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6. SZÁM. XIV. ÉVFOLYAM 

TÁRSADALMI i R O D A L M I 
É s K R I T KAJl SZEMLE 

GÁL LÁSZLÓ: 

Mese medvéről, sasról, rengetegről 

Ott voÍllt, ahol nem• volt: mélyen 
bent az erdő  sűrűjében, 
hol naparany hűld pásztákba, 
s roston terem a vargánya; 

hal a virág és fű  selyem, 
a bokorban vadméz terem; 
s hol, a fákat meg sem rázva, 
vadalma hull szelíd zsákba. 

Ott, hdl minden íz és ózon — 
csak a világrend volt ódon. 
Zsarnok hiúz, ravasz róka 
döly f öltek századok óta. 

Kövér róka: öreg, fösvény, 
övé volt út, berek, ösvény. 
Jobbágyai fáért-fűért 
dolgoztak és leveg őért. 

Szegény nyúlról hét bőrt húzott, 
minden állatot megnyúzott. 
Hód épített neki házat, 
folyón gátat, parton várat. 

Udvarházán deres álibtt, 
s hakínjában szájat tátott 
a rabszolga, meggyötörte, 
szöges vaskerékbe törte. 

Feketecsuhás vakondok 
e munkára áldást mondott. 
ĆO csak túrt-fúrt, s rrsegkívánta, 
hogy a nép vakon imádja, 
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S ha vál~z.ki ,  — oh, eretnek!  
két ujjal vetett keresztet:  
ájtatósan, imaszóval,  
fejét vétette bakával.  

S míg rongyosan és éhbérért  
izzadt a nép falevélért .  
A hiúz-cár véres kénye  

• vont a sűrűség törvénye.  

Zsoldos sereg, farkas csürhe  
-őrködött, hogy .népe tűrje.  
Így 'mullt évszázadra — század:  
nyögött a nép, (tűrt és fáradt.  

Ám a bokrok sűrűjében,  
izzott már a szó keményen:  

»Szabad erdőt követelünk,  

aki bátor, tartson velünk!«  

N őtt a nép, nőtt; szépült, lázadt,  
előbb csak tíz, aztán százak.  

Végül a szó tettre érve —
böR'cs medve álltt az élre.  

Völgyhajlatban, erdőháton,  
vörös zászló lengett bátran.  
Zsarnok hiúzt, ravasz rókát,  
zsoldos, gyilkos farkas hordát  

elsöpörte a népharag,  

s mind a herét, a dúvadat.  
Fegyőr, csendőr, űzés, zsarnok  
megszököUt, vagy szörnyet halt ott.  

,S nem  maradt a sűrűségben,  
csak aki nem rest és tétlen.  

Kipucoltak minden tisztásít ,  
fásítottak minden irtást.  

S aztán a vadgyerekeknek  

iskolákat építettek.  
Volt is a mesternek dolga,  
még őket betűre fogta,  

s amíg sok elmaradt vérije  
rájött, hogy -- olvasni kéne, 	'  
és, hogy nem ny űg, s nem rendelet,  
de a munka a becsüleitJ  

Építettek gyárat, százat,  
kórházat és lakóházat.  
A mogyoró kétszer termett,  
meg rranden, ami csak kefNett,  
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Minden rn•6kus új bundába 
járt a konferenciákra. 
A szorgalmas kis vadméhek 
három normát adtak mézet. 

Fürge mezei egerek 
lettek most a riporterek. 
Híre is ment a világban, 
hogy itt csodás úd világ van. 

Az erd őben élet erjedt, 
nőtt a kultúra és terjedt. 
(1j napoknak új melegje 
hullt széles vadrétegekre . 

A nyulak is megváltoztak, 
bátorságra, tettre kaptak. 
Karcsu őz és büszke szarvas 
tudtára jött, hogy hatalmas. 

Dicsérték a medvét fennen: 
milyen bölcsen, milyen rendben 
kormányozza az országot 
s jöv őt +ttererrtt, boldogságot. 

igy ment, jól ment, harminc éven, 
benn a boldog erdőmélyen. 
Ám a medvét a.  fecseg ők 
körülvették, s a hízelgők. 

»Csak így van jól, ahogy jól van, 
mindent te tudsz a legjobban; 
telet-nyarat., esőt-havat,. 
te teremtetted meg, magad!« 

»Nincs a fűnek-fának nedve, 
ha nem, akarja a medve. 
S az igazság is be undok, 
ha más igazságot brummog ...« 

Így miákolta a macska, 
a görény is kaffogta. 
S a sakál is és a zerge, 
ezt kurrogta, ezt kerregte. 

Ezt percegte a bogár is, 
a majom (a volt kulák) is. 
Így a kígyó szisszenése, 
s némely kecske mekegése. 

Nem csoda hát, ha elrévült, 
s a sok bóktól, ha megszédült. 
Harkálykovács csóválgatta 
bölcs f e;rét, ám ki hallgatta 	. 
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A pulyka is öblögette, 
a szarka is azt csörögte; 
dobolta a dobos gém is, 
csiripelte a veréb is. 

Eyrőbb —'borzolódott sz őre, 
dörrnsögött a hízelgőre. 
Később aztán — tűrte, hagyta, 
Végül — maga is akarta. 

Meg is szokta, el is várta, 
pedig medve volt, nem páva. 
S kinek nem volt édes nyelve, 
álláshoz sem jutott persze, 

Sem álláshoz, sem lakáshoz, 
sem a szerény jóllakás-hoz. 
Sorsa lett: fekete lista, 
s menten mondták, hogy — trockista! 

Így a medve udvarában 
élt, mint a cár — cár korában. 
Karcsú szarvas, húsz agancsos, 
lett a testőr főparancsos. 

Minden reggel, ez volt dolga, 
feszesen kiállt raportra, 
büszke teste hétrét görbedt: 
»Ma is Te vagy a legbölcsebb!« 

Száz udvaronc, tette kedvét: 
»Te legbölcseb! Te legmedvébb!« 
Asztalához harsonával 
kísérték és muzsikával. 

Így folyt élte, így ment dolga. 
Társa nem volt -- csupa szolga. 
Házfalakon, s a szobákba' 
csak a saját képét látta. 

Ott volt a kép, télen-nyáron, 
spájzablakon, a kamrákon; 
villamoson, kocsin, járdán, 
teherautón és targoncán, 

kirakatban és plakáton, 
útjelzőkön, bokron, fákon. 
Ki nem hordta öt-hat képét --
elhajlónak tekintették. 

Akarta így? Nem akarta? 
Így történt és -- rájuk hagyta. 
Később aztán el is várta, 
hogy istenként, csak imádja 
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erdő  népe, leborullva, 
zsoltár t mondva, térdre hullva. 
Hangot nem t űrt, csak visszhangot, 
s nem szívet nézett, csak -- rangot. 

Végül aztán, kényre-kedvre, 
abszoti'ut úr lett a medve, 
s elvárta úgy, ahogy ő  is, 
éljen béka, mókus, őz is. 

Morgott népe, de csak loppal. 
Súgva-búgva, halk rnariajjal 
illegális hangok szálltak, 
beleptek bokrot és fákat; 

»A béka bogarat enne, 
az egér magot szemezne; 
a nyúl friss torzsát kívánna, 
a tücsök csak citerázna, -- 

de nem untig azt a kótát: 
top-top buksi medvenótát. 
Néha galkát, néha kólót, 
néha csárdást, frissen szólót .. . 

Hujh! zivatar! huffl! fergeteg! 
az újság is rázengetett, 
három cikkben indokolna, 
hogy a polka, mért nem polka .. . 

S, hogy nincsen tánc, csak a top-top; 
nem is . zene, mi nem hop-hop' 

aki eztán is járt csárdást: 
a nagy erdőből kizárták. 

Ki is zárták, perbe fogták, 
elhafiónak kiáltották; 
átáldónak, eretneknek, 
árulónak -- csárdás-klikknek. 

Erre aztán, szontyolodva, 
elhal(igatott móka, nóta . . . 

a nagy csöndben, csak karének 
brummogott a Nagy Medvének. 

Zsolozsprr;a és zord kantáta, 
az erdőben csak ez járta. 
Morc ►lle0 minden: a szó, a dal — 
szigorú krix-krax a vonal! 

e vonalon medve sétált —
fenn az égen büszke sas szállt. 
»Ejnye, — a medve haraggal 
miért repül? Mért nem 'talpal? 
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Lám, én %ában járok, négyen; 
lenn a földön, s nem az égen, 
az erd őben, s nem f dlötte — 
én, a bölcsek legesbölcse! 

Hát az ottan? Erd őn által 
miért nem megy, miért. szárnyai? 
Hajh, katonák! Hajh, titkárok! 
Trónusomhoz áil!.lítsátok!« 

Csupa fenség a trónterem, 
s ami az erdőben•terem: 
volt ott friss méz, csörg ő  dió. 
magyar barack, cseh mogyoró, 

bolgár lekvár, lengyel prója, 
román cukor, albán böza; 
volt tejberizs, naryy Kínából, 
fínom eper Kóreából. 

Kitárta a sas szép szárnyát, 
s szívvel köszöntött: — Szabadság! 
»Hm . . . szabadság . . • . - persze, persze, 
legyen szabad, aki medve . . 

No de .. . persze, • idegen vagy! 
vedd ige gyorsan sarúidat! 
Kézcsókra is egyre várunk, 
ez -- elvtársi szokás nálunk.« 

Kezet csókoljon, ki szolga! 
Ez a kaméleon dolga! 
Üzenetet büszke bércnek 
hoztam, és szabad sas népnek! 

»Hm . . . no, mindegy . . . légy vendégünk, 
fogyaszd vélünk az ebédünk. 
Diót akarsz, lépes mézet?« 
A sas az asztalra nézett . . 

Köszönöm szíves hívásod — 
nálunk mások a szokások . . . 
Rosszabbá vált egyre kedve, 
morgott, mormogott a medve: 

»»Más szokások? Ejnye — e nye . 
Pergett az udvarlók nyelve: 
»Más szokások?! Ó, szent elvek! 
Ez áruló! Ez eretnek!« 

»Te tán 	így a medve végül: • 
elhajdlsz diótul, mézfül? 
Vagy -- arri jó Bölcs Magamnak ;  
az nem volna jó a sasnak?! 
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Tudod-e, kivel állsz szembe? 
Én a Legmedvébbik Medve!« 
— Ne'rn• szállok én szembe véled, 
csak — sas vagyok, sasként é:'ek. 

»Másként? Sasként?! Nincs más élet, 
csak az, mit magam is élek!« 
—.Harminc éve másként .szóltál . . . 
»Harminc éve? Ejh ,rég volt már . . .!a 

Udvarnokok hada hörgött, 
nyelvük, mint motora, pörgött: 
»Mást, mint a mi Urunk, enni, 
vitatkozni, felese'ni . . 

Bérceken vadat vadászni 
és nem mint mi: csúszni-mászni . . 
Nem brummogni, mint a Medve, 
víjogni a . f eilegekre . . .!« 

»Védekezz sas! Van-e szavad?« 
— Én sas vagyok. Sas, és szabad! 
»Neked nem jó a barlangom?« 
— Én fent az ormokon lakom! 

Összeültek a tudósok: 
boncok, áldozárok, jósok. 
»Ki nem eszik lépes mézet: 
halál arra az ítélet.« 

Halál: Hej rossz boncok, szolgák . . . 
hol én jártam, osztogatták! 
Csak azt illet  ily ítélet, 
ki meggörbed: a csel+édnek! 

Örökké él, aki lázad, 
akit nem. fog a káprázat; 
aki nem verklit nyöszörget, 
aki, ha kell, dobot dörget! 

Verje hát dobver őm, verje: 
dohos a barlangod, medve! 
Hol a fáklya tüze, fénye, 
mi kigyul'adt harminc éve' 

S mért aludt ki az a fáklya; 
hol az erdő  szabadsága?! 
A nagy erdő  zúgott — rengett, 
A sas szava nm•essže zengett . . 

