartását.) A faji 
megkülönböztetést napirendre t űzte ugyan, de távolról sem olyan hangsúllyal, 
mint évekkel később, a hitleri hatalomátvétel után. 113  Ilyen ..szűkített" formában 
azután a széls ő-, de mint látni fogjuk: még a ,közép"-bal fórumokon is könnyen 
és félkézzel osztogatták ezt a jelz őt, különösképpen az emigrációban. Megkapta 
ezt, mint láttuk, Kassák is, 114  Móricz is, i i5 de még a Nyugati s és a szelíd lelkületű  
Áprily Lajos is. 117  Fejéhez vágta ezt József Attilának maga Kassák, illetve az 
általa szerkesztett Munkában Nádas József is; azt találgatva, vajon ki írhatta a 
KMP elméleti folyóiratában, a Társadalmi Szemlében a Munka, illetve a szer-
kesztője elleni támadást: 118  — így »finom« gúnnyal Nádas - valaki a lap 
marxista munkatársai közül. Talán Lakatos Péter Pál vagy József Attila, akiket 
a T. SZ. a fasiszta Előőrstől vett át, ahol néhány hónappal ezel őtt még rovatve-
zetők voltak ..." 119  

Ne sajnáljuk a kitérőt, tisztázzuk rögtön ehelyütt: József Attila és barátja, 
Lakatos Péter Pál sohasem voltak az El őőrs rovatvezetői. Igaz, jelentek meg a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre által szerkesztett lapban írásaik, ám e vádak elhangzása 
előtt csaknem két évvel, 1929 októbere és 1930 januárja között. S azért csak ilyen 
rövid ideig, mert a lap főszerkesztőjét ingerelte ,renitens" hangjuk, amely, úgy 
tetszett — s talán nem is jogtalanul —, összefügg az El őőrssel többé-kevésbé 
összefonódó Bartha Miklós Társaság balratolódásával. (Más kérdés, hogy mindez 
nem tartott sokáig. A társaságban hamarosan a jobboldal kerül felül, s József 
Attiláék 1930 novemberében innen is távoznak.)i o 

Az is igaz, hogy e rövid közjátéknak 1932-ben is akadt folytatása. Az 
összetételében és politikai irányzatában am őbaszerűen változó Bartha Miklós 
Társaságban egy jobboldali periódus után ezúttal ismét, s őt minden korrábbinál 
erősebben megnő  a baloldal befolyása; oly mértékig, hogy még kommunista 
frakció is alakul. József Atilla és Lakatos Péter Pál ismert alakjai e frakciónak; 
a költő  még kisebb megbízást is elvállal: a közgazdasági szekciót vezeti. 121  
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Ezt 1932-ben minden Budapesten tevékenyked ő  baloldalinak — így a 
glossza írójának is — illett tudnia. Gunyoros megjegyzése és vádaskodása tehát 
nem tanúskodik kifejezett jóindulatról. Egyébként szerkeszt ője sem galamb-
epéjű. A kommunistáktól kapott ',mintákat" — s főleg jelzőket — ő  is továbbadja. 
A ,,Mitlüufer"-t — Majakovszkij kapja halála alkalmából, 122  a rendőrségi besúgás 
vádját pedig — Gaál Gábor, miután az helyt ad a Korunkban a Munka elleni 
támadásoknak. 123  

Az Előőrs felemlegetése természetszer űen meglódította a ..filosz" fantáziá-
ját. A lap arculata valóban ellentmondásos, b őven helyt kaptak benne jobboldali 
megnyilatkozások, nem is szólva főszerkesztőjének akkori politikai nézeteiről. 
Így joggal merülhet fel a kérdés: vajon nem az El őőrsben megjelent írások, illetve 
a lap politikai min ősítése kapcsán osztották ki Moszkvában a költ őre a fasiszta 
jelzőt? Hiszen kétezer kilométerre Budapestt ől nemigen tudhattak arról, hogy 
őt nem Bajcsy-Zsilinszky Endre ',vonzotta", hanem egy sz űkebb, a Bartha Miklós 
Társaságban is megforduló baloldali kör, amelynek egyes tagjai, így Lakatos 
Péter Pál, az Előőrshöz is bejáratos voltak. József Attila írásai az ő  közvetítésével 
jutottak el a szerkesztőségbe. 124  Hiába sorakoztatjuk azonban egymás mellé a 
költőnek az Előőrsben megjelent verseit — Ahácokhoz, Betlehem, Harmatocska, 
Bethlen István — és a teljes névvel aláírt cikkeit Pintér Jen ő  magyar irodalom-
történetéről és az Új Magyar Föld antológiáról —, ezekben még a legárgusabb 
szemű  proletárkritikus sem tudott volna olyan részletet felfedezni, amely alapján 
a kérdéses következtetést levonhatta volna, — ha ugyan az El őőrs valaha is 
eljutott Moszkvába. 

Vagy a Fábián Dániellel közösen írt Ki a faluba című  röpirat lenne a corpus 
delicti, amely még a költő  premarxista, az ország megújulását népi-paraszti 
alapon meghirdető  nézeteit tükrözi? Ennek a .,fajiságtól" tarkálló terminológiája 
— amely ugyan távolról semjelentette a korabeli szóhasználatban azt, amire ma 
felkaphatnánk a fejünket -125  viszont olyan mennyiségben nyújt — s nemcsak 
nyelvi alapon, de a falu- és földkérdés megoldásának mikéntje tekintetében is — 
támadási felületet bármely balos szemlél ő  számára, hogy azt senki fia glossza 
nélkül nem úszta volna meg a Sarló és Kalapácsban. (Szegény Móricz Zsigmond 
sokkal kisebb dolgokért is megkapta a magáét.) 

Pedig volt a röpiratnak ilyen balos visszhangja. Haraszti Sándor a kolozs-
vári Korunkban egyszer űen ,,magyar eszeseknek" nevezte szerz őit, s legelsőként. 
írja le József Attilával kapcsolatban a fasizmus vádját, mondván: tia röpiratban 
csak úgy tobzódik a fasiszta szellem .. . 128 Viszont ,nyomozatunk" szempontjá-
ból épp e szélsőséges megfogalmazás, illetve az, hogy a moszkvai sajtó nem 
ismételte meg glossza formájában, a legmeggy őzőbb bizonyíték amellett, hogy a 
platform szerkesztői nem innen, a Korunkból merítették a vádat (amely folyóirat 
egyébként nem volt pártorgánum, s így igen valószínűen ez sem jutott el a 
Szovjetunióba). 

Maradna az Hutódállamokból" származó írókat és fiatalokat tömörít ő  Bar-
tha Miklós Társaság, 127  amelyről viszont valóban jelent meg glossza az emigráció 
lapjában. 128  E cikkecskét láthatóan a társaság 1929. december 15-én tartott els ő  
országos kongresszusa, illetve az arról készült és a Népszavában közölt beszámoló 
'iihlette". 129  A glosszaíró még annyi fáradságot sem vett magának, hogy elmélyed-
jen Bresztovszky Ede cikkében. A társaság jellemzéséhez egyszer űen kölcsönve-
szi a beszámoló szalagcímét: ',A magyar ifjúságnak foglalkoznia kell a tudományos 
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szocializmus problémáival ..." Majd ezen élcelődve megelőlegezi .,az intellektue-
lek" e ',kis elszigetelt csoportjának" az ',ébred ő", azaz fasiszta jelzőt ... Lehet, hogy 
ezen az alapon — miután Moszkvában esetleg hírül vették József Attila Bartha 
Miklós Társaság-beli tevékenységét — kapcsolódott volna össze a fasiszta jelz ő  a 
költő  nevével? 

Bizonyíthatatlan feltételezés, csak találgatás, mint az el őbbiek. Még a 
legtöbb fogódzót az a kijelentés ígéri, amelyre a Szabolcsi Miklós szerkesztette 
kritikai kiadás harmadik kötete hívja fel a figyelmet. E kötet teszi közzé els ő  ízben 
a költő  töredékben maradt haragos viszontválaszát a platform készít őinek,13o s 

jegyzetei között Szabolcsi idézi József Attila Fábry Zoltánhoz intézett s nem 
sokkal a platformtervezet magjelenése után keltezett levelét. 131  E vallomás 
pontos adatokat tartalmaz a költ ő  pártkapcsolataira vonatkozóan, s indulatos 
sorokban háborog a platform aláíróinak rosszindulatán. Állításának alátámasztá-
sára elmondja, hogy már csak azért is ismerniök kellene igazi hovatartozását, 
mert még jóval a dokumentum megszövegezése és megjelenése el őtt, 1930 szep-
temberében átadta két költeményének, köztük a Lebukottnak a kéziratát Hidas 
Antal öccsének, Hidas Sándornak, aki Moszkvába távozott, s kérte őt, juttassa el 
azt a Sarló és Kalapács szerkeszt őihez. Kézenfekvő  a feltételezés: Hidas Antal a 
felelős a történtekért. A versekb ől egértelműen meggyőződhetett a költő  kom-
munista elkötelezettségéről, ráadásul a Lebukott témája is kifejezetten mozgalmi 
jellegű, a börtönbe kerültek és családjaik, a Vörös Segély támogatására agitál. Ha 
tehát a költemény nem jelent meg a moszkvai lapban, küld ője logikusan juthatott 
arra a feltételezésre, hogy azt féltékenységb ől egyszerűen elsüllyesztették. Ez az 
utóbb meggyőződéssé keményedett feltételezés nemcsak a Fábrynak írt levélben 
fogalmazódik meg, ott bujkál, kanyarog a platformtervezetet ízekre szed ő  ',hoz-
zászólás" sorai között is. 

Igen ám, de vajon megkapta-e Hidas Antal a kéziratokat? Matheika János-
ról írt tanulmányában Szántó Gábor András — Matheika Jánosné közlése nyo-
mán — azt állítja, hogy Hidas Sándort röviddel kiérkezése után ',egy provokációs 
üggyel kapcsolatban letartóztatják". 132  

Persze, még így is sok a kérdőjel. Ki bizonyította, hogy Hidas Sándor 
valóban magával vitte a kéziratokat? S ha le is tartóztatták, nem adhatta-e át 
előzően a mégis elhozott verseket? Szóban mindenesetre megtehette a kért 
tájékoztatást. 

De ne kerülgessük a lényeget! Szóljunk nyíltabban arról, amit eddig kissé 
körülményesen kezelt a József Attila-kutatás. Arról, hogy Hidas Antal egykori 
felesége, Szántó Judit 1930 végét ől együtt él a költ ővel, s elsősorban neki 
köszönhető, hogy ez közvetlenül is bekapcsolódik a KMP munkájába. Egy sze-
mélyben feleség, pártösszeköt ő  és József Attila pártköltészetének múzsája. 133  

Erről nem tudott volna Hidas Antal 1931 áprilisában? Ez ellentmond minden 
más feltételezésnek, mártsak azért is, mert Kun Ágnesnek, Hidas kés őbbi fele-
ségének tájékoztatása szerint, 134  Hidas akkor is és kés őbb is levelezésben állt 
Szántó Judittal — lányuk Éva sorsával kapcsolatban. S itt nem is a levelezés, 
hanem a kölcsönös érdekl ődés a fontos. Akár levél útján, akár szóban Hidasnak 
értesülnie kellett a volt feleség új kapcsolatáról, élettársának kilétér ől; akitől, 
mint láttuk, fél évvel korábban üzenetet s esetleg kéziratot is kapott. 
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S ebből a szemszögből nézve, teljesen közömbös: ki írta le a fasiszta jelz őt. 
A platform közzétételének bevezet ője szerint Hidas részt vett a dokumentum 
szövegének el őkészítésében. Még ha nem is ő  kezdeményezte volna József Attila 
politikai minősítését, többszörösen alkalma lett volna annak megváltoztatására, 
vagy akár utólagos kiigazítására. 

Legfeljebb magatartásának motivációján elmélkedhetünk: a költ őt érezte-e 
vetélytársnak, vagy a férfit, aki — el nem ítélhet ő  módon — umegsérti" a még 
mindig élőnek és természetesnek érzett férji jogait? 

Köztudomású, hogy a platformtervezet vitát, s őt felháborodást váltott ki — 
otthon is, és az emigrációban is. 135  Számos visszaemlékezés tanúsítja: a hazai 
felháborodásba kétségen kívül József Attila megítélése is közrejátszott,136 s 
többen is követelték annak helyreigazítását. A Moszkvába tartó Gergely Sándor-
nak, állítólag, egyenes megbízása volt arra vonatkozóan, hogy a párt magyaror-
szági vezetése nevében követeljen igazságot a költ ő  számára. Néhány jel arra 
vall, hogy e tekintetben sikerült a kérdést a holtpontról kimozdítania. A plat-
formtervezet durva hibáit kiigazító és 1932 januárjában — Az ideológia tisztasá-
gáért, a művészi min őségért címmel — közzétett állásfoglalás, amelynek afféle 
gyorssegélyként való megfogalmazására az irodalmi kérdésekt ől akkor már eltá-
volodó Lippay Zoltán kapott mgbízást (s amelyet rajta kívül Gergely Sándor, 
Hidas Antal és Illés Béla is aláírt), már nem vagdalkozik; tárgyilagos képet 
igyekszik nyújtani a magyarországi proletárirodalomról, s József Attilát ily 
módon ,,rehabilitálja": ,,A proletárirodalom mellett néhány vele rokonszenvez ő  
író is jelentkezett. Ilyenek Illyés Gyula, József Attila, Kodolányi János, Háy 
Gyula." 138  

Mit mondjunk erről a szövegről? Elgondolkodhatnánk a nevek sorrendjén: 
nem betűrend alapján rendezett, tehát értékítéletet is tükrözhet. A felsoroltak 
nrokonszenvezők"-ként vannak megnevezve, tehát nem ',igazi" proletárírók. S ha 
már ezt a mínősítést kapták, milyen alapon kerültek egymás mellé? József Attila 
szempontjából, aki ezekben a hónapokban még szívvel-lélekkel vett részt a 
távolról sem veszélytelen hazai mozgalomban, bizony nyögvenyel ős helyreigazí-
tás és ',elismerés" ez! Mint ahogy annak kell látnunk a Sarló és Kalapács néhány 
későbbi megnyilatkozását is. Egy vállvereget ő  mondat Gergely Sándor Magyar-
országi lapszemléjében: 'József Attila Munkások cím alatt írt jó verset" (t.i. a 
Front című  lapban), i39  s más alkalommal: nevének minősítés nélküli megemlí-
tése a Sallai Imre és Fürst Sándor kivégzése ellen tiltakozó röpirat ismertetésé-
ben; 14o  amely röpirat létrejöttében és megfogalmazásában egyébként a költ őnek 
meghatározó szerepe volt.I41  

Csupán személyének szól ez a tartózkodás? Agárdi Péter érdeme, hogy 
kimutta: még a költ őt jóindulatúan fogadó kritikában is jelen van a sz űkös, 
szektás szemlélet, amely a platformtervezetben is megfogalmazott proletár köl-
tészetet jellemzi; a csak az osztályra, csak az osztályharcra és pártszer űségre 
figyelő  magatartás, amelyt ől idegen minden, ami ezen túlmutat. József Attila 
egyetemességre törő, világszemléletében marxista alkotásait sem ekkor, sem a 
későbbi években nem fogadta be, s — az egyetlen Bálint György kivételével — 
nagyságát egyszerűen nem is érzékelte a proletár költészet normatíváiba ragadt 
kommunista kritika. 142  S hadd tegyük hozzá: ez nem csupán a proletárirodalom 
és a dilettantizmus ízlésdiktatúrájának a következménye.'" Szélesebb, ,,koncep-
ciózusabb" jelenség, amely nemcsak József Attilával, de a magyar szocialista 
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irodalom más kiemelkedő, a ',vonalon" túlra is tekint ő  képviselőinek, így Nagy 
Lajosnak, de legfőképpen Déry Tibornak a megítélésében is minduntalan jelen 
volt. (Hogy Kassák Lajos mnkásságát ehelyütt ne is említsük.) 

Miért kellene tehát József Attila életének másik állítólagos csalódását: a 
moszkvai írókongresszusra való meghívás elmaradását is pusztán személyi kér-
désként felvettnünk? Alapvet ően már nem az. 1932 végén kezdenek meglazulni 
a pártkapcsolatai. Az általa szerkesztett Valóság cím ű  folyóiratot olyan tanul-
mánnyal nyitja (Egyéniség és valóság), 144  amely bonyolult filozófiai megszöve-
gezésben, de mégiscsak ,.apokrif" módon az egyén történelmi-társadalmi szerepét 
próbálja olyan aláhúzott hangsúllyal megvílágítani, ami az id ő  tájt meglehetősen 
szokatlan volt marxista körökben. Hát még a hitleri hatalomátvételt követ ő  Az  
egységfront körül című  cikk! Amely nyíltan elveti a KMP korábbi széltében-
hosszában használt — és a szociáldemokrata párt tevékenységét megítél ő  —
,,szociálfasizmus" terminust, s a nemzetiszocialista er ők előretöréséért mindkét 
munkáspártot felel őssé teszi. 145 

 Csoda-e hát, ha ezek után ,,lehagyják", ha ilyen 
értelemben is magára marad, s lassan-lassan a szociáldemokrata párt felé kezd 
közeledni. 146  De milyen alapon is gondolhatta szegény költ őnk, amikor 1934 
júniusában értesült Illyés Gyula és Nagy Lajos elutazásáról, hogy őt kellett volna 
meghívni? Hiszen Moszkvában az utolsó szó nem Illés Bélától vagy Hidas Antaltól 
függött, hanem végső  soron Kun Bélától, aki ez id ő  tájt, 1933/34 fordulóján, 
nemhogy a ,,szociálfasizmus -hoz ragaszkodott, de még az egységfront újfajta 
felvetését is mereven ellenezte. 147  Illés Béla egy levéléb ől világosan kitetszik: 
József Attila neve még csak fel sem merült Kun Béla el őtt a meghívások előké-
szítése idején. 148  S voltaképpen maga a költ ő  sem készült igazán erre az útra, s 
azóta elveszett indulatos pamflettjének, a Miért nem énnek a megírására a 
szerencsés kiválasztottak elutazásának a híre (s igen valószín űen Illyés Gyula 
személye, de talán legfőképpen a lehagyás , a még mindig jogtalannak és igazság-
talannak érzett kitaszítása) miatt ragadtatta el magát. l s 

S talán jobb is volt így, ahogy történt: József Attila gondolkodása, mint azt 
az Eszmélet költői-filozófiai ciklusa mutatja, 1932 és 1934 között oly mértékig 
megváltozott, hogy kiutazása csak további konfliktusok forrása lett volna. Van 
valami jelképes abban, hogy marxista alapozású, de az egyéni lét feloldhatatlan 
ellentéteit exponáló Eszmélet éppen a moszkvai írótanácskozás el őestéjén látott 
Budapesten napvilágot. 159  

~ 

Kissé előreszaladtunk az időben, s József Attilára való tekintettel — talán 
tárgyalásunk optikáját is a korábbiakhoz képest er ősebb nagyításra állítottuk. 

Vissza kell térnünk azonban a platformtervezethez, hacsak annyira is, hogy 
jelezzük csúfos bukását és megfogalmazójának, Matheika Jánosnak magára 
maradását, mondhatnánk úgy is: pácban hagyását. A tervezet megjelenését 
követően a többi aláíró ugyanis csendben háttérbe vonult; a moszkvai emigráns-
klubban megszervezett vitán Illés Béla meg se jelent, beteget jelentett. 151  

Bűnbakká Matheikát léptették el ő; ami annál könnyebb volt, mert a tervezet els ő , 
politikai része — még emigrációs mércével mérve is — hemzsegett a durva 
,,bakiktól" és elírásoktól. 
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Vagy e 1.szerepkörbe" az is belejátszott, hogy az érdekelt ,ihálátlannak" 
bizonyult? Lassan elhidegült hajdani pártfogója, Kun Béla irányában, amiben 
kétségen kívül Arvale Ritának, a landleri körültekintés és józanság iránt vonzódó 
második feleségnek is része volt. — Matheika 1931 során munkahelyet vált, a 
parlamenti könyvtárat felcseréli a Bibliográfiai Intézet csendesebb igazgató-
helyettesi beosztására. Majd egyéb következtetéseket is levon, visszavonul a 
proletárirodalomból, s kritikusként is elhallgat. (Csak évekkel kés őbb, a népfront 
beköszöntésével vesz újra tollat a kezébe.) 

A záróképben egy teljesen elhagyott vonatkozásra is vissza kell még tér-
nünk, a híd-szerep egyre szerényebbé és kényszeredettebbé váló ellentételére: a 
szovjet irodalom magyar közvetítésére, ami az évek során nemhogy — amint azt 
várni lehetne — erősödött volna, hanem éppen ellenkez őleg: fokozatosan elsor-
vadt. 

Épp hogy csak megmaradt a szovjet irodalmi élet hártyavékony felületén, 
s csak természetes, hogy RAPP-os szemlélettel. Majakovszkij halála, 152  a Pil-
nyak-vita153  csupán futó hírekként kapnak helyet a Sarló és Kalapács egyébként 
testes irodalmi rovatában — néhány egészen ötletszer űen készülő  fordítás: Ber-
sadszkij, Izbah, Majakovszki' egy-egy versének, illetve Nyeverov és Uszmanov 
elbeszéléseinek kíséretében.'" (Egyedül Gorkij az, aki nagyobb figyelemben 
részesül, bár a vele kapcsolatos közlésekre is er ősen rányomja bélyegét az alka-
lomszerűség.) 155  

Bizonyos kényszeredettség érz ődik a Sarló és Kalapács Könytárában meg-
jelent két fordításkötet, A. Fagyejev 19 partizán és A. Szerafimovics Vasáradat 
című  regényeinek a kiválasztásában is. 156  Mindkét mű  fölött alaposan eljárt az 
idő: szerzőik a polgárháború egy-egy epizódját választják: Szerafimovics a kitar-
tást és helytállást proletkultos ziláltsággal ábrázolva, Fagyejev viszont ugyanezt 
oly elvont lélektani tartományokba emelten, hogy annak lényegileg már alig-alig 
van köze a polgárháborús konfliktusok valós mozgató rugóihoz. Ám mindketten 
a RAPP maghatározó tekintélyű  vezetői; nem úgy, mint Solohov, akinek izgalmas 
és a problémák egész sorát felvet ő  Csendes Donjának lefordíttatása túl kockáza-
tosnak tetszhetett a sorozatszerkeszt ők számára. Maradt viszont Solohov helyett 
a kevésbé problematikus Bruszki, Panfjorov többkötetes regénye, amely már a 
mezőgazdaság átszervezését is megjeleníti. Meg is hirdetik, ám a kötet helyett 
csak egy részletközlésre telik a jó szándékból. )  

Az igazság az, hogy derék magyar emigrációnk számára nem mások, hanem 
saját műveik megjelentetése volt els ősorban fontos. A szovjet irodalmi életben 
kialakuló kapcsolataikat elsősorban saját maguk lefordftása és népszer űsítése 
érdekében kamatoztatták. Sikerrel kérve és kapva el ő- és utószavakat, ismerte-
téseket és kritikákat a szellemi és mozgalmi élet vezet őitől. A legügyesebb és 
legváltozatosabb teljesítményt e téren Illés Béla nyújtotta. Egyik els ő  orosz 
könyvét, a Sztyepán Razin sz őnyegét (1925) még Georg Lelevics vezeti be. A 
Vegyenek revorvert című  színművét (1927) viszont már a művelődési miniszter 
kezébe teszi le; hogy egy évre rá, 1928-banA 43-as barak értékeit immár az idős 
veterán, A Szerafimovics méltassa. Méltó befejezéseként azután 1929-ben erre a 
iikapcsolatteremtésre" az Ég a Tisza kötetében maga Kun Béla tette rá a koronát. 
(Ne legyünk azonban rosszmájuak. Kell ő  magasságba jutva, Illés Béla is vállalta 
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az effajta jószolgálatot: szinte minden honfitársának — Hidastól Karikás Frigye-
sen át egészen Kahána Mózesig — segítségére volt a bemutatkozásnál.) 158  

E mozgalmas évtized egyik legérdekesebb kapcsolattörténeti fejezetét al-
kotják Lukács Györgynek a Moskauer Rundschauban megjelent német nyelv ű  
ismertetései a szovjet irodalom németül hozzáférhet ő  alkotásairól. Lukács a 
Blum-tézisek bukása után jutott ki Moszkvába, ahol — megismerkedve a KMP II. 
kongresszusának fojtó légkörével és a ,,frakcióharc" felszín alatt továbbra is izzó 
fenyegetéseivel — jobbnak látta, ha távol tartja magát a magyar ügyekt ől; amihez 
Kun Béla és a Komintern .,segítségét" is megkapta. 19  A II. kongresszust követ ően 
több mint egy évig a Marx—Engels Intézet ,.kominternált" munkatársa; s ebben 
a minőségben bő  lehetősége nyílik a szovjet irodalommal való közelebbi ismeret-
ségre. Hogy azt a RAPP ,,árnyékában" vagy a szovjet irodalom önálló koncepciójú 
közvetítőjeként teszi, 166  annak megítélését hagyjuk munkánk utolsó fejezetére. 
Ehelyütt elég annak a leszögezése, hogy Mihail Solohov, Ilja Ehrenburg, Leonyid 
Leonov, Anna Karavajeva, Nyikolaj Bogdanov, Vszevolod Ivanov és Vera Inber 
prózájáról írt cikkek, tanulmányok messzemen ően a korszak magyar vonatkozá-
sú kritikai teljesítményének a csúcsát jelentik. 161  Ugyanakkor azonban megfo-
galmazásuk nyelvének következtében kívül esnek az eddig vizsgált folyama-
tokon. Korabeli hatásuk legfeljebb a Szovjetunióban, ott is a Volga-német köz-
társaságban, s Nyugaton egy nagyon vékony — a moszkvai német sajtót is forga-
tó — értelmiségi rétegben volt. 

S ugyanilyen ,,zárványszerű", szinte elhanyagolható hatásfokú sorsuk volt 
az emigráció azon magyar vagy orosz nyelvű  publikációinak, amelyek a baloldali 
német irodalom ismertetésére vállalkoztak; 162  nemkülönben Karikás Frigyes 
ízes és élvezetes fordításainak (Nyeverov: Taskend a bőség városa, Taraszov-Ro-
gyionov: Csokoládé), amelyben azonban Párizsban s rendkívüli alacsony pél-
dányszámban jelentek meg 1930-ban a Monde kiadóvállalatnál. 163  

Ez utóbbiak mellett mégis érdemes megállnunk egy bekezdésnyire; s nem-
csak Karikás személye miatt. Hanem azért is, mert a Munka és Tudás Könyvtá-
rának fordításköteteihez. A. Blok és J. Libegyinszkij m űveihez hasonlóan a 
húszas évek első  felének izgalmas és színvonalas útkereséseihez nyúlnak vissza. 
Nyeverov könnyes, csupaszív története az 1921-es nagy volgai éhínség kis árvá-
járól szól; annak kalandos útját írja le Közép-Ázsiába, a kenyérért — az emberi 
együttérzés és segíteni akarás sok szép példázatával. 164  Taraszov-Rogyionov 
drámai sodrású regénye viszont a polgárháború véres konfliktusaiba visz; 165  ám 
nem a külső  és látványos összecsapások zajába, hanem az azoknál mélyebben 
fekvő  erkölcsi választások labirintusaiba. Annak az eldöntését vizsgálva, mi a 
fontosabb: a tömegek támogatásának a biztosítása vagy a szorosan vett tényszer ű  
igazság? Szabad-e egy tetteiben ártatlan, de tetteinek látszatában és hatásaiban 
bűnösnek tűnő  ember feláldozása, ha azt a forradalom pillanatnyi létérdeke úgy 
kívánja. Olyan művet bocsátva igy közre, amelynek alapján könnyen megfogal-
mazható a vád: a forradalom felfalja önnön gyermekeit. 

Az már csak természetes, hogy Katona Fjodor — mert Karikás ezt az álnevet 
használta párizsi pártmegbízatása alatt — e kit űnő  tolmácsolásai nem nyerték 
meg a RAPP magyar szekciójának a tetszését. A hosszan részletezett platformter-
vezet őt is megfeddte az ',ideológiailag gyenge és a forradalom kezdeti színvonalán 
álló" művek közzététele miatt. 
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Ismét visszajutottunk e szerencsétlen fogalmazványhoz. Hadd zárjuk tör-
ténetét a következ ő  két ecsetvonással. 

Az írói hagyatékok sok limlomot megőriznek. Ám némely, sokszor érdek-
telennek látszó papírdarab bizonyos vizsgálatok lézersugarai alatt egészen vá-
ratlanul felragyog és addig teljesen rejtett vonatkozást hoz felszínre. Úgy tetszik, 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött Kassák- és Móricz-hagyatékok b őven szol-
gálnak ilyen emlékekkel, köztük olyanokkal, amelyek a tárgyalt jelenségekhez is 
egészen közel állnak. A Kassák-hagyatékban akadt véletlenül a kezünkbe két, a 
Sarló és Kalapács szerkeszt őségi levélpapírján írt üzenet. Az egyik (1930. febr. 
11.) közli a címzettel, hogy elindították számára a Sarló és Kalapács cserepéldá-
nyait — s viszonzásul kérik a Munka számainak megküldését (aláíró Hajdu Pál). 
A másik levél (1930. márc. 4.) már visszaigazolja a kért küldemény két példányát 
(aláíró Hidas Antal). 188  A Móricz-hagyatékban szintén találunk hasonló cseme-
gét. A Forradalmi Írók Nemzetközi Szövetségének cégjelzéses levélpapírján ezút-
tal (1933. jún. 19-én) az író Rokonok című  művének a megküldését kérik. ',Eddigi 
munkáit ismeiük és nyilvántartottuk ..." (aláírások: Illés Béla, Gergely Sándor, 
Hidas Antal). 1 7 

A korábban leírtak után — egyszer űen tanácstalanok vagyunk. Honvágy? 
Cinizmus? Apakomplexus? Sunyiság? Kettős értéktudat? Rekompenzációs refle-
xek? A mélylélektan művelői talán majd eldöntik egyszer. 

S talán az sem érdektelen, hogy a címzettek úgy vélekedtek, e megkeresé-
seket érdemes megőrizni .. . 

1932-1934 

S azután hirtelen minden összeomlik. Egy megfellebbezhetetlen hang 
valahol az elérhetetlen magasságban kimondja az irodalmi és m űvészeti szerve-
zetek felosztását. A RAPP mindeddig megingathatatlannak hitt hadállásai pilla-
natok alatt összeomlani látszanak. Nemcsak a köznapi embereket, de a vezet ők 
nagy részét is váratlanul éri ez a döntés. (Illés Béla mondta el e sorok írójának: a 
RAPP ',vezérkara" a határozat közzététele el őtt járt Sztálinnál, aki akkor a 
legbarátságosabban biztosította őket felhőtlen jóindulatáról és támogatásáról.) 

A proletáírók egy része makacskodik, húzza-vonja a párthatározat közzé-
tételét; ) 8  s a Sarló és Kalapács is ezt teszi, ',nem lehessen tudni", csendben kivár. 
Pedig akkorra már tudni illene minden szerkeszt őnek: Sztálin szavát csak végre-
hajtani szabad. 

Végül a magyarok is beadják a derekukat: hivatalos nyilatkozatban oszlat-
ják fel szekciójukat. 169  Közben két hónap telt el április 23-a óta. Ezalatt meg 
kellett érteniök, hogy megszűnt, méghozzá visszavonhatatlanul az az irodalom-
politikai támaszpont, amelyhez hét éven át sorsukat kötötték, ahonnan sokféle, 
a legtöbbször ugyan hibákkal teli uhídépítésüket", de mégiscsak végezték. Amely 
biztonságot, tartást kölcsönzött, s bizonyos értelemben: életcolokat és alkotói 
lehetőségeket. 

S most hirtelen nemcsak a támasz omlott össze, de úgy tetszett, ezen utóbbi 
lehetőségek is. 

Valahol a messzi távolban elindult a szovjet irodalmi élet újjászervezése, 
valami szervezőbizottság is alakult az új írószövetség el őkészítésére, s az valami 
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plénumokat is rendez. Ám ez olyan távolinak tűnik, nyelvileg is nehezen kö-
vethető; arról nem is szólva, hogy teljesen bizonytalan: hogyan hat majd az 
emigráció sorsára. 

Ugyanakkor magyar pártvonalon is a kapcsolatok bizonyos lazulása ta-
pasztalható. Alig észrevehet ően még, de csökken a párt nemzetközi tekintélye. 
A korábban elkövetett konspirációs hibák egész sora (például az, hogy Kun 
1928-as bécsi letartóztatása során lefoglalják és átadják a magyar rend őrségnek 
a KMP egész irattárát), 170  amelynek következményeként nemcsak az otthoni 
mozgalom gyengül le a sok lebukás miatt, hanem már a fels őbb vezetésbe is 
beépülnek a rendőrség emberei (egyikük például ott ül a moszkvai II. pártkong-
resszuson). Mindezt megtetézi, hogy ',csendben" továbbra is folyik a frakcióharc, 
s hogy a ',vezér", Kun Béla mereven vonakodik egy új stílusú, a népfront felé 
mutató politikának még csak a gondolatától is. 

S még egy új tényező  is jelentkezik. Szavaiban ugyan még nem, de bizonyos 
támogatások lassú apadásában már felismerhet ő  lenne jelentkezése: s ez az 
',idegenek", a ',külföldiek" iránti bizalom megfogyatkozása. Ez bizony A Szovjet-
unióban Élő  Külföldi Munkások Kiadóvállalata költségvetési tételeiben is tetten 
érhető. 1933-tól lassan csökkenni kezd a Sarló és Kalapács terjedelme. 1934 
májusától havi kétszeri megjelenésre tér át, de ez csak látszatélénkülés; a Vágó 
Béla által átvett lap összterjedelme a korábbiakhoz képest tovább csökken. A 
színvonalról pedig ne is beszéljünk. Az elbizonytalanodott értelmiség — így az 
írók is - kerülik a lapot, amely egyre inkább provinciálissá válik, elönti a 
dilettantizmus. 171 ,,Közvetítés"? Az irodalmak közti kapcsolatépítés? Két teljes év 
alatt összesen négy szovjet vonatkozású közlemény jelenik meg, teljesen véletlen-
szerűen. 172  

S hogy ne csak a folyóiratról beszéljünk: 1933-ban csendben elhal a Sarló 
és Kalapács oly gazdagon sorjázó Könyvtára is, 1934-ben egyetlen magyar nyelvű  
könyv jelenik meg a kiadónál: Gergely Sándor Pereg a dob című  regénye. 

A folyamatok azonban — s még az ilyen egyértelműen válságjelenségekként 
magyarázhatóak sem — mindig egyneműek. Ezúttal is fellelhet ők benne olyan 
elemek, amelyek ellentmondani látszanak az általános bizonytalanságnak és 
színvonalesésnek. 

Néhány jel arra mutat ugyanis, hogy a nagy sokk ellenére akadtak egye-
sek,akik kezdett ől odafigyeltek a szovjet irodalmi élet új mozzanataira — és 
azokra a tanulságokra, amelyek az emigráció számára sem haszontalanok. Egy 
aláíratlan, ám mégis rendkívül fontos, elvi tanulságokkal teli közleményre gon-
dolunk, amely Mire tanít bannünket a szovjet írók plénuma címmel jelent meg 
közvetlenül az írószövetség szervez őbizottsága által rendezett második tanácsko-
zás után. 173  Írója minden valószínűség szerint Lippay Zoltán, akit úgy látszik, 
másodszor húz vissza az irodalom berkeibe az ismeretlen megbízó. 174  Az európai 
műveltségű  férfiú — akitől egyesek szerint némi hideg racionalitás sem volt tá-
vol — ugyanis 1930-tól visszavonult a magyar szekció titkári teend őitől, s a Varga 
Jenő  vezette Világgazdasági Intézetben végzett kutatómunkát. (A Sarló és Kala-
pács is döntő  módon ilyen jellegű  írásait közli.) A feltehet ően pártmegbízatásból 
készült dolgozat ezúttal is a művészi színvonal kimunkálását és a magyar csoport 
egykori irodalompolitikai sz űkkeblűségének a meghaladását szorgalmazza. 
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',Merev, dogmatikus jelszavakkal ne taszítsuk el a felénk közeled ő  baloldali 
írókat, ne állítsunk kínai falat a forradalmi és proletárirodalom közé." Így 
hangzik Lippay eszmefuttatásának egyik kulcsmondata, amely el őzőleg párhu-
zamot von a magyar és a szovjet irodalom fejl ődése s legújabb jelenségei között. 
Megállapítja, hogy Magyarországon nem beszélhetünk a Szovjetunióhoz hasonló 
változásról az értelmiség, az írók körében. Ennek ellenére azonban a gazdasági 
világválság Magyarországon is balratolódást idézett el ő  a szellemi életben. Szabó 
Dezső, Zilahy Lajos, Erdélyi József, Zsolt Béla, Kassák Lajos példájára hivatkozva 
jellemzi közelebbről is ezt a jelenséget, amely ,sa kispolgárságból kikerült írók egy 
részének általános kiábrándultságában, csömörében, a polgári társadalomjöv őjé-
be vetett hit megrendülésében, s kapitalista rend ellntmondásainak inkább 
ösztönös, mint tudatos feltárásában, leleplezésében és bírálatában" jelentkezik. 
Majd hozzáteszi: ',Egyeseknél ez már a proletár forradalommal való romantikus 
együttérzésben, a szocializmus forradalmi úton történ ő  valóra váltásának elmo-
sódott megsejtésében" is megnyilvánul. 

Az adott történelmi helyzetben persze mindennek nem sok következménye 
támadt. Annyi mindenesetre kézzelfoghatóan is megtapasztalható, hogy 1933-tól 
a Sarló és Kalapácsból elt űnik a korábban ..protekcionistának" nevezett és 
elsősorban Matheika János nevéhez fűződő  kritika, amely csak hódolni tudott és 
nem bírálni. 175  (Persze, próbált volna ne behódolni! Matheika Jánosné elmondta 
az Ég a Tisza meg nem jelent recenziójának a történetét, amely néhány bíráló 
mondatot is tartalmazott. 'Aki engem támad, az a pártot támadja. Aki velem 
kerül szembe, az a párttal találja magát szemben!" — jelentette ki a megbírált. 176 ) 

Gergely Sándor, Lengyel József bírálatai a Sarló és Kalapács 1934-es évfo-
lyamában jóindulattal, de a fogyatékosságokat is szóvá téve ismertetik Barta 
Sándor, illetve Gergely Sándor regényeit. 177  S végre az Ég a Tisza is valódi 
mérlegre kerül a harmadik kötet megjelenése alkalmából. Igaz, Lippay Zoltán 
volt az .elkövet ő", ő  megtehette. 178  

S a baloldali és „kispolgári' írók iránti türelem? Hát azt még gyakorolni kell. 
A hangnemet és az összehangolást is. Ignotus megítélésér ől van szó, aki a hitleri 
hatalomátvétel után els őként figyelmeztetett a barna veszedelemre, s feltartóz-
tatását a szocialista erők összefogásától remélte. A Lityeratura Mirovoj Revolyu-
ciji utóda, az Intyernacionalnaja Lityeratura orosz nyelv ű  kommentárja 
elismeréssel szól e lépésr ől, sőt Móricz Zsigmond melléállását is megdicséri, 179  a 
Sarló és Kalapács glosszája azonban még régi önmagát ismétli: „népcsalást" 
emleget, és a Nyugatról változatlanul azt állítja, hogy a ',fasizmus kultúrpolitiká-
ját" folytatja . ..

18  

E változó értékű  és előjelű  momentumok lassan már nem fedhetik el a 
felismerést: a proletárirodalom és -mozgalom aránykorának vége szakadt. S 
nemcsak a ',moszkvai" vonalon. Külföldön hasonló jelenségek zajlanak, fenye-
getően szűkülnek e közlési lehet őségek is. 1933-ban megszűnik az Új Március, a 
cseszlovákiai Munkás 1930 januárjától napilapból hetilappá válik. 1929-t ől a 
Párisi Munkásra is nehéz évek következnek. Módszeresen betiltják, s új és új 
neveken próbál feltámadni és tovább működni. 181  Egyedül az Új El őre tartja még 
magát, de a lap gazdasági és politikai háttere lassan itt is inogni kezd. 182  

Egyre világosabbá válik: az egyetlen megmaradó lehet őség — a szovjet sajtó 
és könyvkiadás, amelyet — „csoportérdekekt ől mentes" mivoltában — újra és új 
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módon kell meghódítani; olyan körülmények között, amikor már egyre keveseb-
bet számít a régi sarzsi: a csoporthovatartozás és a külföldön szerzett politikai 
érdemek. 

Nem kívánjuk mesterségesen a süllyed ő  hajó képével jellemzi a kialakult 
helyzetet, de bizonyos elemei sajnos felfedezhet ők — ha nem is az elvtelen 
menekülés, de a ment őcsonakokért folytatott küzdelem motívumaiban. Lengyel 
József — igaz, még a platformviták idején — nyilvánosan, ország-világ szeme 
előtt — ki akarja ütni a tollat Matheika kezéb ől. 183  Lengyelt viszont Illés Béla 
leckézteti, nem feledve a Kiss Lajos könyvér ől írt elismerő  szavait, amelyek, úgy 
érezte, az Ég a Tisza érdemeit kisebbítik. 184  Úgy ajánlja őt a szovjet olvasóknak, 
hogy közben szépen — mint Krilov szolgálatkész medvéje — a segélyre szorulót 
egyre mélyebbre nyomja a mocsárba. 185  Ne folytassuk. 

Nem csoda, ha a náci Németországból frissen menekül ők: Balázs Béla, 
Gábor Andor, Lukács György messze elkerülik e',magyar" tábort. Német íróknak 
vallják magukat, s a német pártban és a német írócsoportokban folytatják 
munkájukat. 186  

A régiek viszont minden megmaradt erejüket összeszedve — az új orosz 
irodalmi sajtó és könyvkiadás ostromára indulnak. S valljuk be, nem is ered-
ménytelenül. Különösen a harmincas évek elején jöttek, Gergely, Kahána s 
részben Lengyel a legtevékenyebbek. Ha áttekintjük az 1933-34-es publikációs 
adataikat, arra a megdöbbent ő  felismerésre jutunk, hogy közléseik számát te-
kintve — szerzőink még a korábbi éveken is túltettek. Legenda az, hogy íróasztal-
fiókjai számára írtak! Minden írásuk megjelent, s nemcsak az újak, hanem azok 
is, amelyeket magukkal hoztak. 

Csupán az ösztönös felszínen maradás szándéka munkált ebben a folyamat-
ban? Tartunk attól, hogy nem. 

Vettük a fáradságot és utánanéztünk a szovjet szerz ői jogdíjak kérdésének, 
amellyel kapcsolatban már André Gide is tett néhány harapós megjegyzést a 
Visszatérés Oroszországból című  könyvében. 187  A. M. Vinaver: Irodalmi művek 
szerzői joga az Orosz Szövetségi Köztársaságban című, 1937-ben kiadott köny-
véből megtudjuk, hogy e kérdéseket 1928-ban rendezték a legkülönböz őbb szintű  
és tartalmú rendeletek. Ezek értelmében az írói honoráriumok két részb ől állnak 
össze: a ..minimális" ívhonoráriumból és a példányszámok meghatározta szorzó-
számokból. A ',minimális" szépprózai jogdíj például 100 rubel ívenként. Mindez 
azonban csak 5000 példányú szövegközlés ellentétele. Amennyiben a példány-
szám ennél egyszer, kétszer stb. magasabb, úgy az újabb ötezreket külön kia-
dásként kell felfogni, amiért kiegészít ő, az eredeti ívhonoráriumot megközelít ő  
összeg jár. A Vinaver-féle kis kézikönyv szerint egy-egy nagyobb példányszámú 
szépprózai mű  esetén egyetlen ív honoráriuma 300, sőt 1020 rubelre is féltor-
názható? 1s8 

Mindezt csak egyetlen számadattal egészítenénk ki: a szovjet munkás 
átlagfizetése ez id ő  tájt havi 150-180 rubel volt .. . 

Ilyen jogdíjak mellett a befutott írók, mint például Gorkij vagy akár Alekszej 
Tolsztoj, hercegi módon éltek. Elég, ha csak utóbbinak a harmincas években 
vásárolt holland festményeire, iparm űvészeti kincseire, régiségeire gondolunk, 
amelyek ma is láthatók nemrég berendezett lakásmúzeumában; de utalhatnánk 
Gorkij valóságos kis palotájára is. — A magyar emigránsok természetesen messze 
elmaradtak ett ől az életszínvonaltól, de műveik kiadása, legalábbis az 1933-34-es 
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évek termésére tekintve, igen-igen tisztes, s őt kivételezett jövedelmet biztosított, 
ami messze meghaladta a szovjet átlagot. 

Hogy ez bizonyos önzést, befelé fordulást vont egyeseknél maga után? 
Sajnos igen, nem tagadható. 

Hol vannak azok a hősi idők, amelyekről Magyar Lajos emlékezett meg még 
1923-ban? Amikor az emigráció még saját maga ',írta" össze a Munka és Tudás 
Könyvtárának kiadásához szükséges pénzalapot! 189  

Valami — e tekintetben is — visszavonhatatlanul a múlté lett. 
Maradt a harc a megjelenésekért — s ezen keresztül az írószövetségi tagsá-

gért; mert immár bizonyossá vált, hogy ez az új pozíció, amely a RAPP régi 
támasztpontját felválthatja. (Oly mértékig életkérdésnek látszik ez, hogy ennek 
érdekében a jelentkezését elutasítókkal szemben Zalka Máté a legfels őbb pártfó-
rumokon instanciázik, Illés Béla — álnéven ugyan, de — egykori rappos társai 
ellen ír — felsőb megbízásból — leleplező  vitacikkeket, Barta Sándor pedig még 
nyelvváltoztatásra is hajlandó. 1933-tól ő  is ',német fró" lesz, a Volga-németek 
írócsoportjának élére állítják.) 

Valami új kezdődött, ám annak valódi mibenléte még csak körvonalaiban 
sem érzékelhet ő . 

Illés és Hidas ott ül a ',gy őztesek" között. Egyedül ők magyarjaink közül a 
kongresszus teljes jogú résztvev ői. Zalka Máté kívülrekedten, félig-meddig erköl-
csileg is megbélyegzetten kudarcok romhalmaza alá esik. De Hidas sem ír, alkotó 
válságban van ő  is. S Lengyel József is hallgat, talán a lelkiismeret bénítja tollát. 
Illés viszont még mindig riporteri fürgeséggel lohol egy új téma után; regényt 
készül írnia moszkvai metróépítésr ől. Gergely és Kahána középszere pedig halad 
a maga kitaposott útján. 

Hogy a változások beérjenek — ahhoz hosszú-hosszú évek kellenek még. 
De milyenek is ezek az évek, amelyek ezután következnek?! 

(Vége) 

JEGYZETEK 

94  1. 26. jegyz. 
95 1. Kispolgárok az ellenforradalomról. ÚM, 1926. jún., G. sz. 399-401. A cikket 

Lackó Miklós nyomán soroljuk Lukács György művei közé. 1. 86. jegyz. 
96 1. Barna Károly: Móricz Zsigmond. 100%, 1928. ápr., 7. sz. 243-245. 
97  Vajda Sándor: Parasztregények. I. Gergely Sándor: Hidat vernek. 100% ,1928. jan., 

sz. 164-166. - Vajda Sándor: Parasztregények. II. Kodolányi János. 100%, 1928. márc., 
sz. 183-186. A Vajda Sándor álnév mögött mindkét esetben Lukács György áll. 

98  Egy jövendő  Móricz-életrajz a megmondhatója: hol és mikor tartott az író 
előadást „a magyar mez őgazdaság és a sajtó együtthaladásáról". (Az eddig legteljesebb 
Móricz-bibliográfia - Pesti Ernő : M. Zs. Bp. 1979. - nem jegyez fel ilyen alkalmat.) 
Mindenesetre a SK átvette valahonnan az err ől készült fotót - és az alábbi magyarázattal 
ékesitette: „Ide züllött! Móricz Zsigmond el őadást tart a magyar mez őgazdaság és a sajtó 
együtthaladásáról. Körülötte államtitkárok és egyéb Horthy-Bethlen-banditák." SK, 1930. 
dec., 12. sz. 63. 

99 1. Veréb Tamás: Móricz történelmet Ír. SK, 1931. júl., 7. sz. 20. 
ioo Az író csehszlovákiai útjairól és a hozzá f űződő  vitákról 1. Vargha Kálmán: 

Adalékok Móricz Zsigmond csehszlovákiai útjaihoz és kapcsolataihoz. It, 1957. 3. sz. 
313-342., továbbá: Móricz Zsigmond a Nyugat szerkeszt ője., Levelek. Vál., szerk., utószó 
Tasi József. Bp. 1984. PIM. 223. jegyz. 382-383. 
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l01 Zsiga bá bajban van? SK, 1931. máj., 5. sz. 21. Újraközlése: ,Jöjj el, szabadság!" 
Szerk. Szabolcsi Miklós, Illés László. Bp. 1967. 28 

102 1. Mezőgazdaságunk múltja, jelene s jövője. Beszélgetés Mayer János földmíve-
lésügyi miniszterrel. Az Est, 1927. ápr. 17. 87. sz. 3-4., Az utak az ország erei. Beszélgetés 
Hermann Miksa kereskedelmi miniszterrel. Az Est, 1927. jún. 4. 126. sz. 7., Mennyi kultúra 
kell az országnak? Beszélgetés gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszterrel. Az Est, 1927. 
máj. 1. 98. sz. 5-6. 

103 A politizáló Móricz nemzetépít ő  gondolatvilágáról és annak alkotómunkásságá-
ban való megjelenéséről 1. Nagy István: Móricz Zsigmond építkezése. In: Móricz Zsigmond 
ébresztése. Szerk. Darvas József, Bp. 1945.201-219. E vallomás mártsak azért is figyelmet 
érdemel, mert írója a SK ultrabalos írásainak szellemében taszította el pályája kezdetén. 
Móricz alkotásait. 

104 1. Na fabriki i zavodi! Felhívása Lityeraturnaja Gazeta 1929. ápr. 22-i számában. 
105 A konferencia részvevői brigádokat alkotva járták az országot. Az els ő  számú 

brigád, amelynek tagjai Kari Grünberg, J. Kunitz (Amerika), Madarász Emil és Paul 
Vaillant-Couturier voltak, az észak-kaukázusi kollektív gazdaságokat tanulmányozta. 1. 
Madarász Emil riportjait: A nagáji tatárok nevetnek (SK, 1931. júl., 7. sz. 50-52.), Cigány-
kolhoz a Kaukázusban (SK, 1931. okt., 10. sz. 46-49.) - Egy másik csoport az urali 
építkezéseket kereste fel. Tagjai: LouisAragon, Barta Sándor, Josef Karel Last (Hollandia), 
Isaak Platner (USA) és Elsa Triolet. Az útról Barta Sándor riportjai számoltak be: Útban 
az Ural felé. SK, 1933. ján., 1. sz. 26-30., febr., 2. sz. 38-42. 

106 Lityeraturnij Front = rövid élet ű  csoportosulás 1930-ban, amely az Averbah és 
Fagyejev képviselte „proletár realizmussal" szemben az avantgárd hagyományainak kívánt 
teret biztosítani. Ismertebb tagjai: A. I. Bezimenszkij, I. M. Beszpalov, A. Zonyin. Trockiz-
mussal vádolva a RAPP vezetősége 1930. nov. 1-vel kizárja a csoportot a proletárírók 
sorából. 1. L. Sevcova: Proletár írószervezetek. Helikon, 1966. 1/2. sz. 5-17. 

107 Za naposztovszkoje rukovodsztvo RAPP. Vengerszkaja szekcija. NLP, 1930. 
szept., 17. sz. 1. 

108 B. Kor: Nye poputcsik, a szojuznyik ili vrag. NLP, 1931. 2. sz. 39. 
fos 1. Prozsektor, 1930. 4. sz. 8. 
110 1. 32. jegyi. 
11 Bezzeg az emigránsklub munkáslevelez ői alaposan be is olvastak neki érte. 1. 

Balogh János: Pár szó a platformtervezethez. SK, 1931. dec., 12. sz. 59-60., Derkovits Jen ő : 
Proletárirodalmat, marxista kritikát! SK, 1932. jan., 1. sz. 67-69. - A munkáslevelezés 
lebecsülését még az Irodalmi Enciklopédia Matheika-címszava is szóvá teszi. 

112 A platformtervezet els ő  utánközlése: József Attila összes m űvei. III. köt. Sajtó 
alá rend. Szabolcsi Miklós. Bp. 1958. 429-439. 

113 A fasizmus fogalmának változásai els ő  ízben a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
megrendezett Korunk-konferencián merültek fel. A kérdést Huszár Tibor: A Korunk és a 
magyar szellemi áramlatok a két világháború közötti évtizedekben c. előadása vetette fel (1. 
50 éves aKorunk. Szerk. Kabdebó Lóránt. Bp. 1977. 105-168.), s árnyalásához számos hoz-
zászóló is hozzájárult. 1. Botka Ferenc:A Korunk-kutatás problémái. Magyar Könyvszemle, 
1976. 4. sz. 358-372. 

114 I. 92. jegyi. 
115 A korábban idézettekhez hadd tegyünk hozzá még egy tollvonást: „a leghíresebb 

magyar író, aki annak idején a dolgozó parasztok kemény sorsát ábrázolta, s aki a 
kizsákmányolt tömegekkel szimpatizált, ma nyíltan átment a fasiszta táborba, és mara-
déktalan hűséggel szolgálja a fasizmust" - így jellemzi őt Hidas Antal a harkovi konferen-
cián. 1. Literatur der Weltrevolution, 1931. Sonderheft 218. 

116 I. 71. jegyz. 
117 Ezt az elmarasztalást Áprily a Magyarság (1930. máj. 4. 2760. sz. 1.) által közölt 

Keleti szél c. verséért kapja (újraközlése: Áprily Lajos: A láthatatlan írás. Kolozsvár/Bp. 
1939. 219-220.), amelyet az orosz szemle írója - tegyük hozzá: alaptalanul - szovjetelle-
nesnek ítél. 1. Vengrija. Kultura po Horthy. Lityeratura Mirovoj Revolyuciji, 1931. 
febr./márc., 2/3. sz. 190-191. 

118 A kérdéses cikket Haller János álnéven Vándor Pál írta: Hitlerista vagy prole-
táregységfront. Társadalmi Szemle, 1932. jún., 6. sz. 270-275. 
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119 [Nádass József] a-s: A ,Társadalmi Szemle". Munka, 1932. okt., 25. sz. 716-717. 
és Kortársak József Atilláról. Szerk. Bokor László, sajtó alá rend., jegez. Tverdota György. 
Bp. 1987. 1. köt. 250-251. Az itt megfogalmazott rovatvezet őség még hat év múltán is 
visszatér Kassák egyik cikkében: Emlékezés József Attilára. Népszava 1938. dec. 18., 7-8., 
és Kortársak József Attiláról. 2. köt. 1199-1203. 

120 1. Tasi József: József Attila El őőrs-korszaka. In: „A mindenséggel mérd magad!" 
Szerk. Csáky Edit. Bp. 1983. 203-210. Ide kívánkoznak Ignotus Pál visszaemlékezésének 
azok a részei is, amelyek azonban, megítélésünk szerint, a megérdemeltnél keményebben 
szólnak a költőnek erről a “kilengéséről". 1. Ignotus Pál: Csipkerózsa. Sajtó alá rend., bev., 
jegyz. Nagy Csaba. Bp. 1989. 146-147. 

121 1. TasiJózsef: JózsefAttila aBarthaMiklós Társaságban -másodszor. ItK, 1979. 
5/6. sz. 554-569., és József Attila útjain. Szerk. Szabolcsi Miklós és Erd ődy Edit. Bp. 1980. 
364-397. 

122 I. Kassák Lajos: Forradalmi költő  vagy a forradalom költője. Szocializmus, 1930. 
aug., 8. sz. 246-251. - Ehelyütt hívjuk fel a figyelmet Jurij Guszev tanulmányára, amely 
- meghaladva a két kortárs állásfoglalásainak felszínét - munkásságuk lényegét állítja 
párhuzamba: Jurij Guszev: Vlagyimir Majakovszkij és Kassák Lajos. In: „Az Újnak tenni 
hitet." Szerk. Illés László és József Farkas. Bp. 1977. 412-434. 

123 Kassák Lajos: Válasz néhány levélre. Munka 1932. febr./márc., 22. sz. 623. - 
Gaál Gábor igyekezett semleges maradni a 100% és a Kassák között dúló belháborúban. A 
Korunk munkatársai - els ősorban Fábry Zoltán - azonban élesed ő  állásfoglalásaikkal 
„balra tolták". Kassák, aki a húszas években még munkatársa volta folyóiratnak, nemcsak 
elmarad tőle, de különféle támadások is érik innen. (Meg is fizet értük az Egy ember élete 
Gaál Gábor-képében.) - A fent idézett dühödt támadást egyébként az váltotta ki, hogy Gaál 
teret adott a Korunkban Vas István írásának (1932. febr., 2. sz. 151-153.), amely Kassák 
Megnőttek és elindultak c. regényét merészelte bírálni. Mellékesen: merészségét az is 
motiválhatta, hogy Kassák a regény egy nem éppen szimpatikus alakjában Vas Istvánt 
kívánta megrajzolni. Valamiképpen itt is „törlesztve" e „h űtlen" tanítványnak - és lánya, 
Nagy Etel „elcsábítójának". Hát így is élt egykor a baloldal Pannóniában ... I. Vas István 
életrajzi regényének 27-28. fejezeteit: A bosszú, Dicstelen párbaj. In: V. I.: Nehéz szerelem. 
Bp. 1983. 198-215. 

124 1. 120. jegyz. 
125 A röpirat keletkezésér ől 1. Fábián Dániel: József Attiláról. Bp. 1974. 24-72. - A 

röpirat értelmezéséhez 1. Tverdota György: József Attila magyarságélménye. Literatura, 
1982. 1. sz. 157-167., és T. Gy.: Ihlet és eszmélet. Bp. 1987. 52-71. 

126 Haraszti Sándor: Magyar eszerek. Korunk, 1930. okt., 10. sz. 759-760., és 
Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László, sajtó alá rend., jegyz. Tverdota György. 
Bp. 1987. 1. köt. 201-202. 

127 1. Tasi József: A Bartha Miklós Társaság megalakulása és első  évei. Literatura, 
1980. 2. sz. 307-330. 

128 A Bartha Miklós Társasággal ... SK, 1930. jan., 1. sz. 30., újraközlése: ,Klóíj el, 
szabadság!" Szerk. Szabolcsi Miklós és Illés László. Bp. 1967. 285. 

129 [Bresztovszky Ede]: A magyar ifjúságnak foglalkoznia kell a tudományos szocia-
lizmus problémáival. Népszava, 1929. dec. 17. 

130 1. József Attila összes m űvei. III. köt. Sajtó alá rend. Szabolcsi Miklós. Bp. 1958. 
209-219. 

131 Kritikai jegyzetekkel ellátott kiadása: József Attila válogatott levelezése. Sajtó 
alá rend. Fehér Erzsébet. Bp. 1976. 277-280. A jegyzetek tévesen állítják, hogy a levélhez 
mellékelt Lebukott c. verset Fábry Zoltán nem tette közzé Az Útban. Megtette azt, 
csakhogy elővigyázatosságból - a költ ő  nevének feltüntetése nélkül. 1. Az Út, 1931. 
okt./nov., 8/9. sz. 11. 