Aztán . . . szárnyas zászlót bontva, 
csúcsra szállt feI', hegyoromra. 
S ott, a vénekre nézett, 
szólt: » midy picinyek szegények!« 



SEBESTYEN MÁTYÁS: 

Erőpróba 
I. 

(Vége volt már a második világháborúnak. 
1945-öt írtunk, december havában. A földreformot még nem 

valósították meg, de már kezdtek beszélni róla. 
Ebbő l az időbő l való ez a történet.) • 
Most fújták el odabenn a lámpát. Az éjszakát néz ő  ablakra 

úgy borult rá a sötétség, mint a kiszúrt szem ű  emberre az örök 
vakság. 

Lassan-lassan elcsendesedett a tanyán az élet. A szél, ez a társ-
nélküli kóborló, ismeretlen nótákat fütyürészett a süket éjszakának. 
Az este sötét volt -és kés őbe nyúló. A kakas aludt már egyet és most 
nagyokat kukorékolt, mintha hirtelen eszébe jutott volna, hogy sür-
gős közölni valója van a többi kakas számára. 

Nemsokára azután pilingélni kezdett a hó és hamarosan fehér 
lett a világ, akár a tiszta lelkiismeret. 

Bent az istállóban jóllakottan és békésen szunyókáltak az álla-
tok. Meleg párájukkal befűtötték az istállót, úgyhogy barátságossá 
és gondtalanná vált itten is az élet, az olyan szegény béres-ember 
számára is, mint amilyen Fagyas Péter volt. 

Hiszen nem aludt hideg szobában és tele volt a hasa is. Mi 
egyéb is kellene még egy ilyen Péternek?... 

Ott feküdt a kukoricaszárral telerakott széles tehén-jászol 
mellett a tiszta szalmán, subával betakarózva. Borcsa, a fej ős-terhén, 
nem messze bóbiskolt mellette. Arrébb, a másik oldalon, a lovak 
pihentek. 

Íme, nem. volt hát egyedül. Meg volt a maga társasága. És ha 
olykor-olykor elkerülte is szemét az álom, ez a túlvilági h ű tlen sze-
rető , még az ilyen hosszú téli éjszakák sem váltak unalmasakká 
részére. Mert (az ő  nyelvén szólva) hol - a Samu, hol a Berci, hol 
pedig a Borcsa okádta el magát. Ilyenkor fölkelt a vackáról, felcsa-
varta a petróleumlámpát, amely egész éjszakán át lecsavarva égett 
(mert hátfia a lovak a sötétben kárt tesznek magukban és ő  ném 
veszi azt észre Idejében) és fogta a sarokban álló vaslapátot és tisztába 
tette a „bűnöst", mint az anya a magával tehetetlen gyermekét. 
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Olyankor .básszankodott' csak, amikor Borcsa „illetlenkedett". 
X tehén ostoba állat, belefekšzik a piszkába, ha azt idejében el nem 
takarítják mellő le. 

-- Hogy a válogatott nehézség állna már beléd egyszer! — 
szidta ilyenkor a máskülönben jámbor állatot. — Zabálsz csak örö-
kösen meg „okádol Éppen olyan vagy, akár a gazdád, a Szenthe 
Kálmán nagyságos úr. Őneki is csak ennyiből áll az egész tudo -
mánya ... 

Bizony, van-  annak talán már tizenöt éve is, hogy ő  idekerült, 
erre a tanyára. Jól visszaemlékszik ő  még most is ' arra a napra. Ab-
ban az id őben kezdett „csírázni" a bajúsza meg a szakálla. Ott ődön-
gött a szántóföldeken. A búza megérett már és terhesen hajtotta le 
a fejét. Tizenegyre - járhatott az id ő ,' meleg volt, kánikulai forróság. 
Č) pedig éhes, szörnyűségesen éhes, mint egy gazdátlan kutya. Min-
denfelé kezdetét vette már az aratás és ő  szeretett volna valahová 
munkára beállni. 

Szenthe Kálmán nagyságos úr földjén is javában folyt a mun -
ka. Arattak ... A. munkásokról csorgott az izzadság, s űrűn töröl-
gették piszkos. ingük elejével verejtékes homlokukat. De a lányok, 
legények jókedvűeknek látszottak: daloltak. 

"ügy mondják, hogy az, aki ilyenkor nem mókázik, akinek 
ilyenkor nincs jókedve, nem is igazi munkásember. Az olyan nem 
való a bandába., mert rüheli mindkét végét megfogni a dolognak... 
Igazi aratás nincs jókedv és nótaszó nélkül, ahogy igazi lakodalom 
sincsen muzsikaszó nélkül ... 

Hogy hát ez így van-e valóban, hogy ez a 'jókedv hátha csak 
hazug látszat és hátha a nótázás sem szívb ő l jövő  — ezen most nem 
gondolkozott Fagyas Péter. Ekkor még nem igen foglalkoztatták a 
ki.- sáhmám - oló munkabérek. Ekkor•még csak azt tudta, érezte, hogy 
éhes. S ekkor még ez volt az a feladata, amit legsürg ősebben meg 
kelk.tt oldania. Ekkor még gyáván megalkuvó szolgája volt gyomra 
korg_ ósának. 

-- Jó volna ott lenni közöttük ... Hej, milyen ,jó' is annak, aki 
dolgozik és dalol ... aki délben megszakíthatja munkáját és leülhet 
enni. — Ezen elmélkedett most Fagyas Péter. 

A gazda ott ült egymagában a,. hatalmas lombú. öreg eperfa 
alatt. Sonkát evett és kenyeret.. C5 nem messze el ő tte megállott. És 
nézte, mindegyre nézte csak, mozdulatlanul, mintha leszegezték vol-
na lábait: A nyála csak-nem kicsordult és a gyomra korgott .. . 

Ő , ismeritek-e ti azt a kínt, amikor az ember annyira éhes már, 
hogy karikáznak a szemei, ő  maga szédül, az étel pedig nem messze 
van el ő tte. De neki nem szabad hozzányúlnia .. . 

A gazda jóllakott már. S el őbb a. csontot dobta el, majd a meg-
maradt kenyérdarabot, amely inkább héjas volt mint beles. 

És őneki most arra szállt a tekintete, miközben az járt az eszé-
ben, hogy mennyivel jobb a kutyának ... Annak nem kell szégyen-
keznie, ha fel akarja kapni az eldobott csontot és kenyérdarabot. 

Végre Szenthe Kálmán nagyságos úr észrevette ő t. 
— Na, te meg mit állsz itt el ő ttem, mint a pléh Krisztus, te 

mamlasz? — szólt rá gorombán. 
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Nem volna szüksége egy emberre? - kérdezte elszorult 
hangon és alázatosan. 

-- Emberre? ... Hát te is embernek számítod magadat? 
S fitymálódva végignézett rajta. 
Hát bizony nem sokat mutatott. A haja hosszú volt és kócos. 

Szinte kiabálva sürgette a borbély munkáját. Piszkos inge a mosást 
követelte. Ócska, kiszakadt ülepü nadrágja pedig a nyugdíjaztatá -
sért esengett. Sovány, sápadt arca sok-sok koplalásról beszélt. És 
mezítelen lábai az emberi nagy nyomorúságról tanúskodtak. 

_ 	Szenthe Kálmán nagyságos urat azonban mindez nem érde- 
kelte. Egyet-kett ő  böffentett nagy jóllakottságában, majd a vizes-
kanna után nyúlt, mert megszomjazott. De a vize melegnek találta 
és indulatosan kilódította az eperfa tövébe. 

-=- Hallod, te! — szólt hozzá. — Menj és hozz nekem friss 
vizet! Amott a kút! Látod? 

Látom hát — válaszolta ő  és szolgai készséggel loholt a 
kút felé az üres kannával. 

Sejtette már, hogy a gazda számba veszi és nemsokára ő  is 
jóllakhat. És most ez volt a cél ... 

Hát igen ... Azóta nagy id ő  múlott el ... És' ő  azóta dolgo-
zik, cselédkedik itten. És akkor oktatta ki ő t a gazdája,. hogy nagy-
ságos úrnak tisztelje. 

Ugyanis, amikor a kútról a vízzel visszatért, azt mondta: 
Itt a jó friss víz gazduram, váljék egészségére! 

-- Nem vagyok én bugris, hogy gazdauramnak szólíts! — ripa-
kodott rá dölyfösen. — Én diplomás ember vagyok, ügyvéd. Nekem 
tehát nagyságos úr címzés jár! Ezt jól vésd az eszedbe! ... 

Szenthe Kálmán nagyságos úrnak van két tehene, hat lova, 
ezekb ő l kettő  parádésló, négy pedigigásló. Hatalmas óljában ötven 
malac hízik. Van felesége és két iskolásgyermeke. A Miklós úrfi és a 
Judit kisasszonyka. És van még harmincöt lánc földje is a nagyságos 
úrnak. - 

Sokszor eltűnődött ő  már azon, miként van az, hogy az egyik 
ember olyan gazdag, ,mint például a Szenthe nagyságos úr, a másik 
viszont szegény, akár csak ő ? Az ő  gazdája annyit dolgozik talán, 
hogy azt a jólétet amiben él és azt a gazdaságot, amit jogos tulaj-
donának tart, a munkája árán érdemelte ki? ... No, ezt a legjobb 
jó3kcrattal sem lehet elmondani róla. Nem töri ő  magát'úgy a mun -
kával ... Jgyvédi munkáját is már régen nem folytatja. Állítólag 
megvonták ezt a jogot t ő le. Azt beszélik róla, hogy rövidlejáratú 
kölcsönöket adott ki magas kamatra és amikor ügyfele nem tudott 
fizetni a kijelölt határidő re, betáblázott ingatlanát irgalmatlanul 
elárvereztette. S legtöbbször ő  volt a vev ő  rája. Igy jutott potyán 
mások verejtékkel szerzett vagyonához. Igy . „tollasodott" meg, 
uzsorás módon. 

Ő , ha egyszer őneki földje lehetne ... Csak egy lánc földje 
csupán ... Hogy szeretné 'és ápolná ő  azt! .. S ha teremne b őven, a 
fölöslegbő l másnak is juttatna emberségesen. Nem úgy mint a gaz-
dája, a nagyságos úr, aki talán még a lelkét is elüzérkedné a pokol= 
nak... 







Sebestyén  M.: Erőpróba 	 413 

Pedig nem tarthat ez örökké így ... Hogy csak annák legyen 
jó sora, aki parancsol, henyél, űzérkedik .. . 

Lám, megérte már a harminckét esztend ő t és mire vitte idáig? 
A sok-sok munkájának, verejtékének mi lett az ára? Mije van 
őneki? ... Egy öltözet kapott ruhája, ,három rossz inge, két pisz-
kos gatyája, egy öreg, zsíros kalapja és egy pár rossz cip ő je. Mind-
ezeken kívül van egészsége is és két er ős karja. Más egyebe azután 
nincs is, ha csak bele nem veszi bajúszát is soványka leltárába. De 
hát arra nem igen adnak valamit. 

Már most hogy mije nincsen, azzal már sokkal inkább el lehet 
dicsekednie. Hát el őször is nincsen felesége, nincsenek gyermekei, 
nincsen tehene, se lova, se disznaja, háza sincs, földje sincs ... És 
akkora nagy zsákja sincs, amibe ez a sok szép nincs mind beleférne. 

Honnan van őneki ez a sok szép nincse? Erre a kérdésre a 
nagyságós úr tudna legkimerít őbb választ adni, ha egyszer a szíve 
fenekére nézne ... 

Fagyas Péter nem vólt forradalmi lélek. Nem voltak világot 
megváltani akaró tervei, sem szegényember-sorsán segíteni vágyó 
gondolatai. A sorsával békétkötve élte, fogyasztotta nyomorúságos 
szolgai életét. Ot igazán semmiféle gonoszság, igazságtalanság nem 
zökkentette ki a megszokott kerékvagásból. l..te vasárnaponként, ha 
bement a városba és egyik-másik kocsmában felöntött egy kicsit, 
a keserűség ki-kisírt bel ő le. Ilyenkor a keze ökölbe szorult és mint 
nehéz kalapács csapott le az asztalra. 

— Vesszenek a bitang urak ... a dologkerül ők! — tört ki 
belő le a fékevesztett düh, mint a t űrhányóbćfl az izzó láva. 

Es akinek más volt a véleménye nem ez, annak beverte a 
fejét. 

Tavasszal egyszer, az ő  oldala mellett ebbe a vitába beleavat-
kozott egy munkas-külsejű  ismeretlen fiatalember is. Odaült bizal-
masan az asztalához, megmondta a nevét, amit azonban ő  már a 
másik percben el is felejtett. De nem is volt fontos a nevét meg-
jegyeznie, mert ő  is „barátom"-nak nevezte az ismeretlen fiatal 
embert, mint az ő t. 

Emlékszik rá, hogy ett ő l a»z új ismerősétő l hallotta először, 
hogy most már hamarosan eljön az az id ő  is, amikor azoknak is 
lesz fólctjuk, akik a semmittev ők földjét munkálják ... Az ország 
új vezetoi hamarosan megvalósítják a földreformot .. . 

Igy történt azután, hogy hajnaltájban vet ődött haza, a „sárga-
földig" elázva. 

A tanyán pedig a gazdája már várta... 
Szenthe Kálmán nagyságos úr mikor meglátta, hogy Péter 

holt részegen, •dűlöngélve az istálló felé baktat, iszonyatos harag -
gal támadt neki: 

-- Igy köll hazajönni és ilyenkor, te akasztófáravaló? Hogy 
merted ennyi id őre elhagyni az istállót, a jószágot?! ... Hát ezért 
fizetlek és etetlek én téged, ugy-e?! 

Fagyas Péterben nem aludt ki még az a t űz, ami a kocsmában 
vetett lángot benne. Gyűlölettel nézett a gazdájára: 

11, 
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— Nono, jó lesz csöndesebben  misézni, mert még rá találok 
huppanni a tyúkszemére a nagyságos úrnak. 

Ekkor már sžemt ő l-szemben álltak egymással, mint a kaka-
sok. Majd összeért az orruk. Fagyas Péter er ősen lihegett. 

— Tágulj hátrább és ne fújd rám azt a förtelmes b űzt, abból 
a pálott trágya-raktárból! — ordított a gazda.- és utálkozva hasba 
taszította Pétert. 

Erre azán fejtet ő re billent. a .világ Fagyas Péterben. A szájá-
ból hatalmas borsugár csapott ki, mint mikor a teli hordóból kiütik 
a fenékdugót. És ez a borsugár Szenthe Kálmán arcára lódult, mint 
a tűzoltótöml őbő l a víz. 

Hűj, az anyád keserves szentyit! ... Még le is okádol .. . 
— üvöltött fel a nagyságos úr magán kívül. 

Utána egy percre eltűnt és a vastag görbe- botjával viharzott 
vissza. Neki a Péternek, mintha csak azt akarná kipróbálni eltörik-e 
a hátán a bot. 

Hát a bot kiállta a próbát becsületesen. Finom úri bot volt 
az, tudta, hogy szegényembert csépel. El nem tört volna a világ 
semmi kincséért. 

És Fagyas Péter átesett a „házi áldáson" is szerencsésen. 
Mert hát nincs az a ború, akárhogy is villámlik, hogy der ű  ne jönne 
rája. Lecsillapodott a nagyságos úr is annyira, hogy nem ütötte őt 
agyon. Még csak a csontját sem törte össze, noha egyre mondogatta, 
amikor csépelte. És el sem zavarta. Mert hát olyan olcsó bérért sen-
ki más nem dolgozott volna neki, mint a „kijózanított" Péter. 

Azután, ,mint a gyáva nyúl a bokorban, összehúzta magát 
Fagyas Péter. Hallgatott, t ű rt, dolgozott. 

És a napjai jöttek, .mentek, közömbösen tovább. 

II. 

Fagyas Péter képzeletében s ű rűn lejátszódtak ezek az ese-
mények, ha nem tudott aludni. 

Most is rossz, álmatlanéjszakája volt. !Hiába forgolódott, 
hiába nyihel ődött, hasztalan volt minden mesterkedés. Szemét mesz-
szire elkerülte az álom színes szárnyú madara. Bántották a bolhák 
is és mint a rühes, állandóan vakaródzott. 

-- Ezek a bolhák is csak azért vannak a világon, hogy a sze -
gényembert meg a kutyát csípjék —mérgel ődött. — Pedig hát 
nemcsak szegényember meg kutya van a világon... 

• Most egyszerre csak eszébe jutott a Julis néni, akivel valami-
lyen rokonságban van. Vásárnap találkozott vele, amikor bent járt 
a városban. Az öregasszony nagyon panaszkodott neki, hogy micsoda 
nagy szegénységben él. Nincs őneki senkije, aki segítené öreg nap-
jaiban ... Úgy panaszkodott szegény, hogy még a könnyei is ki-
csordultak. És ő  nagyon megsajnálta. akkor. S elhatározta magában, 
hogy meglepi majd valamivel. Mert ő  bizony tudja jól, hogy mi az 
a nincsen és mennyit jelent az -- adni annak, akinek nincsen... 

rTgysem tud aludni, elviszi hát neki most azt, amit még kedden 
elkészített a számára. 
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Most éjfélre jár az idő , az el őbb kukorékolt a kakas. Az 
utat három óráig oda-vissza megjárja. A zsákot oda teszi majd a 
konyha-ajtó elé, '.hadd nézzen' egy nagyot az öregasszony, ha reggel 
fölkel ... Szíve megtelik majd örömmel és érezni fogja, hogy mégis 
van valaki, aki ő rá is gondol ... Igaz, nem sok az, amit visz neki, 
his,_- en az ő  szegénységéb ő l is szűked telik: De annak, akinek sem -
mije sincs sok a kevés is, ha ajándékba kapja. 

A zsákot még tegnap este megpakolta krumplival és elrej-
tette a szárkúp alá, hátul az udvarban. Mert hát a farkasszív ű  gaz-
dának_ nem szabad tudni arról, hogy ő  miféle boltot kötött a „bá-
rányszívű" gazdasszonnyal... 

Ott járt már a szárkúp közelében s lábnyomai meglátszottak 
a hóban. A kutya fölneszelt s amikor megpillantotta ő t, er ő sen 
ugatni kezdett. 

Csiba te! A nehézség rakjon fészket a pofádba! 
De a kutya egyre er ősebben és mérgesebben ugatott. 
Fagyas Péter kénytelen volt visszafordulni. 

Ez az átkozott dög az egész tanyát föllármázza — mérge -
lődött és káromkodott. 

A nagyságos úr pedig, aki szintén nem tudott aludni, de nem 
anyagi gondjai miatt, vagy mintha a bolhák háborgatták volna, 
hanem, mert a b őséges vacsorával megterhelte a gyomrát, figyel-
mes lett a kutyaugatásra. 

— Mi van a Bodrival, hogy ennyire nyugtalankodik? — tette 
föl a kérdést önmagának és máris magára húzta bundáját. 

• A görbebotot meg a kezébe vette. Hátha szükség lesz rája. 
Azután kilépett az udvarba és vizsgálódva körülnézett. 

A hóban hamarosan észrevette a; friss lábnyomokat. Majd 
feltűnt neki, hogy azok az istállótól a szárkúp felé vezetnek. El őször 
arra gondolt, hogy Péter szárat vitt  be a jószágnak. De már is 
eszébe jutott, hogy Péter a szárat még délután bekészítette. Akkor 
hát ... Itt valami nincs rendjén ... Elment egészen a szárkúpig és 
látta, hogy ott, ahol a lábnyom megszakad, a szárkúp meg van 
bontva ... Nem úgy áll mint kellene, hogy álljon. 

S a következő  percben el őhúzta a zsákot. Húsz-huszonöt 
kilogramm krumpli volt benne. 

Ahá! -- hördült fel sötét sejtelemmel. -- `Hát így állunk! 
Ez a bitang lop engem... 

És indult az istálló felé, mint a fekete fergeteg. .Egyik kezé-
ben a zsák, másikban a bot. Az a bot, amely bebizonyította már 
egyszer, hogy hűségesen szolgál: nem törik el hitvány módon. 

Fagyas a Borcsa-tehenet szidta éppen. Mert amíg ő  kint járt, 
ez az oktondi állat nemcsakhogy berusnyított, de még bele is fe-
küdt a piszkába. 

-- Te ... te ... 	és itt csunyául elkáromkodta magát. — A 
saját anyja nem teszi annyiszor új pelenkába a gyermekét, mint 
ahányszor' én teszlek tisztába téged. Örökösen zabálsz, meg okádol. 
Akár a gazdád. Hogy a nehézség rakna fészket a pofátokba! 

Ekkor kivágódott az istállóajtó és a rajta belép ő  gazda meg-
hallotta Péter becsmérl ő  szavait. 
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—• Hát te engem ehhez a sz ... farú, ostoba jószághoz hason-
lítasz, az anyád mendrovác teremtésit?! — ordította határtalan 
haraggal. — Hát ezért etetlek és fizetlek én téged, hogy csúfot űzz 
belő lem, te ... te ... nyomorult.... Te, tolvaj!... 

Ekkor a zsákot Péter elé dobta és a karja szörny ű  ütésre len-
dült a bottal • 

Péter elsápadt. Arca szürke lett mint a hamu. Ha maga a vil-
lám csapott volna le mellette, talán akkor sem rettent volna meg 
jobban. Szemük egy pillanatra összecsapott, mint két éles kardpenge 
a halálos ellenfelek kezében. 

De máris összeszedte magát. Arcába visszafutott a vér és vil-
Jámot szórt a szeme. Megragadta a vasvillát és harsányat kiáltott: 

• —. Megálljon, a betyár szentyit az úrnak!.... 
Az eddig még sohasem tapasztalt bátor ellenállástól megtor-

pant a gazdá és úgy állt ott, mintha szoborrá merevedett volna. 
Egy percig, amely ezekben a feszült pillanatokban nagyon 

hosszúnak rémlett, egyikük sem tudott megszólalni. Az összegy ű lt 
hatalmas indulat nem tudott mindjárt utat találni. Csak feszült, mind-
egyre jobban feszült bens őjükben és majd szétrobbantotta őket. 

Azután Péter lassan, vontatottan beszélni kezdett: 
Szóval én tolvaj vagyok ... nyomorult, gazember . 	El 

akartam lopni fél 'zsák krumpliját .. , Egy fejem van ... azt is szét 
kell verni ... Hát jló..... De . 	micsoda a nagyságos úr?. . . Aki 
uzsorás módon tollasodott meg ... És aki a fölösleges búzáját meg 
a kukoricáját elrejti és elfeketézi ... Aki akkor, amikor okádásig 
zabál, nem gondol arra, hogy más is megéhezik ... Ha száz feje 
volna a nagyságos úrnak ... akkor is kevés feje volna ... No de 
megtalálják még azt a fejét a nagyságos úrnak, amelyik legjobban 
fáj majd, ha ráütnek .. . 

Es Péter most a vasvillát a zsák mellé dobta. Nem volt már 
arra szüksége... 

Szenthe Kálmán nagyságos úr fújt egyet, kett ő t, mint a ve-
szett bika, melyet irtózatos er ővel szarvon ragadtak. 

Ne kiabálj Péter -- mondotta tompán és a botját ő  is a 
zsák mellé dobta. 

De úgy tűnt neki mégis, hogy kiütötték a kezéb ől ... És ha 
ez a bot gondolkozni tudna, most bizonyosan azon t űnődne, miért 
nem használják, amikor ő  olyan hűséges, hogy nem törik el ... Tán 
még akkor sem, ha az urak ihátát „símogatná" .. . 