132 1. Szántó Gábor András: i. m. (13. jegyz.) 218. 
133 Kapcsolatukról 1. Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. Sajtó alá rend., jegyz. 

Murányi Gábor. Bp. 1986. 75-179. 
134 1. Kun Agnes és e sorok írója között 1988. júl. 12-én folytatott és hangszalagon 

rögzített beszélgetést. 
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135 E visszhang egyik jellegzetes emléke Fábry Zoltánnak az a gesztusa, amellyel az 
általa szerkesztett Az Út c. folyóiratban egyszer űen leállította a platformtervezet közlését. 
1. Csanda Sándor: Az Út küzdelme a csehszlovákiai szocialista magyar irodalomért. Irodalmi 
Szemle, 1961.1. sz. 61-69., 2. sz. 209-215., 3. sz. 325-331., és Cs. S.: Valóság és illúzió. 
Bratislava, 1962. 247-313., Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéb ől. 
Szerk. Szabolcsi Miklós és Illés László. Bp. 1962'. 337-371. 

136 1. például: Tamás Aladár: József Attila a munkásmozgalomban. Csillag, 1956. 
szept., 9. sz. 560-570., és József Attila emlékkönyv. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 1957. 
295-308, és T. A.: Az aggodalom jegyében. Bp. 1966. 210-257. 

137 Gergely Sándor közlése e sorok írójával 1964. aug. 24-én folytatott beszélgetés 
alkalmával. 

138 Gergely Sándor-Hidas Antal-Illés Béla-Lippay Zoltán: Az ideológiai tisztasá-
gért, a művészi min őségért. SK, 1932. jan., 1. sz. 70-73. 

139 Gergely Sándor: Magyarországi lapszemle. SK, 1932. jún., 6. sz. 29-31. 
140 A halálbüntetés ellen. SK, 1932. okt./nov. 10/11. sz. 84. 
141 1. Tasi József: József Attila és a Halálbüntetés Ellenes Szövetség. Párttörténeti 

Közlemények, 1980. ápr., 1. sz. 90-110. 
142 Agárdi Péter: A szocializmus mint költészet. In: "Vár egy új világ". Szerk. Illés 

László és József Farkas. Bp. 1975. 81-140., és A. P.: Korok, arcok, irányok. Bp. 1985. 
193-257. 

143 A kérdés ez irányú vonatkozásait szemléltet ően világítják meg Illyés Gyula 
szavai, akit 1931-ben - József Attilához hasonlóan - Fábry Zoltán levélben kért fel Az 
Útban való közreműködésre. "A mai magyar irodalmi életben - olvasható Illyés Budapest, 
1931. április 11-i keltezésű  levelében -, az utódállamokéban éppúgy, mint az anyaországé-
ban értékes tehetségek mellett a legnagyobb fokú sötétséget, m űveletlenséget, jobb- és 
baloldali kapaszdiságot, irigységet látok, rosszakaratot, hamis jelszavakat és kontárok 
diadalát. Szomorú ez, s ezt egy politikai fordulat sem változtatja meg gyorsan. Ha lehet 
összefogásról, orientációról szó, ez ellen kell összefogni azoknak, akik a kultúra vonalán 
harcolnak ezért az emberi jövend őért, amelyben Önökkel együtt én is törhetetlenül 
hiszek." Fábry Zoltán válogatott levelezése, 1916-1946. Bratislava, 1978. Bev., jegyz. 
Csanda Sándor. 432-433. 

144 Egyéniség és valóság. Valóság, 1932. jún., 1. sz. 1-6., és József Attila összes 
művei. III. köt. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 1958. 120-127. 

145 Az egységfront körül. Új Harcos, 1933. máj., 3. sz. 38-44., és József Attila összes 
művei. III. köt. Bp. 1958.140-147. 

148 József Attila párttagságának és "kizárásának" lassan már többkötetnyi irodalma 
van. A kérdés korábbi összefoglalása: Szabolcsi Miklós: József Attila és az illegális kommu-
nista párt viszonyának kérdéséhez. Kritika, 1965. nov., 11. sz. 11-20., továbbá Párttörténeti 
Közlemények, 1965. 4. sz. 30-46, és Sz. M.: Változó világ -szocialista irodalom. Bp. 1973. 
53-77. A kutatások legújabb összefoglalója Horváth Iván: József Attila és a párt. In: 2000 
(foly óirat), 1989. ápr., 1. sz. 52-60. 

147 József Attila a Népszava július 1-i számából értesült Illyés Gyula és Nagy Lajos 
moszkvai meghívásáról. Szántó Judit visszaemlékezései alapján idézi Vértes György: 
József Attila és az illegális kommunista párt. Bp. 1964. 107. - Kun Béla konzervatív, 
egységfrontellenes nézeteir ől 1. Borsányi György: Kun Béla. Bp. 1979. 351-356. 

148 Illés Béla leveléből (Révai Józsefhez). Közread. Agárdi Péter. Kritika, 1974. 
febr., 2. sz. 15. 

149 1. Nagy Csaba:Miért nem ő? Egy eltűnt József Attila-kézirat nyomában. Kortárs, 
1989. szept., 9. sz. 116-123. - És egy kortárs tanúvallomása, aki a moszkvai Új Hang 
(1938-1941) olvastán még öt év múltán is szenvedéllyel jegyzi meg: "... És többször 
emlegetik József Attilát. De a kongresszusra annak idején nem hívták meg. S mit szenve-
dett szegény Attila ezért!" In: Radnóti Miklós: Napló. Sajtó alá rend. Radnóti Miklósné, 
utószó, jegyz. Melczer Tibor. Bp. 1989. 38-39. 

150 Eszmélet. Pesti Napló, 1934. aug. 15. 184. sz. 18. - A költemény fent említett 
vonatkozásainak érintőleges megvilágítása: Botka Ferenc: József Attila-i párhuzamok Déry 
Szemt ől szembe" cím ű  regényében. Új Írás, 1989. nov., 11. sz. 97-110. 
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151 A vita 1931. november 3-án került megrendezésre. Határozata: SK, 1931. dec., 
12. sz. 58-59. - A méhkasszer űen felbolydult klubülés leírását - Gergely Sándor emléke-
zései alapján - I. Vértes György: i. m. (147. jegyzet) 50-51. 

A költő  életében egyetlen rövid közleményben fordul el ő  neve a SK-ban; az sem 
munkásságáról szól azonban, hanem azt jelenti be, hogy „az orosz futuristák ismert vezére 
belátta irodalompolitikai és formatechnikai tévedéseit és kérte a Proletárítók Szövetségébe 
való felvételét ..." Ahány állítás, annyi csúsztatás. Már megszokhattuk. Ám ilyen szem-
pontból nem érdektelen a hír kommentárja sem, érdemes tovább is szó szerint idéznünk: 
„Ezzel többek között az úgynevezett szabadversnek (a kötetlen formájú, szaggatott nyelv ű  
formanyelvnek, aminek nálunk az úgynevezett maisták voltak a legf őbb művelői, akik 
ebben a jórészben szétbomló formában látták a forradalmi irodalom lényegét) utolsó 
oroszországi erőssége is összeomlott". (Majakovszky. SK, 1930. febr., 2. sz. 64.)E kis 
közleményen kívül ezután már csak tragikus öngyilkossága kapcsán esik szó Majakovsz-
kijról a SK-ban. (A világ proletariátusa nem feledi el költőjét. 1930. ápr. 4. sz. 47.) A nekrológ 
néhány sorban megemlékezik az elhunyt pályafutásáról és főbb műveiről, majd bejelenti, 
hogy  lap következő  száma bővebben visszatér majd Majakovszkij irodalmi munkásságára. 
Ez azonban puszta ígéret marad. A beharangozott méltatás helyett a lap csupán egy rövidke 
részletet közöl a Csudajó c. poémából. 1. 154. jegyz. 

153 Az „eset" azáltal állt el ő, hogy Borisz Pilnyak Vörös fa c. regényét - több hazai 
visszautasítás után - az emigráció sajtójában tette közzé. 1. Matheika János: Az orosz 
irodalmi frontról. SK, 1929. dec., 1/2. sz. 92. -1929/30 fordulóján néhány hónappal B. Kor 
hírhedt cikke előtt (Nem útitárs - szövetséges vagy ellenség, 1. 108. jegyz.) Matheika 
- szovjet kollégájához hasonlóan - a „velünk vagy ellenünk" kérdésfeltevésével válaszol a 
kihívásra. 

154 Bersadszkij, Rudolf: Dnyeprosztroj. Ford. Hidas Antal. (1930. jan., 1. sz. 4.), 
Iszbah, Alekszandr: Ballada Leninről és Li Csenről. Ford. Szabó János. (1930. máj., 5. sz. 
51-52.), Majakovszkij, Vlagyimir: Verd szét! Ford. Matheika János. (1930. júl., 7. sz. 63.) 

Taraszov-Rogyionov, A. I.: Lenin. Ford. Matheika Jánosné Arvale Margarita. (1930. 
ápr., 4. sz. 55-56.), Nyeverov: Marja. Ford. Madarász Emil. (1930. okt./nov., 10/11. sz. 
81-83.), Uszmanov, Samil: A III. Internacionálé-légió. (1930. júl., 7. sz. 43-44.) 

155 A folyóirat - Lányi Sarolta fordításában - közölte Gorkij levelét a fehérorosz 
hadkerület írói csoportjához (1931. márc./ápr., 3/4. sz. 10-11.), s a polgárháború ré-
szvevőihez intézett felhívását (1931. szept., 9. sz. 32-33.) Ezenkívül közzétette Illés Béla 
Gorkijról szóló tárcáját: Gorkij mesél (1931. júl., 7. sz. 47-49.), s külön számban emlékezett 
meg negyvenéves írói jubileumának ünnepségeir ől. (1932. okt./nov., 10/11. sz.) E kérdéses 
számban megjelent Gorkij Ének a viharmadárról c. verse és Katonai szellem c. publiciszti-
kai írása, majd néhány hónappal kés őbb Az ember c. elbeszélése. (1933. jan., 1. sz. 37.) 

156 A. Fagyejev regénye 1931-ben, A. Szerafimovicsé egy évvel kés őbb jelent meg a 
sorozatban. Mindkett őt Madarász Emil fordította. 

157 A hirdetés: a folyóirat borítólapjain. A közlés:A traktor. Ford. Faludi Iván. (1932. 
jún., 6. sz. 67-69.) 

158 Hidas Antalt és az Ellenforradalom földjén c. verskötetét az Oktyabr 1926. 
évfolyamában mutatta be Illés, Karikás Frigyes A 39-es dandár elbeszéléskötetét (1927) 
bevezetőjével segítette, Madarász Emilr ől hosszabb méltatást írta LOKAF 1931. évfolya-
mába, Kahána Mózesr ől és Lengyel Józsefr ől kisebb portrékat rajzolt 1933-ban a Lityera-
turnaja Gazetába, végül Gergely Sándor még Budapestr ől hozott regénye elé el őszót 
készített.Persze az sem érdektelen, kiknek a nevét nem vette Illés a tollára. Ezek: Barta 
Sándor, Lányi Sarolta, Mácza János és - Zalka Máté. 

159 Lukács a Komintern „ösztöndíjasaként" érkezett 1930 elején Moszkvába. 1. 
Szerdahelyi István: Lukács György. Bp. 1988. 128., továbbá: Lukács György: Megélt gon-
dolkodás. Életrajz magnószalagon. Eörsi István és Vezér Erzsébet interjúi. Bp. 1989. 74. 

160 Szerdahelyi István (1. el őző  jegyz.) és Sziklai László (Proletárforradalom után. 
Bp. Lukács György marxista fejl ődése 1930-1945. Bp. 1986.) monográfiái által felvetett 
értelmezési kérdések. 

161 Összegyűjtött és magyarra fordított újraközlésük: Esztétikai írások 1930-1945. 
Szerk., előszó, jegyz. Sziklai László. Bp. 1982. 8371. 

787 



162 A SK idetartozó közleményei: Weinert, Erich: Hétköznapi ballada. Ford. Kahá-
na Mózes. (1931. okt., 10. sz. 45.); továbbá Marchwitza, Hans: Essen ostroma (1932. jan., 
1. sz. 73-74.), Neukrantz, Klaus: Weddingi barrikádok (1932. ápr., 4. sz. 74-76.), Wedding, 
Alex: A rothadt halak szigete (1932. jún., G. sz. 73-74.) és Kláber, Kurt: A munkanélküliek 
(1932. aug./szept., 8/9. sz. 26-29.) - valamennyi regényrészlet és Vajda Sándor fordítása. 

Matheika János cikkei: Die Linkskurve. VIL, 1929. szept./okt., 5. sz. 220-221., O 
zagranyicsnih agitkah. NLP, 1929. márc. G. sz. 63-65., Nyemci v Moszkve. VIL, 1930. 
júl./aug., 4. sz. 143-147. Továbbá egy fordítás a SK-ban: Tureck, Ludwig: Szent karácsony 
este. Regényrészlet. SK, 1930. júl., 7. sz. 70-72. 

153  A vállalkozásról 1. Nagy Péter:A Monde magyar könyvei. ItK, 1960. 1. sz. 34-39., 
és Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéb ől. Szerk. Szabolcsi Miklós és 
Illés László. Bp. 1962. 279-284. 

164 Nyeverov: Taskend a bőség városa. Ford. Katona Fjodor. Paris, 1930. 117 1. - 
Az ígéret földje címmel és Haiman Hugo fordításában a kisregényt két évvel korábban a 
gyomai Kner kiadó is megjelentette. 

165 Taraszov-Rogyionov, A. I.: Csokoládé. Ford. Katona Fjodor. Paris, 1930. 2251. 
- Újabb, Magyarországon egyben az els ő  kiadása, Kun Miklós tanulmányával: Az els ő  regény 
a konstruált perekről: Csokoládé. Karikás Frigyes fordítását átdolg. Gereben Ágnes és 
Enyedy György. Bp. 1989. - A regény korabeli hatásának beszédes jelzése, hogy a csehszlo-
vákiai magyar színjátszók 1933-ban színre is vitték saját dramatizálásukban. 1. Botka 
Ferenc: A ‚Csokoládé" a bratislavai Vörös Barátság előadásában. A Hét (Pozsony), 1960. 
jún. 12. 24. sz. 

166  pIM Kézirattár KM 432/1-2. 
167 PIM Kézirattár M. 100/799. 
168 A RAPP kéthetente megjelen ő  folyóirata, a Roszt csak hónapok múltán tette 

közzé a párthatározatot. 
163  A Roszthoz hasonlóan a SK is csak er ős késleltetéssel, júliusi számában közli a 

párthatározatot. Ugyanitt (SK 1932. 7. sz. 45.) található a magyar csoport feloszlását 
bejelentő  közlemény. 

170 1. Borsányi: i. m. (147. jegyz.) 308-310. 
171 Ezen agresszív dilettantizmus el őtt a zsilipeket az ún. munkáslevelez ő  mozga-

lom nyitotta meg. E mozgalom kezdetei a moszkvai emigránsklub „h őskorába" nyúlnak 
vissza. Utóbb a FINI (Forradalmi Irodalom Nemzetközi Irodája) is felkarolta, a munkás-
levelezőkben jelölve meg a proletárirodalom nemzetközi utánpótlását. 1. Felhívás a mun-
káslevelez őkhöz (SK, 1930. ápr., 4. sz. 43.). Hevennyé a kérdés - a RAPP által 
kezdeményezett „élmunkásokat az irodalomba" mozgalom meghirdetését követ ően vált. 1. 
Averbah, V. Kirson és Ju. Libegyinszkij felhívása (Pravda, 1930. okt. 3.) élénk visszhangra 
találta magyar „rohamisták" között, akik számára 1931 decemberét ől a SK külön rovatot 
is nyitott. 1. [Kahána Mózes] K M.: Rohamistáink. (SK, 1931. 11. sz. 67.) Ezek az 
önképzőköri színvonalat sem igen megüt ő  versemlények - köztük néhány „kollektív" 
alkotás, mint pl. az Ifjúmunkások című  (1931. aug., 8. sz. 59.) - id ővel, de főleg 1933 után 
mind gyakrabban borították el a lap „irodalmi" arculatát. 

172 A lanyhaság mellett az alkalomszerűség e közlések legfőbb jellemzője: egy-egy 
évforduló vagy esemény szépirodalmi illusztrációját szolgálják. 1. Karavajeva, Anna: Tisztí-
tás. [Elb.] Ford. Oldal Géza (1933. szept., 9. sz. 8-10.), Gorkij nyilatkozata a „Szovjetorosz 
művészek 15 éve" kiállításon. (Uo. 15.), Zorics, A.: Legenda. [Elb.] (1934. 16. sz. 6.), Pilnyak, 
Borisz: A munkaruha. [Elb.] Ford. Lippay Ibolya. (Uo. 8.) 

173 Mire tanít bennünket a szovjet irók plénuma. SK, 1933. febr., 2. sz. 33-37. 
174 Matheika távozását követ ően a volt proletárírók csoportjának egyszer űen nem 

volt más elméleti kérdésekhez ért ő  embere. Szerz ősége mellett nemcsak az érvel, hogy 
1928-tól kezdve mindenféle „villámhárító" megbízást rátestáltak (1. Mácza megvédését 
Matheika támadásától a platformtervezet szerény korrigálását), hanem az is, hogy több 
kortárs, így Gergely Sándor, Hidas Antal és Illés Béla is, úgy emlékeznek, hogy nem vettek 
részt a megszövegezés munkájában. 

175 A magyar proletárforradalom regénye. Illés Béla: Ég a Tisza. I. köt. SK, 1930. 
jún., 6. sz. 65-66., Hidas Antal: Folyik a pör. 1930. szept., 9. sz. 63-64., Zalka Máté: A 
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hadjárat vége. 1931. okt., 10. sz. 52-53., Komját Aladár: Mindent akarunk. 1931. nov., 11. 
sz. 62. - Egyben előttünk is van a magyar proletárirodalom „reprezentatív" vonulata. 

176 1. 54. jegyz. 
177 Gergely Sándor: Barta Sándor: Nincs kegyelem. SK, 1934. jan., 1. sz. 20., Lengyel 

József: Gergely Sándor: Pereg a dob. SK, 1934. ápr. 1. 5. sz. 12. 
178 Lippay Zoltán: Illés Béla: Ég a Tisza. SK, 1934. máj. 1. 7. sz. 11. 
179 Vengrija. Intyernacionalnaja Lityeratura, 1933. máj./jún., 3. sz. 146. Az ismer-

tető  feltehetően Ignotusnak az 1933. február 20-án, a Zeneakadémián tartott el őadására 
céloz, amely valóban állást foglalta fasizmus ellen elkötelezett írói magatartás mellett. (1. 
Vortrag Ignotus'. PLloyd, 1933. febr. 21.42. sz. regg. 8.) A baj csak ott van, hogy a Nyugatot 
- Keletnek kereszteli el, de az is lehet, hogy a cikk fordítójának csúszott el a tolla. Az 
azonban már megint némi csúsztatás, hogy Móricz Zsigmondnak a Nyugat szerkesztéséb ől 
való kiválását- csupa jóindulatból- politikai motívumokkal magyarázza. A kiválás hiteles 
történetéhez 1. Móricz Zsigmond a Nyugat szerkeszt ője. Levelek. Vál., szerk., utószó Tasi 
József. Bp. 1984. PIM. 291-292., 474. 
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RÓNAY LÁSZLÓ 

A MŰVÉSZ VÁLASZÚTON 

A világháboru kitörése körüli időszakban Márai Sándor élet- és önszemlélete 
fokozatos változáson ment át. Korábban is egyik alapvet ő  kétsége volt, hogyan 
egyénítheti h őseit, miképp emelheti ki őket a nyers, naturális valóságból, mint 
helyezheti őket az idő  egy sajátos, csak rájuk érvényes metszetébe. A nagy 
összecsapás előtt született — valójában nem túlságosan jelent ős — műveiben arra 
törekedett, hogy megteremtse ezt az öntörvény ű  időt, s ebbe sűrítette emberi 
sorsok, összecsapások történetét. S hogy fokozza a hatást, különleges stílusbra-
vúrok, halmozott jelzők és míves leírások sorával figyelmezteti olvasóját, hogy az 
általa ábrázolt világ nem feltétlenül engedelmeskedik a közember által megszo-
kott és tiszteletben tartott törvényeknek. Már korábban is kísérletezett azzal, 
hogy legfontosabb, a számára legtöbbet jelent ő  alakokat díszletek közé helyezze, 
mint a színművekben szokás, mintegy igazolva, hogy életünk ugyancsak színjá-
ték, vagy éppen operael őadás — regényeiben a dallamoknak is fontos a szere-
pe —, s benne ki-ki jól-rosszul eljátssza kiosztott szerepeit. Egyik legnépszer űbb 
regényét, a Féltékenyeket újra meg újra átszövik — olykor utalások formájában — 
ezek az elemek, s bizonyos mértékben meghatározzák a Vendégjáték Bolzanóban 
szerkezetét, el őadásmódját is. A cím úgyszintén el őadásra utal: a kazamatákból 
megszökött Casanova voltaképp vendégszerepl ő  Bolzanóban, megjelenése felka-
varja a kisváros áporodott nyugalmát, megzavarja az élet hagyományosnak látott 
rendjét, amelyben az er őszak uralkodik: a fegyverek birtokosa általában eltapos-
sa a gyengét és kiszolgáltatottat. 

Casanova 1756-ban ereszkedett le kötélhágcsón velencei börtönéb ől és 
München felé vette útját. Eközben érkezett Bolzanóba. Mintha személyében a 
legendákkal körülszőtt Thyll Eulenspiegel jelent volna meg, akin nem fog az 
erőszak, mert képes arra, hogy csellel és ravaszsággal túljárjon a földi hatalom 
birtokosainak eszén. A közember számára varázsos személyiség, hiszen nagyon 
is földi érzés vezeti ugyan cselekedeit, a szerelem, de ez az egyetlen hiteles érzelem 
is elegendő, hogy tagadja a fegyverek mindent lebíró els őbbségét: ,,... semmi nem 
olyan veszélyes, mint egy ember, aki nem tud belenyugodni a zsarnokságba." Az 
inkvizíció urai ezért is dolgoznak ki új és új haditerveket, hogy megint elfogják, 
és ezzel visszaállítsák az élet természetes rendjét. Meger ősítik az őrséget, fokoz-
zák az éberséget, holott egyetlen különbözni tudó és akaró ember ellen vívják 
harcukat, akinek nincsen más fegyvere, mint a t őre. Nem ettől tartanak, hanem 
sokkal inkább attól, hogy ez az ember nem politizál, nincsenek szövetségesei, 
nem érdeklik a hatalom játékai, egyszerűen ember akar maradni, s ezért hatalma 
és képessége van arra, hogy a saját elhatározása szerint cselekedjék, semmilyen 
eszközzel sem lehet manipulálni. 

Pedig Casanova elborzad attól, hogy magányos legyen. Nem magányos 
hősnek termett alkat idegenkedik a látványos, egyéni tettekt ől, rémület tölti el, 
hogy netán kiveti magából az emberi közösség, s nem kerülhet a fénybe, amely 
pedig elengedhetetlen eleme a színjátéknak. A megvilágítás híján a néz ők nem 
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láthatják a főszereplőt, bele kell vegyülnie a statiszták arctalan seregébe. A nagy 
formátumú szerepl ő  nyíltan vállalja a kihívást: szembeszegül a sorssal, amely 
talán nem is a sors, korról korra az er ősebbek hitetik el a gyengébbekkel, hogy 
a végzet rendelése szerint kiszolgáltatottak. 

Casanova bölcs, sokat látott, tapasztalt ember. Pontosan tudja hát, hogy 
valamennyien ki vagyunk szolgáltatva végzetünknek. De mert különbözni is tud, 
s nem a közhelyek irányítják, érez magában annyi er őt, hogy maga szabja meg 
saját végzetét. Elhatározásait és tetteit a szerelem mellett a bosszú irányítja: 
bosszút akar állni az er őszak megtestesítőin, a velencei hatalmasságokon, s e 
célját részben már azzal is elérte, hogy szabadon él, azt tesz, amit akar, s 
Bolzanóba húrként érkezik Velencéb ől", nem mint fegyveres katona vagy orgyil-
kos. Ezekből akkoriban is több volt az utakon .. . 

Amint az utca embere, a köznapi a közhelyek szerint él ő  lény felismeri, 
hogy mégis győzelmet lehet venni a börtönökön és a fegyvereken, a regényt 
egyszeriben átszövi a der űs, vígjátéki elem. 1756-ban vagyunk, Haydn már alkot, 
előkészítve a terepet az operaműfaj egyik legnagyobb mesterének, Mozartnak, s 
vele annak a szemléletmódnak, amely a tragédia zordon fenségébe a komédia 
elemeit vegyíti, s a végzetük ellen ágáló h ősöket minduntalan lefokozza, nevet-
ségessé teszi őket. A zenei köznyelvben készül ődnek azok az elemek is, amelyek 
azután Rossini remek vígoperáiban kerülnek a helyükre, legteljesebben talán a 
Sevillai borbélyban, amelyben a szöveg ismételgetése, fokozása, a kicsit tétova és 
derűs kórusok és a kigúnyolt erőszak, az egyén szabadságának korlátozására tett 
hiábavaló kísérletek hordozzák a mondandó lényegét. 

A Féltékenyekben kísérletezett el őször Márai a színi s elsősorban az operai 
elemek regényszerkezeti elemekké tételével. Ott a Varázsfuvola elemeire ismer-
hetünk. Itt Rossini a meghatározó. A titikosrend őrök faggatódzásaira — milyen 
fegyvereket hozott magával a békésen alvó Casanova — pezsg ő, vidám kartétel 
keretében jellegzetesen vígjátéki párbeszéd hangzik fel: 

Egy tőr — mondta a fogadós. — Egy t őrrel érkezett. Ez mindene. 
' Egy tőr — ismételték szakszerű  elismeréssel és tájékozatlanul. — Miféle 

tőr? — kérdezték a titkosrend őrök. 
Velencei tőr — felelte áhítattal a fogadós. 
Egyebe nincs? — kérdezték. 

— Nem — mondta a fogadós. — Egyebe nincs. Egy tőr, ez mindene." 
Ha csak a kérdéseket és a válaszokat ragadjuk ki a szövegegészb ől, azonnal 

nyilvánvalóvá válik, hogy e párbeszéd ritmikus, olykor teljesen szabályos, jambi-
kus lejtésű  sorok válaszolnak egymásnak: 

Égy tőr. E— 	érkezétt. Ez mindéve_. 
Egy tőr. iféle tőr? 
Velencei tőr. 
Egyebe nincs? 
Ném. Égyeb% nincs. Ez mindéve. 
Már a regényt elemző  első  kritikák szerzői is felismerték ezeket az operai 

elemeket. A tragikus sorsú Komor András — felségével együtt lett öngyilkos 
1944-ben, hogy elkerülje a zsidóüldözés borzalmait — kiváló érzékkel mutatott 
rá arra, hogy a menekül ő  páros — Casanova és a szolgája, az örökké józan, kicsit 
földhözragadt Balbi — voltaképp kicsit pocakosodó tenor és buffó-bariton, akik 
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a nagyjelenet alkalmával ugyanúgy álarcot öltenek, mint Don Giovanni és Lepo-
rello Mozart operájában. (Balbi és Leporello között csak fokozza a rokonítás 
lehetőségét, hogy az el őbbi is folyvást különféle uregiszter-áriákat" ad el ő  ura 
gáláns kalandjainak ecseteléséül.) 

A művészt persze sosem elégítheti ki, ha egyetlen érzéskörben keresi és adja 
meg a választ az élet nagy kérdéseire. Márai feltétlenül azok közé az írók közé 
tartozik, akik ennél mindig is többre, nagyobbra törekedek. Megszámlálhatatlan 
nagyszerű  cikke, egymást követ ő  naplói arról tanúskodnak, hogy sztoikus nyu-
galma és magára er őltetett közömbössége alatt szenvedélyes indulatok lobogtak, 
s arra vágyott, hogy valamiképpen meghaladja azokat a gyarlóságokat, melyek 
fékezik az ember önkiteljesedését és béklyózzák gondolkodását. Casanova köré 
sem véletlenül rétegezte föl a fiktív id ő, az álom korlátlannak mutatkozó terét, 
amely felvértezi hősét a valóság kisszerűségének elviselésére, megmeríti a mánia 
és a kalandvágy forrásaiban, melyek a kor regényvilágának alapvet ően fontos 
elemei voltak. Casanova ízig-vérig m űvészalkat. S mint minden igazi művész, 
képes arra, hogy álomvilágot rajzoljon maga köré. Számra ez talán fontosabb, 
mint a valóságos. Ennek az álomi létnek uralkodó eleme a boldogság, a bodogulás 
eszménye. A közember is számtalanszor felveti a kérdést: mi a boldogság? miképp 
valósíthatjuk meg itt, gyarló földi létünkben? Sem Casanova, sem a regény nem 
válaszol, nem is válaszolhat e kérdésekre. Egy alapvet ően sztoikus író fogalmazza 
meg a feleletet a Vendégjáték Bolzanóban jóval későbbi változatában, melyet már 
az emigrációban jelentetett meg, s amely Farkas Ferenc most el őadott operájának 
szövegkönyvéül szolgált. Az Egy úr Velencéb ől Giacomója mondja a következőket, 
alighanem Márai meggy őződését fejezve ki: 

— Nincs neve. Ha nyár van; 
Néha elfonnyad. És kivirul télen. 
Nincs íze, illata. Nincs a kenyérben, 
Amit sütsz. Nem lehet hívni, igézni. 
Nincs fortélya. Nem lehet kölcsönkérni. 
Mindig drágán adják, soha hitelbe. 
Úgy vesz körül, mintha napfény lebegne — 
Tünemény. És mint a fény, nem fogható, 
Egy szó csak. 

Boldogság. Ez a szó. 
Nincs titka. Csak ,van" ... Vagy — 

nincs. 
Azt hihetnénk pedig, hogy a szabadság visszaszerzése vagy birtoklása a 

boldogság esélyét adja. A szabadság azonban Casanova szerint természetes álla-
pot, veleszületett joga az embernek. Természetes, hogy aki korlátozva érzi magát, 
mindent megtesz, hogy leküzdje a mesterségesen emelt akadályokat, s ismét 
olyan életkereteket találjon, amelyekben olyan lehet, amilyen, úgy teljesítheti ki 
Önmagát, ahogy természete, akarata és tehetsége diktálja. De már Márai köz-
vetlenül utána modellül választott h ősének, Krúdynak (az ő  utolsó napját idézi 
vissza a csodálatos Szindbád hazamegy) rá kell döbbenie arra, hogy az egyén 
szabadságát korlátozhatják a megváltozott vagy er őszakosan megváltoztatott 
körülmények is. Márai Krúdyja számára a ',régi" Magyarország, a régi erkölcsök 
jelentik az ideális közeget, de fájdalmasan eszmél rá, hogy ezt maga alá temette 
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az új, a számára veszélyes és ismeretlen életforma. Veszélyesnek érzi, mert 
megszűnt benne létezni az, ami hajdan az övé volt, s amit oly pontosan ismert, 
amit ő  múltnak nevezett, de jelenvalóként élt a jobbakban, s ezzel együtt elveszí-
tette azt a lehet őséget is, hogy megszólítsa azokat, akik ugyanazokat az élménye-
ket, vágyakat birtokolták, amelyeket ő. Merőben más körülmények között, 
egészen más írói megjelenítésben ugyan, de ezt a felismerést fogalmazzák meg 
Márai következ ő  regényei is, végezve a Sértődöttekkel. E műve kapcsán azonban 
arra is rá kellett döbbenie, hogy nem egyszer űen egy élményvilág vagy olvasókö-
zönség megszűnésével, újrarendez ődésével kell számolnia, hanem az erőszakkal 
is, amely ugyanúgy igyekezett alakítani az ő  sorsát és íróságát — amelyet ugyan-
csak sorsának vállalt és mondott —, mint az inkvizíció Casanováét. A tizennyol-
cadik századi személyiség a szökést választotta szabadsága meg őrzéséért, s valami 
hasonlót tett Márai is, aki 1948-ban végérvényesen döntött, s elhagyta Magyar-
országot, amely immár nem hagyta, hogy író lehessen, s nem engedte, hogy olyan 
életeszmény értékformáló erejér ől valljon, amelyet az új rendszer tagadott, és 
igyekezett megsemmisíteni. 

Nem véletlenül, nem egyetlen esemény hatására született meg dönt ő  elha-
tározása. Nem azért választotta lakhelyéül a világnak egy más táját — nyelvében 
és műveiben elkötelezetten magyar író maradt —, mert Lukács György kikezdte 
szemléletmódját s e hangütés nyomán új és új támadások irányultak ellene. Nem 
az rázta meg elementárisan, hogy a Sértődöttek utolsó kötete e dühödt rohamok 
hatására nem jelenhetett meg, s példányait bezúzták. Sokkal mélyebb, tudato-
sabb választás rejlik döntése mögött. Ennek egyes állomásait idézi vissza az 
1972-ben először megjelent (most másodszor is kiadott) Föld, föld!... -ben, amely 
az Egy polgár vallomásainak bizonyos mértékig folytatása, s azzal együtt 
életművének csúcspontja. Akár az 1934-es nagyszabású önvallomás, ez utóbbi is 
önéletrajzi jellegű  alkotás, kiegészítése, meghaladása is a kort felidéz ő  naplóknak. 

AFöld, föld! ... -ben ugyanazt a néhány esztend őt tekinti át részletesebben, 
amelyekről naplóiban is írt. A leírások, asszociációk, vallomások és a jöv ővel 
kapcsolatos latolgatások kiindulópontjául a háborús események, majd a háború 
befejezése és az azt követ ő  esztendők szolgálnak. A napok és évek múlását 
azonban nem követhetjük szigorú időrendben. Csak egy-egy esemény pontos 
dátumának meghatározásával következtethetünk arra, mi jelentett számára fon-
tos élményt, amelyet aztán továbbgondolásra is alkalmasnak vélt. Az a mód, 
ahogyan ezt a második, ugyancsak bonyolult szerkezet ű  gondolati réteget rárakja 
az elsőre, inkább a regényírás módszerét idézi. Ennek a .regénynek" egyetlen 
hőse van: Márai Sándor, a gondolkodó ember, aki tudatmozgása révén új és új 
alakokkal gazdagítja a történést. Él őket és holtakat idéz meg eszméi, vélekedése 
erősítéséül. Művekkel kapcsolatos emlékeire utal. Nemegyszer ajöv őt is vallatja, 
meglepő  érzékenységgel, előrelátással. Közhelyként emlegethetnénk — ha Márai 
kényszerűen megkésett fogadtatásával kapcsolatban egyáltalán érvényes lehet e 
fogalom —, hogy emlékező, asszociációit látszólag szabadjára enged ő  művei a 
legjobbak és legteljesebbek. Ezekben ugyanis gondolkodói nagysága is megnyi-
latkozik, s nem kell hőseivel megjelentetnie eszméit. 

Három jól elkülöníthető  részre oszlik az eseménysor. Az els ő  egy esztendő  
története: 1944 márciusától, pontosabban március 19-t ől 1945 márciusáig. A 
német megszállás hírét ől addig a pillanatig, amikor a leányfalusi ideiglenes 
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otthonukat elhagyva Máraiék visszatérnek Budára, hol lakásukat — a védettség 
jelképét — bomba pusztította el. A tény azonban nem megrázó, a két megszállást 
végigélve és végigelmélkedve már ráébredt arra, hogy az az életforma is a múlté, 
amelyet annyira a sajátjának érzett, hiszen témáit adta, s meghatározta szemlé-
letmódját. 

Az átélt események Spengler — számára oly sokat adó könyvét Leányfalun 
ismét végigolvasta Márai — jóslatát igazolják, a keresztény kultúra a jelek szerint 
véget ért és tartalmatlanná vált, hiszen miképp adhat ideálokat olyan eszmény, 
amelynek nevében kurzust csináltak, emberek százezreit ítélték pusztulásra. 
Helyette máris itt az új kihívás, melyet másik, a háború idején általa gyakran 
forgatott könyv szerz ője, az első  Naplójában is gyakran említett Schubart fogal-
mazott meg: a bolsevizmusé, amely mer őben különbözik minden eddigi rend-
szertől, mint ahogy az orosz ember és mentalitása is eltér az európaiét ől. Márai 
nem tagadja, hogy tudatosan és az író figyelmével igyekezett kiismerni az orosz 
gondolkodásmódot, s az író fölényével igyekszik elfogulatlanul megfogalmazni 
ítéletét. Ez a magatartás különbözteti meg a Föld, föld! ... előadásmódját az Egy 
polgár vallomásaiétól. Emebben kevesebb a kommentár, amelynek részben az a 
magyarázata, hogy a közvetlen események talán nem keltettek olyan drámai 
megrázkódtatást az íróban. Márai sokat emlegetett szenvtelensége, kívülállása 
kétségtelenül megnyilatkozik a néhol meglep ően hűvös kommentárokban, de 
épp ezáltal növeli azok hitelességét. Fokozza ezt a néhol bravúros szcenírozás is. 
A bevezető  jelenet, mely 1944. március 18-ának estéjén, Sándor-napi családi 
együttlét leírásával kezd ődik, egyértelművé teszi, hogy akik összegy űltek a pol-
gári otthonban — melynek berendezése még a hagyományokat idézi s az ősök 
ízlését is dicséri —, sosem találkoznak többé, szétszórja őket a háború, s ami utána 
következik. Borközi állapotban már ekkor is megmutatkozik különböz őségük: 
egyikük, kit az író némi lekezeléssel flatyafinak" nevez, nemzetiszocialista, s 
büszkén mondja, hogy gy őzelmükkel a tehetségtelenek veszik át a hatalmat. Ám 
e hatalomátvétel kérészéletű, jönnek az oroszok, s győzelmes beözönlésükkel 
vetődik fel az igazi, a nagy egzisztenciális kérdés, vajon megelégszenek-e az 
anyagi javak birtokbavételével, vagy a lelkeket is átgyúrják a saját képükre és 
hasonlatosságukra. A derüsnek épp nem nevezhet ő  eseménysor nyitva hagyja a 
választ, de az írói kommentárok egyértelm űvé teszik, hogy a kommunizmus 
egyenes feleletet és feltétlen h űséget követel mindenkit ől. 

A második rész talán a legizgalmasabb, hiszen ebben mondja el a szerz ő, 
miért jelentett számára valóságos megkönnyebbülést, amikor Budára visszatérve 
megpillantotta régi otthonát, bombatalálattól jóvátehetetlenül megrongálva, 
otthonteremtésre alkalmatlanul. Ez a pillanat tette bizonyosságává, hogy amiért 
írt, amiért életét az íróságnak szentelte, megsz űnt létezni. Magyarország tovább 
létezett, az emberek ügyeskedtek, keresték a lehet őségeket, benne azonban 
elpattant valami, amit a lakás, a bútorok, a szétfoszlott könyvek, az emlékek 
együttesen alkottak. ,,Vértódulásos szédülést" keltett benne a romhalmaz látvá-
nya, mert abban a pillanatban rádöbbent, hogy nemcsak a saját lakása lett 
rommá, hanem minden, ami fontos volt számára, s azt is átérezte, hogy e 
romokon olyan élet épül fel erőszakkal, amelyhez nem lehet köze többé. Talán 
legfontosabb vallomását mondja el a sorokban: 

',Huszonöt év, tehát kurta emberölt ő  telt el a pillanattól, mikor utolszor 
láttam Budapestet. Ebben a huszonöt esztend őben ritka volt a nap, amikor nem 
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lapoztam fel a különös emlékalbumot — ritkán esett meg, hogy nem gondoltam 
Budapestre. És mindig a szolidaritás érlökése dobbant egyet a tudatomban, 
amikor a szép, különös városra gondoltam. De nem volt egyetlen nap ebben a 
negyedszázadban, amikor nosztalgiával gondoltam volna Budapestre. És vala-
hányszor arról álmodtam, hogy hazamentem — megint otthon vagyok, Buda-
pesten —, ez mindig kínos, szorongásos álom volt. És a felébredés nagy meg-
könnyebbülés, mert íme, csak álom volt minden. Negyedszázadon át, idegenben, 
néha fogvacogtató közömbösség, oceanikus közöny közepette, mindig újra 
megnyugvás volt a tudat, hogy volt er őm eljönni onnan, és nem éltem meg ott 
mindazt, ami ebben a huszonöt évben történt. Néha azt hittem, ez a »megnyug-
vás«, ami ébredéskor a lidércálmot követte, gyávaság, örülök, mert volt er őm 
idejében eljönni a veszélyzónából, nem kellett — akaratlanul és ellenkezéssel, de 
az ottmaradás puszta tényével — cinkoskodni mindabban, ami ott bekövetkezett. 
De ez olcsó magyarázat, kibúvó. A valóság más volt. Mindennek alján, amit az 
otthonnal, Budapesttel kapcsolatban ezekben az években gondoltam, éreztem és 
álmodtam, annak a pillanatnak emléke pislákolt, amikor megértettem, miért 
öntötte el tudatomat — mint egy forró, vértódulásos szédülés — a megkönnyeb-
bülés, amikor faluról jövet megláttam a romhalmazt, ami otthonomból megma-
radt. Erre a pillanatra sokszor visszaemlékeztem. Soha nem rokonszenveztem a 
romínyencekkel, nem értettem Gandhit, aki Új-Delhi pompás palotáinak láttára 
egy holdvilágos éjjel átszellemülten suttogta: »Milyen gyönyörű  romok lesznek 
ezek ...« — Amit láttam, nem volt gyönyörű." 

Egy később látott karikatúra nyomán ismét elelmélkedett a valóságról. Úgy 
képzelte néhány pillanatig, hogy a történelem szüllyeszt őjében valóban alámerült 
a polgári író, a dandy, az urbánus, hiszen ennek is érezte magát. Azt hitte, 
kiléphet szerepéb ől és az lehet valójában, ami, mert a polgár, aki volt, a romokkal 
együtt megsemmisült, s vele együtt az az emberi ',tünemény" is, akit szolgált, s 
akinek műveltségében, értékteremt ő  küldetésében bízott. 

De mi maradt a polgár helyett? Hiszen vele együtt enyészett el az olvasó is, 
akinek az írók írtak, s akinek érdemes volt írni, mert olvasott, m űvelődött, 
igyekezett szélesíteni ismereteit. Ezt az olvasót soha, egyetlen író sem láthatta 
színről színre, de hitt benne, hogy létezik, magán érezte ösztönz ő  vagy bíráló 
pillantását. S épp ezt az arctalan olvasó réteget pusztította el az új rendszer, 
i'szerepestül". Eltűnt az olvasó, a megért ő  cinkos, s ettől a pillanattól kezdve az 
az író, aki ennek a kifinomult ízlés ű  rétegnek írt, s aki ugyanúgy tudta, mint ezek 
az olvasók, hogy nem léteznek országhatárok, mert a m űveltségnek nem lehet 
határokat szabni, nos, ez az író többé nem látta értelmét, hogy mesterségét 
gyakorolja. Maradt számára az emlékekkel való szembesülés, a lassú búcsú és a 
mindennél veszélyesebb unalom, közöny. Ez utóbbi a fegyfere is volt. Védekezett 
egy új, hovatovább uralkodóvá váló érzéssel, a gy űlőlettel szemben, amely átha-
totta a tömegeket, s megfélemlítette, olykor társutasokká alacsonyította a külön-
bözni akarórat, akik az új szerep elvállalásáért jutalmakat kaphattak ugyan, 
helyette azonban elveszítették azt a büszke tudatukat, hogy írók lehetnek, s 
mesterségük gyakorlásával a szabadság zászlóviv ői. 

1946-ban — több művésztársával együtt — Svájcba, Olaszországba és Párizs-
ba utazhatott. Márai számára az út ,,diderg ő  vesszőfutás volt". Ráébredt, hogy a 
háború Európát is megváltoztatta. De még ebben a megváltozott, hol romos, hol 
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a jólétet hörcsög módra véd ő  Európában is érezni vélte a humanizmus üzenetét, 
melyet értelmezni tudott a könyvtárak csendjében, a múltat felidéz ő  művekben, 
igaz, a jelenben kevésbé. Svájc polgári maradt, az emberek jólneveltek, de 
bizalmatlanok, gondolkodásmódjukba behatolt a haszonszerzésre való törekvés, 
a gazdagság gőgje. Olaszországban azonban kisütött a nap, s ez a tény olyan volt 
számára, mint valami titokzatos hívás, üzenet, amelynek engedelmeskednie kell. 
Ekkor ugyan még bízott abban, hogy hazaérve szétsugároztathatja azt a tartal-
mat, amelyet ez a napsütés sugallt, s megvalósíthat, mások vezérl ő  elvévé tehet 
egyfajta humanizmust. 

De fájdalmasan kell csalódnia. Az ország, ahová egy ',dermeszt ően hideg téli 
estén" hazaérkezik, nem az, amelyet elhagyott. Pereket konstruálnak, ártatlan 
embereket végeznek ki, s megfélemlített bértollnokok írnak kolumnás cikkeket 
az ,,összeesküvők" gaztetteiről. A hatalomra törő  kommunisták egyre terroriszti-
kusabb eszközöket vettek igénybe. ',Tudták, hogy egy csalással és er őszakkal 
megvalósított társadalmi rendszert csak akkor lehet fenntartani, ha állandósítják 
a csalást és erőszakot. És erre tartósan nincs más mód, csak a terror permanens 
fenyegetése." A fenyegetett lét lassan behálózta az írót, s hálót vetett mindenkire, 
aki különbözni akart, aki — akár a szellem világában is — megőrizte szabadságát. 
Csak befelé volt menekülés, eleinte legalábbis. Utóbb azonban rádöbbent, hogy 
a tudatosan vállalt magány rideggé és érzéketlenné teszi, tehát kiöli bel őle azokat 
a tulajdonságokat, amelyek íróvá tették. 

Már nem működött benne a választás lehet ősége. A hívás erősebb volt. 
Mennie kellett, hogy önmaga maradhasson. Az Alberg-expressz áthaladt az ennsi 
hídon. Megértettem, hogy szabad vagyok. Félni kezdtem." 

E szavakkal végződik az önvallomás. Félelem borult Európára. S meg-
kezdődött Márai Sándor írólétének harmadik korszaka. 

A népi írók és vendéglátóik Palicson: Veres Péter, Nagy István, Kek Zsigmond, Darvas 
József, dr. Püski Sándor, Kolozsi Tibor, dr. Toldi Ferenc, Kongó Tivadar, ismeretlen, Lé- 
vay Endre, dr. Uzon Miklos, Uzon Miklósné Kalmár Rózsi, Toldi Ferencné Ulreich Inke, 

Püski Sándorné, Sinka István (1942. március 28.) 

796 



LÉVAY ENDRE 

A POSHADT SZELLEM ELLEN 
A NÉPI ÍRÓK SZABADKÁN 

Az ellentmondások mindig úgy csapnak elénk, minta derült égb ől a villám: éppen 
akkor lepik meg az embert, amikor a legkevésbé számít rá. Így történt ez velem 
is. Jó pár hónap kellett ahhoz, hogy megbarátkozzam az étterem, az örökké izzó 
konyha belső  világával, valahogy megszokjam ezt a szakmát is (hisz az életben 
annyi mindent megpróbáltam már), máris elkövetkezett egy olyan változás, 
amikor nem csak a pincéri szakmával szakítottam, hanem igen élesen a vendég-
látóipar egy üzeme ellen fordultam. 

Vendéglő  vagy könyvtár, vet ődött fel előttem a kérdés, de oly élesen, hogy 
kitérni előle nem lehetett. 

A vendéglő  elleni harchoz az argumentumokat éppen a szakmából szedtem. 
Felkészültségem a könyvtári teend ők végzéséhez erősebb volt, mint a pincéri, s 
ebben a harcban azáltal is er ősebbek voltak a fegyvereim, hogy maga a polgár-
mester is azon volt, hogy a zeneiskola épületéb ől eltávolítsa a vendégl őt, s helyébe 
mint hangulatával és kisugárzó erejével megfelel őbbet, a városi könyvtárt helyez-
ze oda. Nem volt itt valami neves, ősi címet viselő  vendéglőről szó — mint 
mondjuk a Borbíró Bika Bálint vendégl ője volt Debrecenben —, sem olyan 
korcsmaféléről, amelynek valamilyen tekintetben múltja van — akár sportkörök-
ben is. Éppen olyan volt, mint száz másik a városban: semmivel sem különbözött 
tőlük. 

A zeneiskola alatti vendégl őt még a téli hónapokban áthelyezték másik 
helyiségekbe, a zenede épületében pedig a város mesterei megkezdték az átala-
kítási munkálatokat, hogy a termeket a könyvtár gy űjteményének elhelyezésére 
alkalmassá tegyék. Amikor a munkához hozzákezdtünk, arra nem is gondoltam, 
hogy ez a munka több hónapot vesz igénybe, mert a k őművesek után jöttek az 
asztalosok, azután a mázolók, aztán a bútorfest ők, akik hozzákezdtek az új polcok 
és az olvasótermi berendezések átfestéséhez is. A gy űjtemény mindaddig a régi 
helyén maradt, amíg az új bútorok meg nem érkeztek s meg nem kezdhettem a 
könyvtár átköltöztetését. 

Ez sokkal gyorsabban ment, mint ahogy azt én gondoltam. 
A kölcsönkönyvtár szegényes anyaga egyhamar a helyére került, utána 

következett a Milkó-könyvtár, majd a ritkaságok sebesült és épen maradt darab-
jai, utána pedig a folyóiratok és a napisajtó bekötött példányainak elhelyezése. 
Amikor mindezzel elkészültünk, a városi kultúrtanácsnok sürgette a könyvtár 
megnyitását, de gondolni sem lehetett arra, hogy egy ilyen régi gy űjteménnyel, 
ilyen ',muzeális" anyaggal az olvasóközönség számára könyvtárat nyissunk. 

A kultúrtanácsnok többszöri sürgetésére, amit már írásban is megkaptam 
tőle, válasz helyett — mert más kiutat nem láttam — fölkerestem a város els ő  
emberét. 

— Új könyveket kellene vásárolni, ha csakugyan új könyvtárat akarunk 
nyitni. Új művek nélkül nem tudjuk állandó látogatóvá tenni az olvasóközönsé- 
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get, mert ennek a gyűjteménynek a magyar nyelv ű  anyaga Mijo Mandić  könyv-
tárosi korából származik. Ezek ma már rongyosra olvasott könyvek; újabb 
beszerzésre közvetlen a háború el őtt nemigen került sor. Mandi ć  halála után — 
aki valóban sokat tett ezért az intézményért — utódja már inkább csak azért 
foglalta el a helyét, hogy átmenetileg a könyvtárnak legyen egy felel ős gazdája. 

A legnagyobb meglepetésemre ez a kezdeményezésem a még mindig a 
kezdőlépéseknél tartó városi vezet őségnél semmiféle akadályba nem ütközött, 
még a számvevőségnél sem. Könyvbeszerzésre tízezer peng őt hagytak jóvá, 
amiből igen komoly anyagot lehetett beszerezni Budapesten, a Múzeum körúti 
antikváriumokban. 

Alaposan fel kellett készülnöm erre a beszerzésre, mert vigyáznom kellett, 
hogy mi fér bele a megadott anyagi keretbe, és ki ne maradjanak az id őt 
visszatükröző  legfontosabb darabok. El őbb belemelegedtem a folyóiratok olva-
sásába, az irodalmi újságok kritikai rovataiba, majd még fokozottabb érdekl ődés-
sel fordultam a népi írók legújabb kiadványai felé. Hisz jelentkezésükkel a magyar 
irodalomban egy új korszakot nyitottak. Azzal, hogy szántó-vet ő  paraszt vette 
kezébe a tollat, s a hárommillió koldús közül ő  maga írta meg a parasztcsalád 
történetét: az alföld parasztságának mindennapjait, búját, baját az új fölfedez ő  
erejével. 

Illyés Gyula a Puszták népb✓el olyan kaput nyitott, amelyen át többé nem 
lehetett ismeretlen az út Veres Péter, Szabó Pál, Sinka István, Darvas József, 
Erdei Ferenc, Nagy István művei felé. Ezek a munkák azokban az években a 
Magyar Élet kiadásában jelentek meg. Az egyik könyvesboltban egy Magyar Élet 
könyvet vettem, melynek impresszumában úgy olvastam, hogy a kiadó, dr. Püski 
Sándor, Budapesten található a Szerb utcai könyvesboltban. 

Amikor nagy nehezen rátaláltam arra a mellékutcára, nem tudom, hány-
szor mehettem el a .könyvkiadó" boltja el őtt, mert olyan piciny volt, akár egy 
trafik, és a mennyezetig tele becsomagolt könyvekkel. A konyhaasztal nagy-
ságnyi pult is telides-teli könyvekkel, s mögöttük egy fiatal sz őke férfiú állt. Úgy 
nézett ki, mint egy egyetemista, aki a második vagy a harmadik szemesztert 
hallgatja, közben a bemutakozásnál mormolásából azért valahogy kivettem, hogy 
doktor. Amikor megtudta, hogy a szabadkai városi könyvtár vezet ője vagyok, 
igen rövid idő  alatt összemelegedtünk, szerettünk volna mindjárt jókat beszél-
getni, de ebben az id őben is meglep ően sokan keresték fel ezt a kis könyvesbol-
tot-könyvkiadót, ahol pár peng őért értékes munkákat lehetett kapni, és 
sokszorosított egyetemista scriptákat is különböz ő  tantárgyakhoz. 

Nem is gondoltam, hogy a scriptákat is ő  írja és sokszorosítja. 
— Hogy bírod mindezt? — kérdeztem egyik megleppetésemb ől a másikba 

esve. 
— Ezeknek a fillérjeib ől indítottam a Magyar Élet könyvkiadót, s béreltem 

a sokszorosításhoz ezt a parányi helyiséget. 
Körülbelül egy órát töltöttünk együtt a boltban, azután bezárt s fölmentünk 

a Baross utcai lakásába, ahol felesége, Ilus épp a gyerekeket látta el elemózsiával. 
Sándor nem csak abban a tenyérnyi boltban, hanem a konyhában is otthon volt, 
és úgy segédkezett feleségének, akár egy konyhalány. Bámultam ezt az embert, 
aki nem csak vezet ője volt ennek a kibontakozásban lév ő  kiadónak, ami az 
államügyészségt ől kezdve a nyomdáig rengeteg küzdelemmel járt, hanem ugyan- 

798 



akkor a kéziratok lektora, a levonatok korrektora, a könyvek elárusítója és 
terjesztője a fővárosban és az ország más helységeiben, ahol segít ő  társai voltak 
azok az egyetemisták, akik tőle vásárolták a scriptákat, és nagyon hálásak voltak, 
amikor a vizsgák el őkészítésébe is belesegített. A népi írókkal is állandó kapcso-
latot tartott fenn, és vasárnapjait is arra használta fel, hogy vasárnapi látoga-
tásként ezt vagy azt a szerz őt fölkeresse, s átvegye a kész vagy megsürgesse a 
beígért kéziratot. 

Egy ilyen vasárnapi kirándulásra Püski Sándor engem is meghívott, s így 
kerültem Veres Péterrel, Erdei Ferenccel, Szabó Pállal és Darvas Józseffel 
ismeretségbe. 

Írókkal ilyen röpke idő  alatt igazi emberközelségbe még soha nem kerül- 
tem. 

Örömmel láttam munkámhoz: az írókkal való találkozó is sokat segített. 
Napokat töltöttem Budapesten a könyvesboltokban. Régi barátomnál, a Schim-
kó Gyulánál kezdtem, Rozsnyainál folytattam — f őleg az antikváriumokban —; 
olyan műveket vásároltam, amilyenekr ől a szabadkai polgármesteri hivatal nem 
is álmodott. Az összes föllelhet ő  Upton Siclaire-t, Travent, Silonét, Aragont, 
Camus-t, Solohovot, Reymontot, Thomas Mannt, Ramuz-t, Ortega y Gasset, 
Gorkij műveit megvásároltam, de természetesen ott voltak köztük Adytól, Mó-
ricztól József Attiláig, Illyés Gyuláig, Németh Lászlóig az akkori progresszív 
irodalom legkiemelkedőbb alakjai. 

Amikor megérkezett ez a rendkívül komoly könyvküldemény Szabadkára 
és megnyitottuk a könyvtárat az olvasók el őtt, alig fordult egyet-kett őt a kölcsön-
zött könyv a városban, egyhamar elterjedt az érkezett értékes m űvek híre, és 
megtelt az olvasóterem fiatalokkal, és sokan beiratkoztak a könyvtári tagság 
soraiba. 

Ám nem csak az új szerzemények vonzották az olvasókat egyre fokozottab-
ban, hanem föltettek olyan kérdést is, hogy a velünk együtt él ő  népek olvasmá-
nyait is valamilyen úton — ha másként nem, hát ugyancsak antikváriumi alapon 
— fel kellene frissíteni, hogy valamennyien újabb m űvekhez jussunk. Ilyen 
esetben a könyvtár a privát megajánlást is szívesen fogadhatná .. . 

Persze az ilyen elgondolások a háborús körülmények között nem juthattak 
el a konkrét javaslatig. Messze jártunk már akkor nagyon az ilyen feloldódástól. 

Ezt érezhették azok is, akik fölkerestek könyvtári irodámban, és ér-
deklődtek az iránt, hogy van-e lehetőség az írók meghívására: egy vagy esetleg 
két irodalmi est megrendezésére. 

Mind több felől érkeztek hozzánk ilyen és hasonló kérdések. A haladó 
törekvések — még a fegyverek jelenlétében is — egymásra találtak, s éppen erre 
hivatkoztak azok a könyvtárlátogatók — köztük az egykori népköriek is —, akik 
itt találták meg azt a meleg találkahelyet, amelyet az új vezet őségtől lehűtött 
egyesületben elveszítettek. 

Legközelebbi látogatásom alkalmával el őbb Püski Sándorral beszéltük meg 
a népi írók irodalmi estjének megrendezését Szabadkán, s erre csak ott kerülhet 
sor, ahol csaknem egy évtizeddel ezel őtt a Híd indult, s ahol olyan akciók 
bontakoztak ki, melyeknek termékenyít ő  hullámverése elért a peremvidékig. 

Nagy fába vágtam a fejszém, mert a kezdeményezés a könyvtárból indult 
ki a régi pódium felé, melynek szellemi irányítása, a termek benépesítése legális 
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úton az új vezetőség kezében volt. Itt kellett megtalálni azt a rést, amelyen át a 
Népkör termeibe ismét bejuthatunk. Egy új népi kapcsolat kiépítése már a 
háború első  izzó éveiben kibontakozóban volt. Hogy ennek bácskai és bánáti 
központja Szabadka volt, ehhez tevékenyen hozzájárultak azok az írók, újságírók, 
művészek, irodalombarátok, akik az itteni haladó mozgalom lépteit tartották a 
maguk számára is iránytűnek. Az irodalmi est gondolata éppen jól jött, de ehhez 
meg kellett teremteni azt a légkört, amely lehet ővé teszi a szigorú politikai 
ellenőrzés mellett is a népi írók szabadkai fellépését. 

Erre csak egy lehetőség volt számomra: a Népkör vezetőségéből megnyerni 
azt, aki a leghajlékonyabb az egyesület új vezet őségének a tagjai közül. Dr. Dekker 
Endre elnök a város legnaivabb és legtájékozatlanabb entellektüeljei közé tarto-
zott. Ha valami fontos probléma merült fel az új városatyák között, őhelyette 
mindig a felesége döntött, mert véle megkétszerez ődött az esze, és természetesen 
az úri körökben a tekintélye is. 