A nagyságos úr pedig arra gondolt mostan sötét lélekkel, 
hogy ez a „senki-jankó" túlsokat tud róla. És ha egyszer ki találja 
nyitni a száját máshol is, úgy mint itten, abból aztán csúnya baj 
lesz ... Egyre jobban érezte, hogy fél ett ő l az embertő l, akit pedig 
semmibe sem vett idáig. És érezte miként veszíti el hatalmát fölötte. 
Az úr hátalmát a szolga fölött. 

Hát jó ... nem kiabálok én ... — válaszolt Péter higgad -
tabban. —. Tudom én, hogy jó a füle a nagyságos úrnak ... No, tudja 
meg hát, hogy ezt a krumplit nem loptam ... Abból vettem el és 
mértem ki húsz kilót, amit tegnap délután adott ki, hogy főzzem 
majd meg a malacoknak .. Az árát a nagyságos asszonynak kifi- 
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zettem: Mert őtő le vettem ... No ne féljen ... jó borsos áron adta... 
Egy szegény öregasszonyt _ akartam meglepni ... akinek nincs akko- 
ra pocakja ... sem olyan holdvilág képe, mint a nagyságos úrnak... 

a nagyságos asszony azt mondta, hogy ne szóljak semmit a nagy-
ságos úrnak ;  a világ kincséért se, mert a nagyságos úr haragszik, 
ha a nagyságos asszonyegyütt érez a szegénnyel ... A kruínplit 
meg dugjam el jó helyre, nehogy meglássa... 

Most megragadta a zsákot, 'kibontotta , és annak tartalmát a 
szénásketrec mellett álló korpáshordóba öntötte. 

Igy ni! ... —. mondotta visszafojtott indulattal. 	Nehogy 
valahogy kétszer körülérje a hasát a nadrágszíjja .. . 

SLenthe Kálmán nagyságos úr néhány pillanatig a földre né-
zett, mintha onnan• egy olyan titokzatos papirosból, amelyet csak ó 
lát egyedül, a választ akarná leólvasni. Homlokán mély táncerd ők 
jelentek meg, mint annak, aki nehéz, gondolatokkal birkózik. S 
amikor megszólalt, nagyon békülékeny volt a hangja. • 

Jól van no ... Elhisžem én,, hogy igazat beszéltél . 	De 
ismersz már engem ... Tudod jól, hogy néha nagy bennem' az indu-
lat.... No, nem baj ... Nem haragszom én, azért a párkiló krum-
pliért . . . Tudom én, hogy nem akartad te azt ellopni ... Itt- a .ker 
zem, béküljünk ki ... Ezért csak nem fogunk egymás torkának 
ugrani, mint a marakodó farkasok, ugyebár? .. 

És nyújtotta nagy, kövér kezét. 
Péter csodálkozva és hitetlenkedve nézett gazdájára. Őszin-

tén érez és beszél az? ... 
Nem volt ostoba ember, akit néhány mézes-máz ős szóval 

meg lehet téveszteni. Mérlegelni kezdte a nagyságos 'úrat eképpen: 
— Persze, most be van ganézva ... Fél, hogy elárulom ocsmány 
dolgaikat ..'. Milyen szelíd és ipuiha mostan ... Kenyérre lehetne 
kenni... No de akkor is a fene egye meg ő tet .. . 

— No mi az, tán csak nem haragszol még most is, Péter? — 
hallotta az idegenül simogató hangokat. 

Keményen nézett a hamis ember szemébe és nem válaszolt. 
A gazda megsejtette, hogy keresztüllátnak rajta. Az el nem 

fogadótt kezét meszégyenülten zsebbe mélyesztette és kifordult las -
san az istállóból. Ment, ment, végig a hosszú tanyaudvaron és talpa 
alatt ropogott a szűz hó. 

Péter-komoran nézett utána. S arra gondolt, hogy még teg-
nap is, mennyire félt ő  ettő l az embert đl... 

A kakas ismét kukorékolni kezdett. A hó betakarta az udva-
rom a lábnyomokat. Közel volt már a virradat .. . 



ÁCS KÁROLY: 

T olfiamh oz 
Tintával kezdek 
rohammunkát, 
a cél: a sors előtt befutni, 
s meglengetni a vándorzászló életet. 
Gyere toll, óšdi szerszám, 
ritkán, de folyton ömlessz sorokat, 
ródd meg a tiszta papírt, 
nem érünk rá most mosakodni. 
Érzem benned a meleg erőket, 
sötéten tülekednek, 
mint-az óvóhely ajtajában 
álombólugrott még-élni-akarók. 
Többet ér nekem 
kifejteni őket, egyenként megsímogatni, 
és szivem peremér ő l 
a mindenségbe billenteni, 
többet ér nékem, 
mint nagyhasú hiányok közt botladozni 
és társalogni elegáns fehér sóhajokkal. 
Kopott -toll, töröttkörmű  költő  
mit tudnak együtt? Írni. 
Sorakozzatok fekete erők, 
túlról a gáláns halál-lovagok 
egyre zajosabban csörögnek. 
Vesztenünk nem lehet, de eleshetünk, 
teremtsünk hút jó tartalékot, 
igazolni és bosszulni bátrat. 
Kehes jószág, építsd át magad újjá, 
erőstüdőssé, biztos szívűvé, 
lelkesíts át sok olajos kezet, 
vezess villanyt sok bozontos koponyába. 
S tanulj te is. 
Tanuld leírni szebben 
a két szót: ember és igazság. 
Ember: 
Arnyékpojáca volt a világ-színpadon, 
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de mindig túdta: jobb lenne máskép. 
Erkölcs-köntösbe bujtatta a b űnt, 
Silány érdem, 
de áldom érte, 
mint az éhező , 
kinek váratlanul ölébehullt ., 

unatkozó urak szemétbeszánt, 
féligmegrágott vacsoracsontja. 
Ezen a csonton nőttünk erőssé, 
sárkánytipróvá, 
sok ínt húztunk le maradékcsontról, 
míg végül nyakárahágtunk 
türelmes századoknak, 
s, ím: 
belefúrunk a ,hegyek hasába, 
s a kifejtett kövekb ől , 
csiszolunk kristály Kővirágot. 
Igazság. 
Hordozóidon irgalmatlan ,  
bús iga voltál. 
Súlyos volt a hiányod, 
mint szerelmes szivében 
a születetlen szeret ő . 
Sokat kerestünk. 
Szaggattuk, gyűrtük érted az anyagot, 
ahogy a kutya kapar 
kiásott hulla üres halma felett. 
Szállj bele most a tollba, 
adj szót a számnak, 
legyek átlátszó mint te, és tömör 
mint tested, a föld. 
Toll, 
kedves elvtárs, 
kapaszkodj jól a kezemhez, 
vörös vérem és fekete véred 
ölelésébő l 
szülessen diadalnak 
a vers. 



HERCZEG JÁNOS: 

Jákov Ignyátovres 
1838-ban egy szerbiai költ ő; Szima Mihutinovics-Szarajlija járt Budán. 

Csak átutazóban volt, Lipcséb ől hazafelé tartva, ahol' a második szerb 
felkelés történetét helyezte sajtó alá Milos fejedelem magbízásából. Úgy-
látszik, nem volt túlságosan siet ős a dolga, jól érezte magát a magyar 
tővárosban, amely abban a&, időben :a szerb nép szellemi életének is 
központja ' volt, mert huzamosabb ideig ott maradt,, még meg is n ősült. 
A budai intelligencia nagy szeretettel fogadta, á. szerb egyetemi ifjúság 
pedig Szerbia legnagyobb éló költ őjét ünnepelte benne és a Sas-hegyen 
meg" is koszorúzta. Az az ellenállhatattlan hatás, melyet ez a kissé ga-
rabonciás, örökké vándorló költ ő  gyakorolt a fiatalabb nemzedékre a 
maga személyes varázsával, egy szentendrei fiút is megigézett. 

A »Szerbszki Národni Liszt« valamelyik 1838-as számában egy óda 
jelent meg, amelyben . Jákov Ignyátovics, »a tizennégy éves szerb fiú« 
köszöntötte a köt őt. S a -  fiatal Ignyátovics ezzel a- versével visszavon-
hatatlanul belépett a szerb irodalmi életbe. A vers, persze, nem nagy-
igényű, egy latinul tanuló diák gondos munkája, iskolai példákon csiszolt al-
kalmi j öltemény. Mégis ez az -ifjúkori vers jelölte ki útját az életben. 

_ Még ugyanebben až évben megismerkedik Milován Vidáikoviccsal, 
az első  szerb regényíróval, alki akkor már öreg ember volt, kis pesti 
hónapos szobában lakott, diákokat tanítgatott, és romantikus • történeté-
ket foglalt regényeinek meglehet ősen laza keretébe. De. abban' az id őben 
mégis ő  volt Pesten ar, az irodalmi egyéniség, akii köré a szerb szellemi 
élet emberei csoportosultak. Az ifjú Ignyátovicsnak is tanítója volt. 

De ez a korai találkozása az irodalommal, ismerkedése és barátsága 
a »legnagyobb« szerb költővel és az első  szerb regényíróval, ha pályáját 
meg is határozta, -de fejlődésétt, jellemét . semmiben sem. befolyásolta. 
Nem ezek voltak a  mesterei, bár t őlük kapta a bátorítást, ők ütötték az 
irodalom lovagjává akkor, amikor jóformán még semmit sem írt, hiszen 
gyermek volt. Tőlük tanulta még az alkotás szabadságát, a , minden. gát-
lás nélkül való' ábrázolást, a közlés teljes kötetlenségét. 

. Ifjúkori verseiből az utókorra semmi sem maradt. A Milutinovics-
hoz írt költeményén kívül nem is jelent meg egy sem, s huszonöt éves 
koráig egy Ráckevér ől írott útirajzán, Dusán cárról szóló époszán kí-
vül nem is írt semmit. Az életre készült, viharos, hányatott életére a 
szerb szellemi -  élet izgalmas légkörében és a' magyar iskolákban. 

Huszonhárom éves korában végzett jogász, de közben már huszár 
is volt, aztán Budapesten. bajtárkodila, majd szül ővárosába, Szentendrére 
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megy, hogy ügyvédei irodát nyisson. Jómódú családja a polgári élet biz-
tos formáját próbálja el őkészíteni a számára, de .a fiatal ügyvéd »nem 
.akar együtt üvölteni a farkasokkal.- Tiszta akar maradni és becsületes, 
ideálista, a szegények és elesetteik védelmez ője,' a gyengék pártfogója 
s až igazság papja«. 'Ebben, a nemes erényekre törekv ő  hangulatában 
érte az 1848-as forradalom kitörése. 

Március 13-án a Petőfi köré gyülekezett ifjúság és a rákosé vásár 
parasztsága megteremti a magyar f őváros forradalmi hangulatát. Azok-
ban a. napokban a Thökölyánumban szerb népgy űlést hívnak össze, 
amelyen 83 község képviselteti magát. A magyar forradalmi bizottság 
képviseletében báró Nyári Pál üdvözli a szerbeket, az egybégyültek ne-
vében Ignyátovics tart válaszbeszédet. Mindkét beszid a népek testvéri-
ségét hangsúlyozza »a nagy és szabad Hunniában«. A szerb községek 
hűségnyilatkozatokat küldenek a magyar kormánynak. iDe, amikor jo-
gaik törvénybe iktatását, követelik, amikor április 8-án a pozsonyi •diétán 
Kossuth fogadja . az újvidéki szerbek küldöttségét, akik önkormányzati 
követelésüket, s a• szele nyelv:. ...zavartalan használatának biztosítására 
vonatkozó, kérésüket közlik, Kossuth kijelenti, hogy csupán a magyar 
nyelv egyesítheti az ország népeit. A küldöttség ennék ellenére is egyez-
kedni próbált,_ bár Kossuth fölényesen 'kijelenti, liogy: »Az ügyet csak 
kard intézheti eh. 

Erre már, nemcsak a szerbi értelmiség, hanem a nép körében is ma-
gyarellenes hangulat kezd kialakulni. Ezt a hangulatot Rajacsics pát-
riárka 'Bécs szolgálatába állítja, Miletics Szvetozár, mint az ifjúság ve-
zére szintén csatlakozik a magyarellenes táborhoz, s a Bécs által ígért 
autonóm szerb Vajdaság, elfordítja a szerbeket a független Magyar-
országért folyó küzdelemtől. Kossuth, talán belátva hibáját, Csernovics 
Péter temešvári f őispánt küldi a szerbekhez, hogy megnyugtassa őket, 
s valamilyen megegyezést teremtsen. Csernovics titkárául a' kormány 
Ignyátovicsot nevezte ki. A kísérlet azonban , kudarcot vallott. A kor-
xnánybiztos fő ispán visszatért Pestre, Ignyátovics azonban Karlócán 
maradt.' Azokban a napokban tartották meg ott a szerbek nemzeti kong-
resszusát, s a feszült, magyarellenes hangulatban Ignyátovics nem riadt 
vissza attól, hogy Bécs-ellenes és magyarbarát beszédet tartson, bár 
ugyanakkor Rajacsics lapját, a VjeszniikEt szerkeszti. ' Az elkesere-
dett tömegben néhányan kirántották pisztolyaikat, karddal rohantak rá, 
nrajdnej'n .agyonverték. Csak egy barátja ügyes közbelépése mentette 
meg a biztos haláltól.. Beszéde miatt letartóztatják és börtönbe vetik, 
de hat hét .mulya sikerült kiszabadulnia, aztán Szerbiába menekül. 

Beagrád tele volt a forradalom emigránsaival. A magyar szabadság-
harc leveretése után Kossuth felesége is Szerbián át menekült: a szerbek 
egyik hadvezére, Knityanin személyesen kísérte Alekszinácig, az akkori 
határig. Magában Szerbiában két pártra szakadta közvélemény. A Vaj-
daságból odaszármazott szerbek osztrákbarátok voltak, a szerbiaiak vi-
szont, Ilija Garasaninnal. az  élükön, nem sokat tör ődtek Ausztriával, s 
inkább a magyar függetlenségi törekvéseivel rokonszenveztek. Az Utób-
biak .lapjába írté Ignyátovics szenvedélyes hangú Bécsellenes cikkeit 
egészen a szabadságharc leveretéséig, amikor Belgrádban is elviselhe= 
tetlen lett szamáré a helyzet. Arról, hogy haza menjen, szó sem lehetett, mert 
körözvényt adtak ki ellene. Szerbia belsejébe sem akart húzódni, hiszen 
ö ragaszkodott magyar állampolgárságához, Magyarországot a hazájának 
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tekintette, szerette Pestet, amely. akkor már kezdett nagyvárossá fej-
lődni. Szerette szül őföldjét azt, a szerbek által lakott Sávot a Duna és a 
budai hegyek között, örökre,. elszakadni attól nem akart. Négy sötét 
esztendő  következett ezután az életében. Külföldre menekült, Nyugatra, 
de hogy tulajdonképpen hol volt és merre járt, azt soha sem 'sikerült 
kideríteni. 

1853-ban csak »befolyásos körök közbelépésére« térhetett vissza 
Pestre. Ott dühöngött az .abszolutizmus. " Ignyátovics panaszkodik, hh,gy 
számos derék magyar barátjáig börtönbe vetették. Damjahchot, a szabad-
ságharc legh ősiesebben küldő  tábornokit, akire oly büszke volt szerb 
származása miatt, akire ' annyiszór hivatkozott, ha támadták — másik 
tizenkét !társával Aradon kivégezték. Haynau kapói fáradhatatlanul 
üldözték a forradalom barátait, ezért a magyar - közvélemény, a magyar 
nép akkor jobban gyűlölte Bécset s jobban áhitotta s.zabadságát.. mint 
valaha. Ignyátiovicsn,ak állami szolgálatot kínáltak, de ő , aki igazi huszár 
volt, nem akar Bach-huszár lenni. A szerb dákokón kívül Kossuth 
hiveivel barátkozik, ré5ztvesz azokban a keser ű , sírvavigadós mulatozá-
sokban, amelyekben a c ; ány kuruc-dalokat muzsikál s a borg őzös éj-
szakákban minduntalan felröppen Pet őfies Kossuth.  neve. Nem csoda, 
hogy újra a megbízhatatlanok közé sorozzák, és két ízben is házkutatást 
tartanak nála. pe, hogy éltette-e ő  is Kossuthot és Pet őfit vagy csak 
az ivásban vett részt az rejtély. 

De a szerbek akkor már nem haragszanak rá. Akik a legjobban hit-
tek a császár ígéretében, hogy a Vajdaság önikormányzattal bíró szerb 
tartomány lesz, csalódottan mondják, hogy a » szierbek azt kapták ju-
talmul, amit a magyarok büntetésül« — az elnyomatást, az üldöztetést 
továbbra is..'Már elfelejtették _Ignyátovics szavait; amiért pár évvel eze-
lőtt még majdnem a fejét vették.' »Miféle Vajdaság? Hagyjuk ezt, egyez-
zünk meg inkább a magyarokkal, hogy az ő  segítségükkel visszakapjuk 
régi területeinket, s hazatérhessünk oda, ahonnan elindultunk«. Nemso-
káp Miletics is nyíltan. beismeri tévedését, és Lgnyátovicsnak elnézik 
változatlan magyarbarátságát. 

1854-ben a • Matica Ignyátovicsra bízza a legtekintélyesebb szerb 
folyóirat, a Leitbpisz szerkesztését. Hiába szabadkozik; hogy magyar isko-' 
lák.at végzett, hogy niricsén teljesen birtokában a szerb irodalmi nyely-
nek, -Magyarországon abban az id őben kevés a művelt - szerb ember, 
kénytelen - elvállalni :a megtisztelő  megbizatást. 

Nem könnyű  a dolga. A - szerb közönség a nemzeti válság éveit éli, 
csalódott Bécsben, és még nem barátkozott• meg a magyarokkal, már 
pedig az önálló szellemi életnek .a gyujtó szikrát mégis csak a nemzeti 
eszmények iránti lelkesedés adja. S éppen ez a lelkesedés lohadt le a, 
két • áramlat `közötti surlódásban. Kevés a szerb olvasó, író pedig 
úgyszólván nincsen. A szerkeszt ő  csaknem maga kénytelen teleírni folyó-
iratát. Egyelőre még nem a szépíró szól bel őle, elbeszélő  hangját csak 
később találja. meg, most történelmi tanulmányokat ír a szerb nép mult-
járól, útmutató, nevel ő , kritikai -  cikkeket, s a közönség gyógyíthatatlan 
közönyét támadja. »A mi irodalmunk -olyan, mint az üvegházi téli kert, 
árt neki a szél és minden zord id ő . Ezért tanútanunk kell egymást, el 
kell viselni a tanítást, mert ett ől még igazán jóbarátol lehetünk«. 

- Igaz, hogy a bátorságot akkór ő , már inkább' ,az irodalmon kívüles ő  
területen, vidám • kocsmai társaságban ápolgatta, a szerb ifjúság köré- 
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ben, akkoriban ehhez -egy sápadt, törékeny fiatalember is tartozott, akit 
barátai tréfásan »Kis Jánosnalk« hívtak, talán Berzsenyi" barátja után, 

--s aki később Zmáj Jován Jovánovics néven, a század ultolsó harmadában, 
mint a legnagyobb szerb költő  szerepelt. Ez agy?, ifjú társaság, a budai.sváb 
vendéglőkben .a . korhelyek életét élte, hajnal felé nótaszóval tért haza a 
zegzugos tabáni utcákon, s-vezére az ivásban és virtuskodásban • egya-
ránt Jákov Ignyátovics, vagy • egyszer űen »bruder Jásó« volt. 

Akkor már elmúlt harminc éves, a polgári erkölcs nem nézte volna 
jó «szemmel mulatozásait, melyekben nem ismert sem mértéket,• sem 
határt.. Ellenállh'.atatLanul vonzotta minden társaság, de különösen a nála 
alacsonyabb sorban lév őkkel szeretett mulatozni. • Néha napokig nem 
ment haza, mesterlegényekkel járta a kocsmákat, vándorok 'menedék-
helyén, herbergeken hált, cselédekkel táncolt, hogy aztán piszkosan és 
lerongyolódva térjen vissza diák-barátaihoz, s. tiszta inget kérjen t ő lük, 
vagy egy forintott szerénye ebédre. 

Kalandokban bővelkedő  éjszakai' életét Ignyátovics eúgy látszik jól 
el tudta rejteni azok el őtt, akik kifogást találhattak volna, benne, mert 
á.>✓ban az időben a szerb kormány is kitüntet ő  megbizatással fordul fe-
léje: felszólítja, hogy menjen Rómába és Velencébe, s kutassa fel a szerb 
vonatkozású dolgokat a levéltárakban. Munkájáért ötszáz forintott kí-
náltak neki, 'de kevesli ezt az összeget, - s így nem megy Itáliában. Némi 
ellenszolgáltatás fejében azonban egy szakképzett magyar vájárt, küld 
a 'szerb kormányhoz, akinek az a feladata, hogy felneveljen egy szerb 
bányász-kádert 

A monarchiában, megváltozott a politikai helyzet, az osztrákok ve-
ressége Solferinonál meggyorsította a bécsi abszolutizmus bukását. Ma-
gyarországon ébredezni kezdett az alkotmányos élet, a szerb politika ve-
'zető i élükön MileticcseJ a magyarok barátságát keresik. Ilyen viszonyok 
között érthet ő , hogy Ignyátovics alakja ismét el őtérbe került. Tulajdon-
képpen, ekkor kezd ődött politikai pályája, amely annyi ellenségét szer-" 
5_:ctt neki, s ekkor vette igazán kezdetét irodalmi munkássága is, amely-
lyel viszont hosszú időre, előkelő  helyet: biztosított magának .a szerb 
irodalmi életben. 

Elst5 regénye, a »Gyuragy Brankqvics« , történelmi regény. Talán 
Öbernyik Károly ihlette meg, aki már` húsz/évvel el őbb drámája hősévé 
tette ezt a tragikus al,zkob. De sajnos, Ignyátovicsnak ez az els ő  regénye 
nélkülözi azokat az irodalmi kvalitásokat, melyek a magyar író munká-
ját hosszabb időre életképessé tették. BiLoxly a tárgyi és történelmi' igaz-
ságot is nélkülözi, mert Ignyátovicsnak akkor az írással, politikai- célja 
volt. A szerb, nemzethez való ragaszkodást akarta összeegyeztetni a ma-
gyar hazaszeretettel, s ő t ennél többet, a szerb fajszeretet a magyar haza- 
fiassággal. Brankovicsot, annak életét, küzdelmét és bukását csak ürügy-
nek - tekintette, hogy csaknem a szerb soviniszta hangján zengedezzen 
dicshimnuszokat népér ő], amelynek szerinte nincs párja az egész föld-
tekén. "Naiv összehasonlításokat tesz szerbek és angolok, szerbek és fran-
ciák között, ,s a szerbek mindenütt és mirldi,.g lenyomják a mérleg ser-
penyőjét. A -későbbi realista itt messze elvetette a sulykkat, Brankovics-
bál olyan- hadvezért csinált, akivel a világ egyetlen ,hadserege sem mert 
szembeszállni, mellé olyan katonaságot adott, amely Napóleon hadait is 
legyőzte volna. 

Ilyen nacionalista túlzásoktól terhes a »Deli-Baki.cs« című  regénye, 
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továbbá a »Manzor és Dzsemil:a«, a »Krv za rod« és á »Kralyevszka 
sznaha« . című  történelmi elbeszélése is. A «szerb hősök magyar hősökkel 

_ együtt küzdenek, házasságra lépnek egymással, segítik egymást, mert 
milyen nemzetben is találna méltóbb társra ez a két nagyszer ű ,- minden 
erénnyel megáldott nép? 