Dekker nem csak hogy a népi írókat nem ismerte, de még az orvostudo-
mányt se nagyon, amely a szakmája volt. Az irodalom, a szellemi élet el őtte olyan 
ismeretlen terület volt, mint vitrinének soha föl nem lapozott könyvdíszei. A 
költőkről, az írókról és a műveiket kísérő  visszhangról a gimnáziumi évek óta 
soha nem hallott; könyvet nem vett a kezébe, a Kalangyák fölvágatlanul ott 
hevertek a szekrénye aljában. Beszélni se tudott, mert annyira raccsolt, hogy 
szavait alig lehetett megérteni, s mindezek után a jámbor szabadkai polgárok azt 
nem tudták megérteni, hogyan tarthatta magát alkalmasnak arra, hogy egy 
művelődési egyesület elnöke legyen. De csak hozzá kellett fordulni, amikor ilyen 
rendezvényről volt szó. A kérdés nem hozta zavarba, mert tudta, hogy mit kire 
kell hárítani. 

Én ugyan beleegyezem az est megtartásába — mondta, amikor felke-
restem — , de ennek részleteit és a budapesti vendégszerepl ők itteni programját 
beszéld meg Bogner József alelnökkel. A kultúrpolitikai feladatok és az a körüli 
kérdések az ő  hatáskörébe tartoznak. 

Tehát egy személyt ől függött a döntés, akit én egyetemista korából Becske-
zekről ismertem és az 1934-ben induló Híd ottani terjesztése körüli munkáját 
nem lehetett eredménytelennek mondani. 

Amikor elmondtam, hogy a népi írók szabadkai vendégszereplésér ől van 
szó, éspedig a Népkörben, és arról, hogy az el őkészületi munkálatok hivatalos 
részében ő  maga is részt vegyen, könny ű  ráállása kissé meglepett. 

Ismerem a népi írók munkáit. Illyés Gyula jelentkezése korszaknyitó 
volt, s azzal, hogy ő  itt fellépne, az mindjárt kapcsolatot jelentene a főváros 
szellemi életével is . . 

Illyés értékeit szintén hangsúlyozva minden félreértés elkerülése végett 
mindjárt megmondtam: 

A jelen esetben nem Illyés vendégszereplésér ől van szó, hanem arról, 
hogy írótársai: Darvas József, Veres Péter, Féja Géza, Sinka István és Nagy István 
tartanak előadást egyesületünk pódiumán, ezenkívül Erdélyi József verseib ől 
olvasunk fel, Siflis Irma Ady-dalokat ad el ő, Koller Éva zongoraművésznő  pedig 
Bartók—Kodály népdalaival színesíti majd az est m űsorát. 

Úgy éreztem válaszából, hogy a m űsor ilyen összeállítása is tetszik neki. 
Ebből sejtettem, hogy nem kell meghátrálnom a következ ő  javaslattól. 
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Amikor az írókkal s köztük dr. Püski Sándor kiadóval megbeszéltük, 
hogy ennek az irodalmi estnek legjobban a Népkör színpada felelne meg, mert 
itt már megvannak a népi írók hívei, a legjobb lenne, ha a bevezet őt te magad, 
mint országgyűlési képviselő  vállalnád. Ez lenne az els ő  nagyobb fellépésed a 
közönség előtt. 

Igaz, én csak Féját ismerem, a többiek m űvei ismeretlenek el őttem. A 
nevekről hallottam, de munkáikat nem olvastam. A szabadkaiakat: Siflis Irma 
énekművésznőt, Koller Éva zongoram űvésznőt és Pataki László versmondót 
ismerem: a programot elfogadom olyannak, amilyen, és vállalom a megnyitó 
beszédet is — mondotta, s ezzel már végét is ért a körülményesebbnek vélt 
találkozás. 

Időközben még három íróval: Erdeivel, Szabó Pállal és a Szabédival b ővült 
az itt fellép ők száma. 

A népi írók ideológiai beállítottságuk szerint eltértek egymástól. Féja Géza, 
Sinka István, Szabédi László témájukkal azonosultak a többiekkel, de politikai 
elveikkel nem tartoztak a széls őbaloldali szárnyhoz. A Szabadkán vendégsze-
replők közül hárman voltak az illegális kommunista párt tagjai: Erdei Ferenc, 
Darvas József és Nagy István. 

Számunkra ennek az egész vállalkozásnak igazi jelent ősége abban volt, 
hogy a népi írók itt, ezen a pódiumon megjelenjenek a mi népünk el őtt, s végre 
olyan hangot hallassanak, amilyent itt több mint egy esztendeje nem hallottak, 
s igazában innen, ebb ől a megszállással besötétített világból sehová se lehetett 
kilátni. Amit az itt pergő  napokról tudtunk, azt a rádió hullámai hozták el felénk; 
ezekből értesültünk arról — kivéve a BBC-t —, hogy a hadijelentések mindig 
kedvezőbb képet adnak a front helyzetér ől, és semmit sem arról, ami a tengely-
hatalmakon kívül van készül őben. 

Mégis voltak .hajszálcsövek". 
A budapesti írók számára meglepetés volt, amikor meghallották t őlünk, 

hogy itt, ebben a távoli pusztaságban, a tanyasorok óriási gy űrűjében mi min-
denről értesülve vagyunk. 

Évekkel ezelőtt — a háború kitörése küszöbén — már az els ő  találkozásunk-
kor említettem, hogy akkori napilapunk (a Napló) nem egy rövidlátó vidéki 
szerkezstőség szüleménye volt. 

— Nem egy külső  munkatársunk van — mondtam —, mint Komor Gyufa, 
Gál László, dr. Lampel Béla, aki rendszeresen tájékoztat bennünket a londoni, 
az amerikai, a párizsi rádió jelentéseir ől, és egy másik barátunk a moszkvai rádió 
magyar és szerbhorvát nyelvű  adásainak összefoglalójával tájékoztatott gyakran 
bennünket. 

Vendégeink megelégedéssel vették ezeket a híreket, és bíztak abban, hogy 
a szabadkai esten olyan közönséggel találkoznak a néz őtéren, amely megfelel ő  
fölkészültséggel fogadja majd az el őadásra kerülő  számokat. 

Az 1942. március 28-ra meghirdetett estre minden jegy elkelt, és a székso-
rokban olyan arcokkal találkoztunk, amelyeket eddig itt nemigen láttunk. A 
plakátról és a helyi lap beharangozójából vettek hírt arról, hogy ezen az estén a 
népi írókkal találkozhatnak, és ',él őben" hallgathatják őket. Mintha valami jelen 
lett volna a háttérben és figyelemmel kísérte volna minden mozdulatunkat, s azt 
is, hogy kikkel közlekedünk. Megnevezhetetlen izgalom töltötte el köreinket, 
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olyképpen, mint amikor az ember el őre megsejti, hogy itt valami törés lesz az 
előadás vonalában. A költ őket kivéve öt szabad el őadó számát várta rendkívüli 
érdeklődéssel a hallgatóság. 

Bogner inkább köszöntésnek szánt bevezet ője után én következtem az 
összekötő  szöveggel. A nézőtéren feszültebb lett a csend, s amikor bejelentettem 
Féja Géza nevét, a Viharsarok viharos tapsa hangzott fel a szabadkai teremben. 

Féja egy halom könyvvel a hóna alatt lépett a pódiumra, a közönség elé, 
mint az egykori tanár az Esztergom közelében lév ő  szegény parasztgyerekek 
gimnáziumában. Igaz, a szabadkai közönség most a Viharsarok drámai részleteit 
akarta hallani magától a szerz őtől, aki ott járt közöttük az orosházai elhagyott 
világban, az éhes, a rongyos mez őgazdasági cselédek között, de a szerz ő  ekkor 
már nem a forradalmi művét, hanem a Régi magyarságot befejezve a Felvilágo-
sodástól a sötétedésig címmel új magyar irodalomtörténetét írta, s ezekb ől 
olvasott föl részleteket, mint akit nem a ma vérlázító valósága, hanem a régi 
irodalom alkotásaiból felénk villogó ősi szellem tartja fogva. 

A kitűnő  rétor el őadása után forró ünneplésben részesült. 
Az összekötő  szövegben hallhattuk, hogy a földek üzenetét hozó el őadók 

jelentek meg itt. A most következő  számok teljes súlyának érvényesítéséhez nem 
kellett a ',parasztok" mellé entellektüel el őadókat hívni, akik majd — már megje-
lenésükkel is — megteremtik az irodalmi est által megkövetelt, illetve a beharan-
gozótól elvárt hangulatot. Feltalálták magukat úgy itt is, mint amikor a 
pusztákról bejövet megjelentek a politikai porondon, és el őször szólt a nép a 
nép nevében a fővárosban, s megjelentek köteteikkel ugyanott a nagy hír ű  
könyvpiacon is. 

Az éveken át diplomatikusan takargatott titok az ő  szavaik nyomán föltá- 
rult. 

A hárommillió agrárproletár hírének ők teremtettek világvisszhangot, és 
hosszú idő  után ők reccsentették meg újra a feudokapitalista világban meghúzódó 
ország kapuinak viseltes hevederjeit. 

A népi írók, költők közül nem egy a hárommillió koldusról beszélt a 
gyűléstermekben, a pódiumokon, ahol csak megszólalhatott; azokról adott hírt, 
akik a Tiszán innen és a Dunán túl túrják a földet, ha akad olyan földbirtokos, 
kulák vagy vagyona felét már elkártyázott dzsentri, aki hamis ígéretekre fölveszi 
az éhezőket munkára, de amikor fizetségre kerül sor, az üres zseb ű  gazdatisztjé-
hez küldi el őket pár garasért, hogy befogja a szájukat. 

Az összekötő  szövegben a következ ő  várva várt előadó alakját és műveit 
vázolva az előbb elhangzott versek hatása alatt ',rendkívüli kötés ű  embernek, a 
végtelen földek ritka virágának" neveztem őt .. . 

Amikor Veres Péter paraszti öltözékben, csizmában megjelent a rivalda-
fény előtt, a közönség egy része — aki még soha nem látta, fényképen se még — 
nem is hitte, hogy a jelen pillanatban íróval áll szemben; err ől csak akkor 
győződött meg, amikor Veres Péter csendre intette a talán még nem is hallott 
hévvel tapsolókat és nyugalmának biztos meg őrzésével beszélni kezdett az alföld 
parasztságáról, nincstelenségér ől és arról a kilátástalanságról, amely most a 
háborús körülmények között körülveszi. És kimondta azt, amire itt ezen az estén 
az új közigazgatási apparátus és a közélet személyei közül senki nem számított, 
még csak nem is álmodott. 
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Abban a fojtott csöndben, amikor a balmazújvárosi el őadónk a föld nyomo-
rultjainak a helyzetét ismertette, de úgy, mint aki maga is ezen a kenyéren él 
közöttük, egyszeriben felvilágosította azokat, akik a ,,fölszabadulás örömére' még 
mindig tévhitekben ringatták magukat és vakon bíztak abban, hogy a szinte 
naponta nagy hangon beígért ',gy őzelem" végre meghozza mindnyájuk számára 
a békét. Azokat is, akik a zsúfolt ház fülledt leveg őjében a feledés álmába 
merültek, hogy legalább ne halljanak a mai valóságról, Veres Péter ezekkel a 
szavakkal riasztotta fel: 

,,A Horthy-rendszer poshadt szelleme itt mindenre rátelepedett, és jobblé-
tet nem ígér senkinek ... A paraszt úgy húzza az igát, ahogy eddig is húzta, 
sorsában nem változott semmi ... Az életet teljesen át kell alakítani, ehhez a 
parasztság erejére is szükség van, és ha az ipari munkások és az értelmiségiek 
úgy érzik, hogy ..." 

A színfalak mögül hallgattam el őadását, s amikor ehhez a kitételéhez ért, 
a függöny mögül kilestem a néz őtérre. Fiatalságunk, haladó szellem ű  közönsé-
günk, akik közül sokan a szakszervezetek tagjainak sorából jöttek (f őleg azok, 
akik a szabadkai bérmozgalmakból még nem voltak ismeretesek az er őszak 
szervei előtt) a maga szónokát érezte a bajszos el őadóban. Dr. Dekker izzadt 
homlokát törölgette, mint aki már el őre attól tart, hogy mi lesz ennek a vége, ha 
a jelen lévő  politikai rendőrtiszt referál feletteseinek ... Bogner József, aki 
bevezető  beszédében nem fukarkodott az írókat magasra értékel ő  szavakkal, a 
mellette ülők közül mindenkire nézett, csak dr. Strelitzkyre nem, mert az tudta, 
hogy a népi írók fellépésekor milyen hangú el őadásokra lehet számítani. 

A hangulat feszült, akár az egyre jobban feszített húr, de az el őadást nem 
lehetett megállítani. Szabó Pál még színeiben is mázsás gondjainak mély hangján 
különösen zengő  elbeszélése után következett Sinka István, akit ami köreinkben 
mindenki már úgy ismert, mint a ',fekete bojtárt", aki úgy állt meg a rivaldafény 
előtt, mint egy igazi birkapásztor, s mozdulatából majdnem kiérezhet ő  volt, hogy 
kész lenne könyvért bárányt adni cserébe. (A bevezet őben mondtam el, hogy 
pusztai elhagyatottságában így kerültek hozzá az els ő  könyvek: a szájától a falatot 
vonta meg értük, mesélte A fekete bojtár vallomásaiban. 

Elsőnek a minden hallgató szívébe markoló versét mondta el, A hatodos 
tengerit, de olyan fátyolosan rezgő  hangon, mintha számon kérte volna vala-
mennyiünktől, hogyan lehet kisemmizni ilyen embertelenséggel az isten nyomo-
rúságos teremtményét, hogy még a családja szájába tev ő  falat se maradjon a 
tarisznyájában a nagy kukoricatörés után. Ismertem a verset, nemegyszer ol-
vastuk szerda estéinken, de most egészen másként hangzott a több száz megné-
mult ember előtt. 

Ezután Sinka második — eddig még sehol meg nem jelent — forradalmi 
versére került sor. 

A pór megszólal a magyar úriszék előtt című  versével Sinka fagyos néma-
ságba szorította a közönséget. Úgy szólt a parasztról, ahogy el őtte senki más: 
dermesztően. Ki és mit is szólhatott volna, amikor a sokféle, merész hangvétel ű  
estet megért Népkör színpadáról a tömzsi kis mongolnak t űnő  .,idetévedt" 
költőtől — mint egy távoli sípszót — hallotta a Sinka-balladát. 
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A másik vers, amely a Bartók—Kodály idesimuló dalai után a költ ővel 
érzően olyan mélyen ható erővel ragadta a hallgatót, hogy aki akkor ott volt, és 
még az élők között található, máig nem felejtette el Erdélyi József Rokonok című  
költeményét. Ezekb ől a sorokból felénk sütött a vád, úgy, mint egy utolsó 
figyelmeztetés. 

Darvas József eddig megjelent m űveinek és előadásainak azokat a részleteit 
idézte felolvasásában, amelyek a munkásság és a parasztság összefogására helyez-
ték a hangsúlyt, s ugyanez a biztató üzenet sugárzott ki Nagy István jószomszéd-
sági viszonyából merített vidám történetéb ől is. Azóta nemegyszer találkoztunk 
hasonló jövőt építő  szellemet sugárzó üzenetével. 

Az előadás befejezése után dr. Dekker Endre a kijáratnál megállított — 
Bogner József mellette állt szótlanul — és minden elismer ő  szó helyett hidegen 
közölte velem, hogy vendégeinket nem helyezhetjük el a szabadkai szállodákban 
foglalt szobákban: azonnal térjenek vissza Budapestre, s ki onnan tovább. Itt 
értük semmiféle felel ősséget nem vállal. 

Amit akkor éjszaka mondott nekem, belém hasított. Hirtelenében nem 
tudtam magamban megfogalmazni, mit éltem át annyi munka, annyi izgalom, 
vállalkozó merészség után. Err ől akkor senkinek sem szóltam, Dekkernek sem 
válaszoltam, csupán intettem: száraz hangon elhangzott közlését megértettem. 

Féja Géza — miután közöltem vendégeinkkel az elnökt ől kapott figyelmez-
tetést — még az éjszakai gyorssal visszautazott Budapestre, arra hivatkozva, hogy 
neki onnan nem kell tovább utaznia. A többieket megbeszélésünk szerint el-
osztottuk egymás között, ha már a szállodák kapuit bezárták vendégeink el őtt, s 
olyan helyzetbe hoztak bennünket, amilyent még ellenségeinknek sem kívánhat-
tunk volna. Az utcán nem várakozhattunk sokáig. Gyorsan cselekedni kellett, 
mielőtt még a politikai rend őrség közbelépett volna. 

A Népkör bezárt kapui el őtt minden lepergett pár perc alatt. Darvas 
Józsefet és Nagy Istvánt Zsiga vállalta éjszakára, Veres Péter és Sinka István 
nálam aludt, Erdei Ferenc és Püski Sándor pedig Molnár Megyeri Pistánál talált 
éjszakai szállást. 

Sorjában megindultunk a hatodik kör felé. Ez a jó, öreg kör akkor is még 
a kitagadottakat is befogadta. Nem kísért bennünket senki, mert az est híre nem 
jutott el még a prefektusig, s közülük többen abban a hiszemben voltak, hogy — 
Dekker utasítására — a vendégszerepl ő  írók valamennyien az éjszakai gyorssal 
visszautaztak: ki-ki a maga lakóhelyére. 

Péterrel és Sinka Istvánnal jóval éjfél után érkeztünk haza édesanyámhoz. 
Anyám örömmel fogadott bennünket (feleségem Debrecenben volt az országos 
asztalitenisz-bajnokságon). Els ő  dolga az volt, hogy vacsorát adjon vendégeink-
nek: igen ám, de miből, amikor még valami harapnivaló lett volna otthon, de 
kenyér nem volt egy falat sem. 

Veres Péter erre jóíz űen elnevette magát. Ő  már ismerte az ilyen háziasszo-
nyi zavart. 

— Mi aztán nem megyünk sehova kenyér nélkül — mondta még mindig 
jókedvűen nevetve. — Sose tudni, mit hoz a holnap, hát legalább kenyér legyen 
az ember tarisznyájában ... Ez legyen a legkevesebb gondja a ház asszonyá-
nak ... Itt van e ... No, legalább megismeri, milyen a mi kenyerünk, mi meg 
majd reggel ízleljük meg a híres bácskai fehér kenyeret .. . 
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Talán hallotak már róla? — kérdezte élénk érdekl ődéssel anyám. — Hát 
valaminek a híre t őlünk is eljutott innen valahová tovább, ha nem is olyan 
messzire .. . 

De mennyire hogy messzire, akár a szabadkai vásár híre, még Pet őfi 
verseiben is találkozhatunk vele. 

— Szalonna, töpörtyű, egy kis töltelékféle csak akad, no meg savanyúság is. 
Elhelyezkedtünk asztalunknál. Anyám terített, Péter kenyeret szelt, István 

a tányérokat rakta szét. Azt hiszem, rajtam kívül senkinek nem járt a fejében, 
hogy mi most itt ',illegálisan" fogyasztjuk el ezt a vacsorát, de vendégeim éppolyan 
jó ízzel falatoztak, mint otthon. Anyám el őtt az irodalmi estről alig esett szó. Ez 
nem is tartozott ide. Szótlanul vacsoráztunk, csak az ő  szeméb ől láttuk, tudni 
szerette volna, hogyan sikerült az esténk, melyre annyi ideig készültem. De nem 
szólt egy szót sem, mert mi sem szóltunk róla, és nálunk nem az els ő  eset volt az, 
hogy váratlanul egy vagy két íróbarátom érkezett hozzám és nálunk háltak. Mi 
olyanok voltunk, mint egy olyan tanya, melynek ajtaja mindig és mindenki el őtt 
nyitva állt: ha valaki megáll házunk küszöbe el őtt, nem tudunk nemet mondani. 
Tán innen származik az, hogy Lévay-hotelnek neveztek el bennünket az 
ismerőseink körében. 

Péteréket is ilyen fából faragták. Nem kérdeztek ők semmit: úgy mozogtak 
a szobában meg a kiskonyhában, mintha csak itt születtek volna. 

Reggeli után innen indultunk valamennyien a könyvtárba, mert el kellett 
számolnom vendégeinkkel idejében, hogy elérjék a tizenkét óra körül induló 
budapesti vonatot .. . 

A népi írók látogatásának híre sokkal nagyobb volt, mint amennyire szá-
mítottunk. Sokan megsejtették, hogy másnap reggel a könyvtárban lesznek, s ha 
már a Népkörben nem lehetett, majd ott kapnak névaláírást könyveikre, melye-
ket Püski magával hozott ... Írók, színészek, zene- és képz őművészek sokkal 
nagyobb számban érkeztek a könyvtár olvasótermébe, mint amennyire számítot-
tunk, gondoltunk. Egymás hegyén-hátán tolongtak, hogy még a vonat indulása 
előtt itt, vagy akár a vasúton is sorra kerüljenek, mert igen sokan őszinte 
vendégszeretettel kikísérték őket a vonatkoz külön-külön csoportokban, vagy 
csak kettesekben, hogy ne hívjuk föl magunkra az ellen őrző  szervek figyelmét. 

A vasúton időben fölszálltak a vonatra, s nemsokára elt űntek a szemünk 
elől. Egy darabig integettünk nekik, utána eltettük zsebkend őinket .. . 

Csak az űr, amely távozásukkal utánuk maradt, azt nem tudtuk egyhamar 
betölteni. Vagy talán nem is akartuk, mert a Magyar Élet könyvkiadó itt maradt 
könyvei a könyvtárban és Tikvicki Marko könyvesboltjában olyan jó helyen 
voltak, ahol minden igazi irodalombarát megtalálhatta őket .. . 

Alig telt el pár hónap, ezekb ől a könyvekből újabb küldeményeket kértem 
Püski Sándortól, a Szerb utcai tenyérnyi könyvesboltból. 

A fenti fejezetet az 1985 őszén elhunyt szerz ő  Megélt élet című  kiadatlan önéletraj-
zából vettük abból az alkalomból, hogy 1991. november 22-én lenne nyolcvanéves. 
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POMOGÁTS BÉLA 

MAGYAR IRODALMI REGIONALIZMUSOK 

A magyar irodalmi kultúra, hasonlóan az ország politikai és gazdasági intézmé-
nyeihez, központosított módon fejl ődött a Habsburg-uralkodóházzal kötött 
1867-es kiegyezés után, a dualista állami berendezkedés évtizedeiben. Az iroda-
lom intézményei Budapesten összpontosultak, s a mindinkább növekv ő  fővá-
rosból fejtették ki hatásukat. A fellép ő  írói tehetségek, mint például a partiumi 
Ady és Kaffka Margit, az erdélyi Szabó Dezs ő, a dunántúli Babits vagy a bácskai 
Kosztolányi és Csáth Géza, igyekeztek ezeknek az intézményeknek a keretében 
elhelyezkedni: Budapest nemcsak megélhetést és publikációs lehet őségeket kí-
nált, hanem nagyvárosi életformát is, és ez az életforma a századfordulón nem 
állott igazán messze attól a polgárosult életmódtól, amelyet Bécsben, Berlinben, 
Münchenben vagy akár Párizsban lehetett megtalálni. A magyar f ővárosnak, 
ebben az időben, mindenképpen ',európai" levegője, életstílusa és irodalmi élete 
volt. 

Ebben a tekintetben a magyar kulturális élet másként alakult, mint a 
policentrikus módon fejl ődő  némét vagy olasz irodalom, helyzete az ugyancsak 
erősen központosított francia irodaloméhoz hasonlítható. A hazai kulturális élet 
régi, történelmi székhelyei (Debrecen, Szeged, Sopron, Pozsony, Kassa, Kolozs-
vár, Marosvásárhely) sokat veszítettek korábbi szervez őerejükből, s csak a szá-
zadforduló után történtek kísérletek arra, hogy vidéki városokban irodalmi 
központok alakuljanak. Ez a törekvés igazából csak Nagyváradon, a régi Magyar-
ország egyik legdinamikusabban fejl ődő  kereskedő- és ipari városában ért el 
számottevő  eredményeket. 

Az irodalmi decentralizációt végül mégsem a természetes fejl ődés, hanem 
egy váratlan történelmi eseménysorozat: az Osztrák—Magyar Monarchia els ő  
világháborús veresége, a magyarországi modernizációs kísérletek er őszakos elfoj-
tása s ezek következményeként a régi Magyorország felbomlása kényszerítette 
ki. Mindezek következtében kialakult a magyar irodalom policentrikus modellje, 
amely a maga rendszerében meglehet ősen eltér a történelemben és különösen a 
huszadik században általánosan ismert többközpontú kultúráktól (francia, svájci 
francia, kanadai francia, afro-francia; angol, kanadai angol, ausztrál, dél-afrikai 
angol; nyugatnémet, keletnémet, osztrák, svájci német stb.). A magyar irodalom 
(kultúra) policentrikus modelljét lényegében az a tény határozza meg, hogy az 
első, illetve a második világháború következményeként több, Magyarországgal 
szomszédos országban is magyar nemzeti kisebbségek élnek, továbbá, különösen 
a második világháború, majd az 1956-os forradalom leverése után több száz ezer 
magyar nyugati emigrációba kényzserült, s ezek a kisebbségek, valamint emigrá-
ciós csoportok — nem utolsósorban nemzeti identitásuk fenntartása érdekében 
— létrehozták saját irodalmukat. 

A nemzetiségi sorba került magyarság jelentékeny áldozatokkal létrehozott 
irodalma a magyarkisebbségek által lakott történelmi tájegységek (mint amilyen 
Erdély, a régi Felvidék vagy a Vajdaság) m űvelődési hagyományaira támaszko-
dott, ugyanakkor összeköttetésben maradt Magyarország kultúrájával és irodal- 
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mával, ennek az irodalomnak az általános törekvéseivel és áramlataival. A maga 
,'kisebbségi" (nemzetiségi) tudatának ápolása mellett is őrizte a magyar nemzeti 
irodalom nagy értékeit és hagyományait. A magyar kisebbségi irodalmak két 
forrásból alakultak ki: a regionális és az egységes nemzeti irodalmi hagyományok 
forrásaiból. Ennek a kett ősségnek részben idrodalomontológiai", részben iroda-
lomtörténeti oka volt. Természetes dolog, vagy a magyar nemzetiségi irodalmak 
a maguk regionális hagyományaira is kívántak támaszkodni, hiszen ezek a 
hagyományok — Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Pozsony, Kassa, Sza-
badka történeti és kulturális hagyományai — gazdag szellemi örökséget kínáltak 
s minél gazdagabbak voltak, annál természetesebben ment végbe az irodalom-
alapítás folyamata. Ez magyarázza azt, hogy az igen gazdag magyar kulturális 
tradíciókat ápoló s a 17-18. században, az erdélyi fejedelemség korában a magyar 
nemzeti kultúra egyik központjának számító Erdélyben viszonylag könnyebben, 
a kulturális intézményekben viszonylag szegényebb területeken, például Szlová-
kia déli, magyarok által lakott vidékén vagy a Vajdaságban viszonylag nehezeb-
ben fejlődött ki a magyar nemzetiségi irodalom. Ám a regionális hagyományok 
mellett a teljes nemzeti irodalomnak is lényeges szerepe volt a nemzetiségi 
irodalmak megalapozásában és további fejl ődésében: az erdélyi, a szlovákiai és a 
jugoszláviai magyar irodalom ma is a teljes magyar kulturális örökségre tá-
maszkodik. 

Nemcsak a nemzetiségi magyar irodalmak létében, hanem történeti alaku-
lásában is ez a kett ős (regionális és egyetemes) tájékozódás érvényesült. A 
nemzetiségi magyar irodalmak ',h őskorában" nemcsak a regionális hagyományok 
képviselői vállaltak szervez ő  szerepet, hanem azok a polgári radikális, illetve 
baloldali írók is, akik az 1918-1919-es forradalmak leverése után, mint politikai 
emigránsok telepedtek le a szomszédos országokhoz csatolt területeken. A regio-
nális hagyományok és a többnyire, legalábbis kezdetben az emigránsok által 
képviselt eszmék igen gyorsan ötvöz ődtek össze, valójában ezek az elvi szintézi-
sek (vagy éppen kompromiszszumok) szabták meg a magyar nemzetiségi irodal-
mak ideológiáját a két világháború között. Ez a nemzetiségi ideológia maga olyan 
hagyományt alkot, amely egyszersmind a kortárs magyar nemzetiségi irodalmak 
fejlődésének is fontos tényez ője. 

Az egyetemesség: a nemzeti irodalomba történ ő  integrálódás és a regiona-
lizmus: a szülőföldön élő  szűkebb kulturális közösség tapasztalatainak és törek-
véseinek megszólaltatása, mint művelődéspolitikai igény és kultúraszervez ő  
program általában egymás mellett, egymást kiegészítve, ritka esetekben egymás-
sal polemizálva jelenik meg a magyar nemzetiségi irodalmakban. A kisebbségi 
irodalmi kultúráknak tulajdonképpen keskeny ösvényen kell el őrehaladniok, 
egymással ellentétes vonzások között kell egyensúlyozniok. Arra kell töreked-
niök, hogy a létrejövő  irodalom kifejezésre juttassa a mögötte álló emberi közös-
ség tapasztalatait és törekvéseit, ugyanakkor ne váljék pusztán lokális, s őt 
provinciális csoportok szócsövévé. 

Ezen a keskeny ösvényen haladt a húszas években megszület ő  jugoszláviai 
magyar irodalom is, midőn Dettre János és Szenteleky Kornél irodalomszervez ő  
munkája révén megszületett, és Szirmai Károly és Herceg János tevékenysége 
következtében kibontakozott. A ',helyi színek" elméletének kidolgozása és a 
Vajdasági Írás, majd a Kalangya szerkesztése során ők is olyan irodalmi kultúrát 
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kívántak megalapozni, amely a közvetlen régió szellemiségét követi, egyszer- 
smind nem téveszti szem el ől a nemzeti irodalmi, sőt európai irodalmi távlatokat. 

A regionális irodalom, mint olyan fogalom, amelynek nemcsak irodalom-
politikailag, hanem tudományosan is megragadható jelentése van, a két világhá-
ború közötti korszakban nemcsak az erdélyi (romániai), a felvidéki (szlovákiai) 
és a vajdasági (jugoszláviai) irodalom, hanem átlalában az európai irodalmak 
vonatkozásában is felvet ődött. Az irodalmi regionalizmusok széles körű  szerepet 
kaptak, éspedig nemcsak a kisebb európai régiók kulturális öntudatának me-
gerősödésében, hanem az irodalmi kultúrák tudományos szemléletében és viz-
sgálatában is. Mintha az elmúlt évszázad er ősen központosító és egységesít ő  
törekvéseivel szemben újra öntudatra ébredtek volna a tradicionális m űvelődési 
és történelmi egységek: az állami önállóságra törekv ő  kis nemzetek, az autonóm 
kulturális fejl ődésüket fenntartani igyekv ő  nemzetiségek, a földrajzi és néprajzi 
tájegységek művelődési hagyományai. Sorra léptek fel azok az irodalmi mozgal-
mak: az ír (gael), a skót, a welesi (kymri), a flamand, a katalán, a provanszál, a 
baszk, a breton mozgalom, amelyek már szinte elfeledett nemzetiségi vagy 
regionális kultúrák újólagos kifejl ődését szorgalmazták. Valóságos irodalmi moz-
galommá szervez ődött a kelta vagy a provanszál 'újjászületés". Az angol nyelvet 
használó ír William Butler Yeats és John Millington Synge, a provanszál Frédéric 
Mistral, a katalán Victor Catala és Joan Margall i Gorina egész Európában 
felhívták a figyelmet az újjáéled ő  regionális irodalmakra. 

A népszerű  szellemtörténeti irány is a regionális irodalmak elismertetésé-
nek kedvezett. A húszas években általános visszhangot keltett két német tudós: 
August Sauer és Josef Nadler ,,tájirodalom elmélete"; ezt rögzítette Nadler Lite-
raturgeschichte der deutschen Sttimme und Landschaften 1912-1918-ban meg-
jelent többkötetes munkája. Ez az elmélet: a ,,Landschaftstheorie" a német 
nemzeti irodalom tájegységek szerint kialakult változataival foglalkozott, s meg-
különböztetett szerepet adott a porosz, a szász, a bajor, a sváb, a thüringiai, a 
sziléziai, a szudéta és más hagyományoknak. A helyi tudat és a ,tájirodalom" 
kialakulását jelezte a német ,,Heimatdichtung" és a francia ,,régionalisme" irány-
zata is. A német elbeszél ők közül Hermann Stehr a sziléziai, Emil Strauss a sváb, 
Hermann Löns a porosz, Eduard von Keyserling a brandenburgi, végül Peter 
Rosegger a stájerországi osztrák regionalizmus híve volt. A francia ,,régionalisme" 
irányzata ugyancsak a vidéki életformák ábrázolására, a hagyományos „népi 
lélek" megszólaltatására törekedett. Henri Bocso a provanszál, Maurice Genevoix 
a Loire menti, Henri Queffélec a breton, Charles Ferdinand Ramuz a svájci és 
Louis Hémon a kanadai francia regionalizmus képvisel őjeként tevékenykedett. 
Ennek a francia regionalizmusnak volt talán legismertebb alakja Jean Giono, aki 
a délfrancia táj, kultúra és ',lélek" kifejezését tekintette legfontosabb feladaitának. 

Hasonló regionális hagyományok kaptak szerepet a magyar nemzetiségi 
irodalmakban, különösen az erdélyi magyar irodalomban, ahol Kós Károly pél-
dául tudatosan a kalotaszegi, Nyír ő  József és Tamási Áron pedig a székely 
történelmi, kulturális és mentalitásbeli tradíciók meg őrzésére és megörökítésére 
törekedett. Ugyanezek a törekvések hatották át a szület ő  szlovákiai magyar 
irodalmat, például Jankovics Marcell, Darkó István vagy Gy őry Dezső  műveiben, 
amelyek a hagyományos ',felvidéki" levegőt kívánták érzékeltetni, vagy éppen a 
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vajdasági magyar irodalmat, nevezetesen Herceg János, Szirmai Károly és Maj-
tényi Mihály írásait. 

A regionális irodalmak kibontakozásának igénye nemcsak a magyar ki-
sebbségi literatúrákban jelent meg, hanem a magyarországi irodalomban is. A 
két világháború között, különösen a harmincas években ismét napirendre került 
a kulturális decentralizáció ügye, s egyre-másra szervez ődtek meg a nagyobb 
magyar vidéki városok irodalmi társaságai, szellemi m űhelyei és kulturális folyói-
ratai. Ilyenek jöttek létre Debrecenben, Szegeden, Pécsett, s őt Székesfehérváron 
és Kőszegen is, s jól kirajzolható jellegzetességgel éledtek fel egyfel ől a „dunántúli' 
(a iipannóniai"), másfel ől az „alföldi" irodalmi hagyományok, azok a szellemi 
tradíciók, amelyeket egyfel ől a dunántúli Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly, 
Vörösmarty Mihály és Babits Mihály, másfel ől az alföldi Csokonai Vitéz Mihály, 
Arany János és Móricz Zsigmond képviselt. 

A „helyi színek" és a regionális hagyományok jelentek meg a korszak 
magyar költészetében is. Ebben a vonatkozásban érdekes tanulságokkal szolgál, 
ha mérlegre helyezzük a Nyugat 1919-1920 után fellép ő  nemzedékeinek költé-
szetét. E nemzedékek költ ői általában a természet ősi nyugalmában és tündéri 
idilljében kerestek menedéket a társadalmi létben dúló küzdelmek el ől. Szabó 
Lőrinc (Föld, erdő, isten), Fodor József (Lihegő  erdők), Erdélyi József (Világ 
végén) és Berda József (Öröm) ugyanúgy a természet ölén találta meg az áhított 
békességet, mint néhány esztend ő  múltán Radnóti Miklós (Pogány köszöntő), 
Vas István (Őszi rombolás) és Zelk Zoltán (Ülj asztalomhoz). A magyar líra 
tájszemléletében mindazonáltal meglehet ősen nagy változás ment végbe alig egy 
évtized folyamán. A fiatal Szabó L őrinc vagy Radnóti Miklós idilli tájai még a 
költői képzelettől nyerték alakjukat és színeiket. Az a „bens ő  táj", amelynek 
természeti képét és pásztori életét klasszikus minták és nosztalgiák ihlették, 
egészen más jellegű  volt, mint a harmincas években kibontakozó költészet 
természeti világa. Ez a természeti világ már nem bukolikus minták, hanem 
valóságos hazai tájak hatására született. 

Szerb Antal kis esszéje: a Természet vagy táj szellemesen különbözteti meg 
a két fogalmat. A természet fogalma szerinte a városi civilizációban kialakult 
mesterkéltség elutasítását, panteista sejtelmeket rejt magában, ezenkívül er ősen 
emocionális jellegű : természetbe belevetítik az emberi érzésvilág egész gazdag-
ságát, a természet vidám, melankolikus, sivár, ujjongó, játékos, vigasztaló, Érosz-
szal telített, haragvó." A táj fogalma ezzel szemben nem rekeszti ki magából a 
társadalmi és történelmi mozzanatokat. Nem kíván romantikus kivonulást a 
civilizációból, történelmi és kulturális hagyományokra utal: „A tájba beletartozik 
az ember és az ember műve is. Fontos színe a város a hegy lábánál, a távoli falvak, 
a várromok és kolostorok (...) Mindezek etnikai vagy m űvészeti milyensége még 
a tisztán természeti jelenségeknél is er ősebben befolyásolja a táj jellegét." A 
természet fogalma mintegy a költészet mitologikus fogalmai közé tartozik, a táj 
fogalmának művelődéstörténeti jellege van. a természet — mondja Szerb 
Antal— ahistorikus, időtlen fogalom, szinte ellentéte a történelemnek, a táj pedig 
csupa történelem." Ez a történelmi tájfogalom jelenik meg a két világháború 
közötti korszak költőinél. 

A verseikben alakot öltő  táj nemcsak menedéket kínál a társadalomban 
dúló válságok elől, biztonságot is ad, feladatot is kijelöl. A költő  a táj meghitt 
világában érzi otthon magát, a táj hagyományai alakítják kultúráját, elmerül 
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történelmében, felel ősséget vállal népének sorsáért. Ennek az otthonosságnak, 
hagyománynak és felel ősségnek a jegyében lesznek a két háború közötti korszak 
— a polgári áramlatok, illetve a kibontakozó népi irányzat — költ ői valamely 
történelmi táj követei és énekesei. Vas István és Rónay György ',történelmi tája" 
Budapest, Weöres Sándoré, Jankovich Ferencé és Takáts Gyuláé a Dunántúl, 
Kiss Tamásé az Alföld, Jékely Zoltáné, Dsida Jenőé, Szabédi Lászlóé, Kiss Jenőé 
Erdély, Győry Dezsőé a Felvidék, Dudás Kálmáné és az expreszszionista költe-
mények mellett klasszikus bácskai életképekkel is jelentkez ő  Fekete Lajosé a 
Vajdaság. 

A vajdasági magyar regionalizmus programját közismert tanulmányaiban 
és vitacikkeiben Szenteleky Kornél dolgozta ki, majd Herceg János és Szirmai 
Károly fejlesztette tovább. Azt azonban valamennyien jól tudták, hogy pusztán a 
regionális hagyományok, a ',helyi színek" nem határozhatják meg teljes mérték-
ben egy irodalom karakterét, s a regionális irodalmaknak is egyetemes monda- 
nivalóra és jelentőségre kell törekedniök. Tudták ezt az erdélyi írók is, hiszen a 
,transzilván regionalizmus" programjának mindig következetes kiegészít ője volt 
— Tamási Áron és Kós Károly esetében is — az európai szemhatárokig ér ő  
igényesség. Az erdélyi írók és persze a legjobb vajdasági írók is a regionalizmusnak 
azt a változatát követték, amelyet Charles Ferdinand Ramuz, a Vaud-kantonbeli 
svájci francia író képviselt, midőn legszemélyesebb írói vallomása szerint a 
',vidéket" és a tivilágegyetemet" kívánta volna közös nevez őre hozni. Hasonló 
értelemben küldött üzenetet Babits Mihály 1930-ban Kuncz Aladár felkérésére 
az Erdélyi Helikon regionalistáinak: ,,az erdélyi lélek lényegesebb európai mon-
danivalók felé vágyik, s nem akar regionalizmusába, mint egy kényelmes 
mentsvárba bezárkózni." Ez a megnyilatkozás azoknak az erdélyi, felvidéki és 
vajdasági íróknak a pozícióját erősítette, akik maguk is az európai humanista 
irodalom magaslatára szerették volna felemelni a magyar kisebbségi és regionális 
literatúrát, s úgy gondolták, hogy az anyaország és a magyar kisebbségek irodal-
ma ezen az európai magaslaton találhat ismét egymásra. 

A .,vajdasági irodalom" regionális programját hasonló elvek jegyében Her-
ceg János és Szirmai Károly is korrekciókkal látták el, arra utalva, hogy a 
program nyomán létrejövő  irodalmi kultúrának mindenképpen er ős kapcsolato-
kat kell kiépítenie mind a nemzeti (egyetemes magyar), mind az európai iroda-
lommal. Így Szirmai Károly Az író és sz űkebb hazája című  személyes értelmű  
megnyilatkozásában már csak bizonyos korlátok között ismerte el az irodalmi 
regionalizmus létjogosultságát: azoknál az íróknál, akik ,táji beidegzettség" bir-
tokában képesek igazi délvidéki" környezetet rajzolni, s meg tudják idézni a 
,,délvidéki" ember észjárását. Szirmai, legjobb eszmetársaihoz hasonlóan, nem 
,,délvidéki" irodalmat, hanem európai színvonalú magyar irodalmat kívánt a 
Vajdaságba, és azt is j ól tudta, hogy ennek egyetlen hatékony eszköze az a szigorú 
szerkesztői és kritikusi követelményrendszer, amely a magas esztétikai színvonal 
mércéjét állítja az irodalmi élet elé. Azokat az er őforrásokat, amelyeket az 
irodalmi regionalizmus szabadított fel — a magyarországi Babits Mihályhoz, az 
erdélyi Áprily Lajoshoz és Kuncz Madárhoz és a felvidéki Gy őry Dezsőhöz 
hasonlóan —, ő  is az európai távlatokhoz és igényekhez igazodó nemzetiségi 
irodalmi kultúra érdekében kívánta felhasználni. Hogy a régió irodalma ne a 
provincia irodalma legyen. 
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BÁNYAI JÁNOS 

A „JÓ ÜGY" SZOLGÁLATA 

Szakolczay Lajost gyakran láthatjuk mifelénk. Néhány évvel ezel őtt még 
sűrűbben fordult itt el ő, könyveket hozott és könyveket vitt, az irodalmi élet 
eseményeiről tájékoztatott bennünket és tájékozódott ő  maga is. Sohasem lehe-
tett tudni, hogy honnan jött, Kolozsvárról vagy Pozsonyból, azt sem, hogy hová 
utazott innen: Marosvásárhelyre vagy Kassára. Mintha Budapest csak feltételes 
megállóhely lett volna örökös utazásain. Látszott rajta, hogy fáradhatatlanul vív 
egy harcot, vélt vagy valóságos ellenféllel, valami nemesen homályos, parttalan, 
de minden idegszálát mozgásban tartó eszme, elképzelés, utópia nevében. Elsza-
kadt vagy annak látszó szálakat igyekezett újra megkötni, az eszmék áramlása 
elől az akadályokat felszedni, ismer ősökké tenni ismeretleneket, kapcsolatot 
teremteni egymástól eltávolodó gondolatok között. Egy nem egészen áttekint-
hető, inkább az érzelmek, minta gondolatok keretében kristályosodó elhatározás 
űzhette a magyar irodalomnak egy politikát és országhatárokat kiiktató, kis és 
nagy hatalmaskodókat, ilyen vagy olyan okokból finnyáskodókat elnémít ő  értel-
mezése felé, melynek a középpontjában nem valamely teória áll, hanem a köz-
vetlen kapcsolatok, az ismerkedések és megismerések nélkülözhetetlenségének 
felismerése. Együtt akarta látni és talán össze is hangolni azt, ami nemcsak a 
külső  körülmények folytán, hanem bels ő  lényege és természete szerint is külön-
böző, eltérő, sajátos léthelyzetét különállásában tételez ő. Megkísérelte hát azt, 
amire más legfeljebb deklarációban, szószéket maga alá képzel ő  hívőtoborzásban 
és igehirdetésben vállalkozott. Maga előtt akarta látni az irodalmi élet hétköz-
napjait, sikerekb ől és kudarcokból ácsolódó jelenidejét, hogy átlelkesített, nemes 
utópiájához ',országra" leljen. A magyar irodalom olyan országára, melynek 
vannak vagy lehetnek meggyőződésre és közmegállapodásra számító törvényei, 
van egy körülírható és ezért egységes életrajza meg értékrendje is, valós és nem 
irodalmon kívüli eszközökkel felépített értékhierarchiája, mely íróknak és 
műveknek állandóan változó, mégis reálisan felmért helyük van. Mindezt nem 
számításból tette, elhatározása volt, és nem kért érte fizetést. 

Tanulmányokat, esszéket, kritikákat tartalmazó kötete, az Ötágú síp, ezt 
az elhatározást mutatja be, vállalkozását arra, hogy a magyar irodalmat könyvek 
és írók, múlt és jelen, sikerek és cs ődök váltakozó rendjében mutassa meg 
egységes szellemi és érzelmi képz ődményként, melynek _nemcsak esélye van a 
történelemre, hanem bele is szólhat a történelem csüggeszt ően egyhangú vonu-
lásába a jól sejthet ő  tragikus kifejlet felé. Ebből az elhatározásból származik az 
Illyés Gyulától kölcsönvett kötetcím is. A könyv mottójának választott Illyés-gon-
dolat, miszerint ',A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan", Szakolczay 
minden tanulmányát áthatja, választásait és értékítéleteit indokolja. Az „ötágú 
síp" ilyen kontextusban jól működő  metafora, jelentése felismerhet ő, tartalma 
hiteles. A metaforához hozzácsapott jelz ő  — ,,összehangolatlan" — teszi fel a 
kérdést, ez nyitja meg a pontos megnevezésben rejl ő  probléma történeti és 
elméleti kapuit, melyen aztán a szándékoktól függ ően sokfelé lehet közlekedni. 
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Hogy összehangolatlan, az ',ötágú síp" alapértéke lehet, természetéhez tartozó 
minőség. A magyar irodalom úgy „ötágú síp", hogy ',összehangolatlan", és csakis 
így lehet irodalom is, meg magyar irodalom is. Ez számára a belép őjegy európai 
létezése megértésének vitaestjére. E min őség megszüntetése az összehangolás 
különféle eszközeivel a magyar irodalom természetének rombolásához, étékter-
melő  képességének felszámolásához vezet. Pedig az ',összehangolatlan" jelz őben 
sokan egy várt program megjelölését látják. Írók, kritikusok, gondolkodók fel-
adatát az összehangolás m űveletének elvégzésére. Hogy a magyar irodalom 
sokszólamúan, de összehangoltan, több hangszeren, de egy (történelmi?) kar-
nagy vezényletével szóljon életr ől és halálról, világról és alvilágról, mindenr ől, 
amiről már az irodalom szólhat. Az ',összehangolatlan" szóval megnyitott kapun 
tehát legalább két irányba lehet közlekedni, az „összehangolatlan" mint min őség 
és az „összehangolatlan" mint veszteség, mint kudarc irányában. 

Melyiket választotta a két kínálkozó út közül Szakolczay Lajos? 

Illyés Gyula Hajszálgyöherek című  könyvéről szólva írja le a következ ő  
gondolatokat: 

',Mi az író — az egyetemes magyar irodalom oszthatatlansága ellen hadako-
zó virrasztó — feladata korunkban, van-e joga »irodalomon kívüli« területek 
bekalandozására, az itt-ott szunnyadni készül ő  közösségi tudat és nemzeti érzés 
ébrentartására? Illyés szerepe, akárcsak Zrínyi óta a nemzeti pusztulás veszélyét 
éneklő  lírikusoké, fontos poszt: népszolgálat. Ha valaki, ő  aztán igen, örököse 
nemzetféltő  nagyjaink »magyarságtudományának«. A m űveivel hatni tudó iro-
dalmár ereszkedik itt alá — vagy emelkedik föl?! — a csak kristálytiszta esztétikai 
megméretést követel ő  merev mércén. Ereszkedik alá égi magasságból, mert 
társadalmi tett, társadalmi cselekvést, állásfoglalást tükröz ő  művek nélkül nincs 
igazi művészet (...), s emelkedik föl, mert az éteri magassal szemben a valódi, az 
emberméretű  magasság izgatja. S kell, hogy ez a maga készítette lépték — a 
látszólagos szürkeségében is hasznos népszolgálati szerep — állja a próbát; 
méghozzá a minél magasabbat! (...) 

S ez a »több«, a szűk literatúrán fölüli érdekl ődés ebben a könyvében a 
legsokszálúbb, legösszefogottabb. Komplexitása a jól választott cím mágneses 
erőterével egyenrangúvá tesz a m ű  szövegén belül esszét és jegyzetet, meditációt 
és élőszóban elhangzott írói vallomást. Egyenrangúvá, nemcsak a m űvészi meg-
formálás szintjén, de az illyési gondolat mindenen átsüt ő  erejével. Mi ez az erő? 
A találóan jelzett központi mag: hajszálgyökerek. Ez az, ami gondolataiban 
örökkétig szabályozza, ezáltal lesz szinkronban a fölvillantott történelmi ese-
mény a legizzóbb, napi aktualitású politikummal. A régmúlt a mával. Köt ődés a 
hazához, a magyarsághoz, az anyanyelvhez: szétbonthatatlan kapocs a közösség-
gel. 

A felszínen csak nehezen kivehet ő  jegyek éppen ennek a közösségnek lelki 
életét, érzésvilágát takarják, ennek felfedése, a sokszor hitelét vesztett szavakból 
új hon építése Illyés legszebb tiszte. Meditációiban a prózaíró elemz ő  hajlama egy 
felforrósodott, lírai hanggal párosul. S ez a visszafogottságában is perleked ő  
átokzengés nem más, mint a nemzetet félt ő  felelősség. »Jövőnk alakulásának — 
alakításának — els ő  feltétele, hogy milyen közösséget teremtünk. Közösség nélkül 
nincs jövő.«" 
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Az idézetünkben szerepl ő  utolsó két mondatot Szakolczay Illyés könyvéb ől 
vette át. A közösségkeresés programját fogalmazza meg ezáltal. Szakolczay a 
magyar irodalmat is egy ilyen közösségnek tekinti, múlt és jelen, hagyomány és 
történeti tudat alapjaira épül ő  és a nemzetért meg a nemzet nevében felel ősséget 
vállaló ',közösségnek", amelyben m űködik egy „mindenen átsüt ő  erő", egy belső  
gyökérrendszer, amely az irodalmat többnek tekinti, mint a literátorkodást. 
Valószínűleg Szakolczay Lajos irodalmi gondolkodásában ez a ',nemzetet félt ő  
felelősség", ez a „literatúrán felüli érdekl ődés" tekinthető  az ,összehangolatlan-
ságot" megszüntető  elvnek és szempontnak. Mert az Illyés-féle metafora, az 
',ötágú síp" jelzője nyitotta két kapu közül ő  azt választotta, amely láthatóan az 
összehangolás, a közös cél és érdek, az egységesen megfogalmazható magyar 
irodalmi szemlélet felé vezet. S választása mellett bátran ki is áll, nem keltenek 
benne kételyt, hogy eközben literatúrán fölülit, s'irodalmon kívülit" kell emleget-
nie, minthogy az irodalmi érték az ő  szemléletében mindig is egybehangzik azzal, 
ami közösségi, nemzeti, az ',éteri magassal" szemben ',valódi, emberméret ű  ma-
gasság". Bizalmat keltő  állásfoglalás a Szakolczayé még akkor is, ha az irodalmi 
teória európai persektívájából nem mérhet ő. A magyar irodalom ilyen irányultság 
előtt ugyanis az irodalomtól mást elváró szemlélet értetlenül id őzik, ha ritka 
pillanatokban fel is figyel rá. Mintha valami réginek, elmúltnak, feledésbe 
merültnek az árnyjátékát látná és nem értené, miféle színpad az, amelyen a 
',nemzetet félt ő  felelősség", a „hazához, a magyarsághoz, az anyanyelvhez" való 
kötődés a főszereplő, a drámai szituációt pedig valami pusztítást hozó küls ő  ok, 
jövőt elhomályosító összehangolatlanság veszélye teremti meg. Szakolczay ennek 
a színpadnak a képét festi tanulmányaiban, esszéiben, kritikáiban, ennek a 
darabnak a hőseit képzeli a színre, mert számára az irodalmi szöveg — vers, 
regény, dráma — egyaránt elégiába hajló drámai monológ a nemzet, a közösség, 
a magyarság sorskérdéseiről, s ha nem az, ha ezt a vonást nem találja benne, 
akkor nem is igen tud mit kezdeni vele, bár akkor sem teszi félre. 

Szakolczay Lajos írásaiban az illyési gondolatmenet konkretizálását látjuk 
viszont, írók és könyvek, művek és irodalmi jelenségek megfigyelésében és 
értékelésében. Megszólaltatta az ',ötágú sípot", kérdés azonban, hogy összehan-
golta-e a sípokat. Ha csak felsoroljuk, kik azok, akiket Szakolczay Lajos az 
egységes magyar irodalomból a leírt ',irodalmi" színpad h őseinek választott, 
nevezetesen: Kós Károly, Dsida Jen ő, Dér Zoltán könyve Csáth Gézáról, Csáth 
Géza, Havas Emil, Munk Artur A repülő  Vucsidol című  regénye a magyar 
irodalom közélmúltjából, a költ ők közül Illyés Gyula, Gál László, Rónay György, 
Kormos István, Hervay Gizella, Tűz Tamás, Rákos Sándor, Szécsy Margit, Ká-
nyádi Sándor, Gergely Ágnes az idősebbek, aztán a fiatalabbak Csukás István, 
Páll Lajos, Gál Sándor, Tolnai Ottó, Ladik Katalin, Utassy József, Szepesi Attila, 
Nagy Gáspár, Tóth Erzsébet, Sz őcs Géza, aztán az antológiák szerz ői, a Kilencek 
második antológiája, majd a Ver(s)ziók írói, költői, fiatal csehszlovákiai és 
romániai magyar költők, a szabadkai Életjel-miniatűrök sorozata és a nyugati 
magyar irodalom 1945 utáni történetét leíró munka, Béládi Miklós, Pomogáts 
Béla, Rénay László monográfiája, azután pedig az esszé- és tanulmányírók: Illyés 
Gyula, Nagy László, Illés Endre, Cs. Szabó László, Székely János, Süt ő  András, 
legvégül pedig néhány valóságlátó prózaíró, úgymint Örkény István, Sánta Fe-
renc, Domahidy An drás és a Kormos Pista nev ű  gőzhajón hajózó meseregényírók: 
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Tandori Dezső, Lázár Ervin, Mándy Iván, Gyurkovics Tibor — akkor derül ki és 
látszik meg valóságos méreteiben Szakolczay vállalkozásának természete. S t űnik 
ki az is, hogy megszólalt ugyan a síp, ez a könyv megkísérli egybelátni, egysé-
gesként szemügyre venni az Illyés Gyula g őzhajó utasait, s azoknak poggyászát, 
de végül is nem éri el az összehangoltság várt szerzeményét és kiköt őjét, mert 
Szakolczay Lajossal is az történik, ami mindenkivel megtörténik, aki az iroda-
lomban nemcsak saját elképzeléseinek és elveinek az illusztrációs anyagát vagy 
érvrendszerét keresi, hanem alámerül a m űbe, felismeri a mű  világának rejtett 
sajátosságait és megkülönböztet ő  jegyeit, vagyis hogy szándéka ellenére mást is 
megmutat, azt, hogy az irodalmat mégsem lehet egyetlen karnagy pálcájával 
vezényelni, hogy a jó regény és a jó vers nem az irodalmi összhangzattan szabályai 
szerint szólal meg, hanem a saját eltéveszthetetlenül egyéni melódiáját fújja 
minden kritikusi elvárás, minden nemesen célszerű  szakértői feltételezés és nem 
utolsósorban minden el őzetes szerepkiosztás ellenére. S csak arra számít, hogy 
valaki tán meghallja ezt a dallamot, s annak ellenére, hogy el őkészített formulái 
vannak, felismeri benne azt, ami egyszeri és megismételhetetlenül egyéni. S ha 
felismeri, félre kell tennie az el őkészített formulákat. Ahogyan Szakolczay Lajos 
is félreteszi, még ha nem is mond le összhangot keres ő  szándékáról. Ebből derül 
ki, hogy Szakoczay az irodalom igazi ért ője, akinek vannak ugyan előre elkészített 
mintái, de a verset, a regényt nem a minta szerint olvassa, nem is a minta szerint 
beszél róla. Képes arra, hogy belépjen a m ű  világába és ebben a világban a m ű  
igazi értékeit tárja fel. Ezzel egy pillanatra sem mond le az illyési koncepcióról, 
nem dezertál az Illyés Gyula gőzhajóról, hanem az elhivatott tengerész kitartá-
sával és hitével beszél arról, amir ől a mű  ismeretében egyedül érdemes beszélni. 
Ezért kelt bizalmat Szakolczay Lajos irodalomszemlélete. 

Van még egy tiszteletre méltó vonása Szakolczay Lajos tanulmány- és 
kritikaírásának. Ó az irodalom hétköznapjaiban járatos igazán. Ünnepnapokon, 
amikor nagy művek születnek, ő  is ünnepel persze, de nem feledkezik meg arról, 
hogy az irodalom élete nem ünnepnapokból áll, hanem megbecsülést érdeml ő  
hétköznapokból inkább, amikor a kultúrát képz ő, nélkülözhetetlen művek szü-
letnek, azok, amelyeknek nem jár ki az ünneplés, nem járnak ki az elismerések 
és a díjak, de kijár nekik a számontartás méltósága, mert nincsenek annyira 
szürke hétköznapok az irodalomban, hogy ne érdemelnének meg legalább egy 
olvasásnyi figyelmet. Szakolczay Lajos a számontartásnak ezt a kritikusoktól 
gyakran idegen feladatot is vállalta. Úgy utazta be a magyar irodalom országha-
tárokat átível ő  vidékeit, hogy nem csak csillogó drágakövet keresett, hanem az 
irodalmi élet igazi mindennapjainak termését is megfigyelte. Vállalkozásának ezt 
az irányát ő  maga így mutatja be: 

',Többször elgondolkoztam: milyen az az értékszemlélet (sajnos, honosodó-
ban van), amely a magyar költészetet csak fő  sodraiban, értékeinek csúcsával 
tudja elképzelni, és nem vesz tudomást még a legnagyobb áramlathoz közel es ő  
értékekről sem. Evvel lemond annak elevenségéről, ezerarcúságáról; a megsza-
kítottságban, a hirtelen feltör ő  gejzírben látja az erőt, s nem az őt létrehozó, 
némelykor tápláló folyamatban. Az inkább tájékozatlanságról, mint rosszindu-
latról árulkodó féloldalúság különösen a szomszéd népek magyar irodalmát 
(művészetét) tekintve ártalmas. Mivel meglév ő  értékeket kizár, akarva-akaratla-
nul hamisít. Szeme sugarába csupán vagylagos horizontok férnek bele: a Helikon- 
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vagy a Korunk-hagyomány; más szempontból: az érzelmi töltés ű  »népi« vagy a 
szikár, groteszk világlátásra hajlamos avantgárd. Ezek egymásmellettisége, gon-
dolja az osztályozó szerekezet, csak zavart okozhat: keveredést, mely nem jár 
föltétlen értéktöbblettel. Jó, ha rögtön az elején jelezzük, mi másként látjuk az 
egymás mellett él ők, egymást áthálózók, sokszor egyik a másikat el őrevetítő  
harcát. Még akkor is, ha nem minden megszólalásukban van benne a nagy vers 
lehetősége, sugallata. József Attila szétszakíthatatlansága a példánk, és a nagy 
torony mellett olyan, lehet, hogy kisebb, öntörvény ű  költészet, mint a Dsida 
Jenőé. Mindenkinek, ha csak egyetlen érvényes költeménnyel, megvan a helye 
a nagy lírafolyamban. Nem is beszélve arról: egy-egy életút, miként eredménye, 
a vers, gyakran változhat. Ma még ismeretlen, nem annyira kiugró értékek 
nyerhetik el végső  helyüket egyetlen földmozgással. Bármily tragikus, a végs ő  
rendező  elv maga a halál is lehet — és nem utolsósorban a kollektív emlékezet, 
amely »utógondolkozással« teszi helyére a dolgokat." 

Mire számít hát Szakolczay Lajos, amikor Pozsonytól Szabadkáig és Kolozs-
várig bolyongva gyűjti nem lankadó lelkesedéssel az éppen szület ő  verseket, 
regényeket, az éppen térhódító gondolatokat és eszméket? Arra, hogy az irodalmi 
értékek változnak, megítélésük sohasem lehet definitív és befejezett. Ezzel együtt 
arra is, hogy csak a nagyokra, a nagy teljesítményekre figyelni ártalmas kritikusi 
kizárólagosság, hiszen a nagyokhoz közel es ő, vagy éppenséggel távolabbra 
kerülő  értékek is értékek a maguk módjan és az ő  teljesítményüket sem kerülheti 
meg az irodalomkritikus figyelme. Van ugyanis valami, amit irodalmi helyzet-
képnek mondunk. Ez a helyzetkép annál gazdagabb, minél több egymással akár 
feleselő  jelenségből, tényezőből épül fel. Beletartoznak azok is, akik a nagyok 
árnyékában alkotnak s csupán azt az emlegetett ,glírafolyamatot" gazdagítják. 
Arra nincs garancia, még a halál sem az, ahogyan Szakolczay gondolja, hogy 
megvan az esélyük arra, hogy a f ő  áramba sodródjanak. Feledésbe merülnek 
minden bizonnyal, de elfeledve is léteznek, mint egy irodalmi helyzetkép alig 
látható árnyalata. Szakoczay Lajosnak ezekhez az árnyalatokhoz is van érzéke. 
Hogy másokról is beszél, nem csak a legnagyobbakról, s ezekr ől is illő  módon, 
nem sért irodalmi értékrendet, nem kelt zavart az irodalom életében, csak 
egyszerűen a tényállást közli, miszerint írók és m űvek hatalmas sora alkotja az 
irodalmat és az csak kivételes szerencse, hogy vannak kiemelked ő  csúcsok, hogy 
van “szétszakíthatatlan" József Attila. A kritikus dolga, hogy az egészet vegye 
szemügyre, ne csak a csúcsokat. Nem ebbe törik bele mércéinek a pengéje. 

Szakolczay Lajos könyve ezért is bizalomkelt ő ; érdemes tehát odafigyelni, 
merre hajózik ez az állhatatos tengerész az Illyés Gyula g őzhajón, még akkor is, 
ha nem mindenki váltana jegyet éppen erre a hajóra, mert Szakolczay ..jó ügyben" 
hajózik, miként a gyöngykeres ők. 
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VAJDA GÁBOR 

ÉRTÉKELÉSI PROBLÉMÁK AZ UTÓBBI KÉT 
ÉVTIZED JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMÁBAN 

Az emberiség mindig is értékválsággal küzdött. Ám a javak fontosságát illet ő  
bizonytalanság különösen a technika áldásainak, az ember kényelmét szolgáló 
eszközöknek a térhódításával n őtt meg. A haladás persze visszalépés is, mert az 
ember a vitális érdekeir ől megfeledkezik, elpuhul s a feleslegesért folytatott 
harcban pusztít el másokat és saját maga is elesik id őnap előtt. Ez különösen ott 
szembetűnő, ahol a kisebb, elszigetelt kultúrának a nagyobb, magát teljesnek 
képzelő  kultúra nyomását is el kell viselnie. Mint ahogy a Jugoszláviában él ő  
magyarságnak kellett mindinkább ellenhatást kifejtenie a többségi nemzet ál-
lamnacionalizmusának szorításában. Az alkalmazkodás, a taktizálás a háborút 
követő  negyed évszázadban az együtthaladás látszatát kölcsönözte a megoldatlan 
helyzetnek, amelynek felemássága egyre egyértelm űbb lett. 

Az irodalom világában is vezetettek voltunk. Ha az állami művelődéspoli-
tika az osztályharc érzékeltetésében, vagy legalábbis a munkásélet ábrázolásában 
kereste esztétikai üdvösségét, akkor a mi el ődjeink is visszahangozni igyekeztek 
e normákat: többnyire kizárólag a délszláv—nemzetközi összefüggéseket emelve 
ki a témából. A nemzeti—kisebbségi vonatkozások másodlagosak voltak s csak 
elszigetelt kísérletekben kerülhettek el őtérbe. Nemzetiségünk minél teljesebb, 
szabadabb irodalmi formájú önértékelését az állami sablon és a többségi nemzet 
álérdeke többé-kevésbé er ősen korlátozta. Ám legalább látszat szerint nem 
semmisíthette meg, hiszen országunk erkölcsi t őkéjét a nagyvilágban nem utolsó-
sorban az növelte meg, hogy nálunk a nemzetiségek is autentikus értékek 
teremtői lehettek. 

A jugoszláviai magyar irodalomban eddig leghitelesebbnek mondható iro-
dalmi alkotások ideje a hatvanas években jött el s a hetvenes évek közepéig 
tartott. Ekkor szerencsésen találkozott a személyes alkotói vallomásnak a vi-
szonylagos szabadsága azokkal a f őleg társadalmi problémákkal, amelyek él-
ményként az olvasókban is felgyülemlettek. A szép számban jelentkez ő  tehet-
séges írók alkotói ötletessége gyakran feledtette azt a tényt, hogy itt nemegyszer 
eltanult kifejezésmódokkal, gátlástalan formai kísérletekkel, nem pedig a való-
ságunk egészéből ihletődő  vízióval találkozhattunk. S a valóság szó jelentése is 
viszonylagos. Racionálisabb íróink számára e kifejezés a dolgozó ember konflik-
tusrendszerét, az eldologiasodott világban verg ődőnek a pszichéjét jelentette. Ez 
márcsak azért is érdekes volt, mert úgy látszott, hogy országunk valami egészen 
eredetit valósít meg az emberiség történetében. Ez az akkor kívülr ől is csodált 
látszatvilág a hetvenes években egyre inkább olyan alkotásokat eredményezett, 
amelyeken különösen ma ismerhet ő  fel a korízléshez való túlzott köt ődés. 

Nem csupán a többségi nemzet kultúrájából importáltunk túl sokat, hanem 
a nagyvilágból is. Az igazi megoldás természetesen nem a provinciális bezárkózás 
lett volna, hanem az elsajátított, kialakított eszközök segítségével a nemzetiségi 
önismeret élményszerű  elmélyítése. Az erre irányuló kísérletek rendre elakadtak. 
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A traumákaat, a tudat alá szorított múltat alig merte valaki vízióvá növeszteni 
nálunk. Ha rászánta magát, mint Varga Zoltán, Dudás Károly és Sziveri János, 
akkor mellőzték s apolitikus, legfeljebb távolról példálódzó művek írására ösztđ -
nözték. Az egyetemen megtanult irodalomtudományi ismeretek merev gyakor-
lati alkalmazása azt eredményezte, hogy tovább mélyült az alkotók és az olvasók 
közötti szakadék. A kritika hajlamos volt olyan önálló organizmusnak tekinteni 
a műalkotást, amelynek semmi köze sincs mindennapi életünkhöz. A m ű  értékét 
természetesen nem a tükröz ő  funkciója szabja meg, csakhogy egyre felületesebbé 
váló kritikaírásunk a mű  belső  életének ellen őrzésével is mindinkább adós 
maradt. 

A sznobizmus, a szellemi felel őtlenség, az ideológiai dresszúra karöltve járt 
egymással. A sznobizmus azt a hamis tudatot jelentette még a közelmúltban is, 
hogy ami Magyarországon számon tartott avantgárdunkat igénytelen értelmisé-
günk képtelen megbecsülni. Viszont minden, ami okos, kisebbségben van, majd 
csak egy műveltebb utókor szolgáltathat igazságot. A fels őbbrendű  irodalomnak 
a favorizálása azért szellemi felel őtlenség, mert elmúlt már az az id ő, amikor a 
mai aránylag liberális viszonyok között tevékenyked ő  íróink és kritikusaink 
felszabadítólag hathattak a politikával s el őítéletekkel egyaránt béklyózottabb 
egyetemes magyar irodalomra. A felel őtlenség abban volt, hogy az elfogulatlan 
kritikust is gyakran megbotránkoztatták azokkal a m űvekkel, amelyeket lénye-
gében az államnacionalizmus által sanyargatott kisebbség pénzén adtak ki, ám 
nem ennek a kisebbségnek a javára. Senkinek sem a javára, mert tekintélyes, 
Magyarországon is ismert íróink tollából súlyos nyelvi hibákkal t űzdelt könyvek 
is jelentek meg nálunk. A körmönfontság, a túlbonyolítás (s őt a pongyolaság is) 
az utóbbi években valósággal feltétele lett az irodalmi alkotások ..min őségének". 
A közhely ellen valóban csak új szókapcsolatokkal (az orosz formalisták szerint 
a szavak ártatlanná tételével) lehet eredményesen küzdeni. Csakhogy a mi 
favorizált irodalmi alkotásainkban többnyire nem a szavak és a jelentések 
megújulásáról, hanem inkább az izmusok elgépiesedésér ől lehetett szó. A mások-
hoz beszélés igényének elvetésér ől, nyelvileg megoldatlan, félig gondolt gondo-
latokról, cinikus mellébeszélésr ől, az alkotói tartás dekadenciájáról, az 
írástudóknak így vagy úgy tetten érhet ő  árulásáról. 

Szellemi életünk fokozatos elferdülésében, illetve kialakulása esélyeinek 
elsikkadásában az a körülmény is fontos szerepet játszik, hogy mivel a háborút 
követő  években Szabadka helyett Újvidék lett a magyar művelődés központja, a 
határváros és környéke a véradó szerepébe került. A tehetséges, de karrierista 
hajlandóságú, humán érdeklődésű  magyar fiatalok csupán az autonóm tarto-
mány székvárosában érvényesülhettek tehetségük szerint. Ennek persze súlyos, 
az értelmiségi hivatást er ősen korlátozó megalkuvás volt az ára. Nem véletlenül, 
hiszen a magyar nyelvű  kultúra a székvárosban rendkívüli megfigyelés alatt állt 
és csupán a magyar kultúra egészének hangsúlyozott bírálatával szerezhetett 
létjogot magának ott, ahol az újat- és nagyotmondás a mindennapoknak is 
tartozéka lett. A jugoszláv beállítottság alapvet ő  feltétele volt a magyar művelő -
dési intézmények létesítésének és fennmaradásának. A jugoszláviai magyar 
művelődés újvidéki irányító képvisel ői tehát csak az állandó kiszolgáltatottság 
állapotában működhettek. Az állam iránti h űségüket fejezték ki vidékünk ma-
gyar kultúrától való relatív függetlenségének túlhangsúlyozásával. Cserébe sza- 
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bad kezet, teljhatalmat kaptak a jugoszláviai magyar m űvelődési élet irányításá-
ban. A Magyar Tanszék, a Forum Könyvkiadó, a Híd folyóirat közvetlenül a 
kezükben volt, ám a Magyar Szó, az Újvidéki Rádió és Televízió m űvelődési 
rovatainak szerkesztését is befolyásolták. Az utóbbi években Szabadkára is elért 
a kezük: az Üzenet és a 7 Nap véleményformálása sem függetlenedetthetett 
teljesen tőlük. 

Ennek a hálózatnak a tagjai nem ritkán tehetséges, a tudományos életben 
és a művészetben már figyelmet érdeml ő  eredmények birtokosai voltak. Azonban 
hogy a számukra idegen környezetben meg őrizhessék munkahelyüket, tekinté-
lyüket vagy hatalmi monopóliumukat, szoros összetartozásukat a teljes egyetér-
tésnek a látszatával kellett bizonyítani. Vagyis a hetvenes évek közepét ől teljesen 
kihunyt annak az egészséges (jóllehet sokszor naiv) kriticizmusnak a lángja, 
amely egy évtizeddel korábban még hírnevet szerezhetett az Új Symposion c. 
folyóirat munkatársainak. Egymás hibáinak elnézése és az önkritika hiánya 
jellegzetes igénytelenséget honosított meg kultúránkban. Az egymástól való 
függőség (ami a párt által diktált önigazgatói formaságokon túl a Magyar Tan-
széken a kétévenkénti újraválasztást is jelentette) bels ő  parancsai egyre inkább 
külsőkké váltak. Bírálatok csak elvétve, szerkeszt ői kockázattal láthattak napvi-
lágot. 

A kritikátlanság a hagyományok értékelését is befolyásolta. Sokszor olyan 
jelentéktelenségeket állítottak az értekezések a figyelem középpontjába, amelyek 
a nemzeti irodalom egészében epigonizmusnak vagy dilettantizmusnak min ősül-
tek volna. Az írókat, jelenségeket többnyire önmagukban, a sz élesebb összefüg-
gések tekintetbevétele nélkül tanulmányozták, az öncélú pozitivizmus felé 
közeledve. Eközben egymásnak, de főleg a feljebbvalónak az idézgetése a munka 
sikerét alapozhatta meg. Pedig a hermetizmus és a szenvtelen interpretáció 
kritika után kiáltott, hiszen művelődésünknek a sz őnyeg alá söpört kérdései 
esztétikai és társadalomerkölcsi szempontok nélkül nem oldódhattak meg. 

Nem a türelmetlenséget, az intoleranciát, a féktelen indulatokat hiányolom 
az elmúlt két évtized vajdasági magyar szellemi életéb ől, hanem az értékek 
melletti bátor kiállást, a sokoldalú érvelést, a gépies tekintélytiszteletnek az 
elutasítását, a teremtés korlátlanságának kockázatát, tehát lényegében a maga-
tartás erkölcsi tartalmát, folyamatosságát. Nálunk ugyanis (nem függetlenül a 
határon túl és a szomszédos nyelvterületen eluralkodott el őítélettől) az a hiede-
lem dominált, amely szerint erkölcs és esztétikum egymástól független kategó-
riák, tehát banálissá válik az, aki, környezetével szembesülve, igazságkeres ő  
szenvedélyére hallgatva, ragad tollat s írás közben az önkifejezést a valószín ű  
befogadás lehet őségeihez méri. 

Magától értődik: a fokozódó lealjasodás körülményei közepette a nyilvános-
ság csak akkor értesülhetett a m űvelődési intézményekben dúló, sokáig úgy-
ahogy elfojtott bels ő  ellentétekről, amikor már azok botrányosan túlfeszültek, s 
mivel kultúrált, nyílt vita formájában éveken át nem vezet ődhettek le, barbár 
vádaskodásokként, csoportok leszámolásaiként keltettek undort az addig tájéko-
zatlanok tömegében. Az elvtelen hízelgés csak egy lépésre van egymás rágalma-
zásától, ha az egyéni ambíciók nem elégíttettek ki — ez a szomorú tapasztalat 
aligha válthat ki mást, mint viszolygást a még romlatlan új nemzedék soraiban. 
Ha végiglapozzuk az előző  évek lapjait és folyóiratait, a legtöbbször mellébeszé- 
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lésekkel, a viták szembetűnő  hiányával találkozhatunk, hogy a hatóságilag 
fönntartott csöndet váratlanul és szinte robbanásszer űen gyilkos indulatok sza-
kítsák meg. A vajdasági magyar kultúra súlyos vereségének jeleként, egy pusztuló 
kisebbségi kultúra utolsó rángásaiként. 

Nem taglózhat le a keser űség, miközben így beszélek. A tények tömegére 
épülő  vallomásom azért nem halotti beszéd, mert sz űnőben van művelődési 
életünknek evégleges kiszolgáltatottsága. Ez annak a demokratizálódási hullám-
nak köszönhető, amely elég sokat változtatott az utóbbi id őben Kelet-Európa 
társadalmi rendszerein. Mostanában a magyarság tekintélye világszerte növeke-
dett, s mivel a szabaddá lett anyaországban nem a múlt sötét er ői kerültek 
uralomra, az elkövetett hibák ellenére sem kell félnie az els ősorban a többség 
érdekeit képviselő  balkáni hatalomnak a kisebbségben élő  magyarság ellenséges 
magatartásától. Eddig ugyanis sikeresen bizonyítottuk, hogy követeléseink sem-
miben sem térnek el az egyetemes emberi érdekekt ől. Az utóbbi időben az elmúlt 
évtizedek karrieristái is egyre inkább a mi oldalunkra állnak, ráeszmélve az 
általuk korábban közvetve vagy közvetlenül támogatott beolvasztási törekvések 
következményeire. 

Tudományos munkává is terebélyesedhet ő  beszámolóm azért legalább 
annyira védőbeszéd, mint vádirat, mert amellett, hogy a korábban pályájukat, 
életüket a napi haszonért és tekintélyért elpolitizálóknak s a tudomány öncélú 
művelőinek jelentős része már hajlandó vállalni magyarságát, az is egyre nyilván-
valóbb, hogy a magyarságnak akkor is szüksége van az értelmiségére, ha ennek 
múltja legalább annyi szégyenre, mint büszkeségre ad okot. Nem engedhetjük 
meg magunknak a civakodás luxusát, hiszen a súlyos mulasztásokat csak együttes 
erővel tehetjük jóvá. A lelkiismeret azokban is nagy erkölcsi er ővé alakulhat, akik 
önös érdekeiktől vagy naivságuktól vezérelve legtöbbet vétettek. Hogy kutyából 
nem lesz szalonna? Hogy azok, akik eddig gyöngére vizsgáztak emberségb ől, 
ezután is csak kétszínűek lehetnek? Ne feledjük: a rossz szerepek az államnacio-
nalizmus szorításában osztattak ki, amikor még csak kevesen láthatták, hogy 
nyelvünk és kultúránk pusztulásra ítéltetett. 

A tűrés, alkalmazkodás és befelé fordulás ideje végképpen lejárt. A nyílt 
állásfoglalás, az új feladatok kora jött el. Ha az elmúlt két évtized súlyos mu-
lasztásait tesszük szóvá, akkor nem kiáltunk bosszúért és személy szerint senkit 
sem akarunk megszégyeníteni. Az emberi értékelés feltételeit igyekszünk meg-
teremteni, s ehhez elengedhetetlen a múlt és közelmúlt értékválsága okainak 
elemzése. Nem elsősorban az embereknek, hanem a munkáknak a hibáira 
vagyunk kíváncsiak. Ezekr ől régebben ritkán volt alkalmunk beszélni. Pedig a 
tökéletes műalkotások mítosza egyre fojtogatóbb ködként nehezedett ránk. 

Az eddigi gyakorlattal ellentétben senki sem sajátíthatja ki magának az 
egyedül hiteles esztétikai és etikai mércék megalkotásának, az örökölt hagyomá-
nyok átértékelésének jogát. Viszont annál inkább kötelességünk szempontokat 
adnia korszerű  hungarológia, vagyis az európai szint ű  tudomány elméletének és 
gyakorlatának. Ugyanis olyan időket élünk, amikor rendkívüli mértékben 
megnőtt a fogalmi gondolkozás szerepe. A vers és a széppróza ti. nem lehet olyan 
egyértelmű, közvetlenül reflektáló, mint az értekez ő-érvelő  forma. Márpedig a 
lényeg tudatosítására sohasem volt nagyobb szükségünk. Ezzel nem eshetünk a 
felvilágosodás korszakának hibájába, hiszen a m űvészet nem csupán valóság- és 
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emberismereti adalékként, hanem viszonylag önálló, sajátos bels ő  törvényű  
világként is fontos számunkra. Egy-egy önmaga s a világ teljességét vagy hiányait 
megélő  alkat megnyilatkozásaként. 

Az értékek cseréje is nélkülözhetetlen lenne számunkra. A mai magyaror-
szági író nyelve már a gyermekeink számára is kell ő  mértékben hozzáférhet ővé 
válna. Ugyanakkor az együttélés vajdasági tapasztalatait és érdekeit minden 
határon túli magyar politikusnak ismernie kellene. Ezzel csak tovább n őne 
tekintélyünk, úgyhogy a mi balkáni államnacionalista paranoiánk határgörcse 
végül is felengedne s mi is hasznos polgárai lehetnénk a terjeszked ő  európai 
kultúrbirodalomnak. A kétségbeesett önvédelmet, a kizsákmányoltság gyaláza-
tát az a tudat helyettesíthetné, hogy (önként!) legalább annyit adunk, mint 
amennyit kapunk. Adnánk, mert belátásból adni csupán az érdekeit jól felismert 
ember képes. 

Elhangzott Szegeden, a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson 1991. 
augusztus 15-én. 
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BORDÁS GY ŐZŐ  

SZERKESZTŐI NAPLÓ 

GÁL LÁSZLÓ HAGYATÉK' VERSEIRŐL 

A jugoszláviai magyar irodalom klasszikusának számító költ őegyéniségnek, Gál 
Lászlónak 1975. július 13-án bekövetkezett halála után az özvegyére maradt 
hagyatékban tíz füzetet és számos verset is tartalmazó füzetlapot találunk. 
Vannak közölt és köz öletlen versek egyaránt, de töredékek, félbehagyott, újraírt, 
illetve részben olvasható vagy teljesen olvashatatlan versek is. A versek alatt 
többnyire ott a keltezés dátuma, ami nagymértékben megkönnyíti az id őrendi 
meghatározást és az eligazodást. A füzetekb ől előkerülő  legrégebbi vers az 1961. 
IX. 9-i keltezést viseli. Pap Józseffel, a hagyaték gondozójával ezt a füzetet 1-es 
számmal jelöljük, mert ennél régebbi füzetr ől nincs tudomásunk s aligha hihető, 
hogy valaha is előkerülhet. Hajnali kávézásai közben a Magyar Szó klubjában Gál 
László több ízben mesélte, s őt nyilatkozta is (Magyar Szó, 1972. III. 4.), hogy a 
háború előtti és utáni két évtizedb ől származó kéziratait rendre megsemmisítet-
te. Tudjuk, hogy Gál kritikusi szigorral kezelte saját verseit s könnyen elképzel-
hető, hogy nem kívánta az utókor számára meghagyni gyengébbnek vélt 
fiatalkori munkáit. E feltevésünket Bori Imre egyik megállapításával és magának 
a költőnek a nyilatkozataival is alátámaszthatjuk. Gál László halála után írta Bori 
Imre: t Gál László költ ői szeszélye és szemérme egészen az utóbbi évekig eltitkolta 
előttünk első  verseskönyvét. Hiába kérleltük, hajthatatlan maradt, és még akkor 
sem adta kezünkbe, amikor születése 70. évfordulójára összegy űjtött verseinek, 
a Rozsdás estéknek, kiadását készítettük el ő, s egy nagyobb, költői pályát össze-
foglaló tanulmány Írását terveztük" (Híd, 1976. 7-8. szám). A Húsz év című , 
1923-ban Budapesten megjelent kötetr ől van szó, amelyet a szakirodalom csak 
Novellyra címen ismer, noha ez közös címe a három író — Fábián György, Gál 
László és Harsányi Tibor — verseket, novellákat és elbeszéléseket tartalmazó 
kötetének. Ebben a kötetben tizenkét Gál-vers található. A költ ő  nem sokkal 
halála előtt Gobby Fehér Gyulának beszélt err ől a könyvéről. ',Ezt a könyvet 
szerettem volna eltitkolni itteni barátaim, kritikusaim el ől, de sajnos megszerez-
ték, mert ezek a magyarok vigyáznak mindenre ... lefényképezték ... rossz 
versek. Rosszak, kívülről nem is tudom őket" — nyilatkozta a költ ő, majd arra a 
kérdésre, megvan-e a Húsz év a könyvtárában, azt felelte: ',Nem, hála istennek. 
Nem. Szerencsére. Most láttam dr. Bori Imrénél, aki a legmélyebb kritikusunk, 
ő  megszerezte Budapesten. Én azt hittem, soha nem fogják megtalálni. Félek, 
hogy a Gongot is meg fogják találni, a folyóiratunkat" (Híd, 1980., 7-8.). Nos, 
ilyen és más hasonló nyilatkozatok alapján föltételezzük, hogy a birtokunkban 
levőkön kívül nemigen maradhatott fenn más kézirat. Nyilván a szerkeszt ői 
fiókok sem őriznek Gál-verseket, egyrészt mert minden lap és folyóirat szer-
kesztője számára megtiszteltetés volt Gál-verset kapni, másrészt meg nem volt 
annyira termékeny költő, hogy eleget tudott volna tenni minden közlési óhajnak. 

Tíz füzetből, több mint háromszáz versb ől és még több töredékb ől áll a 
kézirati hagyaték. Ezeket kell most textológiai szempontból is megvizsgálni, 
rendezni. 
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Az időrendet nem nehéz megállapítani. Az egyes számú füzetet 1961. IX. 
9-én nyitotta, a kettes számút pedig 1962. február 23-án és zárta ugyanennek az 
évnek április 2-án. A hatvanas évekb ől nincs is több kézirati anyagunk. A 
következő  (hármas számmal jelölt) füzetbe az 1970. április 29-e és május 14-e 
között írt versek kerültek, majd júniusban nyitott újabb füzetet s ezt 1970. XII. 
27-én zárta. Az 5. számúba 1971 februárjában, a hatosba pedig ez év májusáig írta 
verseit. A 7. füzet nem tartalmaz szépirodalmi anyagot, de a benne található 
vitacikk és a Grimasz számára készült humoreszk miatt mégis jelöljük. A 8. számú 
füzet tartalmaz legtöbb anyagot. Feltehet őleg 1971 elejétől egészen 1974 júniu-
sáig ebbe írta verseit. A jelzett időhatárok közé ékel ődik egy kis füzet is (a 9-es 
számot adtuk neki), amely a Magyar Szóban Kereső  sorok címmel megjelent 
versciklusát tartalmazza. A versfüzér alatti dátum: 1972. VIII. 27. S végül a 
vizsgálatunk központi tárgyát képez ő  10. füzet. Benne az els ő  keltezéses vers az 
1974. X. 22-i dátumot viseli, az utolsó töredékek pedig a halála el őtti napokban 
keletkeztek. 

E füzet anyagából előbb a Versek éve 1975 című  kiadvány közölt hat verset, 
majd az Új Symposion hozott verstöredékeib ől, végül pedig a Híd 1976. évi 7-8-as 
számában jelentek meg, amelyeket Pap Józseffel rendeztem sajtó alá. 

Több mint négy év távlatából ma már világosan látom, hogy az akkori 
szerkesztés sürgős feladatának kényszere alatt több fontos textológiai szempon-
tot figyelmen kívül hagyva látott napvilágot a füzet anyaga, s ezért szükséges 
utólag elvégezni a korrekciókat is, ami egyben azt jelenti, hogy alaposan meg kell 
vizsgálnia Gál László halála után megjelent verseket. Csak egy példa: 1975. július 
20-án, a Gál László halálát követ ő  vasárnapon a Magyar Szó irodalmi melléklete 
a Csalódások könyvéb ől címmel ,,Az én drága jó Bori Imrémnek szeretettel" 
ajánlással megjelent egy tizennégy soros vers: 

az embert 
aki száz megatonnás 
és isten már 
és mégis ember 

csak ne kellene megtagadni 
a tegnapi szép hitét 
és holnap a mait 

énekelném 
mint aki elvesztett 
drága szép önmagából 
s hiába szeretné 
vallani mindig 
tegnap ma holnap 
én vagyok én vagyok 

Nos, eddig a vers, s alatta a keltezés: 1973. IX. 24. A hagyaték anyagát 
vizsgálva már az első  füzet első  versének címe is ismerősen cseng: A csalódások 
könyvéb ől, s követi a már idézett tizennégy sor, megtoldva még hárommal: 

ne fuss tegnapi szép hited után 
mert jaj holnap megtalálod 
s hiába törted össze tükrödet. 
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Alatta a dátum 1961. IX. 9. Nem kétséges tehát, hogy a vers születése a 
Magyar Szóban megjelenttel ellentétben nem 1973, hanem 1961. Tény viszont 
az is, hogy a közlésre szánt végeleges formáját akkor nyerte el, amikor — a 
Rozsdás esték megjelenésekor — Bori Imrének, kötete anyaga válogatójának és 
utószóírójának ajánlotta. Így tehát a vers alatti dátum az ajánlásnak, nem a vers 
keletkezésének id őpontja. 

A Versek éve 1975 című  könyv számára átadott versei is eltérnek a füzetben 
találtaktól. Négynek már a címe sem azonos. Az éhes pókot sirató című  Ez van 
címmel szerepel a füzetben, a Szeretném című  Robinson szigetén, a Veis a 
családról címűA családról, míg a Mihályra emlékezve De nem tudom megköszönni 
címen található meg a füzetben. Tekintettel arra, hogy ezeket a verseket maga a 
költő  dolgozta át, a kötetben megjelenteket kell véglegesnek tekinteni, annál 
inkább, mert a füzetben talált és a közölt versek összehasonlításakor azonnal 
kiderül, hogy a közlésre szántak már kidolgozottabbak, megmunkáltabbak. 
Egyébként is szokása volt Gál Lászlónak, hogy csak gondos megmunkálás után 
adott ki kezéből kéziratot, s nyilván még az átgépelés közben is végzett rajtuk 
kiigazításokat. 

1975 januárjától Gál László erejéb ől már nem futotta a gépelésre s így 
harmincegy verse csak kézírásban maradt fenn. Ezek közül az Új Symposion 
1975. májusi számában olvashatunk hat háromsoros verset (a folyóirat több 
hónapos késése miatt történhetett meg, hogy már májusban búcsúztatja a júli-
usban elhunyt költőt). A tizennyolc verssor közül három hibás: ',vörös hajnal 
bevártalak téged / s fölöttem elszaladt a színtelen élet / megjöttél de én megva-
kultam" — áll a Symposion-beli közlésben, míg a füzetben: „vörös hajnal be 
vártalak téged / s fölöttem elszállt a színtelen élet ..." 

Mint láthatjuk, a módosítószónak igeköt ővel való fölcserélése megváltoz-
tatta a közlés tartalmát. Nyilván valamennyien érezzük a bevártalak és a be 
vártalak közötti különbséget. Már nem ennyire lényegbevágó, de mégiscsak hiba 
az elszállt ige elszaladttal való felcserélése, vagy a Hogy költ ő  vagyok-e nem tudom 
még című  versben: 'rés megpihenek ahová felértem" az archaikus ahová helyett 
ahova alakot használata. Ugyancsak tévesen jelent meg még egy háromsoros: 
',Már nem a nő  már nem is az álom — mondja Gál, viszont a közlésben ',Már nem 
a szó már nem is az álom" jelent meg. 

A verseknek már az els ő  olvasása után tehát számos probléma merül föl, 
amelynek helyrehozása szükséges, de felmerülnek egyéb kérdések is: mit tenni 
a teljes egészében vagy csak részben áthúzott versekkel, mit a bizonytalan 
olvasatúakkal, a címnélküliekkel, hol egy-egy kitépett lap helye stb. Fogódzóul 
szolgálhatnaA magyar klasszikusok kritikai kiadásának szabályzata függetlenül 
attól, hogy messze járunk egy ilyen jelleg ű  munka elvégzését ől. E versek textoló-
giai vizsgálata viszont elkerülhetetlen, a munkát el kell végezni. (1980). 

A SZIRMAI-HAGYATÉK RENDEZÉSÉNEK GONDJAIRÓL 

Feladatomul tűztem ki, hogy begyűjtöm és az Életmű  című  sorozatunk 
számára sajtó alá rendezem Szirmai Károly munkáit, s úgy tűnt, öt-hat kötetben 
bemutathatom az egész életm űvet, novelláit, verseit, kisregényeit (ideértve a 
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Katlanban címűt is), kritikáit és levelezésének legjavát. A cél világos volt és 
megvalósíthatónak tetszett, annál inkább, mert e munkához könyvei és a hazai 
publikációkon kívül már akkor segítségül hívhattam mindazt, amit Szirmai 
Károly fia, a Stuttgartban él ő  orvosprofesszor publikált édesapjáról, az addig 
ismeretlennek tűnő  novellától kezdve a kritikagy űjteményeken keresztül — 
amely mellesleg nemcsak a Szirmai-kritikákat hozta, hanem a róla szólókat is — 
egészen a bibliográfiáig. 

Fenntartásaim persze voltak, meg is tettem ezeket még 1976-ban a Magá-
nyos óriás első  kötetéről, majd két évvel később az akkor megjelent bibliog-
ráfiáról írva, s egy újabb esztend őre rá, amikor a Szirmai-hagyaték közreadásáról 
értekeztem a Hídban, de figyelmeztet ő  jelek is érkeztek: a Bartók-levelek kapcsán 
a Kritika folyóiratban kirobbant vita, Péter László jogos aggodalmat kelt ő  írásai 
s itt Bori Imre és Utasi Csaba figyelmeztetése. Mind arra vallottam, nagyon 
óvatosan kell bánni a Szirmai Archívumok fényes világvárosaiból érkez ő  külde-
ményeivel, mert sem New York, sem Rio de Janiero, sem St. Gallen vagy Stuttgart 
nem garancia, hogy valódi Szirmai-dokumentumok birtokába jutok. Nem is 
voltak azok. Valamennyi abban a stuttgarti orvosi lakásban készült, amelyben 
az irodalmi ambíciókkal is rendelkez ő  ifjabb Szirmai, ne vonakodjunk kimonda-
ni, kissé beteges ambícióval igyekszik sámlit tolni az édesapa alá, hogy ezáltal 
még nagyobbnak lássák. Ügybuzgalmával, sajnos, nemcsak rengeteg kárt oko-
zott, hanem a kétes érték ű  dokumentumok miatt a Szirmai-kutatóknak ezentúl 
mindig mindent újra kell kezdeniük. Egyetlen szöveget, levelet, nyilatkozatot 
sem szabad ellen őrzés nélkül hagyniuk. Sajnos maga az író látja ennek kárát, 
mert a hagyatékápoló ügybuzgólkodása nyomán minden valódi levél értéke 
megkérdőjeleződött. 

Ezért találtam én is szinte őserdőben magam, amikor a rendelkezésemre 
álló anyagot megkíséreltem rendszerezni, s a múlt évben megjelent els ő  kötettel, 
amely az 1910 és 1944 között közölt és publikált novelláit és verseit tartalmazza, 
sem tettem egyebet, mint ösvényt vágtam ebben az erd őben. A Magányos óriás 
című  kétkötetnyi dokumentum szinte használhatatlan, a Szirmairól írt kritikák 
között több a hamis szöveg, a bibliográfia pedig tele pontatlansággal. A Németh 
László-levelek kivételével viszont minden más dokumentum Szirmai Endre 
birtokában van, mindeddig csak fénymásolatokat adott ki a kezéb ől, amelyek 
mindaddig használhatatlanok maradnak, míg textológusok komoly vizsgálat alá 
nem vetik az eredeti szövegeket. 

Csupán néhány példával illusztrálom azokat a problémákat, amelyekkel 
bizonyíthatók állításaim. A Szirmai Károly a kritika tükrében című, Szirmai 
Endre előszavával megjelent kötet például egy Juhász Gyula-méltatást hoz Szir-
mai Károly verseiről Új költő  jelentkezik címmel, s mellette egy levelet ugyancsak 
1910-ből. Az előszó szerint ez a legrégibb méltatás a költ ő  Szirmairól, amelyben 
hat versről történik említés s értékelés, miszerint: u. . eredeti szemszögb ől 
újszerűen tárja föl el őttünk a költészet birodalmát." A fölsololt hat vers közül 
csak egyről, a Fény és Sötétség címűről tudunk, az Őszi éjszakák, az Éjszakai 
szél, a Szótagok zenéje, A halál országában és az Üzenet című, ha létezett is, a mai 
napig nem került elő, ami még érthető  is volna, de az már kevésbé, hogy annak 
sincs nyoma, hol közölte Juhász Gyula a méltatást, s a Szirmaihoz intézett 
levélnek sincs pontos keltezése. Szirmai Károly önéletírásából viszont tudjuk, 
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hogy ,,Újvidéken csak 1907-ben kezdtem Pet őfi utcai diáklakásunkon írogatni, 
mégpedig verseket, de mivel éreztem rajtuk Arany és Pet őfi hatását, később 
összetéptem őket". 

A filológusok azt már kikutatták, hogy Szirmai Károly els ő  elbeszélése, a 
Két lélek 1910-ben jelent meg Andor József Élet cím ű  katolikus folyóiratában, de 
ez az írás nem avatta íróvá, mert az említett önéletírás tanúbizonysága szerint is 
csak hosszú szünet után, 1927-ben kezdett újra írni, méghozzá eleinte verseket. 

Ma már azt is tudjuk, hogy a Magányos óriás második kötete 207. lapján 
látható Juhász Gyula Hárfa című  verseskötetének címlapján az aláírás hitelesen 
a lírikusé, de a fölötte lev ő  szöveg ,Szirmai Károlynak szeretettel" — utánzás. 
Péter László szerint különösen a K bet ű  árulja el a hamisítást. Fényképészeti 
montázs az egész címlap. ',Véletlenül pontosan tudjuk — írja Péter László —, hogy 
a Hárfa 1929. március 27-én jelent meg, a szerz ő  viszont február 6-a óta a budai 
Schwartzer-szanatóriumban tartózkodott a legmélyebb depresszióban. Kés őbb 
ugyan voltak derűsebb periódusai, de valahogy elmaradtak a szokásos dediká-
ciók. A keltezést egyébként sem szokta lehagyni az ajánlásból." 

Még egy példa: Radnóti. A Magányos óriás második kötete 49. oldalán egy 
,,levélszöveg". Rajta ez olvasható: ,,Cservenka, 1944. X. 6. Végtelen hálás vagyok 
önfeláldozó seg(ítségéért). Nem akarok kivé(telezést). Osztom társaim sorsát. A 
szabadulást vagy a förtelmes halált ... megyünk tovább R. M." 

A Razglednicák tizennyolc nappal kés őbbi, Mohácson született .,förtelmes 
halál" versbéli képzete azonnal gyanút ébreszt a tájékozottabb olvasóban, mert 
érzi, kontárkodásról lehet szó. Arról természetesen. 

Magam is nemegyszer faggattam Szirmait — valamikor a hatvanas évek 
végén, akkor természetesen még csak puszta filoszhallgatói érdekl ődésből —, mit 
tudott a kendergyári lakása előtt elvonuló bori menetelőkről. Nem sokat. Csupán 
azt, amit a néhány száz méterrel odább lakó cukorgyártelepiek még pontosabban, 
hogy rettenetesen fáradt zsidó menetoszlopot kísértek a német katonák. Négye-
sével-ötösével meneteltek egy sorban Kula irányába. Szirmai azonban valamire 
határozottan emlékezett: ',Október hatodika volt, az aradi vértanúk napja — 
magyarázta —, ezért nem fogom elfelejteni." (Csak megjegyzem: ő  is ezen a napon 
halt meg 1972-ben.). 

Szirmai Károly Radnóti-levelet sohasem említett, azzal viszont dicsekedett 
is, hogy a Kalangyában már 1934-ben közölte. A menetelés nyoma viszont 
fölfedezhető  önéletírásában, ahol azt írja: ',Nem kívánok itt részletesen foglalkoz-
ni mindazzal, amit 1944 karácsonyáig megéltem: els ősorban Bácskában, köztük 
Verbásznak is március végén bekövetkezett német megszállásával, a bori zsidó 
munkaszolgálatosok verbász—kúlai műúton való hosszú vonulásával ... csupán 
azzal a rettegéssel, amely bennünket is eltöltött az őszi éjszakákon." 

Kérdés, hogy a lakását is dupla zárral reteszel ő, alkatilag is mindig rettegő  
Szirmai Károly mert volna-e bármit is tenni Radnótiért, ha tudja, ott menetel az 
oszlopban. De nem tudta, ekkor legalábbis még nem. Nem sokkal kés őbb viszont 
értesült róla, méghozzá egy Klein Gábor nev ű  verbászi fiatal mérnökt ől, azon 
kevesek egyikétől, akiknek sikerült megmenekülniük. Minden régi verbászi 
cukorgyárbeli tanúsíthatja, hogyan. Az oszlop hosszú volt, de csak minden 25-30 
méterre jutott egy német katona. Alkonyodott. Klein Gábor, aki már elhaladt 
apja egykori főutcai fűszerkereskedése és rövidáruboltja el őtt, s láthatta a mai 
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olajgyár mellett lev ő  lebombázott iskolaépületet s a t őszomszédságában romba 
dőlt családi házukat, ahova nyilván nem menekülhetett, az utolsó lehet őséggel 
élt: a cukorgyár bejáratánál a mély árkot átível ő  híd tövébe gurult, s megbújt a 
híd alatti betoncső  lyukában. Már csak koromsötétben lopódzott ki onnan, a 
cukorgyári parkon kersztül a kertész- és sof őrházig, arra kérve a ház lakóit, 
telefonáljanak a városba rokonainak. Megtették. Szirmai Károly is a ma Izrael-
ben élő  Klein Gábortól szerzett tudomást ..egy magyar költ őről", akiről egykori 
szerkesztője is, mint sokan mások, csak kés őbb derítette ki, hogy ki volt. 

Visszatérve a témához, nem sorolnám tovább a Szirmai Endre prezentálta 
Babits-, Veres Péter- vagy az Ivo Andri ć-levelek körüli bonyodalmakat, csak 
annyit említenék, hogy sok kapcsán felmerül a gyanú: Babitsnak más típusú 
írógépe volt, Veres Péter akkoriban kézzel írta leveleit, Andri ć  levele pedig 
meghosszabbodott egy mondattal stb., s így veszíti hitelét mindaz, ami valós, 
hiteles, mert többedmagammal tanúsíthatnám azt is, hogy a hagyatékban van 
eredeti Bartók-, Babits-, Schöpflin- és több Kosztolányi-levél is. De ha holnap 
találunk is ilyet, akkor is jusson eszünkbe a kit űnő  bibliográfus és textológus, 
Péter László anekdotája, miszerint a vádlottra két tanú rábizonyítja, hogy látta, 
amikor a piacon ellopta a csizmát. Ő  így védekezik: hoz tíz tanút, aki nem látta. 

Mondjam-e ezek után? Szirmai hagyatékával foglalkozni, köteteit szer-
keszteni olyan, mint amikor az ember facip őben megy a jégen. (1990) 
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TOLDI ÉVA 

MÚLTAT ÁTFOGÓ PILLANATOK 

Poétikus címet adott Herceg János az 1959-ben megjelent novelláskötetének: A 
tengerkirály. Miután azonban a metafora megfejtésére könnyen rátalálunk a 
címadó elbeszélésben, már korántsem tartjuk eredetinek: „A szegények, a szen-
vedők végtelen tengerének hontalan, örökké vándorló üldözött királya' az ille-
gális pártmunkás. Ebben az időben Herceg János ír sablonos szerelmi sztorit 
(Őszi utazás) és partizántörténetet (A kicsike) egyaránt, mindkett őt sztereotí-
piákból, befuttatva egy kevés érzelmességgel, s a szocrealizmus is megriasztja 
még az olvasót. 

Ám ezzel párhuzamosan, mintegy ellensúlyozva könyvében az említetteket, 
a fantasztikum és a misztika is megszólal a novellákban, a szerkezet pedig sokkal 
feszesebbé válik ezekben a szövegekben. A lélek bels ő  tartományai, ismeretlen 
élményei foglalkoztatják. A csend motívumára f űzi fel a cselekményt az Erdei 
közjátékban, s minél nagyobb a némaság, annál inkább elmélyül a titokzatosság 
és a bizonytalanság az emberi lelkekben. Ebben a nagy csöndben, amelyben 
',szinte félni köll", ',ebben a mámorosító csöndben, a magány némaságában, amely 
úgy vette körül, mintha az egész világon senkije se volna", a favágók különös 
lelkiállapotba kerülnek, ismeretlen eredet ű  bódulatba. Nagyon kevés az ehhez 
hasonló novellája Herceg Jánosnak, amelyben nem részletek kötik le a figyelmét, 
hanem az egész; amelyben a kimondhatatlan tartományainak a meghódítására 
tör. 

Ugyanilyen ismeretlen lélektani helyzetbe vezeti az olvasót a Fehér álom 
is, az őrült családfő  történetével. Ezekben a novellákban még valamilyen külön-
leges körülménynek kell bekövetkeznie, hogy a rendkívüli lelkiállapot beálljon: 
az Erdei közjátékban a vadon sejtelmessége csalja elő  a soha nem tapasztalt 
érzéseket, az utóbbi elbeszélésben a betegség okozza a szokatlan helyzetet. A 
kisasszony című  novellában pedig a sajátos lelkiállapot oka már nem a külvilág-
ban található, hanem kizárólag az emberi lélekben keresend ő. Ismeretlen indu-
latok munkálnak az ügyvédben, amikor megtudja, hogy a megbízható munkaer ő  
férjhez megy. A házasság azonban elmarad, szerelem és gy űlölet vegyes érzései 
azonban már elhatalmasodtak a h ősökben, irgalom és kegyetlenség egymástól 
elválaszthatatlanul ölt testet bennük. 

De a valóság is feltör A tengerkirály szövegeiben, nem túl gyakran ugyan, 
ám akkor elementáris erővel, mint a Szalmakarókban, amelynek egyik jelenete 
kiváló emberismeretről és megfigyelőkészségről tanúskodik: „Az a két ember 
szótlanul ült egymással szemben. Rongyosak voltak, piszkosak, az egyiknek 
molyrágta bárányb őr sapka volt a fején, zsíros b őrmellény feszült rajta, melynek 
kivágásából egy rózsaszín női kötött kabát gallérja látszott ki, nagy biztosítót űvel 
összekapcsolva. Zöldesbarna, sz űk nadrágján a foltok ellenére is meglátszott, 
hogy valamikor kincstári mundérhoz tartozott. Lábát a szemközti pad alá nyúj-
totta, repedezétt két csontos kezét a térdén pihentette, s úgy ült, mint aki alszik. 
Lehetett olyan negyvenöt éves, de szakállas, sovány, barázdált arcával ötvenöt- 
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nek látszott." Pár sorban, az öltözék leírásával egy egész életsorsot képes felvil-
lantani az író, annak minden tragédiájával együtt. 

.,A kakasok szárnyukra hajtott fejjel aludtak az eperfák lev ćltelen ágain, a 
láncos komondorok szűkölve bújtak vackukba a hideg el ől, csak kinn a holdfé-
nyes keresztúton állt egy részeg ember árván és együgy űen az égre bámulva, hogy 
megkeresse a maga csillagát" — indítja Herceg az Éjféltől hajnalig című  elbeszé-
lését, hogy ebben meg az éjszaka mind titokzatosabbá válása fejezze ki a f őhős 
félelmének a fokozódását. A katonai behívótól retteg ő  üvegező  története és a 
feleséggyilkos hajós elbeszélése tragédiákat szólaltat meg, s innen már közel van 
az Álom és fák lírával átszőtt világa, melyben Kekez Tuna jelenik meg, csakhogy 
ezúttal az öregedő  cserepezőt látjuk. Érdekes, hogy a narrátor hangja, mihelyt 
ennek a hősnek a nyomába ered, eredetivé válik, s őt még frivolságtól sem mentes. 
A szelencsei betyár visszaemlékezése a nosztalgiát is magával hozza. A fiatalko-
rára visszagondoló Kekez Tuna-novella külön szigetet alkot Herceg novelliszti-
kájában a látásmód eredetisége okán. A duhajkodó, örökké nyugtalan figurához 
még csak hasonlóval sem találkozhatunk az írói opusban. A világ változik, Kekez 
Tuna azonban ugyanolyan marad, mint egykor, így megöregedve is, bölcsen nézi 
a környezetét, az események szemtanúja immár. S itt jelentkeznek a szöveg 
metafizikus vonatkozásai. Az író megemeli kissé a történetet, az örökkévalóság 
irányába pillant a hőse; Kekez Tuna a változatlanul jelen lev ő  állandó minőség 
lesz, a fákhoz hasonló, alakja monumentálissá növekszik: ',Csak a fák strázsálnak 
még hűségesen az utak mellett és cirógatják a háztet őket száraz ágaikkal, mintha 
az én szívemet simogatnák a lombjaik. Ne bántsatok engem, pajtások — monda-
nám nekik, ha értenék a beszédemet, de tán értik is, ki tudja. (...) Láttátok, amit 
én láttam: a Szemző  Gyuszi négyes fogatát, a világszép Predrágovics Lincsit fehér 
fátyollal szökni az állomásra, és később koldulni a templom el őtt, a kevély Obadi ć  
Žarkót véresen a Láncokban, és engem is láttatok fiatalon és er ősen, aztán lassan 
megöregedve." 

A Gyaloghintó (1965) jól érzékelhet ő  fordulatot hozott az író novellisztiká-
jában mind tematikai, mind megformálási tekintetben. A legfőbb tematikai 
érdekesség, hogy elbeszéléseinek legtöbbjében öregemberek a f őhősök, s ez a 
tény nemcsak érzelmes hangot von maga után, hanem azt is lehet ővé teszi, hogy 
a jelenről reálisabb kép táruljon elénk, távlatból lehet szemlélni immár az eltelt 
éveket, egész életutakra visszatekinteni. 

Az emlékezésnek néha társadalmi dimenziói is vannak. A Bivalyok 
címűben a megzavarodott öregember keresi a pusztán az állatokat, s közben 
emberéletek peregnek le a szeme el őtt, a Találkozás pedig arról szól, hogy a 
becsületesen harcoló és dolgozó, falun maradt ember találkozik egykori bajtár-
sával, aki törleszkedése folytán magas polcra kerül. Nemcsak két ember, két világ 
is találkozott egy pillanatra ebben a novellában, miközben Herceg János meste-
rien formálja meg mindkét figuráját: a nincstelen, mezítlábas, porban járó, 
napjait libapásztorkodással tenget ő  öreget és a vele szemben kissé lelkiismeret-
furdalást érz ő  nyakkendős igazgatót. A novellának mesteri a fölépítése is: az 
emberi indulatok az egymás iránti megértést ől az ingerültségen, a tehetetlen 
dühön át a gyűlöletig fokozódnak, hogy végül szégyenkezésben oldódjanak föl. 
Herceg ebben a novellájában emberi jellemek és mélylélektan jó ismer őjeként 
mutatkozik meg. 
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Egészen váratlanul azonban furcsa történetek sokasodnak meg a kötet 
lapjain. Szinte azt mondhatnánk: törés áll be az elbeszél ői pályán. Az elbeszélések 
történetei relativizálódnak, nem lehet egészen pontosan kihámozni a cselek-
ményt. A szereplők nevet változtatnak: a korábbi Rozik helyett most a Melanie-k 
társalkodnak egymással, valami furcsa virágnyelven, allegóriába öltöztetett mon-
datokban, tele homályos, nehezen megsejthet ő  utalásokkal, s a szövegben meg-
sokasodnak a megfejthetetlen célzások. 

A fantázia lendül ismét mozgásba és kerül el őtérbe a szövegekben, de 
valami egészen sajátos módon: az emberi helyzetek reálisak maradnak, a történet 
a valóság elemeiből jön létre, a kapcsolat a h ősök között a legkonvencionálisabb, 
a cselekmény a hagyományos elbeszélés törvényszer űségei szerint épül fel, csak-
hogy: Herceg János úgy próbál modern író lenni, hogy — képletesen szólva — 
szereplőinek a lába alól egyszer űen kihúzza a talajt. Semmilyen támpontot sem 
ad az idő  és a helyszín meghatározásához, ezért novellái a leveg őben lebegnek. A 
cselekményen belül megvannak a logikai összefüggések, de hiányzik a reális világ 
dimenziója. A furcsa ellentmondást leginkább A hetedik című  elbeszélés szemlél-
teti: az atomháborút átél ő  család életébe nyerünk bepillantást, ám a szerepl ők 
ugyanúgy viselkednek, mintha egy pusztai piknik jelenetét látnánk. 

Egészen érdekes elbeszél ő  eljárásra is felfigyelhetünk ezekben a szövegek-
ben. A tér és idő  hiányát valamivel ki kellett tölteni, s míg korábban hangulat-
festés céljára dalbetéteket alkalmaz a szerz ő, most a színeken akad meg az írói 
szem: “A csendélet, amely a sárgaréz kávéf őző  ibrikek, a piros bélű  görögdinnye 
félholdjain s a fehér zsírjába fagyott sertéskaraj hegyesen ágaskodó csontjaiból 
állt össze többek között, pillanatok alatt elt űnt a szemünk elől. Már csak a zöld 
mázas boroskancsó maradt az asztalon a szálkás fény ű  poharakkal, ahogy Luci 
fehér teniszcip őjében nesztelenül került és fordult, és nem tör ődött vele, hogy 
fiúsra nyírt fekete haja minduntalan a homlokába hullt." És ',színes" a szerepl ők 
jellemzése is: ',A főnök furcsa szerzet volt. Mindenekel őtt cilinder volt a fején, 
zöld frakkja kivágásából csipkés inggallér csiklandozta vastag tokáját, alatta 
gyöngyházgombos, meggypiros mellény feszült, aztán dióbarna nadrág követke-
zett, plasztikusan rajzolva ki er ős combjait, s végül rövid szárú fehér csizmában 
fejeződött be festői habitusa." 

A Gyaloghintó lapjain mindinkább felerősödnek a visszaemlékezés hangjai. 
Öregemberek gondolnak vissza ifjúságukra, amikor a tudatukban villanásnyi 
üzemzavar áll be, s a pillanat kitágul, hogy átfogja a múltat (Leszámolás, Hűség, 
Viharos este). 

Az 1968-ban megjelent Egy meg egy című  kötetének szövegeit nem találjuk 
meg az összegyűjtött elbeszélések három kötetében. Pedig az arcképek m űfaj-
megjelölésű  könyv darabjai teljes egészében kielégítik a novella követelményeit, 
méltánytalanság lenne, mondjuk, publicisztikaként kezelni őket, és elvitatni 
művészi megformáltságukat, csak azért, mert egyes szám els ő  személyben elmon-
dott monológtörténetek. Tulajdonképpen sok hasonlóság van köztük és az ötve-
nes években keletkezett novellái között, azzal, hogy az Egy meg egyben talál-
hatók talán még több esztétikai min őséget is hordoznak. Nyelvezetük sokkal 
egyénibb, mint a szóban forgó novelláké. Barbarizmusukkal, szláv szavakkal, 
tájjellegű  kifejezésekkel tarkított történetek ezek, amelyek hitelesen láttatnak 
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emberi sorsokat, úgy, hogy azok gyakran túlmutatnak önmagukon. A kötet két 
szövegét pedig egyenesen Herceg János prózájának legjava között kell tudnunk. 

Az egyik az Árva gyöngyvirág című, a csecsemőgyilkos anya története, 
amelyben az élőbeszédszerű, látszólagos szerkesztetlenség mögött szorosra 
fűzött motívumokat találunk, amelyek rendkívül mély emberi tragédiát mutat-
nak meg, a feszültséget fokozzák, a másik a Tenyérnyi kék ég, a kútásó meséje 
társának haláláról. Az él őbeszéd csak látszólag spontán ebben a szövegben, 
hiszen a tragédia kezdeténél is és végén is ugyanazt a motívumot találjuk, a kisfiú 
alakja jelenik meg, ahogyan a társa életéért küzd ő  ember agya regisztrálhatta az 
eseményeket. A szöveget méltán Csáth GézaA kútjának páijaként szemlélhetjük. 

Élet és halál kérdései fogalmazódnak meg az Egy meg egyben. Drámákat, 
tragédiákat takar a spontán beszéd stiláris eszközeivel létrehozott próza, s 
drámaibban előadva, mint valaha is Herceg János alkotói pályája során. ' Elt őtt 
az élet — vonja le a konzekvenciát az egyik alany —, és mire az ember tudná, 
hogyan köllene hozzáállni, vége van ..." Ezt közvetítik hitelesen Herceg János 
eddig méltatlanul mell őzött monológnovellái. 
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VARGA ISTVÁN 

EURÓPAI REGÉNYÜNK? 

Ismerve Burány Nándor legutóbbi hét könyvét, könnyelm űen az igazi történelmi 
regényeket írók közé sorolhatnánk, hiszen valóságos megszállottja tájaink törté-
nelmének. Az 1987-ben megjelent könyve, a Gyümölcsöshert házzal eladó viszont 
már jelezte, hogy visszatér jelenünkbe, túlságosan is vonzásukban tartják ,a 
közügyek, az őt körülvevő  világ ingerli a szépirodalmi reakcióra, túlságosan is 
erőteljes benne a moralizáló hajlam. Burány Nándor ezzel a kötettel jelezte, hogy 
egyelőre szakított a középkori történelmi múlttal és elfogadja a jelen kihívását. 

Legújabb, most megjelent regénye ékesen alátámasztja ezt a fordulatot 
alkotóművészetében. Történelmi regénysorozata nem egyenletes m űvészi telje-
sítmény, értékeinél fogvást kiemelkedik a Kamanci Balázs és a Cserbenhagyott, 
míg a többiek (Hadjárat, Keselyűlegelő, Guzsaly és Megtorlás) inkább helyben-
topogásnak minősíthetők, gyakran túl didaktikusak, a bennük megrajzolt h ősök 
itt-ott sematikusak, a szerz ő  képzelőerejének szegénységér ől árulkodnak. Talán 
annyi haszna volt bel őle, hogy különböző  belső  formákkal kísérletezett bennük. 
Ennek eredményeképpen minden valószínűség szerint rájott arra, hogy melyik 
az a regénybeli valóságot kibontakoztató technika, amely írói adottságainak a 
legmegfelelőbb, amely regénybeli világát hitelessé teszi, magas esztétikai értéket 
ad neki. A Margit-híd formája mintegy összegezése a Burány Nándor számára 
tanulságosnak bizonyuló próbálkozásoknak, azt is mondhatnánk, hogy ennek 
eredményeképpen ebben a regényében a forma és a tartalom remek azonosulá-
sának lehetünk tanúi. Amikor a könyv olvasását befejezzük, az a benyomásunk, 
hogy a regényvalóságot csakis a szerz ő  által választott bels ő  forma útján lehetett 
hitelessé tenni. 

Alig egy-két esetet nem számítva, Burány Nándor legszívesebben és legsi-
keresebben az egyszemélyes bels ő  beszéden alapuló regényformát alkalmazza. 
Láthatjuk például ]  hogy a hagyományosnak min ősíthető  Hadjáratban a sokszó-
lamúság, azaz jó néhány h ős felvonultatása és beszéltetése sikertelennek bizo-
nyult. Azok a hősök inkább papírfigurák, egyértelműen eszmehordozók, de nem 
hús-vér emberek voltak. E sorok írója már akkor változtatást sugalmazott: 
kevesebb hőst, nagyobb elmélyülést. Tapasztalható volt a h ősök teljes alakjának 
hiánya. Szinte minden esetben csak közéleti szereplésükr ől tudtunk meg jófor-
mán mindent, a magánélet szférájáról a szerz ő  alig szólt. Nos, Burány Nándor 
mintha ',megfogadta" volna h űséges olvasójának .tanácsát": a Margit-hídban 
következetesen a monológformát alkalmazta és a mesél ő  főhős teljes emberi 
alakja bontakozott ki. 