Ignyátovicsnak ezt a túlzó nacionalista magatartását a kisebb igé-
nyű  magyarországi szerb olvasó talán rokonszenvesnek tartotta, de á 
végletektől idegenkedő  józan szerb bíráló elme megütközött rajta. Még 
kés6i életrajz.írója, Szkerlics is' értetlen mosollyál áll Ignyátovicsnak 
együgyűen gyermeteg "nemzeti elfogultsága el őtt. 

A magyar olvasó azonban, aki ismeri a Pet őfi után következő  epigón.  
korszakot a magyar. irodalomban, tehát azt az id őt, amelyben Ignyátavics 
élt, amelytől irodalmi ösztönzését kapta, nem lát 'ebben egyedriilálló, • egyéni 
túlzást. Azok a szabadságeszmények, amelyek a magyár népet 48-bán 
zsarnokaival szembeállították, a forradalom leveretése után, a felszínes .  
nacionalizmusban élték ki magukat, mintha •vigasztalásul. nem maradt, 
volna más, mint a beteges öndicséret. »Nemzeti nagylétünk« feltámadt 
a frázisokban és elárasztotta az akkori irodalom sokfelé ágazó, de seké-
lyes_ berkeit. Csoda-e, hogy ez a magyar környezetben feln ő tt, magyar 
iskolákat járt, magyar irodalmi példákon nevel ődött, huszáros virtusok-
ban tetszelgő  szerb .  író isten kalapjára bokrétául .a magyar nép mellett 
a szerb népet is oda akarta tenni? 

Ignyátovics, els ő  műveiben meggyőződéssel sugározta ezeket a ha-
mis fényeket népé mulitjára, szép hazugságaiban talán maga sem hitt,•
de szükségesnek tartotta azokat.- A csalódott, a becsapott és félrevezetett 
szerb népet árvaságában illúziókkal akarta megajándékozni, ugyanúgy, 
. mint urai a magyar népet: hogyha már minden odaveszett is, de megvan 
a dicsőséges mult, s abból hosszú ideig lehet ábrándokat sz őni. 

»A történelmi regényben tz író — mondja — költ ői módon meséli 
el népének történetét, hogy az olvasó élvezetet találjon gyönyör ű  mult-
jában, hogy szelleme ne lohadjon, hanem még magasabban szárnyaljon«. 

Történelmi regényeiben és elbeszéléseiben a görög mintára - alkotott 
hősök: ünnepélyesek, szenvedélyesek és patetikusak, ahagyán az már a 
történelmi 'hősö:k -naiv irodalmi inkarnációihoz illik. Az író nem sokáig 
érzi jól magát ebben a mesterségesen feszes .hangulatban, gyakran meg-
feledkezik magáról, s ilyenkor h ősei is • kizökkennek komor, ünnepélyes 
méltóságukból. Ha az imént még a biztos sorscsapást várták, a pusz-
tulást, semmi sem zavarja őket abban, hogy így folytassák: 

Gyönyörű  a kert, és gyönyörű  .az idő  is — szólt a pátriárka. 
Nem lenne jó' itt mindjárt megvacsorázni ... — vágott a szavá-

ba Milica, — ha már oly szép itt?  
Epikuroszi örömökben élvezetet találó .természete nem bírta. el sokáig 

az ünnepélyességet, a mesterkéltséget. Amikor költ ői !képzeletének ma- 
gasan kellett volna szárnyalnia, a tragédia pattanásáig feszült leveg őjé-
ben, akkor ő  váratlanul, de menthetetlenül zuhanni kezdett, s a hétköz-
napok talajáig meg sem állt. Olyankor neki eszébe jutott. a »vacsora«, 
a .:zsíros, fűszeres konyhaszag, a budai kiskocsmák hangulata, ahol a nap-
fényes, virágos udvaron feLtüft ingujjban kugliznak a szabómesterek, a 
lugasban pedig a ténsasszonyok kortyolgatják elégedetten habzó sörüket. 

Szkerlics szerint, nyelve is egészen közönséges alpári nyelv volt., A 
'húzé,pkori szerb fejedelmek szájába Ignyátovics .minduntalan borbélyse- 
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gédek és vidéki kalaposn ők szavait adta. Történetei unalmnassak,_ el-
nyujtottak, látszik, hogy megrendelésre, folytatásos- közlésre írtfa őket._  
Irodalmi szempontból mélyen alatta állnak Ignyátovies későbbi, társa-
dalmi regényeinek elbeszéléseinek. Talán azért is maradt két történelmi  

regénye befejezeitlen, mert maga is unta őket.  
Élete főművét, Milán Narandzsics cím ű  regényét is .ebben az id őben 

írta. Történelmi regényein és ezen a munkáján egyid őben dolgozott, de 
mintha • nem ugyanaz az ember írta volna ezeket a műveket. Ignyátovics 
első  társadalmi regényében egy szabad, fesztelén - és közvetlen hangot 
talált meg, a maga igazi hangját, mert nem fantasztikus történetet, nem 
valószerűtlen alakokat, hanem a mindennapi életet írta életer ős, okos. 
figurákkal, akiket felváltva ajándékozott meg saját egyéniségének egyes 
vonásaival. 

Milán Narandzsics szegény szabónak a fia, de még diák korában 
Pestre megy, egy gazdag úr szolgálatába áll s közben tovább tanul. 
Urának hiz.almán kívül csakhamar elnyeri, a szakácsn ő , Rézi kegyeit is, -
aki szerdmét pompás -ételekkel és italokkal fizeti meg. A diák n'em. az, a 
könnyelmű  természet, aki csak élvezi az életet, és riem gondol a jöv őre. 
Félrerakja garasait, kamatra ad ki pénzeket megszorult társainak, las-
san megtallascdik » ... ebéd után komótosan heverészek a dívánon, és 
'várom a feketét, aztán, úgy estefelé Rézivel karonfogva elmegyünk sé-
tálni« . Ennek a .gondtalan életnek ugyan hamar végeszakad, mert amikor 
gazdája rájön, hogy viszonya van Rézivel, mindkett őjüket kidobja. De 
Narandzsics már nem jön .zavarba, kereskedni kezd, és továbbra is nagy-
szerűen él. 

• A regény másik h őse, Brankó Orlics egészen másfajta természet. 
Tehetséges, ambiciózus álmodozó, nagy eszmékért 1'ellkesedik, sikere van 
a r;knél, de mégis' boldogtalan, nem találja meg lelki nyugalmát, mert 
mindig többet vár, mint amennyit az élett ől éppen kaphat. Milán és 
Pránkó, persze, jábazátok, hiszen ellentétes természetükkel kiegészítik 
e ymá.t. Amikor beállnak a huszárok közé, Bránkó el őtt megnyílik az 
érvényesülés útja, Milán az ezredes csicskáša lesz, bevágódik annak 
szakácsn őjéhez, Bábihoz, és él mint Marci Hevesen, Végül Bránkó unja • 
meg a dics őséget, mert nem érvényesülhet úgy, ahogy szeretne, ott-
hagyják hát a huszárságot, és felmennek Pestre. 

Kalandos életük most már el őkelőbb környezetben folytatódik, de 
nem kevésbbé erkölcstelen körülmények között. Bránkó meghódít egy 
gazdag, de id ős hölgyet, aki minden jóval ellátja, amikor azonban szíve 
egy fiatal leány felé fordul, egyszer űen rátestálja az . öregasszónyt Mi-
lánra. Az meg boldog, hogy ilyen könnyen, kéz alatt hozzájutott a gaz- 
dagsághoz, a jóléthez. 

Ignyátovics, Milánban is1- Bránkóban is önmagát írta megé az ő  ellen-
téteiben botladozó, szertelen természetét. Az életet úgy kell venni, ami-
lyen erre tanította őt az ő  életbölcsessége, de egy hang Minduntalan. 
megszólalt benne, és a nemes erényekre figyelmeztette. Ki tehet róla, 
hogy ez a hang gyenge volt? Ezért aztán egész, életén át úgy látta, hogy 
aki szépre, jóra, nemesre törekszik, annak csalódnia kell; az viszont, 
aki zavartalanul adja át magát az egyszer ű  örömöknek, mindig boldog 
marad. 

Milán Narandzsics élete tele van eseményekkel, nyaktör ő  kalandok-
kal, s ha az író már kifogyott az ötletekb ől, előlről kezdi, hiszen az élet  
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is állandóan ismétli örímagát. De ugyanazon események többszöri vál-
tozatát mégis megunja író is olvasó is. Ignyátovics, azzal tesz pontot 
bZilán és Bránkó története végére, hogy azt még folytatni fogja, de a 
kétkötetes regényt .  több kötet már nem követi. Életük más m űveiben, 
más név alatt folytatódik, mint prototípusai Ignyátovics alakjainak. 

Első  társadalmi regényét nagy. érdekl ődés fogadta. A magyarországi 
szerb társadalom élete még soha sem jutA ilyen közvetlenül kifeje-
zésre az irodalomban. Az írók fellengz ős modorához - nem illett a hétköz-
napi élet témája, bátorságuk sem volt leereszkedni erre a szerb iroda-
lomban akkor még veszélyes területre. Ignyátovics" aztán nekivágott! Ő t 
nem kötötte sem el őítélet, sem a járatlan úttól való félelem;. az irodal-
mat "éppúgy nem tartotta szentségnek, mint semmit az életben; a Mú= 
zsával soha .sem volt bens őséges viszonya. Anyaga a kézzelfogható élet. 
volt, az .a kifogyhatatlan kincsesbánya, amely napjaiban körülvette. 
Alakjai: saját maga és' környezetének figurái, s még csak annyi fárad-
ságot sem vett magának, hogy azt a környezetet írja meg, amelyben 
társadalmi helyzeténél fogva forognia illett volna, szíve a mélyebb ré-
tegek felé húzta varrón ők, cselédlányok, mesterlegények közé, oda ahol 
»bruder Jásó« a legjobban érezte magát. Ezt -  az életet írta meg a maga 
bőségében, áradó ömlésében, színesen, zamatosan, mintha csak saját mu-
latságára írná. Történeteinek olvasása közben az embernek önkéntelenül 
Rabelaisra kell gondolnia, jólleh'et Ignyátovics nem keresi a pikanté- 
r iát, , viszont az sincs meg benne, ami fegyelmezettséggel párosulva, oly 
egységessé tette a francia próza atyamesterének élettel teli vaskos his-
tóriáit. 

Persze, ez az els ő  regénye különben is tele van még szerkezeti hibák_ 
kal, kkompozicióban az egyes 'részek aránytalansága gyakran bántóan h'at, 
olykor a jellemekben is ellentmondások vannak; .az író még nem egészen 
biztos ura anyagának és eszközeinek. Világképe sem teljes még, de témája, 
szemlélete, hangja — új, meghökkent ően bátor, s felfogása:, ez a fais ce 
rue . voudr.as — tégy, amit akarsz, — ez a semmiféle erkölcsi gátlást nem 
ismerő  felfogás olvasóiban is feloldotta a merev társadalmi el őítéletet. 

A regényre a Letopisz már akkor felhívta a figyelmet, amikor Ignyá-
fiovics annak még csak ars, els ő  fejezeteit írta. A Danica. kritikusa lelkesen 
méltatja és különösen az író azon igazságára ih'ívja fel a figyelmet, hogy 
a tehetség a »mai rothadt társadalmi viszonyok között« nem tud érvé-
nyesülni, ha nem párosul ravaszsággal, er őszakossággal. Orlics Bránkó ' is 
hiába van tele lelkesedéssel tiszta eszményei -iránt, szárnyszegetten kell 
l.chiullania, mert gyenge ahhoz, hogy az élet akadályain átverekedje ma-
gát. Az irodalmi bírálatban oly • szigorú Szvetozár Márkovics »Milán 
Narandzsicsot« a hatvanas évek minden szerb prózai alkotása fölé helyezi, 
s ezt mondja: »Ignyát.ovics mutatta meg el őször, hogy az író számára 
milyen hatalmas kincsesbánya a mindennépi élet«. — A regényt kés őbb 
a pesti »Fővárosi Lapok« lefordíttatja, és folytatásokban közli. A siker 
tehát teljes, Ignyátovics egyetlen m űvével maga mögött hagyta kortársait. 