Másban is kötődik ez a regény az el őbbiekhez. Nagyon hasonlít felépítésé-
ben azokhoz. Ez egyébként Burány Nándor kedvenc tialapállása'. Most is egy a 
válságállapot csúcsfokán lev ő  hőst ismerhetünk meg. Amikor megszólal, helyzete 
kilátástalannak látszik számára. Ezért választja feloldó megoldásként az öngyil-
kosságot, a Margit-hídról a Dunába szándékozik vetni magát. A terv nem valósul 
meg, helyette a h ős a szállodában írni kezd, el akarja mondani fiának, hogyan is 
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került a válságállapotba, miért találta az öngyilkossági tervet az egyedüli kiútnak. 
Épp ezért a regény els ősorban elemzés, egy csődbe jutott életút legfontosabb 
állomásainak felidézése, utólagos analitikus mérlegelése. A vallomás azt igyek-
szik felfedni, miért következett be a teljes cs őd, amikor is a mesél ő  mind a köz-, 
mind a magánéletben zátonyra futott. Ez az elemzés azért izgalmas, mivel 
rendkívül őszinte és a történet tájainkon játszódik le, a háború után kezd ődik el 
és a közelmúltban zárul. Hangsúlyozni kell, hogy akár világirodalmi szinten is 
ritka a példa ilyen ,'szimultán" alkotásra. Ilyen mondjuk John Updike regénysora 
az amerikai valóságról. Mint említettem, a szerz ő  ez alkalommal teljes emberi 
portrét fest, habár a közélettel kapcsolatos gondolatok mégis mintha túlsúlyban 
volnának benne. 

Ezen alapjában véve nem is lenne szabad csodálkoznunk, ha szem el őtt 
tartjuk a tényt, hogy h ősünk történelem szakos tanár, értelmiségi gondolkodó, 
a társadalmi mozgásokra és eseményekre rendkívül nagyfokú érzékenységgel 
reagáló lény. Szinte megdöbbentő  hite az eszmékben, a naivitással határos 
módon tud hinni és harcolni eszmékért. Súlyos lelki traumát hordoz magában 
születésétől fogva (apját, aki a háború alatt csend őr volt, kivégezték, de úgy sejti, 
az is végzett másokkal), ez a trauma beárnyékolja egész életét és lépten-nyomon 
arra törekszik, hogy ,jóvátegye", viszonyulása a más nemzetbeliekhez emberséges 
legyen (többek között szerbiai n őt vesz el feleségül), ugyanakkor az évek folya-
mán mindjobban erősödik benne az identitáskeresés, a hovatartozás eldönté-
sének igénye. Burány Nándor így ebben a regényében fájdalmas őszinteséggel a 
vajdasági magyarság sorsát, helyzetét és szerepét boncolgatja h őse aprólékosan 
kidolgozott alakján keresztül. Küzdelmes és feszült életet él tanárunk, de az id ők 
folyamán helyzete mind kilátástalanabbá válik. Munkahelyén nevetségessé válik 
idealista törekvése, később nemzeti magatartása miatt a hatalom fenyítésben 
részesíti, házas- és családi élete, mely részben közéletének függvénye, szinte 
zsákutcába kerül, elveszti bens őséges tartalmát, amely egyébként immunissá 
teszi az embert a makrovilággal szemben, egészségi állapota megromlik. Az 
öngyilkossági szándék indítékai érthet őek és a körülmények logikus alakulásá-
nak eredménye. Az út a Margit-hídra végeredményben utólag szemlélve egyenes 
irányúnak tetszik. 

A regény mozaiktömeg, amely rendezetlenül, a szabad képzettársításra 
támaszkodva legtöbbször, úgy rémlik, gondozatlanul áramlik a h ős tolla alól az 
olvasó irányába. Egy összpontosítani képtelen elme egzaltált jegyzetei ezek, 
mintegy átfedi egymást a széthullott világ és a széthulló regényforma. Néha az a 
benyomásunk, hogy valamilyen kábítószer vagy szesz hatása alatt történik a 
jegyzetelés. Mindenesetre ez a formai-tartalmi összecsengés talán a regény legna-
gyobb esztétikai értéke. A zaklatottság állapotának visszatükröz ődését hivatott 
minden valószínűség szerint kifejezni a sorok szedése is, amely legtöbbször 
mintegy vizuálisan utal a tér- vagy id ősíkok átfedésére. Egyébként az állandó 
hely- és időváltoztatás nagyon gyorsan befogadható, kiváló lüktet ő  hatása van. 
Nagy értéke a könyvnek az is, hogy mentes minden didaktikusságtól, szájbará-
gástól és valamilyen megoldás burkolt vagy nyílt sugalmazásától. 

A Margit-híd ebből a szempontból nézve igazi értelmiségi regény. Olyan 
értelemben értelmiségi, hogy az entellektüel velejárója a kétkedés. A regény h őse 
tisztában van azzal, hogy életvitele és szemlélete csak egy a sok lehet őség közül 
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és korántsem törekszik arra, hogy bebizonyítsa: az ő  útja az egyedül járható és 
helyes. Ellenkezőleg. Még néhány magatartásformát vonultat fel (két véglete a 
politikai karrierizmus és a kispolgári bezárkózottság vagyonhajhászással társít-
va), nem ítéli el őket, sőt: elfogadja őket, mint lehetőséget. Mindenki a maga útját 
járja. A regényben tehát nincs egy b űvészpálca, amely megoldást varázsolna elő  
a felvetett problémák tömegére. Helyette van a lehet őségek felvonultatása és 
mögöttük meghúzódik a kétkedés. 

A Margit-híd a megválaszolatlan kérdések könyve. Hiszen olyan sok téma, 
problemakör, ambivalens szituáció stb. fordul el ő  benne, hogy azok részletes 
foldolgozása még néhány művet szülhetne. A szerz őnek nincs egyértelm ű  ál-
lásfoglalása velük kapcsolatban. De végeredményben óriási írói teljesítmény 
ezeknek a kérdéseknek ilyen merész, konkrét és tömör felvetése is. 

A fenti tényeket és megállapításokat összegezve leszögezhetjük, hogy Bu-
rány Nándor Margit-híd című  regénye a kortárs vajdasági magyar próza egyik 
kiemelkedő  csúcsa. Tartalma időszerű, formája a maga módján eredeti. Nem 
túlzás azt sem mondani, hogy európai regény, amely az identitás keresésének 
keserves útját példázza. Burány Nándor rokon lelkei az isztriai Fulvio Tomizza 
vagy a karintiai Peter Handke. Ez utóbbi Die Wiederholung (Az ismétlés) című  
regényének h őse a szlovén—osztrák határon lev ő  Peca csúcsán áll, egyik lába az 
egyik, a másik lába a másik országban. A hovatartozás keresését jelképezi ez a 
kép. Burány Nándor történelem szakos tanára szintén helyét keresi világunkban, 
de a ránehezkedő  kérdésekre nem találja a választ. Összeroppan, de végül is az 
öngyilkosságtól eláll. Gyökeres változásokról érkeznek hozzá hírek. Reményke-
dik. Arról, hogy reményei beváltak-e, egy újabb könyv szólhat. Vajon vállalko-
zik-e megírására Burány Nándor? 

833 



Szabadka 600 éves 

DUDÁS ÖDÖN 

SZABADKA VÁROS TÖRTÉNETE (7.) 

FÜGGELÉK 

A BIRTOKVISZONYOK, HATÁRPÖRÖK ÉS EGYES HATÁRRÉSZEK 
ISMERTETÉSE 

Szabadka város, mikor Szent Mária név alatt polgárosíttatott, egyszersmind 
azon szabadalmat kapta, hogy a határterületét képez ő, a lakosok tényleges 
használataiban levő  Csantavér, Verusity, Tompa, Ludas, Zobnaticza, Nagyfény, 
Vantelek, Gyürgyén, Bajmok, Tavankút, Szebesits és Kelebia pusztákat, vala-
mint Jeszenovác, Kőrösér és Pality vizeket ezutánra is kizárólagos joggal birto-
kolhassa. 

Birtokolta is háborítatlanul mindaddig, míg ez iránt a szomszéd magán 
birtokosokkal viszályba nem keveredett. 

Szeged városával már 1734-ben volt baja. Ezen szomszéd törvényhatóság 
ez évi július 15-én és 1736. évi május 25-én Csongrád megye közönsége el őtt 
tiltakozását fejezte ki határrészei, különösen Engehalma, Kántor semlyékje, 
Csikós semlyékje és a Kőrös és mellett való terület békés használhatása érdeké-
ben. 

Ugyan 1736. január 6-án és a következ ő  napokon Sámbokréty Miklós 
Csongrádmegyei szolgabíró s Hujen Pál esküdt tanúkihalgatást tesznek az iránt: 

Bírta és bírja-e Szeged városa Szent-Mihály és Rcszke pusztákat? 
Tudja-e a tanú, hogy a Kőrös érigés a szabadkai útig Paphalmát, Buzgán-

halmát, Morahalmát, Kántorsemlyékjét és Csikóssemlyékjét, Engi homokját 
Szeged használta? 

Ötömös nevű  praedium Kőrös ér mellett felfelé a Szatalagig és Farkas 
rétjeig Szeged birtoka-e? 

Ugyanaz évi május 29-én és a következ ő  napokon a fent említett tisztvisel ők 
az iránt is kihalgattatást tesznek, valjon igaz-e az: 

hogy a Szabadka sáncbeli nationális mintegy 50 rác milícia ember 
Csorva, Ötömös és Engi homokja nevű  birtokokról Mihajlovics György és társai 
szegedi lakosok marháit önhatalmúlag fegyveresen elhajtották? 

hogy a nationális milícia fölégette a három gulyás kunyhait és viskóit 
fényes nappal? 

igaz-e, hogy még most is fegyveresen őrzik a három gulyát? 
Halas város bírája és tanácsa Szeged városának egy kiküldött expressus 

embere kívánatára 1744. évi június 1-én kelt levelökben több lakostársaik vallo-
mása nyomán bizonyítják, hogy: 

',Szegedi uraimék marhájok az Kőrösi Érigh mindenkoron szabadon járt és 
hacsak azon Kőrösi éren által Szabadka felé nem hajtották, soha senkit ől nem 
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háborgattattak; mert ugyanis szegedi és szent máriai uramék közt azon K őrösi 
ér hasította a határokat." 1  

Mindezen vizsgálatok után Szeged város részér ől felsőbb helyre panaszok 
tétetvén 1748. évben a kir. tábla kiküldötte Jelencsics József tartott Ötömösön 

vizsgálatot. 
Az 1736-ik évről idézett tanúkihalgatási kérdések iránt a felhívott egyének 

Szeged javára nyilatkozának. 
Ennek folytán az 1748. évi május hó 2-án és 14-én felvett jegyz őkönyvek 

nyomán Szeged határának végpontjai fels őbb helyen is meghatároztattak, és 
pedig úgy látszik aképen: hogy a Kőrösér képezze a Szent-Mária és Szeged közti 
határvonalat. 

Harminc esztend ő  múlva megint alkalom nyílt Szeged városának Szabadka 
ellen határsértés címén fellépni. 

1782. évi január 14-én ugyanis az összes szegedi elöljárói írásbeli panaszt 
tesznek a m. kir. Helytartótanácsnál, hogy a két város határvonalát képez ő  Kőrös 
ér mentén egy kiálló töltést és egy rövid hidat csináltattak a szabadkaiak; ez által 
a patak szabad lefolyását meggátolták, nekik sok kárt okoztak, s okozhatnak 
jövőre is, mert határukat a víz árjától kell félteniök. 2  

Ezek és más hasonló panaszokra a Helytartótanács Pozsonyban 1784. évi 
március 8-án kelt rendeletében meghagyja a szabadkai tanácsnak, hogy miután 
a tény állás Csongrád és Bács megyék jelentése szerint meg-megállapíttatott, s 
hogy a város által az ér mentén emelt töltés által nemcsak Szeged város, hanem 
Kárász kir. tanácsos birtokai is elöntéssel fenyegettetnek — tartozzék a nevezett 
vízen épített hidat két lábbal megb ővíteni, hogy így a lefolyásnak szabad út 
engedtessék. Tartozzék továbbá a víz medrét ugyanott mélyebbre tétetni, az 
akadályul szolgáló cövekeket kihúzatni. 

Egyébb iránt iparkodjék a szabadkai lakossága szomszédos Szeged várossal 
lehető  jó viszonyba jönni. 

1758-ban Szabadkának a Pacsér és Moravica irányában eszközölt határjá-
rással volt dolga. 

Ugyanis azon évi december 18-án Pál Ferenc kir. táblai jegyz ő, ki Korom-
pai gróf Brunszvik Antal cs. k. tanácsos oldala mellett m űködött, Szabadka 
kérésére és javára határjárást eszközölt a Szent máriai lakosok Bajmok és 
Györgyén pusztái, továbbá az ezzel szomszédos Pacsér és Moravica kincstári 
puszták között. 

Ugyan e tárgyban 1769. január 20-án Kudlay József kir. táblai jegyz ő  ismét 
határjárást tart. 

Mindkét esetnél a meghitelt tanúk Szent Mária mez őváros javára vallanak 
a menyiben a szomszédos kincstári puszták bérl ői és ezek cselédei beismerték, 

1  Eredetije a m. k. helytart. tanács ltárában. 
2  Okmánytár 29. sz. 
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hogy ember emlékezet óta senki sem háborgatta a györgyén és bajmoki legelőha-
tárokat. Egyéb iránt azon esetnél peres alkalom nem is fordult el ő . 

Nagyobb viszályok voltak Kárász Miklós konsíliariussal, ki Horgos pusztát 
bírta eleinte haszonbérben, azután örökös tulajdoni joggal királyi adományban. 

Ennek a pere eltartott 1779-t ől 1848-ig. 
Még 1753. évi április 11-én Pozsonyban kelt azon egyezség, 3  melylyel a 

Kőrös érnél kérdésessé vált határügy rendeztetett. Hozzájárult a kötéshez a 
városon kívül a kir. ficsus és Kárász Miklós consíliarius is. 

Megállapíttatott ekkor, hogy a szabadkaiak Ludas pusztája és Kárásznak 
Horgos pusztája között a Kőrös éren (kívül) túl bizonyos terület tulajdoni és 
használati joga közös leszen; azon mindkét fél marhái legeltethetnek. Kárász 
barmai a Kőrös éren itathatnak, de mindig azon módon, hogy azok a szabadkaiak 
jószágaival össze ne keveredjenek. 

E közös téh tanyák, kunyhók nem építhet ők; italmérés egyik részről sem 
gyakorolható. 

Végeztetett továbbá, hogy e terület szabályszer ű  adományozásáért Kárász 
a maga és örökösei részér ől 200 frtot, Szabadka pedig 400 frtot fizessen a 
kincstárba. A végrehajtással Rédl Rerenc a Bácsmegyei cameralis kerület admi-
nistrátora bízatik meg. 

Ezen egyezség tárgya képezte azután sok ideig a Kárász és a város közötti 
pörök alapját. 

Rendszerint a legeltetésb ől eredtek a viszályok. 
Nem célunk ezeket sorban felhozni, mert hisz az ide vonatkozó adatok 

magok is kötetekre mennének, csupán némely részleteket említünk. 
1771. mart. 11-én kelt adománnyal Kárász Horgost és mellékterületét 

örökös adományban kapván, ennek alapján jogot formált az egész K őrös éren túli 
területre is. Szabadka azonban ezen igyekezetnek ellene állott. 4  

1779. és 1780. években ezen ügy előfordult Bács megye gyűlésén is. Úgy 
látszik, a megye határozatából Lipkay Zsigmond alispán meghagyására 1779. 
május 22-én kelt levelükben Latinovics Thadé Bács megye szolgabírája és Fran-
kovics Antal esküdt tiltják Szabadkát a Kárász földek használatától. 

De a szabadkaiak folyamodtak jogosnak vélt ügyökben a Helytartóta-
nácshoz is, honnan 1779. június 5-én kelt levélben Körösztúry Jószef udvari 
agens értesíti a tanácsot, hogy a K őrös ér plága ügyében. a kell ő  informátiokat 
illető  helyeken megadta. 

Bízván az ügynek rájok nézve kedvez ő  elintézésében, ténylegesen folyvást 
ott legeltek barmaik a közösnek tartott K őrösön túli területen. 

1781. június 11-én Kárász horgosi gondviselője tiltakozik a tanácsnál a 
szabadkaiak erőszakos legeltetése ellen. 5  ',Tudja mit tartson szabadságnak — 
mondja a levél —, hogy Kőröséren ismét legkisebb jussuk se légyen, valamint 
nekünk nincsen; mégis kegyelmetek majd fele határunkat minden igazság nélkül 
usuáltatja és erőszakosan magukénak tenni akarják stbi." 

3  Okmánytár 21. sz. 
4  Városi ltár. 11. cs.: 95 sz. 
5  Okmánytár 28. sz. 
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E közben mindkét fél naponként zálogolta egymást s végnélküli sora 
keletkezett a kellemetlenségeknek. 

Kárász Miklós türelméb ől kijővén Szegedről 1783. évi febr. 10-én az Ural-
kodóhoz folyamodik az ő  Tisza-Szent-Páter és Horgos pusztái körül folyó K őrös 
ér iránti ügyben, mely javakat egész területeikkel ő  1771-ben kapta kir. ado-
mányban, esedezvén, hogy e viszályos ügy elbírálására Arad és Békés megyék 
alispánjai küldessenek ki. - 

Mi eredménye lett ezen kérésnek, nem tudjuk, annyi azonban bizonyos, 
hogy az utóbbi időkig a régi állapotban maradt minden. 

Időközben Kárász Miklós elhalt s fia, Kárász István csongrádmegyei alispán 
örökölte birtokait. Ez 1792. évi május 8-án kelt levelében felszólítja a várost, hogy 
az örökösödés útján birtokában lev ő  Kőrös ér melletti térségnek használatától 
tartózkodjék s engedje azt az ő  háborítlan magán birtokába. 

A városi tanács ugyanazon év június 15-én felelt az alispánnak, megjegyez-
vén: hogy a Kőrös éri terület használata iránti ügyben a Helytartótanács 1786. 
évi dec. 12-én 52210. sz. a. kelt határozatával őt és jogelődjét a rendes per útra 
utasíttatta; hogy ezen per befejezéseig ugyanazon hatóságnak 1786. aug. 16-án 
34660 sz. rendelete szerint mindkét fél minden er őszakoskodástól tartózkodni 
köteles. Ennélfogva a város a kérdéses területnek kizárólagosan magán haszná-
latra engedésébe annyival inkább nem egyezik, mivel az régédi id őktől fogva 
annak tényleges birtoklásában van. 

Ennyit a határvillongásokról. 
Az 1779-ki diploma a várost megerősíti a régi időktől fogva birtokolt 

tizenkét puszta tulajdonjogában, oly feltétellel, hogy Csantavér és Bajmok 
pusztákat benépesíteni köteles leend. 

A népesítés a vármegye közbenjöttével csakugyan megtörtént 1788-ban. 
Szabadka tehát földes ura lett e két falunak, egész 1848-ig, mid őn az úrbéri 
viszonyok megszüntettettek. 

1857. évben a két község ellen megkezdette a város a legel ő  elkülönítési 
pereket, melyeknek a vége azonban 1864-ben barátságos egyezség lett. 

Ezen két rendbeli egyezség a királyi Itél ő  tábla által 1864-65 években jóvá 
hagyatván, a legel ő  a város részére elkülöníttetett. A patrionátusi jog és a kir. 
kisebb haszonvételek a városnak fenhagyattak. 

Örök emlékül adott a város: 
Bajmoknak: a rom. cath. templom számára 	2/4 telket; 

lelkésznek 	 1— 
tanítóknak 	 2/4 
a községnek 	 2 — 
ajegyzőnek 	 2/4 
szabadosnak 	 1 — 

690 
Jótékony célokra pedig 	61 	holdat. 

1200 
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Csantavérnek: a lelkész számára 	 1— telket. 
syndicusnak 	 2/4 
tanítóknak 	 2/4 
jegyzőnek 	 2/4 
a községnek 	 1— 

Jótékony célokra pedig 100 hold földet, 1200 a -vel számítva. 
Sándor helységet a város saját fenhatósága alatt e század elején azon célból 

népesíté, hogy az állami és megyei fuvarok és egyébb szolgálmányok terhe alól 
felmentse, s hogy az új telep lakossága legyen köteles azokat teljesíteni; amint 
valóban teljesítette is az utóbbi időig. 

Mindhárom község közigazgatásilag Bács-Bodrog megyéhez tartozik. 
Óhajtjuk még ismertetni a város határát képez ő  többi pusztákat, határré-

szeket, egyes területek elnevezéseit; ezen törekvéssel úgy hisszük, nem teszünk 
haszontalan munkát, ha másért nem, a történelmi múlt kutatására igyekv ő  
búvárok kalauzolásáért. 

Mező  név alatt nincs semmi elnevezés nálunk. A várat környez ő  napkeleti 
s nagnyugati ugarföldek számszerinti felosztásuk szerint: d űlőknek neveztetnek. 
Szántók, fordulók nincsenek. Legel ők a következ ők: Tompa; ez többféle: marha, 
birka és lejárásra felosztatik; Jelesen: Hajdújárás, valamikor a hajdú Vojnics 
család jószágát a járáson legeltette; azután Sztipicsjárás, Szkenderjárás, Báicsjá-
rás, vagy is Rácbaiste, a mely helyen lehet átjárni a K őrös folyón. 

Sáskalapos veszi eredetét onnan, mert valamikor letelepedett sáskákat ott 
eltemettek; ugyan ott találtak római temet őhelyeket is; több cserép edényekben 
hamut leltek egymás mellett több koporsókban. Tavankút és Mérges legelő, 
Csihéria legelő , Kőrös kaszáló. Vette eredetét hasonnev ű  folyócskától, mely a 
Tiszába folyik Kanizsa alatt. 

Puszták 
Bajmak és Csantavér, melyek colónisáltattak 1788-ban és mint ilyenek 

colonisálás végett conferáltattak a városnak. 
Tompa puszta. Tompához tartoznak Radanovác és Kotyeva filiális pusz- 

ták. 
Ludas. Ez falu volt, s most is meglátszik annak a helye a Budincs szállása 

környékén; jelenleg kertészség 3000 lakossal, egy fiók plebániával a 3 tanyaisko-
lával. Ludasnak egyrészét Suplyáknak nevezik; mert ritkás a földje. 

Verusics hajdan Vörösérnek neveztetett. Ez is falu volt; romjai feltalálha-
tók: Lipozsencsics, Gábrics Tunics szállásokon. 

Másrésze: Békova, termékeny gabonára nézt. 
Nagyfény, régente falu, a templomnak romjai láthatók a Sarcsevicsek 

szállásán. 
Vámtelek, régente falu, romjai a Vojnics-Kortmiss család szállásán láthatók, 

az átjáró hidat Kortmiss hídnak nevezik. 
Zobnatica, régente szintén falu; romjai nem találhatók. A régi monda 

szerint madárka hozta a zabszemet, innen Zobnaticza — Zabmadár a puszta neve. 
Sebesity, vagy is Sebesén; régente falu, romjai a volt Czrnkovics György-féle 

szálláson láthatók. 
Györgyen vagy is Györgyér. A völgyben vagy egy hely, melyet Demer 

kapiának hívnak, mi alkalmasint nagy erősség lehetett. 
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Tavankút, vagy Tobankút mint a Hunyadyak korában említtetik, és oly 
birtok, melyet Mátyás király édes anyja, Erzsébet haszonélvezett. Romjai a 
Vermes-féle kertészek szállásain láthatók, kik most is visznek onnan téglákat az 
építésre. 

Kelebia, régente falu. Ennek egyrésze Csikeriának, Csikérnek neveztetik. 
Szabadka, midőn kir. várossá lőn 1779-ben: ezen el őszámlált tizenkét 

puszta a fentiekben számláltatik el ő . 
Erdők: a sivány homokon úgy a tavankúti legel őn található homokrészek 

be vannak ültetve jegenye fekete — nyárfa, fűzta-, s az erdő  felügyelő  laka körül 
tölgy és akácfa erd őkkel. Ezek neveztetnek: Sáskalapos, Földijárás, Szkenderjá-
rás, Hajdújárás, Tavankút és Csikériai erd őknek. 

Csárdák: Szeged részr ől: fekete csárda. 
Megszüntetett a provisórium alatt. 
Suplyáki csárda — a Zentai úton Bugyicsárda — Ludason. Nagyfényi csárda; 

nagy fényi pusztától veszi eredetét, — Topolya és Szabadka közt a péterváradi 
úton. Kaponyai csárda — a Zombori útban közel Bajmakhoz. Eredete ismeretlen. 

Még csak néhány feltűnő  halmokat, dombokat s elnevezéseket hozunk fel, 
melyek eredetének felkutatása megjutalmazná fáradtságunkat, s ezek a követ-
kezők: 

A bugyi csárdától fél mértföldnyire keletre fekszik Vitézhalom. 
Ugyan a bugyitól északra 1/4 mértföldnyire keletre fekszik a legmagasabb 

domb: Hingának neveztetik. 
A Kelebiai és Tinójárás közt fekv ő  határdomb Boszorkányhalomnak mon- 

datik. 
A verusicsi pusztán: Klisza nevű  dombon állítólag a Karmeliták klastroma 

állott. 
A k őkecske-domb (Kozlia Berdo) a Palityon túli ugarokban található fel. 
Bain-át a Zentai temet ő  mellett. 
Szuvi-át a bajai szöllőkön túl napnyugotra fekszik. 
Kenyér-váró halom: Kelebián. 
Debeli-át: a sándori határban. 
Zsednik csárda, egykor posta állomás, a topolyai útban van. 
A Kőrös mentében: Gyöngyhalom a szegedi határban fekszik, hol római 

hamvedrek is találtattak. 

VALLÁS ÉS ISKOLA 

I. 

A török világ előtti korból Szabadka vallási viszonyait érdekl őleg csak egy 
adatra találunk s ez Várady Péter kalocsai érsek azon levele, melyben Lukács 
szabadkai plébánosnak 1497-ben írja, hogy: ,ia tized fizetésében makacsoknak 
tapasztalt szabadkaiak plébánosa szűnjék meg isteni szolgálatokat tartani 
mindaddig, míg a tizedet neki fizetni nem akarnák." 

Mely esperességhez tartozott hajdanta a szabadkai plebánia? azt okmányi-
lag eldönteni nem bírjuk. 
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Tekintve azonban, hogy a város hajdan Csongrádmegyéhez tartozott, te-
kintve hogy az akkor már tekintélyes Szeged város közvetlen szomszédja vala, ez 
pedig a Bács kalocsai érsekség egyik főesperességi kerületének kölcsönzé nevét, 
vélemezhetjük, hogy a szabadkai plebánia a mohácsi csata el őtt a szegedi főespe-
resség kerületébe volt kebelezve, s a szegedi f őesperest joghatósága alatt állott. 

Azon jelenség, hogy már a XV. században Szabadkának plebaniája volt, 
mutatja, hogy e helység a török dúlás el őtt nagyobb számú római katolikus 
lakókkal bírt. 

Ezen első  plebániát azonban a török háború megsemmisíté. 

Az idegen uralom alatt a szegedi zárdából koronkint ideküldött Szent-Fe-
rencrendű  atyák végezék az isteni szolgálatot. Állítólag a mostani zárdatemplom 
helyén volt egy kápolna, melyben titkon hirdették az Isten igéit. 

Megtudván azonban ezt a pogány török, mint a krónika mondja, 1  szent 
hitünk iránti gyűlöletből elűzé a lakosokat, kik a puszták erdeiben rejt őzkedének 
el. Ezeket a buzgó Ferenciek álöltönyben mindig felkeresték; nekik itt szent 
készséggel hirdeték az üdvadó evangeliumot s kiszolgáltatták a szentségeket. De 
midőn a törököktől felfedeztetve itt is üld đztetćnek, az említett atyák híveikkel 
együtt a ludasi puszta nádas mocsárába meríték magukat nyakig s mid őn a 
törököket látnák közeledni, nádat tevének szájokba s ezen át vevének légzetet; 
éjjel pedig a csüggedni nem tudó atyák által a lelkeikben oktattattak s a sanyari-
ságok békéveli elviselésre intettek. Gyakran több napokig éhezvén, kenyérért 
kiáltottak, de nem volt, ki tört volna nekik kenyeret az éhségt ől elbágyadt tagjaik 
felüdítésére. 

,.Az említett atyák e vidéken távolabbra is ki-kirándultak s több helyütt az 
Isten úgy megálda valóban apostoli fáradozásukat, hogy több egyházi községet 
létesítettek s a kolostorból küldött atyák ezen községek híveit a lelkiekkel egyedül 
Isten nevében ellátták. Ma már ezen községek jeles egyházi javadalmak." 

1693-ban telepedtek meg a Megváltóról nevezett Szent-Ferencrend ű  szer-
zetesek Szabadkán. z  A város ekkor már katonai őrség székhelye lévén, nagyobb 
biztonságnak örvendhettek, mint az el őző  sanyarú esztendőkben. A vicariuson 
és gvardianon kívül 14 atya és 2 világi testvér letelepedvén, az iskolákban tanítani 
kezdettek s ők látták el a hívek lelki szükségeit. De nem maradtak háládatlanok 
az újonan betelepült dalmata lakosok, a polgári, valamint katonai hatóságok 
irányukban. 

Az új lakosság ős eredeti vallásosságánál fogva szeretetteljes vonzalommal 
viseltetett irántuk. Sok id ő  telt belé, míg a szerzetesek oly anyagi helyzetbe 
jutottak, hogy zárdájukhoz templomot is emelhessenek. 

A Szt. Ferencrend szabadkai temploma és zárdája kétségkívül legrégibb 
egyházi intézmény városunkban. 

1  Okmánytár 33. sz. 
2  Rupp Jakab: Magy. orsz. helyr. tört. 3. k. 39-40. Állítja: „hogy a törökök ki űzvén 

a ferenczieket, 1687 óta világi papokra volt bízva a plebániai hivatal vezetése, 1693-ban a 
ferencziek ismét elfoglalták zárdájokat."Nekünk azonban sem arra nincs adatunk, hogy a 
szerzet mára török világ el őtt telepedett volna meg Szabadkán, sem arra, hogy 1687-1693 
időközben világiak kezelték volna a plebániát. 
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A mai építmény azon helyen áll, hol hajdanta a szabadkai er őd terült el. 
Ugyanitt volt a Ferencieknek előzőleg egy ideiglenes kis templomuk. E helyet a 
katonai kincstártól kapták. 

I. Leopold király ugyanis megengedte, hogy a volt szabadkai sánc egy része 
a szerzeteseknek átengedtessék; csakhamar constatálva lett, hogy a folyton 
szaporodó hívek számához képest e hely igen kevés; kérték tehát a bécsi cs. 
haditanácsot, engedné meg nekik az er őd másik részét is, hogy azon egy tágas 
egyházat emelhessenek. 

Ez ügyben a bécsi haditanács báró Weiss Bertalan cs. k. tábornokot s 
szegedi parancsnokot vizsgálattétel végett kiküldé; s valóban a vezér 1729. évi 
szeptember hónapban s szemlét megtartván, a következ ő  1730-ik évi június 12-én 
s ugyanazon év és hó 17-én kelt jelentéseiben a kérelem teljesíthetését vélemé-
nyezte. 

Az engedély csakugyan megérkezett s már 1730. július 1-én Szegedr ől kelt 
levelében értesíti a Ferencieket, 3  hogy a félkastély nékik a szegedi cs. k. katonai 
hatóság védnöksége alatt oly módon engedtetik át nehogy ezen tény kés őbb a 
közönségnek kárára váljon. 

Irja továbbá: hogy ezen engedmények után a vallásos szerzet Szabadkán 
semmi területnagyobbításra ne számítson. A zárda és templom menedék helyül 
(salva gvardia) netaláni háború vagy belmozgalmak esetére fenntartandó; inti a 
szerzetet, hogy az egyház építésre különös segedelemre ne vágyódjék. Végre a 
tábornok a szabadkai szerzeteseket oltalmába fogadja s minden er őszakoskodás 
ellen megvédeni ígéri. 

De nem is szorult a szerzet állami segélyre építkezéseinél. Mellette volt a 
vallásos lakosság és városi elöljáróság. 

A vánteleki pusztán nemsokára bizonyos földterületet kapott a zárda a 
várostól. Kapott magán alamizsnát annyit, hogy üdvös célú törekvésében nem 
kellett fennakadnia. 

1736-ban már állott a templom. Mint Katona írja, 4  Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére ez évben szenteltetett fel, gróf Patachich Gábor a régi váracs tégláiból 
emelte. A torony homlokzat fel őli része még törökkori építmény maradványa. Az 
építés 1735-ig annyira haladt, hogy sírboltja az ez évben elhalt szabadkai kapi-
tány, Szucsics György tetemeit már befogadhatta. 

Ez egyház régi időbeli filiálisai voltak: Jankovác, Kanizsa, Mélykút, Zenta, 
Topolya és Almás. E terjedelmes terület vallási ügyeit mind a szabadkai Ferenc-
rendűek látták el. 

De nézzük az adatokat, melyek az Úr dics őségére emelt egyház építésénél 
felmerült általános buzgóság kifejez ői. 

Úgy látszik, Szutsits Jakab szabadkai főkapitány volt a szerzetesek f őpárt-
fogója. 

1734. évi február hó 14-én ilyen nyilatkozatot ád az atyák részére : 5  

',Ünnepélyesen tudtára adom azoknak, a kiket illet, hogy én, alolírott, az 
Isten kegyelme által indíttatva, egyedül az Isten dics őségére, az én és Ilona nőm 

3 Okmánytár 12. sz. Eredeti a gyöngyösi társház levéltárában. 
4  Katona: Hist. Metr. Col. Eccl. I. 118. 1. 
s Okmánytár 14. sz. 
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lelke üdvségeért, utódaimat is kötelez őleg a megváltóról nevezett Szent Ferencz 
rendű  atyák temploma részére következ ő  jótékony alapítványt teszek: 

Úgymint a boldogságos Szűz tiszteletére emelt oldaloltárt és a nagyobb 
ezüst monstrántiát az én költségemen kiaranyoztattam, és a régi harangokat, 
vagyis a legnagyobbat és legkisebbet (nagyobb részben hadi ágyú részekb ől 
valókat saját költségemen újra öntetem, és a nagyoltár, valamint a szentegyház 
egyébb részei kiékesítésére szükséges kiadásuk költségét viseltem. 

Mely szegénységemtől telhetett kegyes alapítványokat a mondott Szent 
Ferencz rendű  atyáknak midőn meghoztam volna, egyszersmind azok fentartá-
sára visszavonhatatlanul magamat, utódaimat és örököseimet az én akaratom-
mal megegyező  jelen bizonyítványon által kötelezem. Kelt a szabadkai residen-
tiában a főnök atya és többi atyák jelenlétében 1734. évi február hó 14-én. 

Szusich Jakab s. k. főkapitány. Előttem Szusich Lukács alkapitány s. k." 
1735. évi martius 13-án a szabadkai katonai és polgári hatóság egy nyilat-

kozatot ád ki Bede Józsefnek a magyarországi Megváltóról címzett Szt. Ferenc-
rendiek főnökének megkeresésére, melyben kijelentik s igazolják, hogy a 
ferenciek szabadkai egyházának alamizsnákat adtak s különösen, hogy a nyilat-
kozatot aláírók a templom szerelvényeire, mint pl. harangok, oltár, orgona s több 
efélékre adományaikkal járultak s hogy utódaikat is kötelezik hasonló vallásos 
érzelmekre és az egyház további segélyezésére. s  

Az aláírók, kik leginkább segélyezték az egyházat, ezek: Szutsits Jakab első  
kapitány, Szutsits György és Szutsits Lukács alkapitányok, Bukvity Illés, Vojnich 
István, Guganovich József, Macskovich Jakab, Vukovich János, Rudith Kristóf, 
Vojnith Tamás, Budencsevich Antal, Bacsin Mátyás, Baich Vitus és Antunovich 
Antal syndicus. 

Milyen mérveket öltött e dicséretre méltó buzgóság, mutatja egy nemes 
példa. 

Szutsits Ilona előkelő  nőnek 1748. február havában három figyermeke halt 
meg (úgy látszik nagyobbmérvű  halálozás volt ekkor Szabadkán), ez alkalomból 
a temetési költségekre, és már el őbb — valamint későbbi időben az egyházra és 
szerelvényeire összesen 1769 frtot adományozott. 

Okmányunk7  részletezvén ez összeget említi, hogy a három fiú temetése 
717 frtba került, de megemlíti, hogy ily díszes temetés Szabadkán alig fog valaha 
is történni; “vix aliquando posthac Szent-Mária videndorum." 

A fenti sommában foglaltatik azon 600 frtnyi összeg is, melyet Szutszits 
Ilona a templomban általa a Boldogságos Sz űz tiszteletére emelt oltár költségeire 
adományozott. 

Ezekből látjuk, hogy a ferenciek társháza és temploma kiválólag a buzgó 
szerzetesek alamizsna gy űjtése és nagy részben a szabadkai vallásos polgárság 
áldozatkészsége folytán helyeztetett jó karba. 

Hogy a ferenciek hosszú évek során mennyi érdemeket szereztek az egyházi 
szolgálatok körül, valamint a fölsőbb és alsó iskolákban teljesített oktatásnál, az 
köztudomású dolog. 

6 Okmánytár 15. sz. 
? Okmánytár 22. sz. 
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Időközben történt Szabadka polgárosítása 1743-ban. Az idevonatkozó ki-
rályi privilégiumon kívül ugyanez évben egy a kamara és a mváros között 
megállapított egyezmény is adatott ki, melynek 22-ik cikkelye aként intézkedik, 
hogy a Szent Ferencrendűek a városi plebániát további intézkedésig administrál-
ják. Ennek folytán vezették azt, egész az 1773-ik esztendeig. 

A történet följegyezte, hogy a szerzet atyái, mikor az epemirigy két ízben is 
dühöngött, sok érdemeket szereztek s közül ők többen a szeretet áldozatai lettek. 9  

A templom alatti sírbolt egyik nevezetessége a városnak. 
A fent is említett Szutsits György alkapitányon kívül ide temettettek 

Szabadka legelőkelőbb polgárai és a helyőrség tisztei. 
1744-ben január 5-én ugyan e sírboltba tétetett örök nyugalomra a neveze-

tes Szutsits Jakab kapitány, kinek holtteste roppant számú népség jelenlétében 
katonai dísszel temettetett el. 1747. jan. 15-én halt meg Szutsits Lukács utolsó 
katonai kapitány, s szinte ide temettetett. 

II. 

1773. évi május 19-én kelt azon egyezmény, mely szerint gróf Battyány 
József kalocsai érsek és a város abban állapodtak meg, hogy az eddig a Szt. 
Ferencrendűek által vezetett plebánia világi kezekre bízassék, kívánván ezt a 
lakosság száma, mely folyton szaporodóban vala. 

Ezen egyezség szerint tartozott a város a plebános és 4 káplánja javadalma-
zásául évenként 1000 rénus forint fizetést, 25 öl kemény t űzifát kiadni, a Vánte-
leken elterül ő, eddig a szerzetesek által használt földbirtokot örök id őkre 
átengedni. 

Addig is azonban, míg a város által építni szándékolt parochiális templom 
és a paplak elkészül, az isteni tiszteletek tartására a Szent Rókus kápolnája fog 
szolgálni. 

És csakugyan 1798. évben a nagyszerű  városi templom elkészült, fölszen-
teltetett. 

Ennek a templomnak messze vidéken nincsen párja. Homlokzatán a Ko-
punovics Gergely akkori tanácsnok által szerkesztett következ ő  felirat díszeleg: 
Hanc tIbI Coeli reX eX str VXerat Vrbs noVaseDeM. 

1A.z tíj város neked, égnek királya ezen házat építé!" 
A szabadkai rom. kath. egyházi anyakönyvek 1717-t ől vannak meg, bár 

régebbi kiadványok előbbi időből is idéznek egyes tételeket. Ez anyakönyvek a 
múlt században szinte a barátok által vezettettek. 

A városi plebánia első  lelkésze volt 1776-ban: Ránics István; második 
1793-ban Lukics János; harmadik 1798-ban: Bednanics Pál. 

A többi plebánosok közül megemlítjük még Szucsics Pál Mátyást, a későbbi 
diakovári püspököt; kés őbb 1826-ban Sarcsevics Antalt; Czorda Bélát, Szép 
Ferencet s a mostani plebánost, Probojcsevits Jánost, ki 1856. évtől fáradhatatla-
nul vezeti a hívek lelki ügyeit. Ugyan ő  1871-évben préposttá neveztetett. 

8 Okmánytár 18. sz. 
9  Okmánytár 33. sz. 
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1841-ben alapíttattak a kéri és zentai külvárosi plebaniák, el őbbi Szt. 
Rókus, utóbbi Szent György tiszteletére emelt ideiglenes egyházakkal. E két 
külvárosi egyház anyakönyvei ugyanazon évt ől vannak meg. A kéri plebánia 
fiókközsége Sándor. 

1863-ban épült a kelebiai pusztán (a város határában báró Rédl birtokán) 
egy Szt. Anna tiszteletére felszentelt kápolna. 

A belvárosi plebánia területén van az úgynevezett Szt. Rókus kápolna, mely 
hajdanta a parochiális egyházat helyettesíté. Egy másik kápolna Szt. Imre herceg 
tiszteletére van építve. 

1868-ban a kéri plebániához tartozó temet őben Szt. Anna tiszteletére 
szentelt kápolna áll fönn, míg a legutóbbi id őben (1878) a kálvárián emeltetett 
egy csinos ízlésű  kápolna. 

Ezen vallásos célú építményeken kívül meg kell még említenünk a f őtéren 
álló Szentháromság szobrát is; mely 1815-ben állíttatott fel bajsai Vojnics Máté, 
Bácsmegye ülnöke által. 

Ugyanezen lelkes honfi 1815. évi augusztus hóban kelt levelében a szobrot 
a város közönségére átruházza és gondviselésébe ajánlja. 

Mindezen egyházi épületek és intézmények fölött a kegyúri jogot ősidőktől 
kezve Szabadka város helyhatósága gyakorolja. 

Nem kevesebb gondot fordított a város a földesurasága alatt álló községek 
egyházi ügyeire is. Ezek mindegyikében mint kegyúr templomokat, paplakokat 
építtetett. 

Igy épült a város költségén Bajmohon 1778-ban ideiglenesen földb ől emelt, 
majd később, 1817-ben egy szilárd anyagból való templom, mindkett ő  Szt. Péter 
és Pál tiszteletére szentelve. 

Csantavéren 1815-ben épült a templom páduai Szt. Antal tiszteletére, míg 
Ludason 1873-ban egy Szent Katalinhoz címzett ideiglenes egyház létesíttetett. 

Bajmokon 1779, Csantavéren 1785 és Ludason 1860 óta van plebánia. 
Sándor községben, mely szintén a város tulajdona volt, egy gör. kel. szerb 

egyház létezik. 

1747 előtt Szabadkának csupán elemi iskolái voltak, melyeknek állapotáról 
semmi adataink nincsenek. A fenti évben azonban a község, még az id őben mint 
mezőváros 4 gymnasiumi (:latin grammaticai:) osztályt állított fel saját költségén, 
és azok vezetésével az itthelyi Szt. Ferencrendi szerzeteseket bízta meg. Ezen 
tanintézet ilyen állapotban maradt egész 1778-ig, mely évben a kir. helytartóta-
nács egy rendelettel a mez ővárosokban létez ő  mindannyi latin iskolákat meg-
szüntette. De 1779 -ben a város kir. várossá emeltetvén, 1782-ben ismét 
megengedtetett a grammatikai iskolák fölállítása azon föltétel mellett, hogy 
ahhoz való épületet emeljen és a tanárokat 400 forint évi fizetéssel lássa el. Ezen 
iskolák tehát ismét a Szt. Ferencrendi szerzetesek vezetése alá kerültek s így is 
maradtak egész 1788-ik évig, amid őn az intézetet azon császári parancs érte, 
miszerint abban kizárólag és föltétlenül csak is németül tanítsanak, melynek 
következtében, a német nyelvismeret hiányában, a szerzetesek, úgy az ifjúság 
nagy része is az iskolától elüttetett, és csak is két német tanítóra bízatott az iskola 
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vezetése, minthogy alkalmas német tanítók hiányában azok száma nem szaporí-
tathatott. Azonban 1791-ben, a már kétízben felfüggesztett latin grammatikai 
osztályok harmadízben lettek visszaállítva, és ezen évben egy szerzetes kezdett 
ismét tanítani az 1-s ő  osztályban. 1793-ban pedig a község kieszközli, hogy az 
intézet még két osztálylyal szaporítassék, melyekben az úgynevezett humaniórák 
adattak elő; és ezen 6. osztály aztán 1850/51-ig állott fenn, amid őn a tanintézetek 
új szerveztetése következtében úgynevezett Gymnasium minus név alatt 4. 
osztálylyal szerveztetett, és a cultus ministeriumnak 1851-ben nov. 28-áról 442-ik 
sz. rendelete folytán nyilvános gymnasiumul elismertetett. 

Már 1860. évben tett a város lépéseket, hogy a szabadkai algymnasium 8 
osztályú főgymnasiummá alakíttathassék. S csakugyan nem sok idő  múlva ez 
iránybani óhajtása teljesedésbe ment. Utóbbi id őben ezen főiskolában világi 
tanárok vették át az oktatás vezetését. 

A VÁROS LAKOSAI, AZOK JELLEMZÉSE ÉS A NÉPSZOKÁSOK. 

Mint már a történelmi részben kimutattuk, azon id őpont, mikor a Szabad-
ka lakosságának túlnyomo részét képez ő  dalmata lakosság hozzánk beköltözött, 
1685. év tájára esik. 

Nyelvészeti következtetések, de okmányok is bizonyítják, hogy városunk 
dalmatái a régi Raguzából származnak. 

Safarik Jószef szláv nyelvtudós szerint Dalmátiában és környékén három 
tájnyelv különböztethet ő  meg: 

a tulajdonképpeni dalmát: poslal sam, rekal sam (azaz poszlalszam = 
küldtem, rekal szam = mondtam); 

a ragúzai: poslo sam, reko sam; és 
a narentai:poslá sam, reká sam. 

E tájszólásokat összehasonlítva a szabadkai dalmaták szájjárásával azon 
meggyőződésre jutunk, hogy az itteni faj a raguzai tartományokból származott. 

. De ezen véleményben meger ősítenek minket történeti adataink is. 
Szuciscs Pál Mátyás diahovári püspök 1831. évi június 15-én a családjáról 

szóló adatokat összeállítván világosan kitünteti, hogy a Szucsics család a Raguzai 
köztársaságokból jött be hozzánk. A püspök őse, Szucsics Lukács első  kapitánya 
volt a dalmata seregnek, mely Szabadkát megszállotta s így hihet ő, hogy annak 
legnagyobb része azon tájról vala. Általános a vélemény, hogy az Una és Buna 
folyók mentén elterülő  falvak lakói voltak azok, kik a török el ől menekülve 
hazánkban kerestek menedéket; a Vojnics család szintén dalmát vidékr ől jött. 
Van ugyan a horvát határ őri területen Vojnics nevű  község, s bár régebben a 
helynevek befolyással voltak egyes családok neveire, még is megállapíthatónak 
nem tartjuk, hogy e család a mai Horvátország területér ől származott volna. A 
szabadkai lakosság külön nemzetség ű  elemekből áll ugyan, de érzelme egy, a 
magyar. A magyar ember tájszólása, a Tiszavidéki-e vagy kúnsági-e, is nem tüntet 
fel semmi eltérést ezekét ől. 

Tájszólás. A magyar lakosság tájszólású, az, mely a Tisza vidéke vagy 
Kúnságé, és semmi eltérést ezekt ől nem tüntet fel. A szláv lakosság sajátszer ű  
ágát képezi a déli szlávok fajának. Ezek a ,,bunyevácok". Nyelv tekintetében a 
szerb és dalmatákkal legközelebbi rokonságban vannak. A legfontosabb nyelvi 
különbség az He' és t'i" magánhangzóknak különböz ő  használatában gyökeredzik. 
Egyes szavak a legjobban fogják megmagyarázni ezen különbséget. 
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Ezen szó szép a dalmata nyelven, mely úgy látszik, a legrégibb s leghitele-
sebb szláv kiejtés így ejtetik ki: liépo. A szerb e helyett lepó-t mond; a bunyevác 
pediglipó-nak mondja azt. A gyermeket a dalmata: diete, a szerb: déte, a bunyevác 
dite-nek ejti ki. Igy a szénát a dalmata sieno — a. szerb seno, a bunyevác sino; a 
szavat a dalmata riecsi, a szerb récsi, a bunyévác ricsi-nek ejti ki. És ezen 
példákból kitűnik, hogy azon szavakban, hol két magánhangzó következett 
egymás után: a szerbek az els ő, a bunyevácok a második magánhangzót hagyták 
ki. És ezen különbözőségek annyira állandóak a szerb és bunyevác között, hogy 
erről a két fajra bátran lehet következtetni s err ől lehet őket megismerni. Ők 
egymás kölcsönös megvetést látszanak is tanúsítani, mert ha egyebet nem, de 
ajkaik gunyoros mozdulatáról fölismerhetni, mihelyt kölcsönös szóváltásaik közt 
az ily szavak helyes vagy helytelen használhatására fordítják figyelmöket. 

A kevésbé gyakorolt szokások közt az ünnepi napoknál a következ ők 
veendők figyelembe: 

Karácsonykor minden család egy vendéget keres; ki — miután minden 
családapa ezen ünnepi napokat honn faját hozzátartozandói közt tölti — ezen a 
napon egy igen keresett cikk. 

Ezen vendég szlávul “polozsáj"-nak hívatik; a polozsáj, az asztalnál a f ő  
helyet foglalja el és egyáltalában ő  a vezetője a mulatságnak, mely rendesen 
ivókává fejlődik, a miért is a polozsájnak jó ivónak is kell lennie. 

A karácsony előtti másod vasárnap: az Anyák napja; az első  vasárnap: az 
apáké. Az matericé-, ez otzé-nek neveztetik. Ezen napokban minden család — 
apák és anyák összeszedik minden gyermekeiket és megajándékozzák, megven-
dégelik őket. A kisebb gyermekek meglátogatják rokonaikat nagy néne, nagy 
anyáikat; öregebb nénéiket vagy egyszer űen minden ismerőseit szűléiknek és 
megajándékoztatnak; visszatérve körútjokból meg terhelve alma, dió és pénz 
ajándékokkal. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján minden mezei gazda bort iszik ex 
professo, azon előítélet folytán: hogy ezen napon minden csepp bor vérré változik 
és ezáltal a test különösen meger ősödik; miért is e napot Nvérszerz őnek" (Kerv-
vatya) nevezik. Ezen a napon tehát igen sok részeg emberrel találkozhatni. 

Karácsonykor egy három ágú viaszkgyertyát egy búzával tölt pohárba tesz-
nek fel az asztalra; — az estebéd kezdetével meggyújtják azt, de a leves után borral 
oltja el azt az elnökl ő  polozsáj, melynek füstje irányából különböz ő  jóslatokat 
magyaráznak ki. A legjobb omen, ha a füst egyenesen fölfelé száll; ellenben ha 
az valamely vendég felé tart, annak halálát jelenti az. 

Ez s ehhez hasonló szokások most már meglehet ősen elhalványulnak. A 
mindeneket nivelláló civilisátio eltörli a nemzetek megkülönböztet ő  tulajdonsá-
gait csak úgy, mint az egyes polgári osztályokét, és az egész különbség csak is 
abban határozódik, a melyet a szegénység és a gazdagság teremt, és így jöv őben 
ép oly kevés költői mint vigasztalóival kecsegtet. 

Ruházat. A nép Szabadkán köznapokon és nyáron át többnyire ing és 
gatyában jár; jár és dolgozik mezítláb és közönséges posztó kalappal fedi fejét. 
Vasárnapokon egy sötét kék posztóból álló jankli, mellény s egy nadrágba öltözik. 
Télen át pedig vagy ezen öltözetet megtartja s egy sötét kék köpenynyel borítja 
azt; vagy a nyári öltözetre egy subát vesz s egy csizmát húz fel, melyekkel kész a 
tökéletes téli öltözet. 
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A nők öltözete általában már változatosabb, de az is nyújt már oly közön-
séges támaszpontokat és ősi időkből leszármazott szokásokat, melyek ha már 
magukban véve sokba is kerülnek, még is azon jót foglalják magukban, hogy az 
egyéni változandóságot kizárják. 

Ugyan is: a nők egy kendővel kötik be fejeiket, melyek körülmények és 
vagyon különbsége szerint selyem vagy pamut szövetb ől készítvék; csak egészen 
fiatal nők, s első  években házasságaiknak és miel őtt gyermeket nemzenek, 
tesznek fel fejeikre egy feszesen a fejhez álló arany csipkézet ű  fejkötőt, mely szláv 
nyelven Bradács-nak neveztetik. 

A leányok közönségesen és minden alkalommal fedetlen f ővel járnak-kel-
nek, a magyar leányok minden kivétel nélkül, a f őhajat egy fonatékba fonva 
hátokra csüngesztik; míg a szláv leányok a fonatékot fejök köré tekerik. És mint 
hajékük, úgy vannak egyébb ruhadarabjaik, vagy selyem vagy pamut szövetb ől, 
és az a különös, hogy a népnél soha sincsenek egy darabból. 

Mert a míg a műveltebbek, vagy inkább jobban mondva, a magasabb 
osztályúak hosszú inget s egy hosszú darabból álló fels ő  öltönyt viselnek: az al-
sóbb osztályúak, ha még oly gazdagok is, csak egy rövid — a csíp őig érő  inget 
viselnek és innen lefelé a földig ér ő  pöndöl és szoknyát hordanak. És ezen 
szokásukhoz annyira ragaszkodnak, hogy az egész alsóbb osztályú lakosságnál 
egyetlen kivétel sem található fenn. 

Szobák és szobaholmik. A házak belső  bútorzata az el őbbkelőknél csak 
olyan, mint az országban mindenütt szokás; és azért azt itt részletezni fölösleges 
azon oknál fogva is, mivel jellemző  különbözőségek e tekintetben sem a nemze-
tiségek, sem egyes osztályoknál nem léteznek. De a mez ő  népnél, mely a lakosság 
többségét képezi, a következ ő  bútorzatok vannak szokásban. 

A díszszobában, a szobának mindkét hosszú fala több és többnyire 3-4 
magasan feltornyozott ágyakkal szárnyékoltatik; ezen ágyak mellé hosszában 
oldalítva karpadok alkalmaztatnak, és a szoba közepén egy négy szegletes asztal 
áll, melyet egy a házban szőtt gyapjú pokrócal takarnak be. A bútor darabok mind 
fenyő  fából és szokás szerint kékre vannak festve. — A ruha darabok ládákban 
rakatnak el, melyek szintén festettek. Egy polc az üvegek számára; azután több 
vagy kevesebb a falakon fűgő  szent képek, melyek többnyire igen goromba üveg 
festmények — egészítik ki ezen úgy nevezett díszszoba bútorzatát, melyt ől ismét 
az úgy nevezett dolgozó- vagy lakószoba, csak a kisebb számú s alacsonyabb ágyak 
és a kisebb csinosság által különbözik; de még az által is, hogy a kemence körül 
egy fa pad van el helyezve, mely azonban jobbára földb ől vagy vályogból emelt 
patka által pótoltatik, és főleg az asszonyok ül őhelyeiül szolgál, kik itten hátukat 
a meleg kemencéhez támasztva a napnak legnagyobb részét télen át fonva töl-
tik el. 

Szokások. Az itteni sajátszerű  szokások közt az úgy nevezett Prélo fonó 
társaságot kell megemlítenünk. Eredetben ez egy a n ők által alakított öszjövetel 
volt, kik egy kitűzött helyen és órában összejöttek, a magukkal hozott enniva-
lókkal regalirozták magukat és az id őt fonás és beszélgetéssel ölték meg. Kés őbb 
ezen elnevezés oly helyekre és társaságokra is alkalmaztatott, a melyekben 
paraszt legények és lányok is összejöttek, hol azután minden felügyelet és 
vigyázat mellőztével saját magukra mulattak és az éjet így töltötték el. 
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Ámbár tehát ezen botrányos összejövetelek a világi hatóság által megtltva, 
s a prédikáló székről rosszalva most már nem csak titokban, de ritkábban is 
ejtetnek meg és így majd tán feledékenységbe mennek át. 

Megemlítésre méltó még: hogy a megholt a gyászpadon — a hozzátartozan-
dó női tagoktól — kötetlen versekben és sajátszerű  dallam által megénekeltetik 
és megsiratik. Nevezetesen az anya saját holt gyermekét és a n ő  saját férjét 
szüntelen ezen módon megsiratni köteles. 

És némely pórnők ezen módon, ezen megejtett lamentátiokat egész a 
virtuositásig viszik, ugyan annyira, hogy keresett cikké lesznek és a régi római 
szokásokra emlékeztetnek, melyeknél ez mint egy iparág űzetett. 

De még a lakodalmaknál is pár tized el őtt igénybe vétettek ily énekes n ők, 
kik hőskölteményeket többnyire a törökháborúból adtak el ő  az összegyülekezett 
lakodalmas népségnek. Ezek már mai napság a ritkaságok közé tartoznak. 

Jósmagyarázatok. Az ember általános vágya: jöv őt lefátyolozni, és ezen 
célra a véletlen eseményeknek csak úgy, mint a természeti tüneményeknek, 
sajátszerű, a jövőre vonatkozó értelmet adni, általában annyira el van terjedve az 
emberek közt, hogy a jósmagyarázat saját eredetének rayonját áthágva: közva-
gyonná, vagy csendesebben mondva közcsapássá lesz. 

Ezen oknál fogva sajátszerű  különös itthelyütti jósmagyarázatok nem lé-
teznek nálunk. 

Mert oly tünemény, mint egy üstökösnek megjelenése, hogy az háborút 
jelent, már a rómaiaknál is ismeretes volt; vagy hogy ha a szivárványban a veres 
vagy zöld szín szélesebb: egy b ő  bor- vagy gabona esztendőt mutat — ez is 
ismeretes egész Magyorországban. 

Előítéletes szokások. Ezek, mint mindenütt a világban, úgy nálunk is oly 
számtalanok, hogy azok el őszámlálása minden egyes emberre nézve éveken át 
való megfigyelést és fáradságos gyűjtést igényelne. — Azonban egy némelyeket, 
melyekről föltételezni lehet, hogy nem annyira elterjedtek, helyén lesz itt 
megemlékeznünk. 

A lucaszéknek készítése az el őtt nagyobb hitelben, még most is hívőkre talál. 
Ugyan is december 13-án Szt. Luca napján kezdenek el az illet ők egy széken 
dolgozni, s minden nap csak egy vágást tesznek a szék minden darabján úgy, hogy 
karácsony estéjén késznek kell annak lennie. 

Az éjjeli szent misén aztán arra kell ülnie a mid őn mindenféle látományok-
ban részesül; ú. m. meglátja elleneit s. a t. 

Karácsony napjaiban mindenki óvakodik saját gyermekét vagy szolgáját, 
vagy akárki mást megütni, azon előhitben lévén, hogy e verő  saját testén ép azon 
helyen kap majd kelést és sebet, melyen másnak okozott fájdalmat. 

A rablók azt hiszik, hogy egy még nem született gyermeknek kezét, hahogy 
azt éghető  szövetbe takarják és meggyújtják — akkor látatlanokká teszik magu-
kat. 

A veszett kutya harapásnál azt hiszik: hogyha néhány sz őrét annak hamuvá 
égetik és azt elnyelik, akkor mentve lesznek a veszettségt ől. 

A szent barkáról hiszik, hogy az a ménkőütés ellen biztosít. 
Húsvét második napján a leányokat öntözni szokták, mely sok visszaélésre 

nyújt okot, mint hogy a parasztlegények összegyülekeznek, a leányokat a kúthoz 
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vonszolják és sokszor egész vödör vizekkel addig öntözik őket, míg a hideg idők 
alkalmával néha szörnyet is halnak, vagy nagyobb betegséget is okoznak nekik. 

A betegségnél annyi előítéletes szokás, s annyi gyógykontárkodás uralkodik, 
és nem csupán a tudatlan szegény népnél, hanem a társadalom legmagasabb 
osztályában is, hol giympaticus" szer név alatt jönnek el ő: hogy azok elősorolása 
és leírása egész könyvet foglalna magában. A sárgaságnál p. o. egy aranyat tesznek 
a pohárba, s így isszák le arról a vizet. Mások eljárnak a sekrestyébe, s ott egy 
arany kelyhet adatnak maguknak, melybe órákig elnéznek. N ők, kik szülésre 
készülnek, a nyúlnak térdkalácsát porrá törik, s azt vízben föleresztve megisszák 
azon meggyőződésben, hogy könnyebben esik meg sz űlésök s. t. 

Mulatságok. Az itthelyütti fiatal legényeknek sajátszer ű  kedvtöltéseik van-
nak is elterjedve, azért mint különös sajátság tán megemlítésre is méltó — s az: a 
golyó dobálás. Ugyan is: egy nehéz ágyúgolyó a jobb kézbe vétetik, s jobb 
vállmagasságig fölemeltetve oly messzire dobatik el, mint csak lehet ... A győző  
aztán az, ki azt a legmesszibbre dobja. 

A ',holo"-táncvasár- és ünnepnapokon az utcákon, többnyire korcsmák el őtt 
a mindkét nemű  ifjúság által táncoltatik, a melynél a duda szól, s ez a legénység 
által fizettetik. 

Mészáros Lázár emlékirataiban írja ezeket a kolóról. Nem tudom, fog-e ő  
történelem arról megemlékezni, hogyan szoktatták vagy is inkább hogyan csalo-
gatták a szabadkai lakosokat akkor templomba? Ennek módja egyszer ű  volt és 
dudából állott ;  mely a templom előtt szólalt meg, s mind a két nembeli fiatalságot 
kolo táncra buzdította; mid őn pedig a dudás kifogyott a zenéb ől, s nyugtatni 
kezdé tüdejét, akkor megszólalt a vecsernye harangja is, a keresztények bemen-
tek ájtatoskodni. Vecsernye után ájtatosságok díjában megint táncolhattak, s így 
lassan-lassan hozzászoktak a templomhoz. 

Midőn e sorok írója Szabadkán járt iskolába, vecsernye el őtt már, már nem, 
de utána még minden bizonyal megszólalt a duda, s a nép a holo-ketúsában 
(por-tánc, melyben egy férfi két n ővel járja) kitett magáért. 

Ez elvet magában véve nem lehet becsmérelni, mert már a régi római 
bölcsek egyike is azt mondotta, hogy az Istenek örülnek, ha férfit szerencsétlen-
ségében fölemelkedve, azzal küzdeni látják, s így nem tudom: miért ne örülnének 
az Istenek, ha teremtményeik vigadnak. 

SZABADKA VÁROS TISZTVISEL ŐI. 

A. Szabadka határőri hely katonai parancsnokai 

1. Első  kapitányok: 

1685-1701. Szutsits Lukács. 1690. juni 4. a laxenburgi várban kelt ármális 
levéllel jutalmaztatott I. Lipót király által. 

1701-1713. Hézag a Rákóczi-harc alatt. 
1714-1744. Szutsits Jakab. Meghalt 1744. jan 3-án, s 5-én Szabadkán nagy 

részvéttel s katonai pompával temettetett el. 
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1747-ben halt meg az utolsó főkapitány, Szutsits II. Lukács. A parochiai 
halotti anyakönyvek szerint 1747. évben jan. 15-én halálozott meg. 

II. Alkapitányok: 

1723-1735. Szutsits György. Meghalt 1735. okt. 31. 
1734-35. Szutsits H. Lukács később első  kapitány. 

B. Szabadka polgárosított község tisztvisel ői 

I. Bírák: 	1743. Vojnics István 
1748. Rudics Tamás 
1755. Vojnics Lukács 
1779. Mamuzsits József 
1791. Vojnics Lukács, surogaties Index 
1848. Arnold Frigyes 

Polgármesterek: 1848. Kuluncsics István 
1850-1861. Dimitrievits János 

Flatt Endre 
1861. Mukics János 
1862. Lénárd Máté 
1872-1879. Mukics János 

Tanácsosok: 	1743. Bukovics Illés 
Vojnics János 
Krizanovics Gergely 
Jaranrazov József 
Szkenderov Márk 
Kopunovics József 
Percsics Mihály 
Paulesanov András 
Mukics Péter 
Macskov János 
Bacsin Mihály 
Vidákovics Gergely 

1748. Sensárovits Gergely 
1753. Rudics Tamás 

Vizy József 
1755. Rudics Tamás 
1759. Vizy József 

Vojnics Lukács 
1774. Kopunovics Albert 
1765. Vojnics Lukács 
1776. Rudics Máté 

Josics Péter 
Perchich Simon 

1791. Kopunovics Gergely 
Szkenderovics Brunó 
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Popovics János 
Vermes Lajos 

1799. Szárics Jakab 
Szucsics János 

1801. Pesirevicš György 
1816. Szárics Jakab 

Vojnics György 
1828. Vojnics György 

Szárics József 
Czorda József 

1830. Szkenderovics Simon 
Mittermüller József 

OKLEVÉLTÁR 

 

1439. május 9. Pozsony. Albert király Zabathka helységet egyéb javakkal 
együtt Hunyady János, a későbbi kormányzó, és testvére, ugyancsak Jánosnak 
átírás címe alatt adományozza. 

 

1464. Buda. Mátyás király Szabadka helységét Szilágyi Mihály magvasza-
kadtón dengeleghi Pongrácz Jánosnak adományozza. 

 

1492. Szerémi György egykorú adatai Corvinus Jánosról és a neki adomá-
nyozott javakról. 

 

1497. Bács. Várday Péter kalocsai érsek levele a szabadkai egyháztilalom 
iránt. 

 

1526. Veráncsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek egykorú leírása 
a törökök pusztításáról. 

 

1690. június 4. Bécs. A bécsi császári haditanács okmánya, mely által 
igazoltatik, hogy Szucsics Lukács a török elleni hadjáratkor a szabadkai hely őr-
ségnek valóságos kapitánya volt. 
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1691. május 15. Szeged. Gróf Herberstein Lipót cs. kir. altábornagy Vidá-
kovics György bácsi és Szucsics Lukács szabadkai kapitányoknak a török ellen 
intézett kicsapásait említve, érdemeikr ől elismerő  bizonyítványt ad. 

 

1699. április 15. Bécs. Gróf Schlick Lipót kamarás és cs. tábornok Szucsics 
Lukács szabadkai kapitánynak a török sereg és a felkel ők ellenében tanúsított 
hős magaviseletét igazolja. 

 

1699. május 30. Bécs. Nagy János a Megváltóról nevezett Sz. Ferencrendiek 
tartományi főnöke bizonyítja, hogy Szucsics Lukács szabadkai, Vidákovics 
György bácsi — Markovics Dániel és fia, György zombori kapitányok a híres 
dalmáciai katonasággal 1685-8. években, különösen Szeged körül miként vitéz-
kedtek. 

 

1699. július 27. Bécs. Báró Nehem császári vezér őrnagy s volt szegedi kat. 
parancsnok bizonyítványt ad Vidákovics György és Szuchich Lukács kapitányok 
részére. 

 

1701. május 6. Szeged. Gróf Marsigli Lajos Ferdinánd tábornok és cs. biztos 
bizonyítja, hogy Szucsics Lukács szabadkai kapitány az országos határok meg-
alapítása körül is buzgóan segédkezett. 

 

1730. július 1. Szeged. Báró Weiss Bertalan cs. tábornok és szegedi pa-
rancsnok kiadványa a Szt. Ferencrend űek által bírt fél kastélyhoz, a bécsi hadi-
tanács által átengedett egyéb telekrészek iránt. 

 

1731. június 16. Bécs. A bécsi császári haditanács Szucsics Jakab tiszavidéki 
kapitányt az ősei által is sok időkön keresztül viselt eme rangjában meger ősíti és 
neki a császári kapitányi címet és rangot adományozza. 

 

1734. február 14. Szabadka. Szucsics Jakab szabadkai els ő  kapitány a 
Megváltóról nevezett Szent Ferencrend ű  atyák temploma részére jótékony ala-
pítványokat tesz. 
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1735. martius 13. Szabadka. A szabadkai közönség el őkelői a Szent Ferenc-
rendű  atyák temploma számára fölszerelvényeket adnak. 

 

1743. április 4. Szegvár. Gróf Károlyi Sándor Szabadka városát nem Bács-
Bodroghoz, hanem méltányossági szempontból Csongrád megyébe kebeleztetni 
óhajtja. 

 
1743. május 7. Prága. Mária Terézia királyn ő  Szabadka katonai helyet .,Sz. 

Mária" névvel szabadalmas mez ővárossá emeli. 

 

1743. június 28. Pozsony. A kamara és Szent-Mária (:Szabadka:) mez őváros 
között kötött egyezmény, a város jogait és kötelezettségeit illet őleg. 

 

1748. november 6. Pest. A szent-máriai nemesek a közös teherviselésre 
kötelezik magukat. 

 

1749. martius 8. Pozsony. Szent-Mária mváros új örökérvényű  szerződése 
a kamarával. 

 

1753. április 11. Pozsony. A királyi fiscus, Kárász Miklós és Szent-Mária 
mezőváros egyezséget kötnek a Kőrös ér használata tárgyában. 

 

1757. martius 2. Szabadka. A szent-ferenciek igazolják Szucsics Ilona 
asszony adományait. 

 

1759. február 24. Gđdőllő. Szent-Mária mezőváros megbízottai gróf Gras-
salkovics kamara elnök elé panaszpontokat terjesztenek az úrbéri ügyben. 

 

1759. feburár 24. Gödöllő. A szent-máriai megbízottak a kamarával egyez-
ményt kötnek az úrbéri tartozások iránt indított per és marasztalás megszünte-
tése tárgyában. 
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24. 1/2. 

1771. május 28. Gödölő. Szent-Mária város a kamarától haszonbérbe veszi 
a dézsmaszedési jogot 12 évre. 

 

1774. január 4. Bécs. Mária Terézia királyn ő  jóváhagyja a Szabadka város 
és a kalocsai érsek között létrejött egyezményt, mely szerint a szabadkai plebánia 
világi papok kezére megy át. 

 

Bécs. 1779. január 22. Mária Terézia királyn ő  Szent Mária (:Szabadka:) 
kiváltságos mezővárost 1.Maria-Theresiopolis" néven szabad királyi várossá emeli. 

 

Kalocsa, 1780. február 1. A kalocsai káptalan Mária Terézia királyn őnek 
jelenti, hogy a szabad királyi várossá emelt Szabadkát a neki adományozott 
birtokokba és jogokba beigtatta, s hogy ugyanazon alkalommal ellentmondások 
történtek. 

 

1781. június 11. Horgos. Kárász horgosi gondviselője panaszlevelet fr a 
városi tanácsnak a Kőrös éren túl történt tilos legeltetésr ől. 

 

1782. január 14. Szeged. A város tanácsa panaszt tesz Szabadka ellen a 
Kőrös ér lefolyásának megakadályozása miatt. 

 

1783. april 18. Bécs. II. József császár Szabadka vásártartási joga iránt 
intézkedik. 

 

1784. martius 8. Pozsony. A helytartó tanács intézkedése Szeged es pana-
szára, melyben Szabadkának meghagyatik a K őrös ér szabályozása. 

 

1790. december 11. Pozsony. Gróf Pálffy János cs. k. tanácsos kamarás és 
táborszernagy tanúsítja Szutsits János városi kapitány fiának, Pálnak a török 
elleni hadjáratban tanúsított h ősies magaviseletét és halálát. 
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1801. november 14. Szabadka város tanácsa a város történeti adatait közli 
Vályi András pesti egyetemi tanárral. 

 

1817. augustus 21. Kolozsvár. Ferenc király Szabadka városnak hetivásár-
tartási jogot ád. 

 

1824. októbér 22. Bécs. Ferenc király Szabadka városnak pallosjogot ado-
mányoz. 

 

1845. március 27. Bécs. V. Ferdinánd király Szabadka sz. királyi város 
magyar szövegű  új pecsétjét körülírja és meger ősíti. 

(Vége) 
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MAGYAR LÁSZLÓ 

MELYIK AZ IGAZI CSELEBI? 
A TÖRÖK FORDÍTÁSOK SZABADKAI VONATKOZÁSÚ BUKTATÓI 

A helytörténész munkáját számos akadály bonyolíthatja. Egyik közülük a nyelv-
ismeret hiánya, de nyomban hozzáfűzzük, hogy például a latin vagy német 
nyelvtudás nélkül is eredményesen kutatható bármely évszázad történeti terüle-
te. Viszont az említett nyelvet ismer ők sem kiálthatók ki azonnal jó helytörté-
nésznek! Még akkor sem, ha az illet ő  szakember levéltárban, könyvtárban vagy 
hasonló művelődési intézményben van állásban. Erre számos példa hozható fel. 
E sorok írója nem egy kit űnő  török kori szakértőt nevezhetne meg, akinek 
munkáit — török nyelvismerete hiánya ellenére is — országszerte idézik a szak-
könyvek. 

Persze, ne feledjük: mégis legmegnyugtatóbb, ha alapos nyelvismerettel 
rendelkezik a történetíró vagy helytörténész, mert szakterületén behatóbban, 
újabbnál újabb ismeretanyag felkutatásán munkálkodhat. Ellenben ezután sem 
marad felh őtlen a kérdés, mert például a régi oklevelek figyelmetlen fordítása 
megannyi bonyodalom elé állíthatja a kutatót. Talán ezért is lenne id őszerű, ha 
a sok évtizeddel ezel őtt lefordított — és egy-egy településre nézve dönt ő  fontos-
ságú — levéltári forrásanyagot újra átültetnénk. Ugyanis egy apró fordítási hiba 
korrigálása sokszor gyökeres történelmi álláspont megváltoztatását, vagy újabb 
kutatási terület ,'kiaknázását" vonná maga után. 

A szabadkai vár török kori állapotának felkutatása során még inkább 
valljuk a fentieket. Tudniillik rendelkezésünkre áll Evlija Cselebi török nyelv ű  
leírásának három fordítási változata is! Tehát a “szobocskai palánk" leírásának 
két magyar és egy szerb nyelvű  átültetése. A baj abban van, hogy a fordítások 
eléggé eltérnek egymástól. 

Hadd szóljunk előbb röviden Evlija Cselebi (1611-1679) életér ől, munkás-
ságáról. 

A legnagyobb török utazó fiatalon kerül IV. Murat palotájába. Hivatalos 
kiküldetésben (negyven esztendő  alatt) bejárta csaknem egész Európát és a 
Közel-Kelet országait. Útleírásait tíz kötetben írta meg. Bácskai útjáról (1665) a 
hetedik kötetben számol be. Időközben a budai pasa Cselebit a budai, temesvári 
és váradi vilajetekben néhány szandzsák felülvizsgálásával bízza meg. A török 
utazó kötelessége abból állott, hogy e területek várait meglátogassa, beszámoljon 
állapotukról és az ott tartózkodó hely őrségről adjon hírt. Cselebi ellenőrzése a 
Duna—Tisza közével veszi kezdetét, s részletesen tudósít Hatvan, Szolnok, 
Csongrád, Kecskemét, Jankovác, Kalocsa, Baja, Zombor, Erd őd, Bács, Futak, 
Kovila, Titel, Zenta, Szabadka, Martonos, Szeged várakról és városokról. Emlí-
tést tesz az alföldi kunhalmokról (nhonka halmok") és dicséri a földm űveseket, 
azok sokféle terményeit. 

Evlija Cselebi l  útleírásának hetedik kötetét, amely vidékünk néhány váro-
sát is magában foglalja, a szazad elején Karácson Imre 2  és az 1970-es évek elején 
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(a századforduló táján kiadott török kiadás alapján) Hazim Šabanovi ć3  fordította 
le. A kötet Szabadkára vonatkozó részét Vass El őd ültette át 1990-ben. 4  

Karácson Imre munkájának el őszavában kitér a fordítás nehézségeire: „A 
fordítás elkészítése annyiban járt fáradtsággal, mivel Törökországban nincs rá 
eset, hogy a mecset-könyvtárakból kéziratos könyvet, hozzá még a török közön-
ség számára eltiltott könyvet csak rövid id őre is kikölcsönöznének használat 
végett. Kénytelen voltam tehát naponkint a kijelelt id őben a mecsetbe menni s 
dolgozgatni. Ezek' a mecsetkönyvtárhelyiségek pedig az olvasáshoz és íráshoz 
nem a mi nyugati szokásaink szerint vannak berendezve, tehát székek és asztalok 
nincsenek, hanem a ki ott dolgozni akar, kénytelen a keleti szokásokhoz alkal-
mazkodni." 

Hazim Šabanović  hangsúlyozza, nem a mű  művészi, hanem inkább annak 
hű  átültetését tartotta szem el őtt. Szerinte a kötetek török kiadásaiban — a 
kiadók hanyagságának következtében — sok a következetlenség, a fogalomza-
var. Vass Előd a szabadkai részt az 1928. évi eredeti török kiadásból fordította 
le. Fordításához rövid, de annál fontosabb magyarázatot f űz. 

Láthatjuk tehát, hogy Cselebi m űvének Szabadkára vonatkozó részét 
mindhárom fordító más-más kiadás, illetve forrás alapján ültette át magyar és 
szerbhorvát nyelvre. Véleményünk szerint innen származik a fordítási különb-
ség, s nem annyira szakmai eredet ű. Habár elgondolkodtató — még az idézett 
előszó ellenére is —, milyen körülmény játszhatott még közre, hogy Karácson 
Imre fordítása annyira elüt (már terjedelménél fogva is) a többit ől. 

A történeti dokumentumanyag a tudomány különböz ő  területén használ-
ható fel. Az épületek helyreállítása, a történeti helynevek pontos meghatározása 
stb. szempontjából feltétlenül előnyösebb, sőt nélkülözhetetlen a régi dokumen-
tumok szó szerinti fordítása. E sorok írója is ilyen indíttatástól vezérelve fordult 
kérelmével Vass Előd turkológushoz 1990-ben. 

Az alábbiakban közöljük Evlija Cselebi 1665. évi útleírásának szabadkai 
vonatkozású átültetéseit. 

Karácson Imre fordítása: 
,.Szabadka palánka.6  Bocskai herczeg építkezése. Ez híres herczeg volt és 

Horvátországban népdalban is éneklik a nevét; róla szól a »Davoridsu Bocskai 
Marku« dal. A 932. évben (1526. Kr. u. — K. I.) Szulejmán khán foglalta el. Az 
1003. évben (1595. Kr. u. — K. I.) véletlenül az ellenség kezébe került, de Szinán 
pasa visszafoglalta. Jelenleg a szegedi szandsák földjén vámfelügyel őségi hely. 
Parancsnoka és százötven vitéz várkatonája folyton a fels őmagyarországiakkal 
harczol. Van janicsár szerdárja, helyettes bírája, számvev ője, adószedője, eminje, 
építészeti agája. Vára egy végtelen terjedelm ű  sík mezőség közepén fekszik. 
Nyugoti részén egy kis tó van, melyben különféle ízletes halak vannak. Várában 
negyven katonaház és egy dsámi van. Küls ő  városa fejlődő  tömésfal kerítés ű  
palánka, melyben száznegyven nádas tetej ű  magyar ház van. Kertje és sz őlője 
igen sok van. Innen elindulván, 6 óra alatt Martonos várába érkeztünk." 

Hazim Šabanović  átültetésez : 
,,Szabadha (Szubocska) palánk leírása. 
Ezt a palánkot Szuboszkának hívják és Suboskának írják. De mert e helyet 

Bocskai herceg alapította, igazi neve Szubocska. Bocskai a szerb bánok bölcs 
hercege volt. Még most is énekelnek Bocskai bán tiszteletére és mindenütt 
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hallatszik a következő  refrén: nDavori, davorimo, Bo čkaj Marko, bospo (való-
színűleg: gospon — H. Š.), Bo čkaj ..." 

A települést Szulejman Hán 932/1526. évben foglalta el. Kés őbb, 
1002/1594-ben III. Murad szultán idejében ezt az er ődítményt az átkozott magyar 
hitetlenek rajtaütésszerűen megszállták és kitartó csatában lépésr ől lépésre 
elfoglalták. Amikor a városban az ostrom alá vett muzulmánok látták, hogy 
sehonnan sincs segítség, egy éjjel az összes népségükkel együtt lovon megmene-
kültek. Mindenki, aki utazásra képes volt, segített kicsinyen és er őtlenen, vakon 
és rokkanton, s valamennyien útra keltek. Amikor így felkészültek, hajnalban 
kinyitották a város kapuit. A hitetlenek — akiknek helye a pokolban van — mint 
vadkanok támadtak rájuk. Erre a muzulmánok Allah! Allah! kiáltásokkal kardot 
rántottak, megöltek sok hitetlen harcost, utat törtek maguknak és megindultak 
Nagy-Kecskemét puszta irányába, állandóan harcban állva az ellenséggel, s a 
hitetlenek ezreit gyilkolták meg. Így valamennyi muzulmán gázi családjával 
szerencsésen megérkezett Pest városába, amely Buda városa el őtt fekszik. Isten 
csodájára, Szabadka várnagyának egyik kosa is kimenekült a városból és a 
muzulmán katonaság után szaladt, kikkel együtt ő  is Pest városába érkezett. 
Valóban érdekes eset. Majd a hitetlenek elfoglalták Szabadka városát, ekként 
dicsekedve: ,,A város urai lettünk!" 

1002/1594. évben Szinán pasa Gy őr városa ellen vonulva ismét elfoglalta 
Szabadkát. Azóta e város állandóan az iszlám birtokában van, s addig marad ott, 
míg Isten úgy akarja. 

Most e palánk a szegedi szandzsák területén vámfelügyel őséggel rendelke-
zik. Várnagya és 150 bátor janicsárja van, akik éjjel-nappal harcban és háborúban 
állnak Közép-Magyarország lakosságával, mert ezt az er ődítményt Telemos 
(egyik kéziratban: Telesos. — H. Š.) magyar király saját öröklött birtokának 
tekinti, s várja az alkalmat, hogy katona-hitetlenjeit harcba küldje az er ődítmény 
ellen. De ők, Isten akaratából, mindig üres kézzel térnek vissza, mert e helység 
lakossága igen bátor és elszánt h ősökb ől áll. Itt van Buda és Eger janicsárjainak 
szerdárja, helyettes bírája, vásári felügyel ője, várszedője, kincstári pénzügyi biz-
tosa, fejadórovója és építészeti felügyel ője. 

A vár egy széles mez ő  közepén helyezkedik el. A város nyugati részén kis 
tó ván, amelyb ől különféle ízletes hal fogható ki. 

Szabadka város erődje e tó partján áll. Ez egy magas, kemény anyagból 
épített kis vár; olyan er ősen rakott, mintha Seddad építette volna. E várban 
körülbelül negyven katonaház és egy dzsámi található. A küls ő  város sűrűn 
lakott, kiépített palánk, földdel feltöltött és aláfalazással meger ősített. Összesen 
140 jó háza van, amelyek náddal és gyékénnyel fedettek. Sok itt a sz őlő  és a kert. 

Kíséretet fogadtam és tovább indultam; hatórai utazás után Martonos 
városába érkeztem." 

Vass Előd fordítása8 : 
..A szobocshai palánk leírása. Szobocskának is mondják és Szoboszkának is 

írják, de az igazi alapítójának, Bocskai hercegnek építkezésével nevezik így. Ő  a 
szerb bánok egyik kimagasló hercege volt. Jelenleg a velencei vilajetben (Dalmá-
cia! — V. E.), Bolgárországban, Boszniában szerb és horvát nyelven e rím hallat-
szik a dal helyén: »Davori davorimo Bocskai Markó bospo«, — s ez Bocskai bán 
dala. Ezután a 932. évben (1526-ban! — V. E.) Gazi Szüleyman Hán elfoglalta a 
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palánkot. Majd az 1002. évben (1593-94. évben! —.V. E.), harmadik Szultán 
Murad Hón korában a hitetlen feslett magyarok nagy dühösséggel ostromolva, 
lépésről lépésre, a harc vasát forgatták. A bels ő  várban bezárva lev ő  Mohamed 

népe a minaret körerkélyér ől (kürsü) látván, hogy egyik oldalról sincs segély, egy 
éjjel valamennyien összegyűlvén, minden népet és családot az utazásra képesek 
közül, a szegényeket és a gyengéket is koronként magukkal felugrasztva, készült. 
Aztán a hajnali mez őbe a vár kapuit megnyitották. A pokol tüzére való hitetlenek 
sertésként röfögve lefeküdtek, amikor a muzulmánok »Allah, Allah« kiáltások-
kal a hitetleneket megtámadták és kardra hányták őket, majd útra keltek. 
Kecskemét pusztáin csatázva sok ezer hitetlent vágtak le. A hitharc népe és 
családja a Buda vára el őtti Pest várába békésen betért. Ám, Isten csodája! 
Szoboszka vára várnagyának (dizdar) egy jól fejlett kosa kimenekült a várból, s 
a katonák követésében nem tévedt el. Hozzájuk csatlakozva és velük együtt Pest 
várába érkezett. Ezután a hitetlenek elfoglalták Szobocska várát, s mondták: »A 
vár urai vagyunk!« Az 1002. évben (1593-94. évben! — V. E.) Szinán pasa a gy őri 
hadjáratában vonulva e Szobocska várat is elfoglalta, amely a fent említett id ő  
óta az iszlám birtokában van. Jelenleg a szegedi szandzsák földjén vámfelü-
gyelősége és várnagya (dizdar) van. A 150 katonája (behadir kullari) éjjel-nappal 
harcban áll a közép-magyarországiakkal (Orta Macar) 9 . Mivel Leopoldl°  magyar 
király ezt a várat királyi birtokának tartja, s minden alkalmat megles, hogy ezen 
várért katona-hitetlenjeit elküldje csatázni. De Isten akaratából üres kézzel 
távoznak, mert az er őd népe bátor és büszke emberekb ől áll. Buda és Eger 
janicsárjainak itt szerdórja és helyettes bírája (naib), vásári felügyel ője (muhte-

sib), várszedője (bacsdar), kincstári pénzügyi biztosa (emin), fejadórovója (harasc 
agasi) és építészeti felügyel ője (mimar agaszi) van. A vár egy széles mez ő  közepén 
helyezkedik el, a nyugati oldalán egy kis tó található, amelyb ől ízletes halakat 
lehet kifogni ... Szoboszka vára ezen tó partján van, s a bels ő  várhoz tartozik 
egy magas Seddádi ll  téglaépítésű  kis vár, s a belsejében negyven legénységi ház 
(neferat hanelari) és egy dzsámi óll. 12  Azonban a mezővárosa (tasra varosi) erős, 
töltött vessz őfonásokból épült palánka és összesen 140 (darab) náddal és sással 
fedett háza igen tetszet ős. Azonban sok kert és sz őlő  található ..." 

JEGYZETEK 

1  Eredetileg: Evliya Celebi. 
2  Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666. A M. Tud. 

Akadémia történelmi bizottságának megbízásából fordította és jegyzetekkel kísérte dr. 
Karácson Imre. Budapest, 1908. 

3  Evlia Čelebi: Putopis. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Preveo, uvod i ko-
mentar napisao Hazim Šabanovi ć. Sarajevo, 1973. 

4  Magyar László felkérésére Vass El őd 1990 decemberében megküldte fordítását. 
Ezúttal mondunk köszönetet a Magyar Országos Levéltár jeles turkológusának. 

5  Hazim Šabanović  a következő  török kiadást ültette át: Evliya Celebi: Seyahatne-
mesi. Istanbul 1314/1896-1318/1900. - Vass El őd fordítását Evliya Celebi: Seyahatname. 
Istanbul, 1928. nyomtatott kiadása alapján végezte. 

6 Karácson Imre az el őző, "Zenta palánka" lábjegyzetében megjegyzi, hogy Szabadka 
neve a török kéziratban Szopocskaként szerepel. 

? A szerbhorvát nyelvű  fordítást Zolna Matijevi ć  ültette át magyarra. Hazim Šaba-
nović  fordításának címe: Opis palanke Subotice (Subo čka). A lábjegyzeteket zárójelben 
közöljük. 
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8  Vass Előd magánlevélben küldte meg szó szerinti fordítását. A turkológus enge-
delmével a szövegen több helyütt apró stilisztikai kiigazításokat eszközöltünk.  

9  Orta Macar Közép-Magyarországot jelentette, azaz Fülek várát, mert onnét  

támadták e vidéket. — V. E. megjegyzése.  

10 Egy kéziratban így áll: Telesos. De ez Leopoldus alakban is kiolvasható. Én is így  
írtam le. — V. E. megjegyzése.  

11 Seddádi mondabeli perzsa király, aki Irem kertjeit építtette fel. — V. E. megjegy- 
zése.  

12 Ez a belső  vár a negyven házával, ami ténylegesen negyven lakószobát jelenthe-
tett csupán, azén feltételezésem szerint a 15. századi Hunyadi-kastély valamilyen átépített  

épülete lehetett. A más helységbeli gyakorlat alapján úgy képzelem el, hogy egy négyszög-
letes kétszintes téglaépület lehetett, amely belül udvart fogott körbe, s a körbe négyszög-
letesen futó téglafalakban lehetett az a negyven lakószoba vagy helység. Tehát egy nagyobb  

épület lehetett az egész, csak a török nagyotmondás nevezi bels ő  várnak. — V. E. megjegy-
zése.  
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HERCEG JÁNOS 

MAGYAROK SZLAVÓNIÁBAN 

Nem az ősi, Árpád-kori települések magyarjairól van szó. Nem Kórógy, Szent-
lászló, Rétfalu és Haraszti népér ől, amely századokon át élte a maga sajátos életét 
Eszék, Vukovár és Vinkovci háromszögében, hanem a múlt században kivándo-
roltakról a régi Magyarország különböz ő  vidékeiről, mindenekelőtt azonban 
délről és a Dunántúlról. Akinek nem volt pénze hajójegyre Amerikába, kénytelen 
volt megelégedni Szlavóniával, ahol az olcsóbb földeken kívül az alacsonyabb adó 
is csábítóan hatott. Igaz, hogy az adóztatás folytonosan változott, de hiszen a 
hatalom is hol Bécsb ől, hol Pestről, illetve Zágrábból éreztette hatását. A magyar 
nemesség előjogait élvező  horvát urak szószólója, Szakmárdi János meg is indo-
kolta a messzire ható vonzást: ,,...annyi joggal bírok, mint a magyarok, de kisebb 
adót fizetek." Hozzá hasonlóan vélekedett a Horvátországban és Szlavóniában 
birtokos magyar arisztokrácia is, amely törtenetíróink legnagyobb felháborodá-
sára minden fontosabb kérdésben a horvát álláspontot s a horvát érdekeket 
tartotta szem el őtt. Alighanem szintén az egyforma jog, de a kisebb adó kellemes 
állapotához ragaszkodva. 

Egyébként horvát és magyar államjogi érdekek összeütközései a történelem 
folyamán nemcsak fels őbb körökben, de a társadalom legmélyebb rétegeiben is 
érezhető  hullámverést váltottak ki. A nyelvi vita és az illirizmus mozgalma végs ő  
soron a népeket is egymással szembefordította, pedig az ő  érdekeiket aligha 
sértette az ilyen vagy olyan megoldás. 

Innen eredhet az a tévhit is, amely a magyar lakosság telepítését a magyar 
politikai szupremácia kiterjesztésének, Szlavónia horvát területei denacionalizá-
lásának látta. Holott szó sem volt szervezett telepítésr ől a magyar állam részéről! 
Az olcsó és engedelmes cselédet, a jó munkást látták a bácskai és dunántúli 
magyarban a szlavóniai földbirtokosok, magyarok és nem magyarok! És ennek 
az anyaországból kiszakadt árva és ártatlan magyarnak kellett megfizetnie 
később nemzetisége feladásával azokért a sérelmekért, amelyeket a központi 
magyar kormányzat urai okoztak. Mindenkinek lehettek itt nemzeti céljai, 
csupán a magyar urak mondtak le a népüket, országukat véd ő  érdekekről a 
maguk érdekeikért! Amikor Grassalkovich Antal a reinkorporáló bizottságban 
azt találta mondani, hogy valamikor Szerémség is Magyarországhoz tartozott, 
éppen az akkori magyar kancellár volt az, aki azt mondta: maradjon csak meg 
Szlavónia keretében, mert ő  meg úgy emlékezett rá, hogy a török uralom el őtt is 
oda tartozott. Nép már nem volt, vagy annyira megfogyatkozott a török alatt, 
hogy egy-egy kerület hovatartozását etnikai tényekkel bizonyítani nem lehetett. 
Számtalan szerémségi falu is csak a nevében őrizte meg nemzetiségi múltját, 
amire a maradék magyar lakosság már nem volt képes! 

Aztán voltak korok, amikor egészen furcsa helyzet állt el ő  Szlavónia viszo-
nyában Bécshez, illetve Pesthez. Területileg Horvátországhoz tartozott, ',egyedül 
adózás dolgában jutott magyar kezelésbe — mint Szekfű  Gyula írja —, mert a 
magyar adó sokkal nagyobb lévén, mint a horvátszlavón, ebbe a bécsi hatóságok 
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is szívesen beleegyeztek". S hogy ez a körülmény megint csak ellenszenvet váltott 
ki a magyarokkal szemben Horvátországban és Szlavóniában, nagyon is érthet ő . 
Érezte is az ottani telepes sokáig! 

És mégis mentek. Talán nemcsak azért, mert odaát olcsóbb volt a föld, s 
munkaerőben nagyobb a hiány. Azért is, mert nem volt, aki itt marasztalja őket. 
Az ármentesítés lassúsága, a földterület megosztottsága nem biztosított kell ő  
munkaalkalmat a nincstelen vagy szegény parasztságnak. Maga a vármegye is 
meglehetősen bezárkózott, amikor pedig már az ország figyelme fordult feléje, s 
a fővárosi lapok is boncolgatták a bácskai kivándorlás okait, a megyei közgy űlé-
sek rendre azzal válaszoltak, hogy a mez őgazdaság fejlődik, a kivándorlás csupán 
szezonmunkára szorítkozott, s minden község ',halad és virágzik". 

Aztán épp azokban az években, a századforduló idején, amikor a kivándor-
kis folytán megfogyatkozott a bácskai lakosság létszáma, került sor bels ő  telepí-
tésre a vármegye területén, mint például Gyulafalva és Szilágyi község alapí-
tásával. De ehhez az kellett, hogy a kormány erélye h űtse le a vármegye urainak 
önelégültségét. Szapáry Gyula, Darányi Ignác és Szilágyi Dezs ő  reformpolitikája 
törte meg a vármegye tehetetlen ellenállását. 

A szlavóniai kivándorlást nem ez lassította, hanem az a körülmény, hogy 
ott is felszöktek a földárak, s ott is elegend ő  volt a munkáskéz a nagybirtokos 
földjein. Akik még elmentek, a rokonság vagy a régi igézet hívásának engedve, 
nem voltak többen, mint akik hazajöttek. 

A többiek azonban örökre ott maradtak, s legtöbbjük már nyelvében sem 
őrizte meg származás és szül őföld emlékét. 

De nemcsak a földhiány miatt ment el már régebben a nép. A Bach-korszak 
után a közlegel ők felosztása s a tagosítás súlyos csapást mért a szegényebb 
parasztságra. A bujdosó szegénylegényeket most már kivándorlók követték Ame-
rikába, Németországba vagy legalább Szlavóniába. A viszonylag nagy bácskai 
népszaporulat, amely különben Csanád vármegye mögött a második helyen volt 
az országban, ugyancsak el őmozdította a kivándorlást. Az amúgy is csekély 
holdak száma megoszlott, a harmadik generációban már nem maradt bel őle 
semmi, legfeljebb egy hajójegy az Újvilágba, vagy egy bérlet Szlavóniában. A 
kiegyezés utáni tíz évben negyvenezerre rúgott a bácskai kivándoroltak száma. 

A mezőgazdasági munkák gépesítése is szaporította az agrárproletariátust, 
és míg Nyugaton és a modern állomokban a városok szívták fel a falvak munkás-
feleslegét, a bácskai városok erre képtelenek voltak. F őleg Zombor ipara fejlődött 
csigalassúsággal, a mesteremberek rendszerint maguk dolgoztak, legföljebb egy-
egy inast tartva; gyárak, nagyüzemek nem voltak. Ezért vándoroltak ki f őleg 
Zombor környékéről a paraszti tömegek. 

A vukovári Eltz gróf, aztán Guttmann báró és mások birtokain csaknem 
kizárólag magyar volt a cselédség. A középkorban elt űnt magyar falvak helyett 
új települések jöttek létre az Alfödr ől, a Bácskából és a Dunántúlról odavándorolt 
népből. Akkor népesedett be a Dályai-hegy, s Erd ődtől le a Vukáig magyar aratók 
énekét vitte szét nyáron a szél. 

De nemcsak nincstelenek költöztek át Szlavóniába. A tehet ősebbek meg-
gazdagodni, vagyont szerezni mentek. Ha itt 500 korona volt egy hold föld ára, 
Szlavóniában megkapták 80-100 koronáért. Igaz, hogy nem bácskai televény 
volt, de bíztak benne, hogy majd feljavítják. Rendszerint pusztaság volt, ahol a 
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bácskai gyarmatosok szerencsét próbáltak. Lakott helyekt ől távol, vasúttól is 
messze, istentelen magányban. De lassan ez a magány is feloldódott. Mikor 
elterjedt a hír, hogy érdemes volt hazát cserélni, felkerekedtek a szomszédok és 
ismerősök, úgyhogy esztendőre már nem voltak sehol egyedül. Tanyabokrok 
jöttek létre, amelyek id ővel falvakká n őttek. 

És azért mégsem voltak egészen idegenben. Szlavónia nem ígért annyit a 
bácskai embernek, mint Amerika. Annyit se, mint a szezonmunka Németország-
ban. De búcsúra, lakodalomra, keresztel őre és temetésre mégiscsak hazajöhetett 
az ember, s innen is könnyebb volt eljutni oda. Pláne a közelebbi falvakból, 
Gombosról, Doroszlóról, amelynek lakosai ma is atyafiságos viszonyban vannak 
az ott még megmaradt néppel. 

Mert, mint mondtuk, nem volt könnyű  megmaradni. Hosszú évtizedeken 
át nem volt alkalma az ottani magyarnak anyanyelvén taníttatnia a gyerekét. A 
Julián-iskolák enyhítették valamelyest ezt a hiányt, csakhogy azok túlbuzgósá-
gukban nem elégedtek meg az önkéntes beiratkozókkal. Úgy akarták pótolni az 
időközben asszimilált népet, hogy a közalkalmazottak gyerekeinek is kötelez ővé 
tették a magyar iskolát. Ezzel aztán csak retorziót váltottak ki a két háború 
közötti időben az amúgy is megfogyatkozott nép körében. 

Ma már elvesztette vonzását Szlavónia. Legalábbis az olcsó föld tekinteté-
ben. Mert ma már nem annyira a föld az érték, ami megélhetést s talán jólétet 
biztosít. Az emberi munka kiegyenlítette a megélhetési viszonyokat Szlavónia és 
Bácska között, s ha még mennek oda t őlünk az emberek szerencsét próbálni, hát 
bizonyára onnan is legalább annyian jönnek ide. 

Hogy miért ragaszkodtak a szlavóniai magyarság sorsával törödni akaró 
tényezők valamiféle orientális jelleghez, ki tudná megmondani! Tény azonban, 
hogy nemcsak az új egyesület névadója, Julián barát, de az elnök, gróf Széchenyi 
Béla is Ázsiát járt ember volt. A geológus Lóczy Lajossal szervezett expedíciót a 
múlt század hetvenes éveinek végén, s útjáról és felfedezésér ől háromkötetes 
munkában számolt be, amelyet azóta is számon tart a tudományos világ. Talán 
ezt is, a uszlavóniai magyarság megmentését" is afféle kockázatos expedíciónak 
tekintették. Ily módon kívánták hangsúlyozni, hogy apolitikus vállalkozásról van 
szó. S az oktatás, a nevelés, az ismeretek terjesztése nem mindig mondható 
politikai ténykedésnek. Legföljebb olyankor, ha az oktatás a maga célján túl-
menően nemcsak tanítani akar. S err ől volt szó: a Julián-iskolák megszervezésé-
vel meg akarták menteni a magyarságot az elhorvátosodástól. Mert Szlavóniában 
és, a Szerémségben a magyarság ki volt téve az elnemzetlenítésnek. Ez ellen 
kellett tenni, ezt kellett sürg ősen megakadályozni. 

A Julián Egylet azzal, hogy mintaiskolákat szervezett, kit űnő  tanerőkkel, 
akik a legmodernebb pedagógiai módszereket alkalmazták, túll őtt a célon. Na-
gyobb helyeken és olyan szülők körében, akik élni akartak a gyerekeiknek 
kínálkozó könnyebb érvényesülési lehet őséggel, egyszerre vonzó lett a Julián-
iskola. S hogy nemćsak magyar gyerekeket írattak be már, még jobban elmérge-
sítette a helyzetet. A szellem hódításában talán a nemzeti hódítás ténye is benne 
volt, ha mégoly tapintatosan kezelték is a kényes kérdést. 

A Julián Egylet 1913-ban kiadott nemzetiségi térképe szerint a következ ő  
helységekben működtek magyar iskolák: Čakovci, Erdevik, Hrtkovci, Irig, Mali-
Radinci, Maradik, Marinci, Nikinci, Stari Jankovci, Plati čevo, Šatrinci, Čot és 
Vrdnik Szerém megyében. Aladár-puszta, Donji Miholjac, Antunovac, Budako- 
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vac, Čemernić-puszta, Gaćište, Glozde-puszta, Gradina-puszta, Krivaja-puszta, 
Gornje Kusonje, Vladislavci, Martince-puszta, Nete ća-puszta, Slatina, Starin, 
Terezinopolje, Zdenci-puszta és Zlebina-puszta Ver őce megyében. Babina Gora, 
Daruvár, Dragutinovac, Jamarica, Kreštelovac, Lipik, Cepidlaka, Paliszállás, 
Šupljalipa, Sokolovac Pozsega megyében, míg az egykori Bjelovar-K őrös megyé-
ben a következő  Julián-iskolák nevelték az ifjúságot: Bedenik, Brinjani, Galovac, 
Grubišnopolje, Lasovac, Bršljanica, Velika Pisanica, Narta, Osekovo, Pašijan, 
Zrinjska és Ždala. 

A felsorolt 52 Julián-iskola mellett 10 református egyházközségben meg-
maradtak a felekezeti iskolák. És akkor jött a MÁV, és megnyitotta a nem 
kevésbé korszerű  magyar iskolákat: Zágrábban, Pleternicán, Bródban, Našicén, 
Vinkovcin, Mitrovicán, Rumán, Inđiján és Zimonyban. Az új iskolák megnyitását 
azzal indokolták, hogy a lehelyezett vasutasok gyermekeir ől kívánnak gondos-
kodni. Hogy amennyiben magyar területre helyezik vissza őket, a gyerekek 
zökkenőmentesen tanulhassanak tovább az anyanyelvükön. 

De a MÁV ellen különben is éles propaganda-hadjárat indult a magyar 
szolgálati nyelv miatt. Amikor aztán magyar iskolákat nyitott, a szenvedélyek 
végleg elszabadultak. 

Mert nemcsak magyar anyanyelv ű  gyerekek iratkoztak ezekbe az iskolák-
ba, amelyekbe különvonatok hozták és vitték a tanulókat. Horvát bakterek és 
fékezők is többnyire odaküldték a gyerekeiket. A MÁV azzal védekezett, hogy ez 
kizárólag a szülők szabad elhatározása volt. Hogy majd fels őbb iskolákban 
könnyebben tanulhassanak a gyerekeik. Mert a MÁV ösztöndíjat is adott a 
továbbtanuláshoz. Éppen csak arról nem esett szó, hogy milyen légkörben 
született meg a ',szül ők szabad elhatározása". Pedig ahol a szül ők, gyermekeikért 
aggódva ilyen elhatározásra jutnak, mert csak ez biztosítéka könnyebb érvénye-
sülésre, ott nem nehéz a nemzeti hódítás tényét felismerni. 

Az első  világháború után megszűntek a magyar iskolák, mindössze néhány 
régi református felekezeti iskolában folyt tovább a tanítás magyarul. A több mint 
száz Julián egyleti könyvtár szétzüllött, a magyar tanítókat kiutasították. De az 
a néhány még el ő  horvátországi öreg magyar, aki ezekbe a mintaiskolákba járt, 
máig se felejtette el, milyen kitűnő  oktatásban részesült. 

Ágoston Sándor szerint a horvátországi magyarságban a két világháború 
között a jogtalanság ténye felvetette az áttelepülés gondolatát. Mintha már csak 
az segíthetett volna. De sem a panaszaikat, sem ezt a kétségbeesett kívánságukat 
nem hallgatta meg senki. 

A Julián Egyesület, amelynek elnöke, mint mondottuk, a ',legnagyobb 
magyar", Széchelyi István fia volt, nem érte be iskolák felállításával. Nem tartotta 
elegendőnek, hogy csak a gyerekekkel tör ődjék, akik aztán kikerülve az életbe, 
épp azzal jutottak hátrányos helyzetbe Horvátországban, hogy magyar iskolát 
végeztek. Mert híre járt az ilyesminek, s minden faluban köztudott volt, ki hova 
járt. Az ilyenekkel szemben még fokozottabban nyilvánult meg az amúgy is 
lappangó bizalmatlanság. 

A következő  lépés a szerémségi és szlav óniai magyarok anyagi megsegítése, 
gazdasági helyzetük meger ősítése volt. Így akarták függetleníteni, már amennyi-
re az egyáltalán lehetséges volt. Olyan pénzintézet ugyanis nem akadt, nemcsak 
a maguk vidékén, de távolabb sem, amely hitelt folyósított volna az illet őségi jogot 
nem kapott magyarnak. 
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Az Országos Központi Hitelszövetkezet minden nagyobb helyen fiókot 
nyitott, amelyeket aztán az eszéki rayonigazgatóság ellen őrzött és irányított. Ez 
még nem váltott volna ki újabb ellenszenvet. A huszadik század a szövetkezeti 
mozgalom jegyében kezd ődött, s nemcsak tejszövetkezet, de beszerzési, fo-
gyasztási és önsegélyz ő  szövetkezet is csaknem minden faluban volt Európának 
ezen a részén. Amikor azonban a Szlavóniai Agrár Takarékpénztár 1912-ben 
megalakult, a tiltakozás és gyanúsítás újabb hulláma csapott magasra. 

Állapítsuk meg utólag: nem ok nélkül. Mert amíg a kis falusi hitelszövetke-
zetek csak apróbb kölcsönöket folyósítottak, s filléres betéteket őriztek, ez a 
pénzintézet hosszú lejáratú kölcsönöket kínált földek vásárlására, s azokat a 
földeket ott vette, Horvátországban, magyar pénzen a bevándorolt, legtöbbször 
parcellázott nagybirtokból ugyan, de olykor leszegényedet horvát, szerb vagy 
sokác parasztoktól is. 

Ez már csakugyan többnek látszott nemzetmentésnél, ez már a hódítás 
határát súrolta, s az őslakosság érdekeit sértette. De hát hol kellett volna 
megállnia a támogatásnak, a megsegítésnek? Az elemi polgári jogoktól elütött 
bevándorolt, a kirekesztett és bezárkózásra ítélt horvátországi magyar éppúgy 
élni akart, mint többségi sorstársa, hiszen dolgozott és adót fizetett, miközben 
tiszteletben tartotta a törvényt és az illojalitás határát sem lépte túl szegény. 

Nyílt titok volt, hogy ez a szlavónai pénzintézet budapesti bankok támoga-
tásával és a Julián Egyesület kezdeményezésére jött létre. Ruma, Eszék, Daruvár 
és Našice környékén megszaporodtak a magyar gazdaságok az Agrártakarék 
jóvoltából, amely ily módon a trójai falú látszatát keltette. 

Mert joggal merült fel a kérdés, nemcsak a széls őséges horvát nacionalista 
sajtóban, de a mérsékelt, s őt a kormányhoz közelálló lapokban is: miért nem 
otthon parcelláznak? Miért nem Magyarországon juttatják földhöz a föld nélküli 
magyart? Erre természetesen sehonnan se jött válasz, s a szegény horvátországi 
magyar akarata ellenére, s ártatlanul őrlődött a két feudális ország hatalmának 
malomkövei között. 

Tíz éven át lap is jelent meg, a Szlavóniai Magyar Újság, amely ,ifelszínre 
hozta a szlavóniai magyarság kulturális és egyéb panaszait" — írja Ágoston 
Sándor, megemlítve, hogy az iiegyéb" panaszok voltak a legérzékenyebbek. Ki-
sebbségi lap lévén, s a horvát hatóságoktól független, abban látta célját és 
rendeltetését, hogy harcoljon minden jogtalanság ellen. Tudósítói voltak minden 
nagyobb helységben, ily módon olyan sérelmeket és panaszokat is szóvá tehetett, 
amelyekről központi lapok tudomást sem szereztek. És ott volt a Julián Egyesület 
naptára, a Szlavóniai Magyarok Képes Kalendáriuma, amelyett tízezer példány-
ban adtak ki 150 oldalon, s.olyan olcsó áron, hogy csaknem minden horvátországi 
magyar házba eljutott. 

Az iskolákkal együtt a takarék is, az újság is megsz űnt, 1918 után a 
szövetkezetek jelentős része is felszámolt, s kalendárium se került az ott maradt 
magyarok nagy részéhez. A jogfosztottság most már igazán egyértelm ű  volt, 
minthogy kizárólag a régi Jugoszlávia népelnyomó rendszerét terhelte miatta a 
felelősség. Az asszimilálódásnak sem igen állta már semmi az útját. 

De talán épp ezért volt, hogy 1942-ben ott alakult meg a Pet őfi brigád a 
jogfosztott, nemzetileg is elnyomott népek fiainak soraiból, hogy magasra tartva 
a forradalom vörös zászlaját, kiküzdje a maga szabadságát. Ma már bizonyára 

865 



kevesebben vannak, mint voltak, létszámuk a két háború közötti statisztika 
62 647 magyarjával szemben valószín űleg leolvadt. De tételes törvények védik 
jogaikat, mint az ország népét. 

Úgy szóródtak szét ezek a kis népi szigetek, mint ez is itt, a dályai hegyen, 
akárcsak a sömlyék a buján tenyésző  síkvidéki tájban. Magukban csillognak a 
napfényben, s magukban sötétednek, ha rájuk szakad az égnek borulása. Csupa 
apró közösség, de semmi kapcsolatuk sincs egymással. S így van ez itt vagy 
négyszáz esztendeje. Ha már felkerekednek és otthagyják a magányos szül őföl-
det, messzebbre mennek. Az els ő  világháború alatt is volt, aki meg sem állt Pestig. 
Most a másodikban meg ugyancsak a Duna innens ő  részén kerestek menedéket. 
Néptelenné vált az egész dályai hegy az NDH alatt. Otthagytak házat, földet, 
bútort, mindent, s átkeltek éjszaka a Dunán. Csak az öregek maradtak otthon, 
akiket nem lehetett elvinni se katonának, se Boszniába kényszermunkára. 

Az usztasák ki akarták telepíteni az egész szlavóniai magyarságot, a legve-
szélyesebbnek épp ezt a vidéket tekintették: az erd ődi hegyet, s aztán az egész 
hosszú csíkot Almásig. Érintkezési pontoktól féltek itt, sértette fülüket a másféle 
nyelv, nem bíztak senkiben. 

Most széles aszfaltút köti össze Almást Erd őddel, s az egész dályai hegyet 
közelebb hozza a piachoz, a városokhoz, Eszékhez. A föld, amely itt valamikor 
hihetetlenül olcsó volt, úgyhogy Bácskából és Dunántúlról csapatosan jött a nép, 
mert egy jó tehén áráért öt hold földet is lehetett szerezni a bevándoroltnak, most 
az új úttal egyszerre olyan értékes lett, hogy a hegyoldal egy-egy szebb pontjáért 
minden árat megadnak. 

Nem új telepesek, akik itt akarnak egzisztenciát teremteni. A városiak a 
hétvégi nomádok, akik először csak úgy jönnek, hogy majd este mennek viszsza. 
Aztán egyszer csak ott maradnak, mert takaros villát építettek maguknak, 
némelyek valóságos kastélyt, s úgy rendezkednek be tökéletes komforttal, hogy 
legalább péntektől hétfőig ott éljenek, mint egyébként Európa minden szép 
kilátással rendelkező, természetes táján a városlakók. 

Itt figyelemmel kísérhetjük, hogy a nép megmaradása szempontjából mit 
jelent a bezárkózás, amikor a legáltalánosabb civilizációtól messze s magában él. 
A szép, modern iskola felsőbb négy osztálya állítólag máris megsz űnik, mivel a 
szülők többsége úgy találta, hogy az anyanyelvi oktatásból négy év eleg. 

Tanuljanak meg jól horvátul, hogy ne lehesen eladni őket! — mondja a 
gyerekeiről tréfás könnyedséggel, de komoly nyomatékkal a fiatal, élelmes gyü-
mölcstermelő, aki gyönyörű  új házat épített magának, gépkocsi áll a fészere alatt, 
s televíziója is van Pécs felé forduló antennával. — Most már könnyebb lesz 
bejutni a dályai iskolába is! 

Igen, mert az egész dályai hegy egyetlen hosszú utca. Bartók Béla nevével 
kezdődik Almás fölött, s Pet őfiével folytatódik Erdődig. Itt zajlik az élet trakto-
rok, dömperek dohogásával, itt jönnek-mennek az emberek a csaknem egymás 
mellett álló házak között. A városlakók, az új honfoglalók beljebb húzódtak, a 
szőlőkön túl, a Duna felé fordult villáikkal. Különben magukban élnek, egymás-
sal sem igen közösködve, de oly szoros szomszédságban most már, hogy az ember 
nem is érti, hogyan tudják így megőrizni a magányukat. 

Az őslakókat az anyanyelven kívül is számtalan kötelék fűzi egymáshoz. S 
az új út őket mégis a közösség zárt világából kifelé hívja. S űrűbb, fényesebb, 
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mozgalmasabb közegébe az életnek. Hogy betelepül ők és elvágyók között ennek 
ellenére megmutatkozik a barátság és a békés együttélés számtalan jele, talári épp 
annak tulajdonítható, hogy mind a kett ő  mást akar, nem ütköznek Össze az 
érdekeik. Mintha lenn a mélyben folyó Duna mosná Össze anélkül, hogy észre-
vennék, ami különbség van közöttük. 

,,Vótok vótunk, de kihóttunk 	(Győrfi Ernő) 

A világ legkisebb néptöredékének, az Ingriában élt finnugor vótoknak 
halotti beszédét foglalja magába a kedélyes hangvétel ű, akasztófahumortól sem 
mentes, s talán éppen ezért olyan megborzongató kis vers, amelyb ől a fenti 
mottót kölcsönöztük. Szlavóniában született a vers, félreérthetetlen allegóriával, 
s azzal a népies bonhómiával, amellyel a késő  középkor sírfeliratait fogalmazták, 
így rejtve el mosoly mögé a fel-feltörő  sírást. 

Jöttünk be Eszék külvárosából, Rétfaluból, vigasztalan nyárvégi es őben, s 
ezt hajtogattuk egyre, ezt a vidám magyar trouvaille-t, s csak néztek ránk a 
supermarketban, hogy mit ől vagyunk olyan jókedvűek. Mert senki sem tudta, 
hogy magunkon mulatunk ilyen hevesen, a tréfás rigmust folyton felmondva. 

A lassan már modern nagyvárossá fejl ődő, régi cs. és kir. Dráva menti 
garnizon mind nagyobb területeket hódít, s hogy Rétfalu már negyven-ötven év 
előtt beszakadt, s elválaszthatatlan perifériája lett Eszéknek, azon senki sem 
csodálkozik. Nem, Rétfalu nem falu többé! 

Az Árpád-kori település, mely a szlavóniai szigetmagyarság egykori bástya-
foka volt, ma a legjobb munkásokat küldi az eszéki gyárakba, üzemekbe. Mikor 
még élmunkásokat avattak, mondják elismeréssel, minden második házra jutott 
egy a Petőfi Sándor utcában. Becsülete volt a magyar dolgozónak, mert szorgal-
mas, megbízható, nem lármás, nem felesel ő, munkáját mindig lelkiismeretesen 
végzi, és megadja a kellő  tiszteletet a felettesének. 

A Petőfi Sándor utca Rétfalu főutcája. De természetesen itt se mindenki 
magyar már. Egy emberöltő  nagy idő, s azóta folyik itt a helycsere és azzal a népek 
cseréje. Voltak, akik búcsút mondtak a kapufának, beköltöztek összkomfortos 
lakásba, a központba, otthagyva régi szokást és hagyományt, sz őttest és tulipán-
tos ládát, odahagyva egy kis néptöredék ezeréves múltját, nehéz és idejétmúlt 
életformáját a korszer űbb és európaibb életért. 

Miért? Hát mit tehettek volna? Ragadtak volna bele a reménytelen mara-
diságba, kemény és konok ellenállást kifejtve a szebb és kényelmesebb és civili-
záltabb életformával szemben? Nem, ilyesmit igazán senki sem várhat! 

És voltak viszont, akik Eszékr ől kiköltöztek a Petőfi Sándor utcába, vagy 
pláne Szlavónia egészen mély és távoli vidékeire, ahol olcsóbb volt az élet. Mert 
a házhoz itt van egy kis kert, esetleg krumpliföld, a ház el őtt virág és csend. Eszék 
külvárosában, a Pet őfi Sándor utcában, mintha jóval több öregember élne, mint 
fiatal. Aki törekvő  és fiatal és szebb életre vágyik, az együtt halad a korral, s ebben 
érthetően nincsen semmiféle nemzetiségi meggondolás. Nosztalgia sem. 

De azért megismerni a magyar házakat. Nemcsak a tévéantennáról, hanem 
leginkább mégis arról, hogy egy messzibb id ő  hírmondói. A parasztbarokk 
lekerekített tűzfalai, vagy épp ellenkezőleg, a hegyesre hagyott tet ő, a csapott 
végű, zömök kapubálvány, s a kisajtó a gangon, ahova ki lehet állni ráér ős 
percekben, megnézni, ki jár az utcán — mindez az ősibb ízlés és hagyomány 
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kényszerét, illetve tiszteletét tanúsítja. Aki világos, szell ős, redőnyös ablakot épít 
be, aligha bennszülött, vagy akkor legalább fiatal. 