Tekintélye politikai téren hirtelen megn őtt. A magyar parlament 
képviselője lett, a karlócai száborban is el őkélő  helyet foglal el. Cikkeket 
ír a szerb-magyar barátságról, de továbra is megmarad annák, aki, volt, 

vidám »Bruder Jásónak«. Esténként továbbra is a tabáni »Józef« ven- 
d glöjében üldögél, vasárnap délutánonként a >purgerbálokra« jár, nagyo- 



iÍerczeg J.: jákov lignyátovicš 
	

4lJ  

kat iszik, és nem veti meg az olcsón szerzett szerelmeket Hol Pesten  

van, hol Újvidéken, hol pedig dályai tuszkulánumában. A «siker forró  
- légkörében meg is nősül. A pirosi jegyző  fogadott leányát, Fehér Annát  
veszi feleségül. De elhatározását maga sem tartja komolynak, mert köz-
vetlenül az esküvő, után így nyilatkozik: »Úgy estem bele a házasságba,  
mint Pilátus a krédóba. Rövid együttélés után barátságosan megegyezik  
féleségével, s elválnak. Pár esztend ővel később egy. egyszer ű  .ass:zony, sze-
gődött hozzá, főzött, mosott, takarított rá, rendben tartotta őt és háza  
környékét. Kés őbb fia született az írótól, s Ignyátovics aztán titokban meg  
is esküdött vele,  

A politikai barátkozás szerbek és magyarok között nem sokáig tartott*.  
Miletics Szveto.zár híres Tucin-eláni , beszédében nyiltan beismerte á szerb  
politika tévedését 1848-ban, és baráti jobbot nyuj'tott a rnagyároknak de  
Deák Ferenc akkor már á megegyezést készítette el ő  a császársággal,  
s .azt 1867-ben meg is kötötték. A barátság még meg sem született, s  
máris félbeszakadt. Mileticsnek és az akkori szerb politika vezet őinek be  
kellett látniok, hogy a 67-es magyar kormánynak semmi közé már a  
forradalomhoz, a szabadságeszményekhez, a magyar úri osztály eladta az  
ország függetlenségét, hogy biztosítsa majoritását a nemzeti kisebbségek  
felett, amelyek pedig -- Horvátországot és S,zlavaniiát is beleértve  
meghaladták a magyar lakosság lélekszámát. Mileticdsel együtt azok a  
szerbek' is ellenzékbe vonultak, akik megel őzőleg erősen szorgalm.az.ták  
a magyarokkal való megegyezés ügyét, azok is, akik a sz.aba:dsagharc  
alatt nem lelkesedtek az osztAkokért, hanem együttéreztek a magyar  
néppel. Az egész szerb nép becsapottnak érezte magát, s erre minden oka  
meg volt. Ignyátovics azonban, következetesen magyarbarát maradt. S ő t  
ennél több: a •kormány embere. Még egyszer képvisel ővé választották, de  
most már igazán csak eszköz volt, akit népe aka. Lata ellenére használt  
ki a kormány saját. céljaira.  

Most már igazán árulónak tartják, elveszti legjobb barátait, újság-
cikkekben is !támadják »magyarón« mivolta miatt. Most már úgy látszik  
csakugyan vége a becsületnek, a 'tekintélynek, a tiszteletnek, most már  
mint írót sem veszik komolyan. Egyre több hibát fedeznek fel írásaiban,  

rámutatnak pongyola stílusára, nyelvtani fogyatékosságaira, kipellengé-
rez i~k kétlaki életét, s az egyik lap tudni véli, hogy a szerbek légjelent ő- .  
sebb. elbeszél ője havi kétszáz forint titkos segélyt kap a magyar -kor-
mánytól. 

Erőteljes alakja leginkább csak a kocsmákban t űnik lel. Sujtásos 
attila feszül rajta, zsinórós magyar nadrág, lábán csizmá, s fején büszkén 
kicsit a jobbfülére billenteit, ferdén félrevágott, legényes kalap. Nyárs-
polgárokkal mulatozik, barátait már csak kölcsönökért keresi fel. 

Ebben a lélekölő  állapotban, á Hivatalos magyar politika részér ől 
durván kihasználva, népe által kíközösítve, ebben a fojtogató légkörben, 
amely mindenki mást tönkretett volna — lassú biztonsággal; er őteljesen 
bontakozik ki Ignyátovicš íróitehetsége. Mintha -  egyénišégének erre a 
hatalmas külső  nyomásra lett volna szüksége, hogy kisajtolja bel őle azo-
kat az életnedveket, melyek alkotásainak figuráit annyira húsból és 
vérből való emberekké .  tették.Ekkor írja meg p4nasszal és váddal teli 
paraszt-történetét, a »Csudan 'szvétet« (Furcsa ,világ), melyben a falutár-
sadalmának barnlását, a parasztok anyagi pusztulását mondja el. Ez a 
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világ örömeit fenékig élvez ő  bohém, ez a politikai nézeteiben ingadozó 
jellem, éles szavakkal itéli el az uralkodó rendszert, amely a maga el-
nyomó törekvéseiben, jegyz ővel, perzekútorral, csend őrrel, uzsorás zsidó-
val, ügyvéddel,' végrehajtóval tönkreteszi a parasztságot. A pusztai sze-
génylegényeket, a betyárokat különbeknek látja, mint az' urakat, akik 
csak arra szövetkeztek, hogy minél jobban kizsákmányolják a népet 
Szilbás és Paripás között a réten betyárok beszélgetnek, s az egyik így 
kiált fel: »Ha porció köll, a paraszt fizeti a legtöbbet, ha utat köll építeni, 
hajtsd ki a parasztot; szakadjon szét a paraszt, a keresked ők meg pénzzel 
kiváltják a fiaikat. Adj a jegyz őnek, adj a szolgabírónak, adj a vicispánnak, 
adj a doktornak, és mindenkit, megszabadíthatsz a katonaságtól«. 

Ignyátovics 'riexti idealizálja a parasztot és a falusi életet; a maga 
komor valóságában írja meg bajait, küzdelmeit, a falusi szerelmet sem 
á.11itja idillikus fénybe, de átforrósodott szívvel együtt érez vele, élvezi 
egyszerűségét, természetességét. A »Csudán szvét« és még egy -két falusi 
elbeszélése hiteles képet ad a XIX. század bácskai parasztságáról. 

. - Igazi világa azonban nem a falu, hanem a városi kispolgárság s ű rű  
és tarka tömege.Legjobb műveiben ezt a réteget írja meg. Mert ezután 
még sokat ír: regényei, hosszúlélegzet ű  elbeszélései egymást követik a 
különböző  lapokban. Nemcsak a legtehetségesebb, de a legtermékenyebb 
író is. 

Elbeszéléseinek alapgondalraitát rendszerint egy ötlet képezi csupán. 
Az egyik elbeszélésében két asszony pitét süt, de a pék összecseréli tep-
sijüket, mire elkezdik ócsárólni egymás tésztáját, s ő t egymás családját 
fel és lemenő  ágon, s az ügyből évtizedekig húzódó per lesz. A családok 
megöregszenek, kihalnak, tönkremennek a perben, de utolsó leheletükig 
is küzdenek. Az író, történetükön keresztül megmutatja társadalmuk 
egész keresztmetszetét, s enyhe humorba hajló iróniával bírálatot is mond 
felettük. 

Talán legkiegyensúlyozottabb és legkomolyabb regényében, a »Vecsiti 
mládozsenyában« (Örök v őlegény). Egy boldogtalan szerelem történetére 
lépült az egész cselekmény. A' regény h őse,- Sámi, szerelmes egy gazdag 
mészáros leányába, Lujzába, de mivel a fiú görögkeleti a, leány pedig ka-
tolikus, a mészáros nem adja hozzá a leányát. Lujza végül elhatározza, 
hogy megszokik a fiúval, de amikor az habozik, akkor Lujza rájön, hogy 
tulajdonképpen nőies, puhány széplélekkel vaun, dolga, már pedig ő  csa-
14di hagyományainál fogva is jobban szereti a férfiben a nyers er őt, a 
-hősies kiállást ;  s így kiábrándulva Sámiból, máshoz megy férjhez. Ekkor 
kezdődik meg a boldogtalan szerelmes odisszeája, egyik helyr ől a másikra 
megy, mindenütt Szerelmes, de házasságot kötni sehogy sem tud. Az író 
kövéti hősét a maga bolyongásában,, leírja a polgári családok életét, 
apák és fiúk, két nemzedék szembenállását. Ismét ragyogó társadalmi 
rajzot 'ad,k felvonultatván a remek alakok egész sorát, akink • nagyokat 
esznek-isznak, és lassan, csendesen meghalnak. 

Elbeszélő  kedve a kispolgári társadalom alsóbb rétegeiben, a kisipa-
rosak világában éli ki magát legjobban. • Ez a réteg színesebb, természe-
tesebb mint a hivatalnokKik társadalma. A borbélyok, szabók, mészárosok 
nála azt az egészséges kpzéposztalyt képviselik, amely a fels őbb rétegeket 
az alsóbbakkal össrzetartja. Ez az a helyzet,'aanelyb ől felfelé és lefelé is 
vezet az út. Az erőseknek, állhatatosaknak és er őszakosoknak sikerül 
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magukét magasabbra felverekedni; a gyengék, a becsületesek, az, idealis-
ták 'azonban menthetetlenül lezuhannak .a mélybe. Innen, ebb ől a réteg-
ből kiindulva járja be Ignyátovics is nemcsak irodalmi munkásságában, de 
személyes életében is a - társadalom  fel és levezet ő  útjait. Életben és iro-
dalomban is akkor á legrokonszenvesebb, amikor elengedi magát, 
amikor megpihen itt. Tehetsége akkor 'kilombosodik, kivirágzik, 
és ömlik belőle a mese áradata. Elbeszél ő  művészete itt olyan magas-
latokra lap, amilyet hosszú évtizedek mulya nála . egyébként kiegyen-
súlyozottabb, jobb írók sem tudnák elérni. Ilyen szempontból legjelleg-
zetesebb műve a »Trpen szpászen« (Megtűrve és megszabadulva). Ragyo-
gó leírásainak egész sorában ,gyönyörködhetünk itat,' azzal az elnéz ő  mo-
sollyal, de rokonszenvező  szívvel, amellyel az író történetének célját 
feledve élvezettel elidőzik. Itt, kiderül, hogy a jó stilúst a gátlásnélküli 
közlés jelenti, s ha  az ember Ignyátovicszlalk, ilyen fejezeteit olvassa, 
akkor igazán iskolás kicsinyesség ennek a vérb ő  elbeszélőnek olykor 
pongyola stílusáról beszélni. Hallgassuk csak meg az ujvidéki »purger.-
bálról« szóló meséjét: »Elkezdték á »tájes« táncot, a principális a szabók 
céhmesterének feleségével, a principálisné az újvidéki mészárszékek bér-
lőjével' kezdett táncolni. Látnod kellett volna, hogyan kapta derékon 
principálisom a karcsú snejdernét, hogyan emelte a ballábát; s hajtotta 
be térdben, .aztán fordultak egyet, s 'amikor a principális megérezte a jó 
táncosn őt, átcsapott a »lendlerbe«, s aztán hol balkézzel, hol jobbkézzel 
ölelgette táncosnőjét, a céhmesterné pedig úgy meghajlott, hogy majdnem 
eltört .a dereka. A céhmester viszont a kövér mészárosnét kérte fel; a 
-snejder vékony, a mészárosné vastag és súlyos, mintha ólomból öntötték 
volna. Különösen hátulról nézett ki jól a mészárosné. A snejder ugrált, 
dobálta lábait, pörgött, minta küllő  a kerékagyban. S amikor aztán sor 
került •a »galoppra«, hát .az igazán gyönyör űség volt.'. A principális a 
mésžárosnéval, a Fnészáros a -  principálisnéval, a céhmester a péknével, a 
céhmesterné segédjével. táncolt.. De az ördög nem hagyott békét a snej- 
dernek, kiszaladt a körb ől, hogy első  legyen, -a principális elé ugrott, de 
a principális meglökte a snejdert, úgyhogy .a.z a péknével együtt elesett, 
a principális rájuk, s. tetejükbe a mészáros a principálisnéval. A princi-
pális kiszabadította feleségét, kihúzta a mészáros alól a péknév, a snejder 
1Ágy bújt ki alóluk, mint a tű , a snejderné pedig segédjével olyan ügyesen•
esett a rakásra, oldalt elterülve, hogy úgy nézett ki, mintha .valami dí-
ványra hevert volna le egy kicsit aludni«. 