Hegedűsék is műemléknek nyilvánított házban laknak, s ez nem a legké-
nyelmesebb dolog. Javítani kéne, tatarozni, más fedélszéket feltenni, s rá csere-
pet vagy palát, de hogy nyúljon hozzá az ember, ha védelem alatt áll! Panaszkodni 
tetszik tényleg, kérdezné az ember a kedves, korosabb nénit, vagy menteget őzni, 
hogy még mindig így kell lakniuk? Mert a fiú már, Heged űs Pál a zágrábi 
képzőművészeti akadémiára szeretne beiratkozni, hogy önálló fest ő  legyen, s 
nem a Birografika dolgozója, mint most. 

Tessék nézni a rajzait, ezeket mind munka után csinálta. És akik értenek 
hozzá, mind nagyon dicsérik. Mondják, csak hogy meg nem szólal, akit lerajzol! 
A fénykép nem lehet jobb! 

És csakugyan azonnal felismerjük Oton Župan čičot, az évtizedekkel ezel őtt 
meghalt szlovén költőt a szétszórt hajával s keser űen elhúzott szájával, ahogy 
Božidar Jakac megörökítette. 

Öreg Borka Sándorék viszont nem a ház miatt panaszkodnak, hanem a föld 
miatt, mert tizenhat holdjuk volt, s maradt összesen kett ő. Mert nagy volt az adó, 
a holdaknak meg alacsony az ára, s ha az ember nem akart végrehajtót látni, hát 
el kellett adni most egy holdat, s megint egyet, s így lettek öregek és szegények. 
Közben az udvar elég kicsi, s kert alig van. 

Igen, mert kisajátították a kertet. Kijöttek egy napon az optyinából, s 
elkezdtek mérni, hogy oda majd új, nagy házakat építenek. Pár száz dinárt adtak 
egy szögölért, aztán meg milliókat fizettek a vállalatok, amelyek azokat a sok-
emeletes házakat építették. 

S ott állnak valóban idős Borka Sándorék kertjén túl a hatalmas, modern 
bérházak, ahogy a város könyörtelenül terjeszkedik, s fölébe n ő  mindennek, ami 
régi. 

Az a baj, hogy itt lakunk, az utcának ezen az oldalán és nem a másik 
felén. Mert erre épül a város, nem a Dráva felé. 

,1Vótok vótunk ..." — idéznénk a vidám verset, ha már csak ez a remény 
maradt, hogy a Dráva megállítja az új élet el őretörését, de hát epitáfiummal aztán 
aligha aratnánk sikert a barátságos öregeknél. 

Inkább benézünk a pap nélkül maradt templomba, amelyben csodálatos 
enteriőr vár ránk. Bizonyos Botos János asztalos faragott és magyar motívumok-
kal festett kórusa és páratlan szépségű  szószéke, tetején a fiát saját vérével tápláló 
pelikánnal, a magyar népművészet olyan remeke, amellyel talán csak a nyirbátori 
stallum állja ki a versenyt. Pedig már elmúlt kétszáz éves ez a remekm ű, s a dátum 
arra int, hogy a vidék magyar népművészetének ezt a remekét meg őrizzék. 

És ezzel már ballagunk is csendesen kifelé a Pet őfi Sándor utcából, amely 
a nevében kívánja hirdetni, hogy ez a városrész valamikor egészében magyar volt. 
Még megállunk a kiskocsmánál, amelynek cégére ugyancsak büszken hivalkodik 
a felirattal: „Ma đarska Retfala", de ez most már inkább csak egzotikum, amelyet 
talán észre sem vesz senki. 

Mert maga a falu rég elt űnt és senki sincs, aki sírna utána. Még a vérét 
hullató pelikánmadár sem! 

(1982) 
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PENAVIN OLGA 

A CSILLAGOK ÉS A HAGYOMÁNY 

Az embert mindig, még az ősidőkben, a történelem el őtti időkben is foglalkoz-
tatta az ég, a felettünk domboruló égboltozat és az éjszakai égboltozaton fényesen 
ragyogó csillagok, a hideg fényű, szűziesen tisztának, de mégis titokzatosnak 
tűnő  Hold, a nappali fényt, meleget sugárzó, életet adó, magot, termést érlel ő  
tüzes Nap, mely ősszel — mint egyes helyeken tartják — fasírjába száll", tavasszal 
pedig feltámad. Az égitestek világát mindig fürkészte az ember, mert közelálló-
nak vélte a gyakorlati élethez. A megfigyelés, az évszázados tapasztalat igazolta 
is a fenti véleményt. 

A gyenge és a természet változásainak kiszolgáltatott ember az ókorban 
mindenható, hatalmas földöntúli er ők, bizonyos következetességgel dolgozó 
felsőbb lények vagy ilyenek lakóhelyének tartották az égitesteket. Vallásos 
tiszteletben tartották őket. Megfigyelték ugyanis, hogy a Nap, a Hold helyzete, 
változásai egy-egy nagyobb esemény, áradás, szárazság okozói, a termés b ősége 
is összefügg tehát a Földön kívüli er őkkel. Hogy magyarázatot találjon a titokza-
tosnak tűnő, a titokzatosnak kijáró tisztelet mellett, az ember a maga képére és 
hasonlatosságára, misztikus megszemélyesítéssel, emberi tulajdonságokkal ru-
házta fel őket. Többek között azt gondolta, hogy az égitestek értelemmel bírnak. 
Így születtek az istenekként tisztelt égi er őkről a különféle történetek, mondák, 
regék. Különösen az ókori görögök és nyomukban a rómaiak voltak nagy meste-
rei a megszemélyesítésnek, az égitestekr ől szóló történetek kitalálásának. A Tejút 
pl. egy változat szerint úgy keletkezett, hogy Zeusz, a görög főisten olyan erős 
kisbaba volt, hogy mikor szopott, szétfröcskölte a tejet az égen. A másik változat 
szerint a Tejútban találni egy Hattyú nev ű  csillagképet, mellette látszik a Lant. 
A Hattyú és Lant elnevezés onnan származik, hogy a híres lantos, Orpheusz 
feleségét egy kígyó megmarta, meghalt, lekerült a Föld alá, a halottak birodal-
mába. Orpheusz nem tudta elképzelni az életet a felesége nélkül, akármilyen áron 
vissza akarta hozni az Alvilágból. Hattyúvá változott tehát, de nem tudta elérni 
célját. Ma is ott van a lantja is mellette, a Lant csillag a Hattyú mellett. 

Van egy Prométheusz nevű  csillag is az égen. Nevét egy hasonló nevű  titán, 
Zeusz főisten egy gyermeke nevéről kapta. Ez a titán sok hasznos dolgot tanult 
Athéné istennőtől, többek között a gyógyítás, a hajózás, a matematika és csilla-
gászat tudományát. Mindezt azután átadta az embereknek. A tüzet kérte még az 
emberek számára, de Zeusz, a dörg ő, villámokat szóró, az Ég és a Föld ura 
megtagadta kérése teljesítését. Ezért Prométheusz titokban Athéné istenn ő  
segítségével a tüzes napszekér közelébe repült. Hátulról felkapaszkodott rá, 
lángjával gyorsan meggyújtott egy fáklyát, megvárta, míg parazsa lesz, ekkor 
eloltotta a tüzet, a parazsat pedig elrejtette egy óriás kömény szárába, majd 
leugrott a száguldó napszekérr ől. A sötétség leple alatt visszarepült a Földre, s az 
emberiségnek ajándékozta a lopott tüzet. Zeusz természetesen megbüntette 
tettéért. Prométheusz keservesen bünh ődött vétkéért. 
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A földkerekség szinte valamennyi népénél egyez ő  hiedelmeket találunk az 
égitestekről. A legjellemzőbbek: A Nap és a Hold ellenséges viszonyban vannak 
egymással. A Nap üldözi a csillagokat, a Hold pedig oltalmazza őket. Általános 
az a hiedelem, hogy a napfogyatkozás vagy a holdfogyatkozás tulajdonképpen a 
két viaskodó égitestnek a viadalomban elszenvedett sebe. Elterjedt az a hiedelem 
is, hogy a fogyatkozásokat egy titokzatos lény, a markoláb, illetve valamilyen 
ellenséges égi szörnyeteg okozza: egy id őre felfalja a Nap, a Hold egy részét, majd 
kihányja az elfogyasztott részt, így kiegészül a megsebzett égitest. Általános hit 
volt, hogy az emberek sorsa meg van írva a csillagokban, s ez ellen nem lehet 
tenni semmit. Gyakran emlegették azt a hiedelmet is, hogy az égitestek a Földr ől 
az égbe költözött lelkek lakóhelyei vagy átváltozásai, újjászületések alakjai. Sok 
átváltozási regének, mondának forrása az efféle hiedelem a primitív népeknél. A 
magasabb szellemi fejlődésű  népeknél a Nap, a Hold megkülönböztetett tisztele-
téről tudunk. Gondoljunk csak az egyiptomiak Rá nevű  napistené re vagy Asszíria, 
Babilónia, India, Kína, Közép- és Dél-Amerika népeinek megfigyelésen alapuló, 
kezdetleges tudományosságú nap- és holdtiszteletére. (Azt hitték, a Nap, a Hold 
az ember sorsára dönt ő  hatással van.) De nemcsak ezek, hanem a bolygók, az 
üstökösök, a hullócsillagok, az állócsillagok is a régiek hite szerint, de az új, a 
modern ember asztrológiai tudása szerint is, hatnak az ember sorsának alakulá-
sára. Az üstökösök megjelenése pl. háborút, esetleg a világ végét jelenti, vélték a 
történelem folyamán. Különösen régen egész hisztéria tört ki egy-egy üstökös 
megjelenését várva. A hullócsillagok lehulltakor pedig a hiedelem szerint egy 
ember hal meg, az, akié volt ez a csillag. Mások szerint ilyenkor egy rab szabadult 
börtönéből. 

Őseink is valamikor a messzi múltban a reális megfigyelések mellett szám-
talan hiedelem, irreális tartalmú tudás birtokában szintén él őlényként elevení-
tették meg és tisztelték a Napot, a Holdat, a csillagokat. A mesék, babonák, 
ráolvasások, hiedelmek a tanúi és még ma is beszédes tanúbizonyságai e hiede-
lemnek. A Nap személy, isten. Fényének megsz űnte, a naplamente azért követ-
kezik be, mert .este lecsúszik a zsíros padon", beleesik a tengerbe, de reggelre 
kelve újra frissen árasztja el fényével a Földet. A fogyatkozásnak is megvan a 
maga oka. Egy nagy madár, a markoláb eszik bel őle, megemészti a világosságot, 
de később kiadja magából, erre újra fény önti el a világot. Ürügön még ma is azt 
tartják, hogy egy kígyó falja fel egy részét vagy az egészet, azért van sötétség. Sok 
magyar népmesében, a jugoszláviai anyagban is, sárkány rabolja el a Napot, a 
Holdat. A meseh ősnek le kell győznie a sárkányt, hogy ismét felragyogjon az 
éltető  Nap és az álomhozó Hold. 

A holdfoltokban holdtöltekor szintén él ő  alakot véltek felfedezni őseink. 
Mesélték, hogy Dávid király hegedűjének hangjára Cicelle táncol a Holdban. A 
Bánátban élő  székelyek szerint egy botjára támaszkodó pásztor szárítja kapcáját 
a bokrokon, várja, hogy megszáradjon. Mások azt mondják, hogy egy asszony 
meg egy ember látszik a Holdban. Az ember hátán egy venyigecsomó látszik, az 
asszony meg térdelve imádkozik. De látnak kaszás embert, cigányprímást (Do-
roszló), bikát, legelő  bikát (Bezdán) is. 

A Göncölszekér csillagképben egy jótékony táltost vélnek felfedezni egye-
sek. A táltos valamikor, réges-régen szekerével járta a világot, gyógyított. Egyszer 
eltört a szekere rúdja. Kérte az emberek segítségét, de mindenki elfordult t őle. 
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Azóta törött szekérrúddal jár. Azt is mondták őseink, hogy a Göncölszekérhez 
van kötve az égbolt, és az húzza körbe az eget. A Kisbéres nev ű  csillagban Ülő  
hajtja a szekeret. A Tejútról az volt a vélemény, hogy szalmával van beszórva, a 
csillagok a szalmaszálak. Szent Péter szórta el a szalmát, mikor üldözték, hogy 
eltüntesse a nyomokat. A Sánta Kata (Sziriusz) csillagkép Katája eredetileg nem 
sántított, mondják. Ő  vitte az ebédet nyáron az arató Kaszásnak (Orion), de 
egyszer belelépett a letett kaszába, azóta biceg, sántikál. 

Őseink emberi tulajdonságokkal ruházták fel az égítesteket. Ezért mondják 
például, hogy a Nap felkél, lemegy, delel, süt, pirít, éget, lenyugszik, lehanyatlik, 
sírjába száll. Az áldott Nap jóindulatú személy, aki el űzi a sötétséget, a sötétben 
ólálkodó ártó, rontó gonoszt, betegséget. De nemcsak a Nap viselkedik így, a Hold 
is fogyatkozik, fogy, megújul, csurgóra áll, karikája, udvara van, telik, változik. 
A csillagfényes éjszakában a csillag véd, oltalmaz a gonosztól, vígtiszt nyújt. A 
csillag is feljön, lemegy, halványul a fénye, ragyog, hullik stb. 

A mesékből, hiedelmekből az is kitetszik, hogy őseink a világmindenséget 
egy nagy sátornak képzelték el, melynek a középs ő, merevítő  rúdja az égig érő  fa 
vagy más néven világfa. Ezen jutott fel révületében, eksztázisában a sámán a fels ő  
égbe. Tudniillik a világnak szerintük három rétege van: a legfels ő  az Ég, a középső  
a Föld, az alsó az Alvilág, a Pokol. (A meseh ősök is megjárják e rétegeket!) A 
világfa tetején egy arany gomb van, ez az egész évben látható Sarkcsillag. 

Az égitestekhez fűződő  hagyományokban és a nevekben az öszszes mai 
művelt népnél sok és szembeötlő  egyezés fedezhet ő  fel. Számos csillagképnek 
igen sok népnél a mitológiai személyek neve mellett olyan elnevezés szerepel, 
mely az ősfoglalkozások, a halászat, a vadászat vagy az állattenyésztés, a növény-
világ köréből származik. Ezek mellett van azonban egy sajátos népi nomenkla-
túra is. A magyar népi csillagnevek felt űnő  gazdagságot mutatnak. (Kálmány 
Lajos gyűjtötte össze őket 1893-ban megjelent A csillagok nyelvhagyománya-
inkban című  dolgozatában.) Íme néhány nálunk is ismert, használt magyar népi 
csillagnév: Fiastyúk, Csibéstyúk, Kotlós csillag, Hetevény; Tejút, Szalmás út, 
Cigányok szalmája, Részegek útja, Tündérek útja, Szépasszonyok útja, Rabok 
útja, Hadak útja; a nyári égbolton fényl ő, kánikulát jelző  Sziriusz magyar népi 
neve Sánta Kata, az Orioné Kaszás, mert ó vágja el az élet fonalát, de nevezik még 
Szent Péter pálcájának is. 

A csillag régi neve a XVI. századig húgy volt. Emlegettek pl. Kaszáshúgy, 
Szekérhúgy nevű  csillagot. A népi nevek tájanként változtak. Különösen az 
örökké kint tartózkodó pásztorok ismerték a csillagos eget, valószín űleg sok név 
tőlük származik. 

A természettel szoros kapcsolatban él ő  ember, a juhász, a pásztor egyfajta 
időérzékenységgel bírt. A pásztorok szinte percnyi pontossággal meg tudták 
mondani, hány óra, ha a csillagos égre tekintettek. De a Nap állása és az árnyék 
is időmeghatározóként szolgált. A pásztor órája a csillagos ég, a Nap volt. Az is 
tudott dolog, hogy régen a Hold volt az id őszámítás meghatározója. Holdhóna-
pokban, huszonnyolc napos hónapokban számoltak ugyanis. 

A csillagok hatnak az emberre, vélik sokan. Az illet ő  születésekor uralkodó 
csillagok meghatározzák jellemét, sorsát, természetét. A ma újra divatba jött 
horoszkópok használják fel és ki ezt a hiedelmet! A kalendáriumokban, csíziók-
ban olvashattuk régen, hogy például a július 23. és augusztus 22. között, az 
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Oroszlán jegyében született ember önérzetes, büszke, nagylelk ű, egyenes, küzdő , 
vakmerő; jó vezető, irányító, szeret adni, igyekszik igazságos lenni, nincs humora, 
de van drámai érzéke. Érzékeny testrésze a szív. 

A nép beszél jó Óráról, rossz Óráról, arról, hogy valaki szerencsés csillag alatt 
született, azaz az emberi élet függ őségéről a természett ől, a holdciklustól, a 
holdváltozástól, az éjszaka és a nappal változásától. ',Olyankor, mikor újhold van, 
holdfogyta akar lenni, olyan mérges vagyok, hogy nem tűrök senkit se" — vallja 
egy adatközlő  Bezdánban. 

A csillagok, az égitestek tiszteletére utal az az intelem is, hogy csillagra, 
szivárványra sem szabad ujjal mutogatni, mert elszárad az illet ő  ujja. Hogy ettől 
megmeneküljön, ha mégis bűnbe esett valaki, harapja meg a mutatóujját vagy 
csókolja meg a ház fehér falát. 

A csillagok, az égitestek járásából, a természeti jelenségekb ől levont ta-
pasztalatok a népi meteorológiában, az id őjóslásban, a népi orvoslásban, a 
megelőző  és gyógyító cselekményekben, a rontó, óvó, ráadó, elvev ő  praktikákban 
jelentkeztek. A természetben, a természet közelségében él ő  embernek, a falusi 
embernek évszázadokon át nemcsak alkalma, de jól felfogott érdeke is volt, hogy 
figyelje az időjárás változását, az ezt el őidéző  természeti jelenségeket. Ha változ-
tatni nem is tudott rajta, a gondos megfigyelés mégis valamilyen módon segítette 
mindennapi létfenntartó munkáját. 

A megfigyelésen alapuló reális tapasztalatokat meg is fogalmazták, nem-
egyszer szentenciaszer űen, apáról fiúra továbbörökítették. Így találkozhatunk 
még napjainkban is több-kevesebb egészségügyi, gazdasági bölcs tanáccsal, jós-
lattal, figyelmeztetéssel. Néhány példa például az égitestek viselkedéséb ől leszűrt 
népi időjóslás, hiedelem köréb ől. (A legtöbb a földműves ember számára igen 
fontos eső  megjelenésére utaló jelekre vonatkozik!) Ha a Napnak udvara van, es ő  
lesz. Ha a Nap felhőben megy le, eső  lesz. Ha a Napnak cimborája van (vaknap!), 
eső  lesz. Ha napkeltekor felleges, es ő  várható. Ha a napkelte tűzpiros, akkor 
délutánra megérkezik az es ő, mert haragszik a Nap, haraggal kelt fel. Naplemen-
te után nincs jégeső. Ha naplementekor vörösben megy le a Nap, hideg lesz. 
Napkeltekor ha homályos a Nap, es őt várj. Borult időben ha napnyugtakor 
visszanéz a Nap, szép lesz az id ő. Ha a Hold szarva lefele áll, es ő  lesz. Ha udvara 
van, szintén eső  jön. Mikor az újhold egyik vége lefele áll, es ő  lesz. Száraz lesz a 
hónap, ha az újhold szarva felfele áll. Újholdkor mindig változik az id őjárás, 
megjön az eső, ha előtte szárazság volt, ha es ős, jobbra fordul. Ha nagyon 
fényesek a csillagok, nagyon hideg lesz, ha ritka csillag látszik az égen, száraz 
időt jelent. Mikor halványan látja az ember a Fiastyúkot, es őt várhat. Ha a Kotlós 
csillag körül sok csillag tömörül, megromlik az idő . 

Hosszabb távra is jósolnak az égi jelekb ől. Még a termésre is következtet-
nek: Ha kisüt a Nap Jóraforduló Pálkor, akkor a tél második fele keményebb 
lesz, mint az első. Ha fénylik Szent Pál, minden termés szépen áll, ha pedig havas 
vagy esős, mértékletes esztendőt jelent. Ha farsang keddjén valamennyit fénylik 
a Nap, annyit fénylik az egész hosszú böjtben. Ha pünkösdkor süt a Nap, sok 
bort várhatunk. Ha Szent Ivánkor esik, kevés dió, mogyoró terem. L őrinc napja 
ha szép, sok a gyümölcs és ép. Ha Luca éjjelén csillagos az ég, jó termést várj. 
Karácsonykor a szép, napos idő  száraz nyarat, jó gyümölcstermést, sz őlőtermést 
jósol. 
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A régiek — az idősebbek még ma is — hittek az ősi gyógymódokban, a 
természet ajándékainak gyógyerejében, a természetfeletti er ők segitségében. Az 
ősi, természetfeletti és természeti er őkkel a hajdani primitív kultúrájú n ők álltak 
közelebbi kapcsolatban. Bennük ugyanis er őteljesebb részint a megismerhet ő, 
kézzelfogható, érzékelhet ő  valóság iránti érzék, részint pedig a képzel őerő, a 
fantázia, a titokzatos er ő  megnyilatkozásának, a láthatatlan valóság megnyilvá-
nulási formája felismerésének képessége. A ,,tudósasszonyok" közvetítettek a 
szenvedő  ember és a valóság, illetve a természet vagy a valóságon túlmutató 
természetfeletti erők között a hagyománynak engedelmeskedve. 

A gyógymódok között akadnak tiltott cselekvések is. Az égitestek közül pl. 
a Holdra kell vigyáznia a szülőasszonynak. A szülés után nem szabad a Holdba 
néznie, mert kirázza a hideg. A Hold mellett a Nap is fontos szerepet játszik a 
gyógyításban, a gonosz, az ártó szellemek legy őzésében. A gonoszok, rontók, 
visszajáró lelkek, a boszorkányok ártó tevékenysége naplemente után kezd ődik. 
A kelő  Nap sugarai azonban megsemmisítik vagy vissza űzik őket a gonosz 
birodalmába. Ezért tilosak bizonyos cselekvések naplemente után, viszont aján-
latosak napkelte el őtt. Naplemente után nem szabad kiönteni a gyerek mosdó-
vizét vagy a rontás ellen használt szenes vizet. Ha ki is öntik, járatlan helyre 
öntik, az eresz aljába. Tejet sem szabad kiadni a házból naplemente után, mert 
elapaszt a tehén. Ha gyereknek sebes a szája vagy nagyon nyálazik, akkor Zentán 
három babát csinálnak, azaz ujjnyi vastag fadarabra tiszta fehér ruhát csomóz-
nak. Alkonyatkor kiviszik a gyereket a ganédombra, letérdelnek. A gyereket a 
Nap felé fordítják. A gyűrűs ujjukkal a földre keresztet rajzolnak oldalt, maguk 
mellé. Ugyanazzal az ujjal megérintik a gyerek száját, utána az egyik babát 
megforgatják a gyerek szájában, közben mondják: ',Nap méri nyugovóra, szájfájás 
a ganajba, béka a lukba!" A babát ezután bedugják a trágyába. Újból megteszik 
ugyanezt a második és a harmadik babával is, közben ismételik a ráolvasást. 
Végül keresztet írnak azzal az ujjukkal a földre, amelyikkel végezték a cselekvést, 
majd a gyerek szájához érintik. 

Ha árpa nőtt a gyerek szemén, napkelte el őtt kell a kúthoz menni, a kútkáva 
felett a sarlóval kaszálva háromszor körül kell járni a kutat, közben mondani: 
',Árpát aratok!" Ha valakinek el nem múló sebeit kell gyógyítania, akkor ajánla-
tos, hogy nepkelte el őtt egy garast húzgáljon a sebein, azután elfordulva a 
keresztúton dobja el, biztosan megszabadul a rontás okozta sebekt ől. 

A gyógyfüveket is napkelte előtt kell szedni, hogy hassanak. A termést 
biztosító harmatot is napkelte el őtt szedik lepedővel a meztelen asszonyok a 
mezőn Szent György éjszakáján. 

A gyógyító cselekmények legtöbbször a holdváltozásokhoz kapcsolódnak. 
A betegséget, a betegségdémonokat el űző  ráolvasásokban legtöbbször a Hold 
szerepel, mert olyan nagy erej ű  ráadó és elvevő  felsőbb szellemi lénynek, király-
nak tekintik, aki betegséget, de egészséget is el őidézhet. Ha valaki valaminek, 
betegségnek a pusztulását akarja elérni, akkor fogyó Holdkor, fogyó kedden, 
fogyó csütörtökön kell vele foglalkoznia. Ezért folyamodnak a megszemélyesített 
Újholdhoz, az Újkirályhoz, mint betegséget elvev ő  istenséghez a betegségnek 
máshoz való elküldésére. Az elküldés szövegének sokféle változata él még nap-
jainkban is. Mindegyikben az Újholdhoz folyamodik a kérelmez ő. Szlavóniában 
például Újholdkor küldték el a felnőttek többek között a tyúkszemet, a szemöl- 
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csöt, a sömört, az árpát a szemról, a rontást, miútán az Úhold láttán szemüket 
lehunyva és háromszor jobbra fordulva ezt mondták: „Újhold, Újkirály, engemet 
hívnak lakodalomba, De nem megyek, hanem küldöm ezt!" Ekkor háromszor 
megsimogatták az elküldend őt. Általában a betegséget úgy kergetik el, hogy 
háromszor elmondják a beteg felett a következ őket: „Újhold, Újhold, tied a 
betegség, enyém az egészség!" Gomboson az elküldés szövege így hangzik: 
',Újhold, Újkirály fiát házasítja, Hí engem a lakodalomba, Nem megyek én, 
szemőcségemet küldöm!" Zentán ezt mondják: „Újhód ujujjon, a betegség émuj-
jon!" Hideglelésre a Bánátban a következ őket ajánlják: mikor újul a Hold, ki kell 
menni az udvarra, a Hold felé kell mozdani: „Újhód, Újkirály, a Hód ujujjon, a 
hideglelés émujon!" Ahogyan a Hold újul, a hideglelés elmúlik. Bármilyen beteg-
séget el lehet küldeni ezzel a ráolvasással — tartják Bánátban. 

Az analógiás mágia működik akkor is, mikor azt tanácsolják, hogy a Hold 
növekvő  fázisában vessenek, ültessenek, hogy növekedjen. A betegséget viszont 
a fogyó fázisban lehet eltüntetni. 

Az ember az eget és a természeti jelenségeket figyelve a világ minden táján 
csodálatos történetekbe s űrítette tapasztalatait, megfigyeléseit. Sok kultúrában 
számos legenda, monda, mese említi az égitesteket. A Jugoszláviai magyar 
népmesék két kötetének meséiben is b őven találkozunk az égitestekkel. A szla-
vóniai Kórógyon mondott regösénekben is a szarvas agancsai a téli égboltot 
jelentik, az agancson fényeskedő  gyertyák pedig a csillagokat. 

,Napot láttam én fenkelni, sej, regélöh, regélöh, 
Hódihát láttam én lemenni, sej, regélök, regélöh, 
A kett ő  közt szarvast láttam, sej, regélöh, regélök, 
Egyik szarva a Napba vót, sej , regélök, regélöh, 
Másik meg a Hódikába, sej, regélök, regélöh ... " 

— enékelte a vadászni induló férjét ől búcsúzó szlavóniai asszony a XIX. század 
végén. 

A magyar népdalok természeti kezd őképei között is sok alkalommal talál-
kozunk az égitestekkel, például: ,Feljött már az esthajnali csillag", „Csillagok, 
csillagok, szépen ragyogjatok". Vagy: „Kimögyök a doberdói harctérre, Föltekin-
tök a 'csillagos nagy égre" — panaszkodik a I. világháború katonája. „Két fa között 
kisütött a hódvilág, Az én babám abba fésüli magát" — éneklik Kopácson. „Ha 
meghalok, csillag leszek, Minden éjjel nálad leszek" — mondja a várdaróci szerel-
mes legény. A ',Lement a Nap a szokott járásán. Rigó madár szól a Tisza partján" 
kezdetű  népdalt Kopácson gyűjtötték. ',Búsan süt az Nap, azmikor megnyugszik, 
Bús az, aki babájától búcsúzik" — mondta a bús szerelmes Szlavóniában még nem 
régen is. 

A köszöntőkben is jelen van a Nap. „Feljött á fényes Nap ragyogó sugárral, 
Körülfont mindent gyönyör ű  virággal." Vagy: „Felderült napodnak ragyogó csil- 
laga, Melyben meghasad az égnek hajnala. Hírül adta nekünk az egek postája, 
Hogy eljött napodnak rendelt órája. Áldott az óra, melyben születtél, Áldott az 
óra, melyben neveltettél" — mondják a névnapköszönt ők Laskón az ünneplőnek. 

A közmondások, a találós kérdések között is találunk égitestekkel kapcso- 
latosakat. Íme néhány mutatóba: Fényes, mint a csillag, Szép, mint a ragyogó 
csillag. A csillagokban jár (nem számol a valósággal). A csillagszállóban alszik (a 

874 



szabad ég alatt alszik). Lehazudja a csillagot az égr ől. Fényes a Hold, mégsem 
Nap. Elfogy, mint a holdvilág. Holdvilágnál epret szed (alkalmatlan id őben végez 
valamit). Még nem nyugodott le a Nap (még van remény). A Napnál ebédel 
(sehol). Ne állítsd meg a Napot (ne hazudj)! Mennél magasabb a Nap, annál kisebb 
árnyékot vet (minél magasabb polcon van valaki, annál kevésbé bírálják). A 
napfény nem volna olyan kellemes, ha a sötét éjszaka föl nem váltaná. 

Melyik út nem porzik? — kérdezik. A Tejút — válaszolják. Koszorúslány 
kútba néz. Mi az? Nap. Kék mez őben aranynyáj legelész, mellette egy pásztor 
heverész. Nappal keresem, sehol sem találom. Mi az? A Hold és a csillagok. Hídon 
megyen, nem dobog, vízen megyen, nem locsog. Nádon megyen, nem ropog, 
sáron megyen, nem pocsog. Mi az? Napsugár. A napfényt ől nagyon félnek, csupán 
sötét éjben élnek. Ekkor üröm néz rájuk. Úgy ragyognak, vidámak. Látjuk őket 
nagy sereggel, de eltűnnek minden reggel. Reggel szépen elalusznak, de mindig 
az égen úsznak. Mik ezek? A csillagok. 

A temetéseknél is jelen van az ősi naptisztelet. A halottat lábával napkelet-
nek helyezték a sírba. 

A napsugaras ház homlokzata is a Nap megbecsülésére, tiszteletére utal, 
valamint az a tény is, hogy a házat úgy kell építeni, hogy napkelet fele forduljon. 

Folytathatnánk még tovább adataink sorjáztatását, a témáról való elmél-
kedést, de most tegyünk pontot írásunk végére. 
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BIACSI ANTAL 

PÁLYATÜKÖR 
AZ IFJÚSÁGI RÁDIÓ MINT ÚJSÁGÍRÓMŰHELY 

A szándék 

Egy-egy egyéni életsors, sikeres vagy sikertelen pálya ezernyi szállal kap-
csolódik mások sorsához, igazodik társadalmi adottságokhoz, intézmények mun-
kájához. Az egyéni sors ezek összhatásának dialektikájában alakul ki és halad 
tovább. Személyre vonatkozólag is az ember életpályájának megalapozásában 
egyre nagyobb szerepet kap a munka, a szakma, a foglalkozás megismerkedésével 
töltött időszakasz. Érthető, hogy egy tevékenység káderállományának létrehozá-
sában, kialakításában és fejlesztésében egyre nagyobb szerepe és jelent ősége van 
a káderképző  műhelymunkának. Ezért ezek a ',műhelyek" úgy is mint egyéni 
életpályák megalapozói, úgy is mint társadalomalakító er ői, egyaránt figyelmet 
érdemelnek. 

Az újságírás folyamatos káderképzésében mindig nagyon fontos szerepet 
játszott a fiataloknál, mindenekel őtt a tanulóifjúságnál a szakmával való meg-
ismerkedés, illetve a bekapcsolódás magába az újságírásba. A szakmával és 
hivatással történő  Hismeretségkötésnek", az újságírás ukóstolgatásának", a',kísér-
letező  időszaknak" egyben nagy jelentősége van egy-egy fiatal későbbi pályavá-
lasztásában, vagy akár egész majdani életútjának egyengetésében, kialakítá-
sában. 

A témakörben — az Újvidéki Rádió magyar szerkeszt ősége és a Forum 
Könyvkiadó felkérésére — kis vizsgálatot folytattunk az Ifjúsági Rádió egykori 
lelkes doyen szerkesztőjével, Papp Imrével. Munkánkat azzal a szándékkal vé-
geztük el, hogy hozzájáruljunk a vajdasági magyar nyelv ű  újságírás társadalom-
rajzának kibontakoztatásához. 

A megkérdezettek 

Vizsgálatunk tárgyának kiindulópontja és kritériuma az Ifjúsági Rádiónak 
az a 150 munkatársa volt, aki 1956 és 1985 között legalább egy évnél tovább 
rendszeresen közrem űködött a fiatalok körében oly népszerű  rádióműsorban. 
Ankétunkat teljes körűnek szántuk. Nekik juttattuk el 1985-ben, személyesen 
vagy postán, a vizsgálat koncepciójának megfelel ően, főleg az addig megtett 
pályautat érintő, de a foglalkozásukra vonatkozó adatokon túl is mutató, 27 
kérdést tartalmazó kérd őívet az alábbi tízsoros megjegyzéssel: ',Az Újvidéki Rádió 
ifjúsági műsorainak szerkesztősége és a Forum Könyvkiadó közös vállalkozásával 
— egy rövidebb pályaszociográfián belül — szeretné feltérképezni az Ifjúsági Rádió 
vólt munkatársai szakmai-hivatási pályájának az alakulását. Ezért az Ifjúsági 
Rádió volt munkatársaként járuljon hozzá a vállalkozás sikeréhez, és válaszolja 
meg kérdőívünk kérdéseit. Fáradozásával el ősegíti társadalmi önmegismerésünk 
továbbfejlesztését, ezért köszönjük megértését és segít őkészségét." 

A felmérés résztvevőiről ezúton kapott adatok összegezésése, rendszerezése 
és egybevetése alapján készült alábbi kimutatás, illetve az Ifjúsági Rádió volt 
munkatársainak a kollektív pályaképe. 
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Hála az igen alapos el őkészítő  munkának, az ankét a várakozáson felül 
eredményesen végződött. Figyelemre méltó ugyanis, hogy a legalább egy évet az 
Ifjúsági Rá dió munkatársaként tevékenyked ő  150 személy közül 105 volt ifirádiós 
megfelelően kitöltve visszaküldte a kérd őívet. Ez hetvenszázalékos mintasoka-
ságot jelent, és egyben garanciát arra, hogy a kapott eredmény elhanyagolható 
torzításokkal reprezentálja a teljes sokaságot. (Lásd az 1. számú ábrát.) 

Az általános kép 

A válaszadók között 63 (60 százalék) a férfi és 42 (40 százalék) a n ő. A 
.,pályát" mindannyian középiskolásként kezdték. Az általános képhez az is hoz-
zátartozik, hogy 3-an (2,86%) egy, 10-en (9,52%) két, 22-én (20,95%) három, 17-en 
(16,19%) négy, 16-an (15,24%) öt, 14-en (13,33%) hat, 6-an (5,71%) hét, 5-en 
(4,76%) nyolc, 3-an (2,86%) kilenc és 9-en (8,57%) tíz és több éven át voltak az 
Ifjúsági Rádió munkatársai, vagy a statisztika nyelvén szólva, együttesen átlag-
ban öt évig működtek folyamatosan közre, próbálgatták az újságírói szakmát 
anélkül, hogy főállásban lettek volna a rádiónál. (Lásd a 2. számú ábrát.) 

A legtöbben — 36-an (34,29%) — az 1966-1970-es és 32-en (30,48%) az 
1971-1975-ös időszakban jutottak tudósítói, riporteri, munkatársi szerephez. 
Következtetésként bátorodunk megállapítani, hogy minden bizonnyal ezekben 
az időszakokban — 10 év — fejtett ki maga az Ifjúsági Rádió is legagilisabb 
tevékenységet Ugyanis a válaszadók közül 1956 és 1960 között csupán 10-en 
(9,52%), 1961 és 1965 között 24-en (22,86%), 1976 és 1980 között 17-en (16,19%) 
és 1981 és 1985 között már csak 13-an (12, 38%) működtek közre munkatársként 
az Ifjúsági Rádiónál. (Lásd a 3. számú ábrát.) 

Ezeknek a volt fiatal munkatársaknak — tudósítóknak, riportereknek, 
bemondóknak — átlagos életkora a felmérés idején pontosan 35 év. Egyikük sem 
fiatalabb húsz évnél, de nincs közöttük 60 éves ,,aggastyán" sem. 77-nek (73,33%) 
húsz és harminckilenc év között van az életkora, s csupán 28-an (26,67%) 
tapossák a negyvenes-ötvenes éveket. Mindannyian alkotásuk teljében élik a 
,,férfikor" legjobb éveit. (Lásd a 4. számú ábrát.) 

Annak ellenére, hogy felmérésünk adatai nem tárnak fel globális társadal-
mi folyamatokat, mikroközösségünkre vonatkozólag mégis igen figyelemre mél-
tó képet mutatnak azok az ismérvek, amelyeket sikerült összegeznünk és 
rendszereznü nk. 

A pálya 

Az iskolai-szakmai képzettséget illet ően a kérdezettek majd felének — 
48-uknak (45,71%) — van egyetemi végzettsége, 35-en (33,33%) még nem fejezték 
be egyetemi tanulmányaikat. Közülük 26-an (74,29%) huszon- és harmincévesek, 
és csak 9-en lépték át negyvenedik életévük korhatárát. Ez gyakorlatilag arra 
enged következtetni, hogy az elkövetkez ő  néhány évben szaporodni fog még az 
Ifjúsági Rádió volt munkatársai között azoknak a száma, akik egyetemi végzett-
séggel rendelkeznek. Továbbá a felvételben szerepl ők között 8-nak (7,62%) van 
főiskolai végzettsége, 5-en (4,76%) még f őiskolai hallgatók vagy nem fejezték be 
a főiskolát, ugyancsak 8-an (7,62%) végeztek el valamilyen középiskolát, s csupán 
1 személynek (0,95%) nem sikerült befejeznie középiskolai tanulmányait. (Lásd 
az 5. számú ábrát.) 
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Az adatokból azt is megtudtuk, hogy az Ifjúsági Rádiónak e korosztályából 
7-en (6,67%) szereztek magiszteri rangfokozatot, és 1(0,95%) volt munkatársnak 
van doktorátusa. 

A jelenlegi foglalkozás szempontjából az ankét mintasokaságába került 
ifjúsági rádiósok közül 55 az újságíró, ami 52,38 százalék. Ebb ől szabadon arra 
következtethetünk, hogy a rádiós tevékenység hatása a pályaválasztásra több 
mint nyilvánvaló, amit a ',Mi a véleménye, az Ifjúsági Rádió m űsorában való 
közreműködése hozzájárult-e hivatásának a kiválasztásához?" kérdésre kapott 
válaszok aránya többszörösen meger ősít: 66-an (62,86%) ugyanis azt válaszolták, 
hogy ',Igen", 23-an (21,90%) azt, hogy „Részben" és csupán 16-an (15,24%) vélték 
azt, hogy „Nem". (Lásd a 6. számú ábrát.) 

Ezt a hozzájárulást és pozitív befolyást viszont nem szabad csupán az 
újságírói pályára vonatkoztatnunk, hanem az egyéb, jól sikerült - elégedettséget 
jelentő  - életpályákra is. Ugyanis az újságírók után a legnépesebb foglalkozás a 
tanári pálya. Tizenketten (11,43%) választották hivatásuknak a tanárkodást, s 
csupán kettőjüknél nem j árult hozzá a foglalkozás megválasztásához az Ifjúsági 
Rádióban való közrem űködés. Egyébként hasonlóan vélekedik még az 55 
(52,38%) újságíró közül 3, az 5 (4,76%) jogász közül 1, az 5 (4,76%) lektor közül 
1, a 7 (6,67%) hivatalnok közül 4, a 4 (3,81%) technikus közül 3 és természetesen 
a 2 (1,90%) egyetemi hallgató, akinek ugyanis még nincs hivatása. A többiek 
foglalkozása - akik beismerik, hogy sokat köszönhetnek életpályájuk alakulását 
illetően az Ifjúsági Rádiónak - a következ ő: 5 (4,76%) bemondó, 3 (2,86%) 
társadalmi-politikai munkás, 1 (0,95%) tudományos kutató, 1 (0,95%) tanító, 1 
(0,95%) dramaturg, 1 (0,95%) vágó, 1 (0,95%) pszichológus, 1 (0,95%) óvón ő  és 1 
(0,95%) portás. (Lásd a mellékelt táblázatot.) 

Mielőtt még figyelmünket a pályaválasztás körülményeinek valamilyen 
környezeti, tárgyi vagy lélektani elemzésére irányítanánk, elvégezzük a foglalko-
zásról és az iskolai végzettségr ől szóló statisztikai adatok összevetését. Nem 
véletlenül. Környezetünkben ugyanis az újságírókra vonatkozólag él egy olyan 
hiedelem, hogy zömmel még mindig a bukott egyetemi hallgatók, a tanulmányai-
kat be nem fejezett félértelmiségiek soraiból kerülnek ki. Az adatok beszédesek: 
Az 55 újságíró közül 3-nak van érettségije, 5-nek f őiskolai, 20-nak pedig egyetemi 
végzettsége. A többiek (még) nem fejezték be tanulmányaikat. Köztük 3-an a 
főiskolát, 24-en pedig az egyetemet. A számok nyelvén: a felvételünkben jelenlev ő  
újságírók 54,50 százalékának nincs kell ő(!) iskolai végzettsége. Ez volt a helyzet 
a felmérés idején, de tekintettel arra, hogy a kérdezettek többsége a 20-39 éves 
korcsoportba tartozik, a helyzet a közeljöv őben bizonyára valemelyest javulni 
fog. 

Egyébként az iskolai végzettség tekintetében a többieknél az arány a 
következő: tanulmányait befejezte/nem fejezte be tanár 12:1, hivatalnok 5:2, 
jogász 5:0, lektor 4:1, bemondó 2:3, technikus 2:2, társadalmi-politikai munkás 
2:1, egyetemi hallgató 0:2, tanító 0:1, dramaturg 1:0, tudományos kutató 1:0, vágó 
1:0, pszcihológus 1:0, óvónő  0:1 és portás 1:0. 

Az eddigi adatok ismeretében - véleményünk szerint - beigazolódott az a 
feltevés, hogy a hosszabb id őn át tartó közreműködés az Ifjúsági Rádióban 
felvételünk résztvevőinek többségénél egyenesen kihatott az újságírói pályára 
történő  „sodródásra'. Más szóval ez azt jelenti, hogy akik tizenévesen megfordul- 
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tak az Ifjúsági Rádióban, netán huzamosabb ideig munkatársi sikerélményben is 
részesültek, nagyobb valószín űséggel lettek újságírók, vagy választottak rokon 
szakmát (5 lektor, 5 bemondó), mint azok, akik a pályaválasztás pillanatában 
még nem mondhatták el magukról, hogy sok élmény, hatás, önkifejezés, kísérle-
tezés folyamatsorának az eredményeként akarnak újsáírók lenni. Az újságírók-
nál, illetve a rokon szakmákat választóknál a pályaválasztás pillanatában már 
megoldódott a reális választás egyik el őfeltétele — meggyőződhettek róla a 
gyakorlatban, hogy egybevágnak-e az általuk tanúsított érdekl ődés sugara által 
behatárolt munkaterület és az egyéni adottságokkal és képességekkel szemben 
támasztott szakmai követelmények. Vagyis tudhatták, hogy megfelelnek-e a 
szakma kívánalmainak. 

Vizsgálódásunk esetében a legtöbb pályaút kialakulásában a ráhatás folya-
matos volt, s ezt az Újvidéki Rádió munkatársainál egy hosszabb-rövidebb érési 
szakasz előzött meg és készített el ő. Természetesen ez nem zár ki olyan elhatá-
rozásokat, amelyek látszólag minden el őzmény nélkül történtek, de biztosra 
vesszük — még a nemleges választ adó 3 újságírónál is —, hogy egy elmélyült 
vizsgálat az ő  esetükben is kimutatja azokat a ,rádiós" hatásokat, amelyek még a 
tudatos felismerés és elhatározás el őtt közrejátszhattak a kés őbbi pályaválasztás-
ban és szelet fogtak az újságírói pályára való sodródáshoz. 

Az ösztönzés 

Figyelmünket hadd irányítsuk a pályaválasztás még néhány tényez őjére. 
Névlegesen arra, hogy — saját bevallásuk szerint — vizsgálódásunk alanyainál 
miért és miben járult a pályaválasztáshoz az Ifjúsági Rádióban való tevékenyke-
dés. Érdeklődésünket az alábbiakban az általuk megfogalmazott indítékok elem-
zésére irányítjuk: miért járult hozzá az Ifjúsági Rádióban való rendszeres 
szereplés a hivatás kiválasztásához? Mik az indítékok forrásai, a bel őlük előre-
mutató törekvések, igények és célkit űzések? Milyen hívó és alakító er ők hatottak 
a kikérdezettekre az Ifjúsági Rádióban a pályaválasztást megel őző  életszakaszuk-
ban? Melyek voltak azok az ösztönzések, amelyek kedvez ő, esetleg kedvezőtlen 
hatása eredőjeként létrejött az egyéni pályaválasztás? Mert ugyebár nem lehet 
csak a véletlen műve, hogy egy fiatalember több száz foglalkozás közül melyiket 
választja, és ezen belül életének egy-egy szakaszában milyen munkát vagy mun-
kákat végez. 

Ok és indíték nélkül nincs pályaválasztás, nincs hivatás. A választás szabad-
sága nem mindig nagy, s gyakorlatilag nem beszélhetünk az utak és lehet őségek 
széles és változatos sokaságáról. A szerény választás lehet őségein belül nagy 
szerep jutott azoknak az indítékoknak, amelyek az Ifjúsági Rádió szerkeszt ősé-
gének tájoló tevékenysége által felkeltették a fiatalok érdekl ődését, a figyelmet 
magukra vonták, kedvet és ösztönzést adtak a választásra, er őt a tanuláshoz és 
a cél megvalósításához. 

Ha az emberekt ől úgy általában megkérdezzük, mi volt a pályaválasztásuk 
fő  indítéka, eléggé közhelyes válaszokat kapunk. Sokan csak küls ő  okokat 
jelölnek meg — anyagi helyzetüket, a társadalmi korlátokat, családi körülményei-
ket, a környezetük, lakóhelyük nyújtotta lehet őségeket, a szülők elhatározását, 
vagy éppen a véletlennek tulajdonítják a választásukat. Többen az indítékot 
egészen általános vagy semmitmondó dolgokkal jelzik: tetszett a munka, ehhez 
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volt kedve, megfelel őnek látta, érdekelte stb. Nem igy 105 ifjúsági rádiós zöme. 
Az ő  válaszaikból beláthatunk az igazi motivációkba, és azt is tapasztalhatjuk, 
hogy esetükben nem minden indoklás nélkül történt a választás. A legtöbbjüknél 
kialakultak már a szakma iránt ösztönz ő  mozgatóerők támpontjai, és megszüle-
tett a vonzódás érzelmi köt ődése. 

A műhely 

Tudjuk, hogy az 55 újságíró közül csak 3 válaszolt nemlegesen a «Hozzájá-
rult-e hivatásának a kiválasztásához a Ifjúsági Rádió m űsorában való közreműkö-
dés?" kérdésre. Ugyanezt cselekedte az 5 lektor közül 1. Érdemes számba venni 
mind a négy választ. A lektor: «Nem, mert az érdekl ődési köröm szabta meg, hogy 
az Ifjúsági Rádióban dolgoztam."; az újságírók: választás már el őbb megtör-
tént.", «Már »túl öreg« voltam, és kevés ideig maradtam állandó munkatársa.", 
,,Nem volt időm betekintést nyerni." 

Ezzel szemben azok jellemzőbb válaszai, akik jószerével, illetve részben az 
Ifjúsági Rádiónak köszönhetik pályaválasztásuk indítékait, a következ őek: 

Az ríjsáírók: ,,Tulajdonképpen az ifiműsorban ismerkedtem meg a szakmá-
val, nélküle sohasem kerülhettem volna kapcsolatba az újságírással — örök hála 
Imre bácsinak!"; «Itt szerettem meg a szakmát, itt tanultam meg az újságírás 
alapjait."; .,Az ott szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy az Újvidéki 
Televízió bemondója lettem. Ezenkívül az ifirádiós évek alatt megtanultuk sze-
retni és tisztelni a szakmát. Sok ifjú munkatársnak szüksége lenne ilyen ta-
pasztalatszerzésre, mert ma másként viszonyulnak a munkához, hozzáállásuk-
ban nem lenne annyi kivetnivaló."; «Megismertette az újságírás jó és rossz oldalát 
is, így könnyebb volt hivatást választani."; Tanultam, bátorítottak, kedvet adtak, 
s nem utolsósorban lehet őséget a fiatalok számára az olyannyira fontos különc-
ködésre, fontoskodásra,"; «Ez volt és maradt az egyetlen olyan intézmény, ahová 
minden protekció és el őtudás nélkül, szinte az utcáról be lehetett sétálni mind-
azoknak, akiket izgatott az újságírás, a jugoszláviai magyar újságírás, a végek 
végén. Nekem esélyre volt szükségem, és ezt itt megkaptam."; «Rajta keresztül 
ismertem és szerettem meg ezt a munkát."; «Valamib ől élni kellett, s a rádiótól 
ezt megkaptam."; «Felfigyeltek rám a szerkeszt őségben, és munkát kínáltak fel."; 
«Ott láttam és tanultam meg az újságírás fortélyait, titkait, lehet őségeit. Külön-
ben eszembe sem jutott volna újságírással foglalkozni."; ',Ifjú riporterként köze-
lebbről megismertem az újságírást, és megkedveltem."; «Talán az életemben 
először emberségesen viszonyultak hozzám, és számos baklövésem ellenére bíz-
tak bennem." 

A bemondók: ',Ott ismerkedtem meg a jelenlegi foglalkozásommal."; «A 
rádióból kerültem a tévébe, és amit a rádióban megtanultam (újságírást, olvasást 
a mikrofon előtt), a későbbi munkámban nagy segítségemre volt."; «Szerintem a 
bemondói és az újságírói munkakör szorosan kapcsolódik egymáshoz. Az én 
esetemben az élethivatás a gyermekrádióban pecsétel ődött meg. Először úgy 
jelentkeztem, mint kistudósító, a hatvanas években már mint kisbemondó, 
azután néhány gyermekversemet hallhatták a hallgatók. Ez volt a kezdet. Utána 
következett az ifirádió. Érdekes, hogy itt kevésbé mint m űsorvezető-bemondó, 
inkább mint felolvasó és újságíró m űködtem közre." 
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A lektorok: •iÍráskészségem kifejlődését, no meg a hivatástudat kialakulását 
sokban elősegítette."; «Tulajdonképpen újságíró akartam lenni."; ..Megkedveltem 
a szerkesztőségi munkát." 

A tanárok: ,.Az Ifjúsági Rádió tudósítójaként megtanultam, hogy az ember-
nek mindig van mondanivalója, átadni valója. Jelenleg a tudás átadása a felada-
tom."; „Hatott rám az Ifjúsági Rádió, de én több forrásból merítettem."; »Igen 
közel hozott az irodalomhoz és az emberekhez."; .Akkor hallottam igazán, milyen 
sokat beszélnek környezetünkben helytelenül és csúnyán."; „Szellemileg mozgé-
konyabbá, társadalmilag érzékenyebbé tett, és sikerélményt jelentett."; ',Szoro-
sabb kapcsolatba kerültem az irodalommal és a művészetekkel."; «Hatása alatt 
akkor döntöttem végleg, hogy a gyerekekkel szeretnék foglalkozni, tanítani 
őket."; ,Egy sor mindenfélébe betekintést nyertem: a képz őművészetben foglal-
koztam kommunikációs megoldásokkal, modern módon és felfogásban, elég 
magas szinten, alkotások formájában. Minden hatott rám, amit a sajtóról meg-
tanultam, és az alkotás öröme és a csoportmunka is lehet jellemességre, felel ős-
ségtudatra nevel ő, kollektív mű  ..." 

A jogászok: „Megismertem sok összefüggést, például azt is, hogy ne az 
újságírást válasszam hivatásul."; «Az újságírói életcél miatt mentem társadalom-
tudományi szakra (jogra), az Ifjúsági Rádió miatt költöztem Újvidékre."; «Meg-
ismertette velem az újságírás szépségét gondjaival együtt, ráébresztett, milyen 
értékes feladatokat oldhatok meg, hogy hozzájáruljak világunk kiépítéséhez. Más 
szóval: érdekessé tette az életemet." 

A dramaturg: «Az Ifjúsági Rádióban is a drámai rovatot vezettem." 
A vágó: «Itt ismertem meg az újságírás, a riport, a m űsorkészítés alapfogal-

mait, ami jelenlegi munkámban is segít." 
A tudományos kutató: ,.Innen indultam. Itt ismertem meg sok érdekes 

embert, és itt ismerkedtem meg vonzó formájában az újságírással." 
A pszichológus: ',Objektivitásra tanított, ami hivatásomra rendkívül fon- 

tos. ti 

A hivatalnokok: ',Viszonylag rövid idő  alatt sokrétű  áttekintést nyertem a 
körülöttem zajló mindennapokról."; «Gazdasági kérdésekkel foglalkozó újságíró 
szerettem volna lenni."; «Hozzájárult a társadalmi jelenségek és események jobb 
meglátásához, a lényeg és jelent őség felismeréséhez. A tudósítói munka jelentette 
számomra az első  találkozást és kapcsolatot a társadalmi tevékenységekkel." 

Ennyit közvetlenül a ,műhelyről", ahol útravalójukat szedték tarsolyukba 
az Ifjúsági Rádió volt munkatársai. 

Az újságírás 

Vizsgálódásunk következő  szakaszában arra igyekszünk választ kapni, 
hogyan vélekednek ma az Ifjúsági Rádió egykori munkatársai az újságírásról. 
Nagyobb részük arró vall, amit napról napra csinál. Ugyanis a 105 megkérdezett 
közül a felvétel idején 72-en (68,57%) foglalkoznak újságírással (köztük hivatás-
szerűen 55-en — 52,38%; tudósítóként pedig 17-en — 16,19%). (Lásd a 7. számú 
ábrát.) 

Kérdésünkkel nem szándékoztunk többet megtudni, mint miként tekinte-
nek az egykori fiatal amat őr kollégák mai hivatásbeli státusuk pályaszakaszából 
a közéletben annyira ellentmondásosnak ítélt foglalkozásra — az újságírásra. Túl 
a napi problémákon a szakmával kapcsolatos véleménytendenciákat igyekeztünk 
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megragadni, és túl a szubjektív vélekedéseken úgy tudtuk meg kérdésünkre a 
válaszlehetőségeket, hogy általában annak módja szerint alakuljon az újságírásba 
belekóstolt véleményezők válaszainak megoszlása, hogy általános sztereotípiákat 
erősítsünk meg az újságírás természetrajzához. A közhiedelemben elterjedt né-
hány általános vélemény alapján formálunk jogot az általánosítás szándékával 
irányított kérdés megfogalmazására és az el őre megadott válaszok felkínálására. 
Azt reméltük, hogy a válaszadók véleménye az adott keretbe belefér. Kérdésünk 
így szólt: ',Mi a véleménye az újságírói hivatásról?" A válaszlehet őségek pedig a 
következők voltak: 1. Olyan, mint a többi szakma."; „2. Nincs megfizetve."; 
.3. Jól lehet vele keresni."; .4. Sok bajlódással jár."; .5. Kényelmes életet biztosít." 
és .6. Veszélyes foglalkozás." 

Kérdésünket mind a 105 véleményez ő  megválaszolta, de csak 10-en (9,52%) 
fogadták el azt, hogy az újságírás „olyan, mint a többi szakma"; 29-en (27,62%) 
állítják, hogy ',nincs megfizetve". Senki sem vélekedett úgy, hogy 'jól lehet vele 
keresni"; s csak 11-en (10,48%) jelentették ki, hogy ',sok bajlódással jár". Egyetlen 
kérdőíven sincs megjelölve, hogy netán 'kényelmes életet biztosít", de 11-en 
(10,48%) igenis',veszélyes foglalkozást" látnak benne. A többiek — 44-en (41,90%) 
— arra formáltak maguknak jogot, hogy saját bejegyzéssel mondják el vélemé-
nyüket az újságírói hivatásról. (Lásd a 8. számú ábrát.) 

A válaszok egy sajátos mozaikot alkotnak, amelyben sok a hasonló szín és 
a hasonló forma, de tónusban és alakra mindegyik más, különböz ő  — és ebb ől áll 
össze a teljes kép. Van, aki laikusan csak annyit állapított meg, hogy ',kreatív 
szakma", a másik még hozzáteszi: amit csak megfelel ő  lelkesedéssel lehet 
csinálni, egyébként megkeseríti az ember életét." Hogy nem egy leányálom, azt 
egyébként többen is állítják: ',Taposómalom. Nagyon kiszolgáltatott szakma, 
sokat kell alkalmazkodni, és sokszor el kell hallgatnia az embernek a véleményét, 
nem írhatja meg azt, amit gondol." és ',Nem mindig arról és úgy ír az ember, amiről 
és ahogyan akarna ..." Ettől függetlenül: ',Aki szereti a mozgalmas, változatos 
életet, annak ideális foglalkozás, egyébként rengeteg idegeskedéssel jár." Emel-
lett meg: ',Nehéz és felel ősségteljes hivatás és nincs eléggé megbecsülve." Ezért: 
.Szeretni kell, akkor minden rendben van vele, de könny űnek igazán nem 
mondható ..." Egyszerűen: ',Hivatásnak kell tekinteni a szó igazi értelmében, és 
akkor a többi kevésbé fontos." Pro: „Hivatás — annak, aki szereti, viszont a 
kollégák hetven százalékának csupán olyan, mint a többi szakma." Kontra: ',Nem 
tartom hivatásnak. Ez szakma, amelynek a fogásait ismerni kellene ..." Embere 
válogatja. Egyeseknek hivatás, másoknak szakma. A lényeg: nagy pénzt azonban 
senkinek sem hoz. Vagy mégis? ',Habár nem olyan, mint a többi szakma, nincs 
is kellőképpen megfizetve, és csak kivételesen (kivételeseknek) lehet vele jól 
keresni, mellé sok bajlódással jár, s emiatt a kényelmes életr ől le kell érte 
mondani — egyszóval veszélyes foglalkozás —, mégis szép, sokrét ű, tartalmas és 
dinamikus." Még akkor is, ha „A társadalom idegpályájának a szerepét tölti be. 
Annyi idegeskedéssel jár. De aki megszereti, nem sokat tör ődik vele, hogy nem 
túl nagy a fizetés, nem kényelmes az élete — csinálja." Mert .A jó újságíró nemcsak 
véleményformáló egyéniség, hanem messiás is lehet adott körülmények között.", 
ugyanis „Az újságírói hivatás éppen úgy leköti az embert, mint a tanári a tanárt. 
Ezért szép, tartalmas, izgalmas életet jelent mindkét hivatás. Ihlet kell hozzájuk, 
az Írás és az ember iránti szeretet. Kiállás a kimondott és leírt igazság mellett. Így 
csak az a jó újságíró, akinek az újságírás életet éltet ő  erőt jelent. Az újságíró, a 
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művész, a tanár lelkileg a leggazdagabb személyiségek. De munkájuk sokszor 
fárasztó, lemondást is igényel és nincs megfizetve. Az újságíró részben tanár is, 
a tanár részben újságíró, mindketten az élet tanítómesterei." Az ugyanabban a 
szerkesztőségben dolgozó más szakmabeliek meg-megbocsátanak, még akkor is, 
ha ,,A mi házunkban az iskolázatlan újságíró mindig jobban él, mint az egyetemi 
végzettségű  lektor", mert «Csak olyasvalaki csinálhatja, aki szívvel-lélekkel dol-
gozik. Családos n őnek nem ajánlatos munka." Mindennek ellenére: 1 A legérde-
kesebb és legszebb foglalkozás, csak az vállalja, aki szívvel-lélekkel tudja csinálni, 
az, aki minden más tevékenység elé tudja helyezni, akinek ez a szó: »újságíró«, 
jelent is valamit, nem lehet meggy őződés nélkül csinálni, ez a foglalkozás sok 
mindenre kötelez." 1 A kérdés itt nálunk is csak az, hogy a kijelölt helyével és 
szerepével szemben vagy attól eltér ően milyen szerepet kap az újságírás a társa-
dalomtól, a politikai rendszer tényez őitől. Ám ha nincs eltérés a sajtó deklaratív 
és gyakorlati (napi politikai) küldetésé között, akkor természetesen az újságírás 
a legszebb hivatás a világon. De lehet, hogy mindent ől függetlenül a legszebb": 
„Tartalmilag alulértékelt, fizikailag megterhel ő, idegölő, gyönyörű  hivatás! 
Művelése csak a végsőkig elszánt, megszállott, a szakmába (is) szerelmes egyé-
neknek ajánlatos!" 

Az összegzés 

Ennyit az egyéb vélemények kavalkádjából. Az összerakott tükörcserepek-
ben benne van az is, miért szeretjük és miért nem. Azok mondták el nyíltan és 
őszintén, akik a legilletékesebbek a kérdésben — zömmel újságírók (52,38%), no 
meg azok, akiknek a szíve valamikor odahúzott a szerkeszt őségbe, s talán ma is 
egy kicsit hevesebben dobog a visszaemlékezés meghitt perceiben. 

Talán ennek tudható be az, hogy a kérdésre: «Ajánlana-e az újságírói 
hivatást gyermekeinek?", az Ifjúsági Rádió 105 munkatársának több mint a fele 
— 60-an (57,14%) — azt válaszolta, hogy «Igen", 45 (42,86%) pedig azt, hogy „Nem". 
Azok körében, akiknek pillanatnyilag kenyérkeres ő  foglalkozása az újságírás , 
felvételünk újságírói között ez a véleménymegoszlás gyakorlatilag eldöntetlen — 
28-an szeretnék, ha az újságírás gyerekeikre átszállna, 27-en nem néznék jó 
szemmel, ha az utódok a szülő  nyomdokába lépnének. (Lásd a 9. számú ábrát.) 

Az adatok összevetése és az írásos véleményezés arra enged következtetni, 
hogy az újságírás átkozott, de nagyon szép szakma. Nemcsak azért, mert sokol-
dalú, és lehetőséget ad számtalan témakörben a szellem kibontakozására, hanem 
azért is, mert ugyanakkor veszélyes foglalkozás, és egy családban egy újságíró is 
elég, aki különben sincs megfizetve. 

Végül is — záradékként — már csak arról kellene szólnunk, miért is volt a 
háború utáni vajdasági magyar újságírás m űhelye az Újvidéki Rádió. Err ől min-
den statisztikai, lélek- és társadalombúvár összegezésnél képletesebben szól és 
meggyőzőbben beszél az egyik volt ifirádiós levele arra vonatkozólag, miért 
ajánlaná gyermekének az újságírói hivatást: 

',Újságírói ambíciókkal indultam az egyetemre. Végül mégis jogász lettem. 
A szakmában elért sikereimet azonban dönt ően befolyásolták az Ifjúsági Rádió 
és újságírói tapasztalataim. Ez ma mindennél világosabb számomra. Köszönet 
azoknak, akik az Ifjúsági Rádióban közvetlenül foglalkoztak velem, és hozzáse-
gítettek ahhoz, hogy gondolataimat, álláspontomat, mondanivalómat gördüléke-
nyen, tömören és szabatosan megfogalmazott mondatba f űzzem. Korábban 
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községi ügyészhelyettesi munkámban a benyújtott fellebbezéseimmel kapcsolat-
ban, jelenleg írásos ítéleteimre vonatkozólag - kollégáim részér ől - nemritkán 
elhangzanak kellemesen érintő  megjegyzések, vélemények. Szó szerint: fogalma-
zásomon látszik az újságírói gyakorlat. A m űhely - ahol ezt gyakoroltam - 
kitágította látókörömet, megtanított az egyetemen elsajátított elméletet meglátni 
és érvényesíteni a mindennapok társadalmi-politikai életének gyakorlóterén. 
Például a küldött-testületi tevékenységben. Az igazságszolgáltatásban alkalma-
zott kétnyelvűség megvalósítása során nagy segítségemre van az, hogy az újság-
írásban hozzászoktam a fordításhoz, a szavak és fogalmak értelmi-tartalmi 
elemzéséhez. Elsajátítottam a szótárak és szakkönyvek gyors, rendszeres haszná-
latát. Az újságírás során szerzett tapasztalat óriási el őnyt jelent számomra a 
kapcsolatteremtés és az érintkezés terén. Az interjú-, különösen a rádiós inter-
júkészítésben szerzett gyakorlatom még ma is rendkívül hasznos a munkámban. 
Munkaszervezeti jogászként is, ügyészhelyettesi ténykedésem alatt is és ma, 
bíróként a bírósági eljárás során gyakran kell keresztkérdéseket feltennem, s az 
interjúk elkészítése során begyakorolt figyelemösszpontosítás, felgyorsult gon-
dolkodás, a találó kérdések rögtönzése, szabatos megfogalmazása ma is többnyire 
az újságírás során, hogy ne mondjam, az Ifjúsági Rádióban szerzett tapasztalato-
kon alapszik. (...) Habár nem lettem újságíró, az elmondottak valós tények, 
lehetetlen őket letagadni, elfelejteni." 

Mindezek után kár szaporítani a szót, miért szereti oly sok újságíró olyan 
nagyon a szakmáját, a nyilatkozatok önmagukért beszélnek. 

A felvétel részvevőinek foglalkozása és az Ifjúsági Rádióban 
való közreműködésük hozzájárulása a hivatás kiválasztásához 

Foglalkozás 
Hozzájárult 

összesen Igen Részben Nem 
Fö % Fö % Fő  % FS % 

Bemondó 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 100,0% 
Dramaturg 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Hivatalnok 1 14,3% 2 28,6% 4 57,1% 7 100,0% 
Jogász 2 40,0% 2 40,0% 1 20,0% 5 100,0% 
Lektor 1 20,0% 3 60,0% 1 20,0% 5 100,0% 
Ovónđ  0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Portás 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Pszichológus 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Tanuló 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0% 
Tanár 5 41,7% 5 41,7% 2 16,7% 12 . 	100,0% 
Tanító 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Technikus 1 25,0% 0 0,0% 3 75,0% 4 100,0% 
Tudományos kutató 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 
Társ.-pol. munkás 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 
Újságíró 45 81,8% 7 12,7% 3 5,5% 55 100,0% 
Vágó 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 

összesen 66 62,9% 23 21,9% 16 15,2% LOS 100,0% 
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KALAPIS ZOLTÁN 

ÉLETRAJZI KALAUZ 

BÁLINT ÉS TAMÁS PREDIKÁTOR 

Életrajzi jegyzetünk a kényszerít ő  körülmények folytán rendhagyó lesz, 
mert híján vagyunk a két szerémségi prédikátor és bibliafordító alapvet ő  adatai-
nak: nem tudjuk, mikor és hol születtek, mikor és hol hunyták le szemüket, s 
életpályájuk közbees ő  dátumaiból is csak egyet-kettőt ismerünk, illetve gyanít-
juk, hogy hozzájuk kapcsolhatóak. Így a prágai Károly Egyetem diákkönyvei 
jegyzik, hogy 1399 és 1411 között a cseh fővárosban tanult Újlaki Bálint és Pécsi 
Tansás, akik esetleg azonosíthatók a két prédikátorral, s el őnevük alapján az a 
következtetés is levonható, hogy az el őbbi szerémségi származású, az utóbbi 
pedig dunántúli. 

Mindketten a hitújító Husz János tanítványai az egyetemen, s bizonyára 
hallgatták izzó, anyanyelven mondott, eretneknek min ősített prédikációit is a 
prágai Betlehem-kápolnában, amelyekben egyedül Krisztust ismerte el az egyház 
fejéül, s tagadta a hierarchikus felépítés ű  szervezetet, s megkérd őjelezte a pápaság 
létjogosultságát, elvetette a világi hatalmát. 

Szerémségben telepedtek le, illetve tértek vissza, lehet, hogy éppen vala-
melyik tehetős mezőváros tanácsa vagy egyházközsége taníttatta is ki őket. Ez a 
tájegység a XV. században az ország egyik legfejlettebb, legs űrűbben lakott 
vidéke. A Duna és a Száva közti „szigeten" csaknem 1200 települést tartottak 
számon, köztük 33 várat, 34 mez ővárost. Különösen szőlészete, borászata híres, 
de jelentékeny a kézműipar is, a balkáni átmen ő  kereskedelmi forgalma pedig 
számottevő. A speciális tudást igényl ő  kézművesek, a “borosemberek" és a kal-
márok száma szokatlanul magas, így aztán rátermett termel ő  rétegről, hovato-
vább művelt, az újra fogékony népességr ől beszélhetünk. 

Egy ilyen virágzó közegben, Kamancon (Kamenica) kezdte vagy folytatta a 
két papdeák a huszita tanok terjesztését, amelyek a már említett okok mellett 
azért is termő  talajra találnak, mert itt, Bosznia közelsége miatt, nem ismeretle-
nek a bogumil, a patarén eszmék sem. 

Igehirdetésük egyik célja a feudális intézményrendszerhez tapadó egyházi 
szervezet megrefomálása. Érveiket magából a Bibliából merítették, s ezért lefor-
dították, hogy közkinccsé váljon. Így aztán a hív ők is láthatták, hogy a Bibliában 
szó sincs a főpapok világi hatalmáról, a hatalmas földbirtokokról, de még a 
feudális szolgáltatásokról sem — a dézsmáról, a robotról, a pénzadóról —, annál 
több viszont az alázatról, az érdek nélküli szolgálatról, a szegénységr ől. Az egyház 
már az ilyen értelmezések lehet ősége miatt is tiltotta átültetését a nemzeti 
nyelvekre, csak a latin fordítás hitelességét ismerte el. 

A huszita tanok, de a bibliafordítás ténye is kiváltotta a római kúria 
beavatkozását, inkvizítort küldött a vidékre, aki aztán a hitvitákat t űzzel-vassal 
elnémította. Prédikátorainkat is ',együgy ű  teológusoknak" és uszíntiszta eretne-
keknek" nyilvánították, s a máglyahalált csak úgy kerülhették el, hogy 1439-ben, 
kamanci híveikkel együtt, Moldvába menekültek. ',Ahová mi megyünk — ezeket 
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a szavakat adta Bálint pap szájába Burány Nándor a Kamanci Balázs című  
történelmi regényében —, oda nem ér el sem a magyar király, sem a pápa hatalma. 
Szabadon hirdethetjük hitünket, az apostolok tanítása szerint élhetünk, nem kell 
a római püspöknek dézsmát fizetnünk. S ne higgyétek, hogy ott egyedül leszünk. 
Erdélyben hallottam, hogy sok magyar falu van ott. Akiket hitükért üldöztek, 
meghurcoltak, mind odamenekültek ..." 

Bálint és Tamás, akik az els ő  magyar bibliafordítás munkáját 1430 táján 
kezdték el, itt, Moldvában fejezték be feltehet ően 1441-ben, azaz 550 évvel 
ezelőtt. Hogy átültették-e a teljes Bibliát, azt a kutatóknak nem sikerült megál-
lapítaniuk, egyes részeinek másolatát azonban a Bécsi kódex (1450 körül), a 
Müncheni kódex (1466) és az Apor-kódex (a XV. század végén) lapjai fenntartot-
ták. 

Teljesítményünk előtt zászlót hajt a mai tudomány: új szavakat kellett 
alkotniuk, az ún. mellékjeles helyesírást kellett meghonosítaniok, hogy a vállalt 
feladatnak eleget tudjanak tenni. „A huszita bibliafordítás szinte a kés őbbi 
nyelvújító mozgalmakhoz hasonló er őfeszítés volt, fordulópont az írott magyar 
nyelv és a magyar nyelvű  irodalom történetében" — írja Klaniczay TiborA magyar 
irodalom történetében (1964). 

Külön értéke fordításunknak, hogy b őven merítettek az akkori él ő  
nyelvből, annak kialakult, maihoz hasonló szókincsváltozataiból. Több mint 
ötszázötven évvel ezel őtt, a török pusztítás el őtt, a két prédikátor Miatyánk-for-
dítását véve alapul, így beszélt a népes, pallérozott nyelvű  szerémségi magyarság: 
',Mi atyánk, M vagy mennyekben, szenteltessék te neved. Jöjjön te országod, 
legyen te akaratod, miként mennyben és azonként földön. Mi mendennapi 
kenyerönket adjad münékünk ma. És bocsássad münékünk b űnünket ..." 

CSUKA ZOLTÁN 

Csuka Zoltán (Zichyfalva, illetve Plandište, 1901. szeptember 22. — Buda-
pest, 1984. március 23.) a magyar irodalom termékeny mívese, a jugoszláviai 
magyar irodalom alapozója, a két ország kapcsolattörténetének pedig egyik 
legtekintélyesebb alakja volt. Kortársai, munkásságának jó ismer ői még életében 
zászlót hajtottak el őtte. Szenteleky Kornél szerint, ami itt nálunk, közvetlenül 
az első  világháború utáni els ő  évtizedben ,,a magyar irodalom megteremtése, 
összefogása, kévébe kötése és talpra állítása körül történt, az sohasem történt 
Csuka Zoltán nélkül. Az ő  csodálatos aktivitása, lankadatlan hite, kifogyhatatlan 
energiája teremtett életformát, megnyilvánulási és fejl ődési lehetőséget a fiatal, 
bizonytalan és gyenge lábakon tipeg ő  vajdasági irodalom számára." Szirmai 
Károly „a vajdasági irodalom örök kovászának" tekintette. Herceg János megál-
lapítása szerint az irodalom szálláscsinálójaként ',modern volt és nyugtalan, tele 
lobogással". Az irodalomtörténet úgy tartja, hogy az itt megjelent hat verses-
könyve (Utak, 1922; Megyünk, 1923; Fundámentom, 1924; Esztendők ütőerén, 
1927; Mindent legy űrő  fiatalság, 1931; Tűzharang, 1931) ',elválaszthatatlanul 
beletartozik a két háború közti jugoszláviai magyar líra egészébe, s annak alap-
jaiba épült bele" (dr. Juhász Géza), de az egész életm űvét is a legjelentősebbek 
között tartja számon: ,mind költői, mind pedig irodalomszervez ői szerepe kivé-
teles helyet biztosít neki a jugoszláviai magyar irodalom történetében" (dr. Bori 
Imre). 
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Csuka Zoltán Bánátban született, Szabadkán járt elemibe (emlékeit ,Mert 
vén Szabadka, áldalak ..." címmel az Életjel jelentette meg), de mégis ',pécsi 
emigránsként" kapcsolódott be a lassan szület ő  vajdasági magyar szellemi életbe. 
Pécsett érettségizett ugyanis, gimnazistaként lapot szerkesztett, két versesköte-
tet adott ki, majd a Tanácsköztársaság bukása után Jugoszláviába, azaz szül őföld-
jére menekült, s eleinte kétkezi munkásként, majd újságíróként kereste kenyerét. 
Folyóiratot, újságot indított (Út, Képes Vasárnap), valamivel kés őbb pedig 
Szenteleky Kornéllal megalapította a Vajdasági Írást meg a Kalangyát. Együttm ű-
ködésükb ől sarjadt ki az itteni irodalmi élet zsenge szára. 1933-ban tért vissza 
Magyarországra, Budapesten saját lapját, a Látóhatár cím ű  szemlét szerkesztette 
1944-ig. A felszabadulás után lelkesen csatlakozott az új rendhez, így a Magyar—
Jugoszláv Baráti Társaság ügyvezet ő  titkára és a társaság lapjának, a Déli Csillag-
nak szerkesztője volt. 1950-ben koholt vádak alapján, jugoszláviai kapcsolatai 
miatt, 16 évre elítélték. 1955-ben bocsátották szabadon. 

Ettől kezdve élénkül fel fordítói tevékenysége, amelynek kezdetei azonban 
visszanyúlnak a húszas évekbe. Hallatlan energiával tolmácsolta a jugoszláviai 
népek irodalmát. Egy hozzávet őleges számítás szerint mintegy 30 000 gépelt 
oldalnyi fordítást tett közzé. Legtöbbet Krleža és Andri ć  műveiből ültetett át —
tizenkéttő, illetve kilenc kötetet. Krleža drámáit — Dudás Kálmán mellett — az ő  
fordításában mutatták be Magyarországon, s ő  ültette át magyarra, Károli Gáspár 
nyelvének szellemében, a zagorjei nyelvjárásban megírt Petrica Kerempuh balla-
dáit, amely magyarul Éjtszakának virrasztója címmel jelent meg. A fordítás 
gondjairól és gondosságáról a szerz ővel folytatott levelezése tanúskodik. Csuka 
Zoltán fordította le el őször idegen nyelvre Ivo Andri ćHíd a Drinán című  regényét, 
az első  német kiadója ebb ől a fordításból ismerte meg a kés őbbi világhíres, 
Nobel-díjas regényt. A legtöbbet fordított szerz ők között találjuk még Miloš 
Crnjanskit, Jakov Ignjatovi ćot és Marijan Matkovi ćot, de rajtuk kívül még 
mintegy 80 szerzőt fordított Szlovéniától Macedóniáig, s tett közzé antológiák-
ban, önálló kötetekben. Az ő  tolmácsolásában került a magyar közönség elé 
Njegoš Hegyek koszorújának új és Ivan Goran Kovačić  Tömegsír című  hőskölte-
ményének első  fordítása. 

Csuka Zoltán opusa mintegy száz kötet, cikkbibliográfiája pedig több mint 
800 címszó. Könyvei között, a fordításai mellett, helyet kapott tizenkét önálló 
verseskötete, köztük gyűjteményes kötetei (Előretolt állásban, 1966; Az id ő  
mérlegén, 1977), továbbá egy regénye Jakov Ignjatovi ć  életéről (Ajugoszláv népek 
irodalmának története). Élete vége felé érdi házában közkinccsé tette a Jószom-
szédság Könyvtárát, amelyben összegy űjtött mindent, ami eddig a délszláv iroda-
lomból magyarul megjelent, s azt is, amit a magyar irodalomból a délszláv 
nyelvekre fordítottak. 

ZRÍNYI MIKLÓS 

Zrínyi Miklós horvát bán (?, 1508 körül — 1566. szeptember 8.), a 425 évvel 
ezelőtt elesett szigetvári h ős azok közé tartozott, akik a mohácsi csata után a 
Habsburgokhoz csatlakoztak, s a császárt szolgálva emelkedtek fel a mohácsi 
csatában elesett zászlósurak, a kiveszett vagy a másik oldalra pártolt történelmi 
családok helyébe. Ezek sorából kerültek ki a vezet ő  világi és egyházi főméltósá- 
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gok: a nádorok, országbírók, bánok, vajdák, tárnokmesterek, püspökök és érse-
kek. A Zrínyiek ugyan az ősi dalmát Šubi ćoktól származtak, de a család három 
országa — Horvárországra, Magyarországra, Ausztriára — kiterjed ő  hatalmát, s 
nemkülönben hatalmas vagyonát, éppen Zrínyi Miklós alapozta meg. A török 
elleni küzdelmekben szerzett érdemeiért Ferdinándtól, királyi adományként, 
megkapta egész Muraközt Csáktornyával együtt. E mellett még gazdagon is 
nősült — első  felesége Frangepán Katalin volt —, de birtokát, kincseit más módon, 
gátlástalan eszközökkel is gyarapította. A kortársi feljegyzések szerint Zrínyi a 
harácsoló feudális úr mintaképe volt, mértéktelenül kapzsi, s nem egy er őszakos-
ság, csalás, sőt gyilkosság is tapad nevéhez. 

E nem túlságosan el őnyös jellemvonások ellenére a Szigetvár védelmével 
és hősi halálával a történelem dics őséges lapjaira jegyezte be nevét. Ennek az 
eseménynek jelentőségét a korabeli feljegyzések, de leginkább a horvát nép dalok 
nagyították fel. Ezekben a bukás ellenére a véd ők hősiességét énekelték meg, 
mint ahogy ez Kosovo esetében is történt. A legendává vált történésekre a költ ő  
Zrínyi Miklós tette rá a koronát: a Szigeti veszedelem című  nagy eposzával 
végképp megörökítette dédapjának emlékét. 

A török szultán 1566 májusában indult Isztambulból magyarországi hadjá-
ratára, vagyis akkor, amikor már levonult a tavaszi ár a folyókon, s a sár is 
felszikkadt az utakon. Augusztus 6-án a tengernyi török had körülzárta Szigetet, 
s megkezdte ostromát. A török források túlzásokban b ővelkedve t,erős és szilárd" 
erődítményként írják le, ',amely négy egymásssal összefügg ő  erős várból és 
kerített erődből áll, amely ritkítja párját a föld kerekségén, s amely telisded-tele 
volt alávaló gyaurokkal és jól megrakva halált hozó s az ítélet napját el őidéző  
ágyúkkal". Az erősség valójában az olasz Paolo Mirandola tervei szerint készült 
olaszbástyás, vizesárkokkal övezett földvár volt, amelynek csak a l őportornya 
épült szilárd anyagból. A várat, a szigeti lakossággal együtt, mintegy 2500 katona 
védte, főleg horvátok. Az ostrom egy hónapja alatt a törökök szinte teljesen 
szétlőtték a várat, az Almás patak vizével felduzzasztott vizesárkokat kiszárítot-
ták, feltöltötték földdel, r őzsével, szeptember 5-én pedig a l őportornyot is le-
vegőbe röpítették. A véd ők tíz rohamot vertek vissza, de végül minden ellenállás 
hiábavalónak bizonyult. A kirohanásra szeptember 8-án került sor. Zrínyi Miklós 
a reggeli órákban, háromszáz vitézével együtt a kartácsra töltött tarackjának 
füstje alatt rávetette magát a törökre. Néhány lépés után kil őtték a lovat alóla, s 
ő  maga is halálos sebet kapott, mellette pedig sorra hullottak el h ű  lovashadna-
gyai is: Nikola Juranić, zászlóval a kezében, Vuk Papratovi ć, Petar Patašić, Csáky 
György, Istvánfy Pál, s a többiek is, mind a háromszázan. 

A török nagyvezér levágatta Zrínyi fejét és elküldte Niklas von Salm 
főkapitánynak, aki a császári hadak élén tétlenül szemlélte Segesvár agóniáját, 
holttestét pedig ismeretlen helyen eltemettette. Szulejmán török császár nem 
érte meg a győzelmet, két nappal a vár bevétele el őtt halt meg díszes tábori 
vezérsátrában. 

SCHMITT JENŐ  HENRIK 

Schmitt Jenő  Henriknek (Znaim, Morvaország, 1851. november 5. — Berlin 
környéke, 1916. szeptember 14.), a hetvenöt évvel ezel őtt meghalt filozófusnak 
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hányatott ifjúkora volt, de a ránehezed ő  kispolgári életmód terhes burkát áttörve 
a századvég egyik nagyobb hatású gondolkodójává vált, a XIX. század utolsó 
évtizedének ,,csodabogarává." 

Édesapjának, a cs. és kir. kapitánynak, az egyik katonai mérnöki akadémia 
tanárának korai halála után a zombori származású anyja, Balla Karolina, vissza-

költözött szülőhelyére, úgyhogy Schmitt Jen ő  hétéves korától Zomborban nevel-
kedett, itt járt elemibe, a középiskolát pedig Budán, majd Temesváron látogatta, 
ahová tiszti árvaként katonai iskolába került, de betegsége, meg furcsa nézetei 
miatt is, eltanácsolták ettől a pályától. A következ ő  évben visszakerült Zomborba, 
vármegyei tollnok lett, majd a kir. törvényszék írnoka. Közben, 1870-ben, érett-
ségi vizsgát tett a szabadkai f őgimnáziumban. 

A fiatal hivatalnok hallatlan energiával ismerkedett korának filozófiai 
gondolataival, Hegel, Marx, Nietzsche, Bakunyin, Kropotkin, Tolsztoj bölcseleti 

műveivel. Életrajzírója, Migray József szerint Zomborban teljesen visszavonultan 
élt. ,.Két fiatalember szeg ődik hozzá, Juhász Gyula és Juhász Árpád fest őművész; 

ők hárman lesznek a város — különcei" — írja. Bányai János kutatásaiból tudjuk 
(Adat Schmitt Jen ő  Henrik zombori éveihez. Hungarológiai Közlemények, 10. 
sz.), hogy ez a baráti kör valamivel tágabb volt. Így kapcsolatot tartott fenn Rónai 
Istvánnal, a prigrevicai pap-költ ővel, aki a szerelem örökkévalóságáról énekelt, 
s akinek aforizmagyűjteményét a már befutott bölcsel ő  látta el el őszóval. 

Az ismeretlenség homályából 1887-ben, harminchat éves korában bukkant 
fel, amikor egyik pályamunkáját a berlini filozófiai társaság kitüntette, s kiadvá-
nyai közé felvette. Ekkor felfigyeltek rá a közoktatási minisztériumban is, maga 
Trefort Ágoston eszközölte ki az egyetemi ösztöndíjat. Nem sokkal kés őbb, 
1888-ban, már bölcsészdoktorrá avatták Budapesten. Schmitt sikereit 1889-ben 
Papp Dániel méltatta a zombori Bácskában. Budapesti el őadásait, Kosztolányi 
Dezső  szerint, világfiak, széplelkek, tolsztojánusok, szocialisták, meg „szelíd 
növényevők és teozófusok" látogatták. Eszmevilágának nyomai azonban kimu-
tathatók az irodalmi megújhodás nemzedékének két olyan ismert tagjánál is, 
mint Juhász Gyula és Komjáthy Jen ő . 

Schmitt újgnoszticizmus néven foglalta össze gondolatrendszerét, amely-
ben hindu misztikus eszmék, anarchista tanok, Nietzsche és Tolsztoj tanításai 
keveredtek egymással. Csakhamar a tolsztojánus színezet ű, az anarchistákkal 
kacérkodó intellektuális áramlat vezére lett, de eszméi az i'anarchoszindikalisták" 
és a ',forradalmi szocialisták" révén utat találtak a munkásmozgalomba is, a 
zendülő  földmunkások fegyverévé váltak. Maga is csatlakozott Várkonyi István 
',független szocialistáihoz", akik aztán ceglédi kongresszusukon jórészt Schmitt 
befolyására az állam er őszakmentes megszüntetése mellett törtek lándzsát, azaz 
az államnélküliségről, a pártnélküliségről, a felekezetnélküliségr ől vallott anar-
chista eszméket próbálták átültetni a gyakorlatba. A hatalmi er őszak szervezetét, 
az államot Schmitt korábban teljes elméleti fegyverzetben támadta, az általa 
szerkesztett folyóiratok is ilyen címet viseltek: Állam Nélkül, Ohne Staat, 
Erőszaknélküliség. Az államot olykor szervezett rablóbandához hasonlította, 
úgyhogy többször bíróság elé állították, de minden esetben fel is mentették. 

Az agrárszocialista mozgalmak kudarca után Németországba költözött, s 
visszavonultan, több könyvben foglalta össze filozófiai nézeteit (DieGnosis — 
I—II. Leipzig—Jena, 1903-1907). Ő  is azok közé a gondolkodók közé tartozott, 
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akik elméleti műveikben, de gyakorlati tevékenységükkel is azt próbálták bizo-
nyítani — persze eredménytelenül —, hogy az utópiát tartós, m űködő  valósággá 
lehet változtatni, azaz fából vaskarikát lehet faragni. 

NYÁRY FERENC 

Nyáry Ferenc vegytantanár, az 1846-ban alapított nagybecskereki f őgim-
názium jeles professzora, mez őgazdasági szakíró és feltaláló száz évvel ezel őtt halt 
meg (Nagykőrös, 1837. július 1. — Nagybecskerek, 1891. szeptember 14.). Amikor 
tizenöt évvel korábban, 1876-ban, ,.a város által választott világi tanítóként" a 
Bega-parti város tanintézetébe lépett, a kilenctagú tanári karban olyan tudós 
férfiak működtek, mint Domokos Jen ő  igazgató, kegyesrendi szerzetes, több 
matematikai munka szerz ője, Kerach Ferenc zeneszerz ő, egyházi karnagy, akit 
állítólag Liszt Ferenc tanított zongorázni, Füredi (Fuchs) János latin és görög 
professzor, aki csőszteleki születésű  lévén, az egyedüli torontáli honosságú a ta-
nári karból. Idejövetelével Nyáry Ferenc a tantestületnek ezt a ',tudós vonulatát" 
öregbítette. 

Nyáry Ferenc az els ő, a bölcsészdoktori oklevelének megszerzése után 
Debrecenben, a második, a kémiai professzorságra jogosító diploma után pedig 
Selmecbányán tanár az ottani Bányászati és Erdészeti Akadémián. Schenek 
István, a neves tudós és akadémikus mellett volt tanársegéd. Hogy hétévi 
együttműködés után miért hagyta el tanárát és a f őiskolát, nem tudjuk, bár ennek 
ismerete alighanem megmagyarázhatná a kés őbbi történéseket. 

Nagybecskereken pedagógiai munkássága mellett bekapcsolódott a város 
és a megye közéletébe. Életrajzírója, Németh Ferenc idézi az 1886-87-es gimná-
ziumi értesítőt, mely szerint Nyáry eta természettudományi társulat, a selmecbá-
nyai gyógyászati és természettudományi társulat rendes, a torontálmegyei 
közművelődési és magyar nyelvterjeszt ő  egylet igazgató-tanácsának, a toronál-
megyei statisztikai bizottságnak, a nagybecskereki városi képvisel ő-testületnek, 
a vajda-hunyadvári egylet, a vöröskereszt torontálmegyei fiókegyletének, a 
nagybecskereki református egyház tanácsának tagja" volt. 

Nyáry Becskereken folytatta a Debrecenben és Selmecbányán megkezdett 
tudománynépszerűsítő  tevékenységét. A Falusi Könyvtár sorozat füzeteiben 
rendszeresen közli mez őgazdasági tanácsait, amelyeket a ',különböz ő  szakművek 
felhasználásával és saját tapasztalatai nyomán" ír. A borászat és a sz őlészet a 
szűkebb területe, így 1872-t ől haláláig szerkesztette a Franklin-társulat kiadásá-
ban megjelenő  Borászati Naptárt, de a dohány és a komlótermesztésr ől is kiad 
kézikönyvet. 

1885-től sokat foglalkozott az akkumulátor továbbfejlesztésével. Eredmé-
nyeiről 1886-ban beszámolt az Elektrotechniker cím ű  bécsi szaklapban, 1887 
elején pedig bemutatta készülékét Nagybecskereken; az eseményr ől a Torontál 
is közölt tudósítást. Találmányával, azaz az akkumulátor tökéletesítésével azon-
ban elkésett. A technikatörténet Nyáry nevét nem tartja számon, azt viszont 
jegyzi, hogy egykori tanára, Schenek István és a selmecbányai f őiskola igazgatója, 
Farbaky István 1885-ben számoltak be a Bányászati és Erdészeti Lapokban az 
általuk szerkesztett elektromos akkumulátorról, s ezért a munkájukért megkap-
ták az akadémiai Marczibányi-díjat. Ők ketten az ólomakkumulátor alakját 
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tökéletesítették — a tömör lemezek helyett rácsokat alkalmaztak, amelyeknek 
hézagait ólomoxiddal töltötték ki —, s ezzel kiindulópontot adtak a további 
fejlődésre. Szerkezetüket a technika története Schenek—Farbaky-féle akkumu-
látorként tartja számon. Egy id őben ezzel világították a budapesti és a bécsi 
operát. Schenek István 1890-es akadémiai székfoglalója Kísérleti adatok az 
akkumulátorok m űködéséhez címmel hangzott el. 

Nyáry Ferenc belebetegedett a kudarcba, kísérleteinek sikertelenségébe, 
egyre nehezebben tudott eleget tenni tanári hivatásának, majd egészségi állapota 
teljesen leromlott és elborult elmével halt meg. 

RÉTI ÖDÖN 

Réti Ödön nevét nem jegyzik sem a XX. század els ő  felében kiadott irodalmi 
és általános lexikonok, sem az irodalomtörténet, jóllehet szépírói tevékenysége 
a századfordulótól a húszas évekig bontakozott ki, mégpedig — tegyük hozzá 
nyomatékkal — a nagy tekintély ű  Nyugatban! Még az olyan kitűnő  gondossággal 
szerkesztett ismerettárból is kimaradt, mint amilyen az 1929-ben kiadott Zsidó 
Lexikon, amely pedig oly pregnáns módon szemlélteti a zsidóság hozzájárulását 
a magyarság szellemi értékeihez, s amely el őszavában külön is hirdeti, hogy 
,,tégláira kell szétszedni az ezer esztend ők épületét és meg kell írni külön-külön 
minden téglának a történetét". Ez a kicsinyke rész, ez a vakolatszemecske 
azonban valahogy kihullott bel őle: Rétiről sem eredeti, sem választott nevén nem 
történt említés. 

Emlékét először Péter László élesztgette, azzal, hogy m űveiből gyűjtemé-
nyes kötetet szerkesztett, s ellátta azt tájékoztató-értékel ő  bevezetővel (Furcsa 
népség, Szeged, 1957), majd a felejtés gy űrűjét az Magyar Irodalmi Lexikon (1965) 
törte át. A határ innens ő  felén Bori Imre vette fel a fonalat, s A jugoszláviai 
magyar irodalom rövid történetében Ambrus Zoltán és Balázs Béla mellett hozta 
szóba nevét, azaz azok között említi, akik „tájaink életén ihlet ődtek". Legutóbb 
néhány címszóval helyet kapott Páll Sándor becsei bibliográfiájában is, mint 
olyan szerző, aki egy ideig a városban élt és dolgozott. 

Réti Ödön százhész évvel ezel őtt született a Dunántúlon (Zalaszentiván, 
1871. október 4. — Budapest, 1938. április 12.), egy sokgyermekes, szegény 
családban: apja, Rosenberger Bernát falusi szatócs és fuvaros volt, anyja, Kauf-
mann Róza pedig tizenegy gyermeket nevelt fel, s vezette a csöppnyi falu nem 
túlságosan forgalmas boltját. A középiskolát Zalaegerszegen fejezte be, Pesten a 
mintarajziskolába íratkozott, ahol Székely Bertalan volt a tanára. Rajztanárként 
egy-két évet töltött a Pozsony megyei Szencen, Becsén — 1896-97-ben —, 
Brassóban, majd Aradra került, ahol megn ősült és hosszabb időn át tartózkodott. 
1919-ben, az összeomlás után Szegedre ment, bekapcsolódott az ottani irodalmi 
életbe, Móra Ferenccel és Juhász Gyulával barátkozott, frissen megjelent könyvét 
a fiatal József Attila méltatta a Makói Friss Újságban. Elhatalmasodó idegbajára 
falusi csendet tanácsoltak orvosai, ezért Mátyásföldre költözött, amely csak a 
háború után vált Budapest XVI. kerületévé. Ott is halt meg egyre rosszabbodó 
állapot után, elborult elmével. 

Réti Ödön Aradon kezdte irodalmi pályáját, els ő  írásai az ottani lapokban 
jelentek meg, de csakhamar a Nyugat munkatársa lett, mégpedig barátjának, 
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Beck Ö. Fülöp grafikusművésznek, a Nyugat-embléma tervez őjének protezsálá-
sára. A bemutatkozás sikeres volt, ett ől kezdve Ignotus, Osváth Ern ő, Fenyő  
Miksa, Gellért Oszkár egyengette útját, biztatta levélben, ösztönözte él őszóval. 
A Nyugatban jelent meg el őször folytatásokban a Zorha című  regénye, amelyben 
becsei élményeit foglalta egybe, a kisváros érzékletes világát rajzolta meg. Alap-
témája egy szerb diáklány és egy magyartanár reménytelen szerelme, de e mögött 
a nemzetiségi összeférhetetlenség parázslik, hol hamu alatt, hol izzóan vagy 
éppen lángolva. Színműveit is a Nyugatban publikálta (Karen, Viora), s ott 
jelentek meg nemes veretű, a romantikát, a realizmust és a naturalizmust olykor 
kitűnően ötvöző  novellái, amelyeknek számottev ő  része bácskai és bánáti ihle-
tésű. A novellák színhelye Becse, Törökbecse, Arad, a Tisza mente, a torontáli 
puszta, hősei pedig a szerb keresked ők, gátőrök, gazdasszonyok, a román pa-
rasztok, bejárón ők, a magyar hivatalnokok, uradalmi cselédek, azaz kisebbségi 
és elesett sorsú emberek. Ezekb ől egy ma is frissen ható, talán még felfedezés 
számba menő  válogatás jelenhetne meg, ha lenne rá kiadó .. . 

DAMASZKIN ARZÉN 

Egy Afrika-utazóra és vadászra emlékezünk, a régi Torontál egyik ismert 
alakjára — Damaszkin Arzénra. Temesváron született 1854. október 9-én, egy ősi 
cincár család sarjaként, akinek ősei a XVIII. század elején a hajdan híres, 
gazdasági erejéről, de iskoláiról, szellemi életéről is nevezetes Moszkopoliszból, 
a mai Albánia területéről költöztek a török üldözések el ől az Osztrák—Magyar 
Monarchiába. A Damaszkin család 1782-ben a torontáli kincstári puszták elárve-
rezésekor nagyobb birtoktestet vett a dél-bánáti Hajdusicán, amelyet a család 
egyik tagjáról neveztek el Istvánfalvának, Istvánvölgyének. 1848-ban a család 
több tagja vett részt a szabadságharcban, így Damaszkin Arzén édesapja is, aki 
Bem tábornok ezredese volt, s akit a bukás után halálra ítéltek, de ezt 16 évi 
fegyházra változtatták. 

Damaszkin Arzén szül ővárosában, Temesváron járt iskolába, a mez őgazda-
sági akadémiát pedig Bonnban végezte, a Német Szövetségi Köztársaság mai 
fővárosában fejezte be. Ezután istvánvölgyi birtokán gazdálkodott, illetve ponto-
sabban: élvezte annak jövedelmét. Idejének jó részét Becskereken, Temesváron 
és főleg Budapesten töltötte — ha éppen nem vadászott. Télen Erdély vadászpa-
radicsomában, a görgényi havasok s űrű  fenyveseiben magaslesen állt vaddisznó-
ra, szarvasra. Teleki Sámuel, a híres Afrika-kutató vendégeként részt vett az 
elhíresedett görgényszentimrei medvevadászatokon, ahol nem egy európai koro-
na várományosa is hivatalos volt. Otthon apróvadra rendezett hajtóvadászato-
kat, vagy vendégeivel együtt leruccant farkasvadászatra a delibláti homok-
pusztára. 

A vadászatot időtöltésből űzte, úri passzióként. Szenvedélye elsodorta 
Afrikába is, a mai Tanzánia vadakban gazdag területeire. ',Magammal és a 
világgal meghasonlottam" — így magyarázza útjának indítékát. Az ügy közönséges 
vadászkirándulásnak indult, de ennél több kerekedett bel őle. A vadászcimborák 
biztatására ugyanis megírta élményeit és megjelentette könyvben A mászái 
fennsíkon címmel. 

Három hónapos afrikai barangolásáról, vadászkalandjairól, az ottani él ővi-
lág érdekességeiről számolt be — színesen, élvezetesen. Ő  is azt a vidéket járta, 
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mint az Afrika-kutató Teleki. A Kilimandzsáró hófedte csúcsait ugyan nem 
mászta meg, mint híres el ődje, de, mint írja is, megcsodálta a «napsugarakban 
szikrázó fehér jégmez ők" találkozását «a haragoszöld őserdő  szalagjával". 

Könyve 1904-ben jelent meg, s ma is számon tartják az utazási és vadász-
irodalom egyik jelentős műveként. 

Tíz évvel később, 1914. november 7-én halt meg. A becskeréki Torontál így 
jelentette a hírt: «Damaszkin Arzén istvánvölgyi földbirtokos tegnap 60 éves 
korában Budapesten meghalt ... Európai hír ű, kitűnő  vadász volt, aki sokat járt 
és vadászott egzotikus vidékeken és vadászati dolgokban els őrangú szaktekintély 
volt ..." 

JÁSZKÜRTI FERENC 

Jászkürti Ferenc (Bajmok, 1884. október 10.) a színház- és a valóságos élet 
mellékszerepl ője volt, nagyobb teljesítményekre sem ideje, de alighanem ereje 
sem volt. A szokásos módon, a szül ői ház elhagyásával csapott fel komédiásnak 
1907-ben, huszonhárom éves korában. Krémer Sándor színigazgató vette fel, 
akinek akkoriban többéves folyamatos színházbérlete volt Szabadkán. Apját, 
anyját annyira megsértette a feln őtt gyermekük lépése, hogy kitagadták, s őt még 
a Salamon családi név nyilvános használatát is megtiltották neki, úgyhogy a 
művésznév felvétele nála inkább kényszer volt, mint divat. Kardalosként kezdte 
pályáját, de ellátta a kelléktáros, a kulisszatologató munkakörét is, hogy megke-
resse a szerény kenyérrevalót. 

Kétévi szabadkai teng ődés után, barátainak tanácsára, egy kisebb erdélyi 
együttes tagja lett, amelyben, már a csekély létszám miatt is, több lehet őség 
adódott a játékra, a nagyobb szerepekre. Szinte minden este fellépett, az els ő  
nagyobb sikerét Agyimesi vadvirágban aratta. E kétesztendei «erdélyi egyetem" 
után újra Szabadkára került, ezúttal a jó képesség ű  Nádasdy József-társulatba. 
Ott is a Géczy István-féle népszínm űben lépett fel el őször, de szerepköre csakha-
mar változatos lett. 

Életrajzírója, Garay Béla, aki 1913-ban pályakezd ő  «lírai szerelmes" volt, s 
személyesen is ismerte Jászkürti Ferencet, a Színészarcképek című  könyvében 
(1971) meleg színekkel ecseteli az id ősebb kolléga portréját. «Olyan színész volt 
— írja —, akit nem a ragasztott bajusz vagy a szakáll, nem a kifestett arc, a színpadi 
jelmez és a betanult szöveg tett valósággá a színpadon, hanem a bels ő  átélés, az 
író által elképzelt és megírt személy jellemébe való teljes beleélés." 

Egyik legjobb alakítását Gorkij Az étjeli menedékhely című  színművében 
nyújtotta, amely Szabadkán nagy sikert aratott, rövid néhány nap alatt négyszer 
is a közönség elé került, s kés őbb is telt ház előtt adták. ',Jászkürti öreg Lukája 
olyan volt, mint a régi népmesék kedves-bölcs, csavargó Szent Pétere. Minden 
álkenetteljességtől mentes és mélyen megindító" — írta a bemutató kapcsán 
Gyóni Géza a Bácskai Hírlapban 1914-ben. A kezd ő  írót a szerkesztő-tulajdonos 
Braun Henrik fedezte fel és alkalmazta lapjánál. Ő  maga is valamivel korábban 
elismerően írt Jászkürti Ferencr ől: «Ez a tehetséges színész nagy nyeresége és 
értékes tagja a színháznak. A közönség különösen kedveli szép tiszta magyaros 
beszédéért, kellemes hangjáért és mindig alapos szereptudásáért." 
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1914 telén a szabadkai színház ,,új és korh ű  csángó jelmezekben" felújította 
A gyimesi vadvirágot. Ebben szerepet kapott Jászkürti Ferenc is, de nem játsz-
hatta el: az els ők között vonult be katonának, s az olasz frontra került. Ott is 
esett el, Goriza táján, a doberdói karsztok között, az isonzói csaták egyikében, 
1916. október 10-én — 32. születésnapján, s tegyük még hozzá: hétévi színészpá-
lya, kétévi frontszolgálat után .. . 

BOSCHAN SÁNDOR 

',Énnekem, bevallom, kedves két délutánt szerzett ez a »megfejelt« By-
ron ... Verslejtések, strófák szépségét fedeztem fel a különös munkában: Ábrá-
nyi Emil, vagy még inkább Heltai Jen ő  verses elbeszéléseinek (és fordításainak) 
bájos hangja ez. Mintha egy halványabb »Néma levente« kelne ismét útra. A 
versbeszéd patinája jóles ően elandalít, képei üdék és hányszor, hányszor mélyen 
igazak ezek a sorok. Itt van például, amikor a szerelem hirtelen megjelenik és 
villámként sújt az emberbe. A szív ilyenkor ... milyen is? Egy szikra kell csak, s 
menten lángra lobban / Utána minden rom, por és hamu / Éltünk, jöv őnk mind 
ott hever romokban / Mint b ősz ostromban felperzselt falu / ... Persze, csak 
figyelmes olvasásra kelnek ki ezek a részletszépségek, vannak itt üresen járó 
sorok is ... Mégis megérzem a naiv mesén túl az igazi költ őszívet!" 

Majtényi Mihály így emlékezik A magunk nyomában (1961) című  könyvé-
ben egy elfelejtett vajdasági író kiadatlan m űvére — Boschan György, az írogató 
zentai ügyvéd 266 strófából álló két énekére, amellyel kiegészítette, mintegy tet ő  
alá hozta Byron félbemaradt Don Juanját. Valamikor divat volt a csonka poémát 
továbbá építgetni, jóval később ezzel Boschan is próbálkozott, de mint mondja is 
egy helyütt, csak arra törekedett, hogy a töredékes m ű  cselekményét befejezze. 
',Hogy ne adjak kelleténél több alkalmat az összehasonlításra, ami csak veresé-
gemet fokozhatja — írta —, tartózkodtam attól is, hogy Byron módjára reflexiók-
kal szőjem át a mesémet, s így az én történetem gyorsabban lepereg, mint azt 
magam is szerettem volna." 

Boschan merész vállalkozásának egy másik ritka olvasója és méltatója, Szeli 
István megállapítása szerint a szerz ő  azonban nemcsak a fabulát fejlesztette 
tovább, hanem az alakot is tovább képezte, új színekkel egészítette ki portréját. 
,,A világirodalom Don Juanjának ezer arcához — írja az Utak egymás felé című  
könyvében (1969) — különösen pedig a magyar Don Juan szellemi-erkölcsi 
vonásainak megrajzolásához Boschan egyáltalán nem jelentéktelen új részletek-
kel járult hozzá, s ámbár nincsen mer őben eredeti Don Juan-koncepciója, a 
meglevő  jellemtípusokat kétségbevonhatatlanul tovább gazdagítja els ősorban a 
lelki harmónia, az alak széls őséges értelmezésének nivellálása, s a b űnhődő  Don 
Juan képének kialakítása felé." 

Ki volt ez a költői lélek, aki „gonosz kis próbaként" ezen a mi pusztáinkon 
megülte ',Byron vad Pegazusait?" Boschan György száz évvel ezel őtt született 
Adán (1891. október 11.), s a csurogi razziában, a Tisza jege alatt fejezte be életét 
(1942. február ?). Pesten tanult jogot, 1919-ben Szabadkán volt törvényszéki bíró, 
ahonnan, a Tanácsköztársaság igenlése miatt, állásáról lemondva, távozni kény-
szerült. A baloldaliság árnya egy életen át kísérte, ennek megnyilvánulását 
azonban inkább az együttérzés, az elesettek támogatása szülte, mintsem az 
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elvrokonság, az internacionalista szolidaritás, s a lebukott földmunkások védel-
mében, a munkásotthonok vagyonjogi ügyeinek intézésében jutott kifejezésre. 
Először Zentán nyitott ügyvédi irodát, majd e táj ',különös vándormadaraként" 
vagy tíz bácskai helységben volt még fiskális. S közben élte a maga különleges 
kettős életét, megosztva magát az ügyédi praxis és az írás, az irodalmi alkotómun-
ka között. Nem tartozott sem a Kalangya, sem a Híd köréhez, a szabadkai 
Naplóban publikált, a laptulajdonos igényeihez, az Fenyves-féle irodalmi ízléshez 
alkalmazkodva. Szorgalmasan küldte pályamunkáit a Színházi Élet színipályáza-
taira, könyveit pedig, a Napló-nyomda jutányos áraival élve, saját kiadásában 
jelentette meg: 1919-ben egy verses elbeszélést a byroni, illetve népköltészeti 
nyolcas versszakokban (A cigányasszony), majd sorban következtek prózai köte-
tei (Phaeton három napja, Árnyak, örök álmok), amelyekben főleg olvasói élmé-
nyei alapján, s a körülötte zajló életet, a ',helyi színeket" szinte teljesen figyelmen 
kívül hagyva, Szeli István szavaival élve, az „örök emberi" felé tájékozódott, az 
emberi élet uarchimedesi pontjait" kereste. 

POLGÁR ANDRÁS 

A száz évvel ezelőtt született Polgár András (Újvidék, 1991. október 18.) 
századunk elején, asztalossegéd korában ismerkedett meg a munkásmozgalom-
mal, s felcsillanó érdeklődéssel vette tudomásul, hogy az Asztalos Segédmunká-
sok Szakegylete, ahová beiratkozott és a famunkások országos szervezetének 
sajtószerve, az Asztalosok Szaklapja, amelyet olykor kezébe vett — egyid ős vele, 
abban az évben alakult, illetve jelent meg, amikor ő  is megszületett. Ez is egy 
kicsit hozzájárult ahhoz, hogy a vele „egyivású" érdekszervezethez egy életen át 
hű  maradjon. 

Polgár András az els ő  világháborúban frontkatona volt, 1917-ben orosz 
fogságba esett, s onnan vöröskatonaként tért haza, Újvidékre. Itt aztán, 1919-t ől 
1928-ig, szinte minden munkásmegmozdulásban részt vett. Így, 1919 júliusában 
Pálinkás Simon újvidéki házában részt vett az illegális Pelagi ć-szövetség megala-
kításában, egy évvel később pedig a magyar szervezett munkásokat képviselte a 
vajdasági párt- és szakszervezet alakuló értekezletén, s a szervezet felügyel ő  
bizottságának tagja lett a szabadkai Takács Józseffel és a kikindai Fa Józseffel. 
Később az országos megmozdulásokból is kivette részét, kezdve a Jugoszláv 
Szocialista (kommunista) Munkáspárt vukovári megalakulásától az 1928-ban 
megtartott drezdai kongresszusig. F őleg a szakszervezetben működött, így 1927-
28-ban a Független Szakszervezetek vajdasági bizottságának elnöke volt, de 
fontos tisztséget töltött be az illegális pártban is, mivel ez a két szervezet a két 
háború között szorosan egybefonódott. 

Polgár András sok idejét áldozta a magyar munkásság beszervezésére. 
Elvállalta a népes Földmunkás Szövetség elnöki posztj át, amelybe f őleg magyar 
napszámosok, felesek, uradalmi cselédek tömörültek. Sokat bábáskodott a 
Belgrádból Szabadkára került Szervezett Munkás cím ű  lap körül. Haraszti Sán-
dor, a tényleges főszerkesztő  munkatársai közé tartozott, Somogyi Pállal, a lap 
költőjével egy sejtbe tartozott. L őrinc Péter visszaemlékezéséb ől (Pirkadás, 
1976) tudjuk, hogy részt vett a Híd-mozgalomban is, Szalay Józseffel, Samu 
Mihállyal és Varga Gyulával együtt. 
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Folyamatos jelenléte a munkásmozgalomban természetesen felt űnt a ha-
tóságoknak is, nemegyszer letartóztatták, még többször maradt munka nélkül. 
Ilyenkor sánta asztalok, bicegő  székek javításával tartotta fenn magát. A család-
ján belül csakhamar nézeteltérések keletkeztek: várandós hitvestársa útban lev ő  
gyermekének békés életet kívánt, s ezért férjét arra próbálta rávenni, hogy hagyja 
abba a politikát. Amikor ez nem következett be, elvált t őle, világra jövő  kislánya 
sokáig nemis tudta, ki az apja, Polgár András olykor-olykor csak ,,tisztes távolból" 
láthatta a utcán játszadozó gyermekét. Az ilyen drámák gyakoriak voltak az 
aktivista családokban, a házasság felbomlása után a férfiak rendszerint a pálin-
kásüveg után nyúltak, az alkohol rabjai lettek. Polgár Andrást nem ilyen fából 
faragták, kiheverte a tartós sebeket hagyó krízist, s ott folytatta, ahol abbahagyta. 

Az 1929-es monarchista diktatúra bevezetése után külföldre emigrált, 
illegálisan élt Magyarországon és Csehszlovákiában, majd a Szovjetunióba ment. 
Ottani tartózkodása az egyébként is sok titkot rejt ő  életének egyik legkevésbé 
ismert fejezete, a szovjet titkos irattárak adhatnak csak választ a sok kérdésre, 
ha egyáltalán adnak. 

1938-ban, az Anschluss idején Ausztriában találjuk, onnan csakhamar 
hazatért. 1940 januárjában több hónapra a bile či gyűjtőtáborba zárták, de mind-
járt kiszabadulása után azoknak a személyeknek a névsorába került — dr. 
Steinfeld Sándorral, Vértes Árpáddal, Branislav Baji ćtyal, Jakša Damjanovval és 
Žarko Milankovval —, akiket biztonsági okok miatt újra gy űjtőtáborba kellene 
zárni. Az újvidéki Báni Hivatal okmánya szerint Polgár András ',külföldön a 
legfelsőbb kommunista fórumoknak volt a tagja, és feltehet ő, hogy Szovjet-
Oroszországban tartózkodva propagandista tanfolyamot is végzett", s ezért nagy 
veszélyt jelenthet Haz itteni munkáskörnyezetre, különösen a magyarokra nézve". 

1941. június 22-én, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, Pol-
gár András azonnal Belgrádba sietett, feltehet ően egy titkos megbízatásának téve 
eleget, de ott a Gestapo csapdájába esett, s csakhamar, 1941 júliusában kivégez-
ték. 
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Előfizetési felhívás 
Jubileumi számunkat tartja kezében az olvasó: első  számunk húsz 

évvel ezelőtt, 1971. szeptember elsején jelent meg azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy olyan irodalmi, művészeti, társadalomtudományi és 
kritikai folyóirat legyen, amely szellemi törekvéseiben nem sz űkíti le 
munkálkodását kizárólagos esztétikai szempontokra, nem szeg ődik 
csupán egy irodalmi irányzat vagy elmélet szolgálatába, hanem szélesen 
kitárja a kaput minden alkotó m űvész, tudós, közíró el őtt, aki 
érdeklődéssel kíséri szellemi életünk sajátos hangú, szabadabb társulási 
formákat kereső  törekvéseit. 

Az elmúlt két évtized során els őrendű  feladatunknak az ország, 
mindenekelőtt Vajdaság művelődési és tudományos életének szolgála-
tát tekintettük: olyan művek, tanulmányok, kritikák, szemlék közlését, 
amelyek ezt a célt szolgálták. Követtük azonban természetesen azokat 
a határon túli eseményeket is, amelyek érdekl ődésünkre tarthattak 
számot. 

Szépirodalmi rovatunkban a jugoszláviai magyar írók munkái kap-
nak helyet. A Kézfogásokban a délszláv népek és nemzetiségek 
alkotóinak műveivel ismertetjük meg olvasóinkat. Az Örökségnek a 
hagyományok, értékek meg őrzése a célja. Az Égtáj vidékünk történelmi 
és művelődéstörténeti eseményeivel foglalkozik. Az Alkotóm űhely 
irodalmi, film-, zene-, szín- és képz őművészeti életünket kíséri figyelem-
mel, az Olvasónapló pedig a legújabb hazai és külföldi kiadványokat 
méltatja, értékeli. 

Ahogyan eddig is, a jöv őben is az a szándékunk, hogy az alkotók és 
az olvasók között eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törek-
szünk, hogy közzétegyük a szerzők munkáit, hanem arra is, hogy folyó-
iratunk közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fóruma legyen. 

Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük olvasóink további 
szíves figyelmét és munkatársaink megért ő  segítségét. Mert csakis 
velük együtt — ahogyan azt indulásunkkor megfogalmaztuk — 
mondhatjuk el hitelesen azt, amit üzenni kívánunk mindenkinek, aki 
az idő  érverését hallgatva kész az üzeneteket felfogni és a viszont-
üzeneteket továbbítani a jelen emberének és az elkövetkez ő  ember-
öltőnek is. 

Hogy törekvésünk ne maradjon puszta szándék és tartalmilag és 
külalakban egyaránt megújult lapunk a jubileumot követ ő  új esztendő-
ben is megtalálja az utat az irodalombarátokhoz, kérjük, hogy el őfizeté-
sével támogassa munkánkat. . 

Az Üzenetre közvetlenül a városháza félemeletén lev ő  kiadóhi-
vatalában, vagy pedig a következ ő  folyószámlaszámon lehet előfizetni: 
7 Nap — Üzenet, Subotica 66600-603-2094. El őfizetési díj belföldön egy 
évre 600, fél évre 300, egyes szám ára 50, kett ős szám ára 100 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemisták csoportos 
előfizetése egy évre 300 dinár. 

Az Üzenet szerkesztősége 



Galériánk 

CSÁTH GÉZA író, zeneesztéta 

Kosztolányi Dezs ő  mellett városunk másik nagy írófia. Szabadkán született 
1987. február 13-án. 1910-ben morfinista lett. A világháború el őtt és alatt vidéki 
városokban dolgozott. 1917 végét ől Regőcén volt községi orvos. 1919. szeptem-
ber 11-én megszökött a szabadkai kórházból és gyalog elindult a f őváros felé. 
Amikor a demarkációs vonalnál feltartóztatták, öngyilkosságot követett el. El-
beszéléseket és novellákat (A varázsló kertje, Az albíróék  és egyéb elbeszélések, 
Délutáni álom, Smith mézeskalácsos, Muzsikusok),  zenei cikkeket és tanul-
mányokat (Zeneszerz ő  portrék, Puccini,  Éjszakai esztetizálás), színdarabokat  (A 
Janika, Hamvazószerda), kritikákat és karcolatokat (Írások  az  élet jó és  rossz 
dolgairól) írt. Válogatott m űveit Ismeretlen házban címmel 1977-ben adta ki az 
újvidéki Forum, tíz évvel kés őbb pedig a budapesti Kozmosz Könyvek A  magyar 
irodalom  gyöngyszemei c. sorozatban Elfeledett álom címmel. Életműve mint-
egy harminc kötetben jelent meg. Legjobb munkáit angol, francia, szerbhorvát, 
szlovák, német és olasz nyelvre is lefordították. Az irodalomtörténet a modern 
magyar novellisztika előfutáraként tartja számon. 