Ignyátovics, az ilyen reális ábrázolással nagyszer ű , színes, mozgal-
mas képeket tár az olvasó elé. Nem száraz, nem unalmas ilyenkor, b ő-
beszédűsége is élvezetes, s őt kifogásolt stílusa is _zavartalanul tökéletes. 

A történet:f ő  hősei itt különben borbélyok. Ezt a tisztes ipart emelte 
Ignyátovics tréfasari minden más mesterség fölé. A borbélyok el őkelően 
viselkednek, finoman beszélnek, elegánsan mozognak, - hiszen csak egy 
lépcsőfok választja el őket az orvosoktól. Eret vágnak, .fogat húznak, s, ha 
mesterségükben kicsit tökéletesítik magukat, » ddktorok« lesznek... Ezért 
nem is lehet akárki borbély, hiszen ahhoz tehetség kell. ' 

Ignyátovics ezt a regényét párbeszédes formában, egészen váratlanul•
színdarabként fejezte be. Kés őbb az egész történetet színpadra írta át, 
Úgyhogy mint regény csonka maradt, mint színdarab pedig, bár el őadták 
s még hozzá sikerrel, egészen szétes ő  mun(!ca lett. Ebben a regényében, 
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egyébként, az író már sz űknek •találja a társadalom hazai kereteit h ősei 
• kalandvágya számára, s ezért megjáratja «velük az, akkori hiedelmek sze-
rint a korlátlan érvényesülési lehet őségek hazáját, Amerikát is. 

A »Sztári i novi maj.sztori« (Régi és új mesterek) cím ű  elbeszélésé-
ben az iparososztály felbomlását írja le ugyanúgy, mint' a »Csudán szvét-
ben« a parasztság pusztulását. A korkép itt már nem olyan színes, mint 
az imént említett borbélyokról szóló vídám történetében. 

A magyar olvasó számára, témájánál fogva a legnagyobb 'érdekl ő-: 
désre talán mégis a »Vásza Respekt« cím ű  regénye tarthat igényt. Ebbe 
a művébe ugyanis, Ignryátcvics megint a maga kalandos életét ültette 
át,' pörösködését családjával, szül őföldjének, Szentendrének leírását, de 
feldolgozza benne a magyar szabadságharc egyes részletét is. H őse, Res-
péktus Vásza, aki huszár volt, de féltékenységb ől elkövetett eanberölés 
miatt tizenkét évi bört pnre ítélték, amikor meghallja, hogy Magyarország 
területén harc folyik, "megszökök börtönéb ől, és újra felcsap katonának. • 
Nem habozik egy pillanatig sem, hagy melyik oldalra álljon, igazságér-
zete a szabadságukért harcoló magyarokkal viszi a küzdelembe. Amikor 
azonban parancsot kap, hogy az ország déli részein folyó csatákba men-
jen, kijelenti, hogy szerb létére nem akar Rózsa .Sándorral saját népe 
ellen harcolni. 

A »Vásza Respakt« ugyanúgy tele van kalandos históriákkal, mint 
csaknem minden műve. A nyers, indulatos Vásizaval szembeállította az 
angyali szelídségü Anitán, aki szerelmét önfeláldozóan szereti, mindén- . 
hova elkíséri, de akivel boldog -sohasem lehet. Tehát 'megint két, végle-
tekben járó, ellentétes jellem vonzódását írja le, de cselekménye éppen e 
két, merőben ellentétes alak egymáshoz való ragaszkodásával gyakran 
kisiklást szenved. A m ű  különben kompozicióban is laza, s Melyenként 
erőszakosan 'mesterkélt. 

Ignyátovics 1860-tól kezdve minden évben megírja a maga ,egy-két 
regényét, vagy regénynek is beill ő  elbeszélését. Mindez azonban semmi-
vel sem öregbítette hírnevét. Amikor 1878=ban életrajzát kezdi kiadni, 
a legfőbb célja ezziel az, hogy magyarázatot adjon életének, egyes kideri-
tetlen kérdéseir ől. Természetes, hogy magyarbarátságát akarta els ő-
sorban igazolni, hiszen ott érezte 'magát' megtámadva, holott a támadáso-
kat Leginkább azért kapta, mert a későbbi reakciós kormány embere volt. 
Ezért aztán nem is volt őszinte ezekben az emlékiratokban. Magatartását 
48-ban egy igen érdekes körülrnén;nyel magyaa"ázza: a pátriárka kétszínű  
szerepével, melyet ő , állítólag már akkor felismert, Elmondja, hogy a 
forradalmi kormány közoktatásügyi minisztere, Eötvös Jó:zsef 7000 ara-
nyat küldött Platon Atana ćkovics püspöknek propaganda. céljaira, Hogy • 
a .szerb népet a magyar ügynek megnyerje, de .á püspök a pénzt megtar-
totta, s a szabadságharc leveretése után átadta az os (trák hatóságoknak. 
A megegyezés megdúsulásáért magyarok és szerbek között minden fele-
lósséget a pátriárkára hárít, s hagy annak b űnösségét igazolja, Rajacsícs, 
pátriárkának egy titkos levelét ismerteti a császárhoz, ennek másolatát • 
Ignyátovics akkor látta, amikor a karlócai 'slzábortitkára volt. Ez az 
állítólagos levél így hangzik: »1848 elején a magyarok 'a szerb népnek 
olyan kedvez ő  ajánlatokat tettek, hogy ha azokról a szerb nép tudomást 
szerez, bizonyára .el is'fogadta volna, mert reá nézve igen el őnyösek voltak; 
én azonban, mint Felséged hű  szolgája ezeket az( ajánlatokat titokban tar- 
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tottam a nép előtt, mert inkább hagynám :kiontani a szerb nép utolsó 
csepp vérét is, mintsem, hogy a magyarokkal kibéküljön«. 	• 

Persze, ezek az emlékiratok éppúgy nem fejtették meg Ignyátovics 
politikai szerepének titkait, mint ahogyan támadóinak sem sikerült soha 
rágalmazó állításaikat bebizonyítani. Egy kéttségtelen: amikor Ignyátovics 
1848-ban a magyar szabadságharc mellé állt, és szembefordülrt .  Béccsel 
és a - szerb politika vezetőivel, akkor .a haladás ügyét képviselte. Viszont 
maradivá lett abban a pillanatban, amikor elmulasztott hátat fordítani 
a népelnyomó deáki politikának. 

De akkoriban mindkét helyzetben 'tanúsított magatartását b űnéül 
rótták fel. A szerb közvélemény el őtt olyan súlyosan kompromittálódott, 
hogy amikor 1888-ban írói munkásságának ötvenedik évfordulóját. ünne-
pelte, még tisztelői, barátai sem mertek nyiltan az ünnepl ők sorába állni, 
s az az egy-két méltató cikk, amely akkor a szerb lapokban megjelent, 
— a legtöbb újság, így a Zásztava, a Branik, a Javor, a Sztrazsilovó 
agyonriallgatta, — név nélkül látott napvilágot. Annál jobban dicsérték 
a magyar lapok: a Pester Lloyd, a Nemzet persze nem az írót, haném 
a szerb-magyar barátság tántoríthatatlan harcosát. Már a szerbiai közvé-
lemény nem viseltetett annyi ellenszenvvel iránta. A beográdi lapok tár-
gyilagos hangon méltatták írói munkásságának jelent őségét., Sőt a Szerb 
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta, Milán király pe-
dig a Szent Száva renddel tüntette. ki . 

Utolsó regénye, a »Ratnica« (Szenved ő  nő) utoljára még a legnagyobb 
sérelmet és keserűséget hozta a számára. Ez a regénye, amely valóban 
színtelenebb, szárazabb és hidegebb, mint Ignyátovics többi m űve, egy 
egyszerű  asszony, a vele együttél ő  házvezetőnő , — szenvedéseit mondja 
el meglehetősen érzéketlenül, valami 'hazug líraisággal leöntve. Mégis, 
ez az utolsó műve nőtt legjobban a szívéhez, s amikor a Matica elutasí-
totta, haláláig fájó sebet ütött rajta. Ignyátovics, ebben a regényében 

_megszab.adult azoktól a hibáktól, melyek korábbi m űveiben oly gyako-
riak voltak: a kompozició hiányától, .a mesemondó folytonos eltérését ől 
a tárgytól, de viszont hiányzik bel őle a művészi alkotás öröme, ami annyi 
művét meleggé teszi, besugároz napfénnyel, színnel és hangulattal, ami, 
tulajdonképpen, Ignyátovicsnak legf őbb erőssége volt. Realizmusa a való-
ságnak igazán művészi átlényegitése. Utolsó műve inkább a naitu.ralizmus 
jegyeit hordja magán, viszont mint társadalmi rajz ez a munkája legtel-
jesebb. Ha más is, minta többi műve, mégis egyike legjobb alkotásainak, 
s talán a benne váltakozó szentimentális hangulatok miatt a legolvasottabb 
munkája  is. 

Ezt a művét már betegen írta, hatalmas életerejét tuberkulózis tá-
madta meg, magános újvidéki otthonában egyre gyakrabban esik ágynak. 
Egykor izmos karjai száraz ágként hullnak alá, daliás alakja megtört, 
megfogyott, görnyedt lett, kicsire zsu.gorodb'tt. Aztán 1889 julius 25-én 
meghalt. 

Elmulása kétszeresen szomorú, volt. Ekkor derült ki milyen kevesen 
szerették, .mert kevesen gyászolták, kevesen siratták. Leginkább csak a 
magyar lapok közöltek haláláról kimerít ő  gyášzjalentéseket, a szerb 
lapok vagy hallgattak, vagy csak hír formájában •emlékeztek meg halá-
láról. Jellemző  ifjúkori barátjának, Zmáj Jován Jovánovicsnak búcsuz- 
28 -- HID 
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• fató verse, amely fájdalmasan fejezte ki a szerb közvélemény hangu-
latát: 

Isten veled, Jásó pajtás, 
Irak fáján gazdag hajtás'! 
Müveidre sokáig még 
Büszke lehet majd a szerbség. 

Isten veled, öreg pajtás! 
Nem mondhattok ennél többet, 
Vannak fojtó, nehéz könnyek, 
Még a sírból is feltörnek. 

E könnyeket nyelem le most, 
És, velem az egész szerbség .. . 

Hej, de !bús ez a temetés, 
Ez a halott-beszentelés) 

(Balázs Pál fordítása) 

Halála után már nem haragudhattak rá. S tulajdonképpen, akkor 
kezdtek el élni és hatni művei, s az olvasók mind nagyobb táborát hódítot-
ták meg. Halála után másfél évtizeddel Jován Szkerlics, a századforduló 
legjelentősebb irodalomtörténésze, róla szóló nagy munkájában elfogu- 
latlan értékelést adott Ignyátovicsról. Megállapította róla, hogy bár m ű-
vei egyetlenek és salakosak, mégis korának legkiemelked őbb írója,. és a 
szerb realista próza megteremt ője volt. Halála után műveiből csakhamar 
új kiadásokat kellett . a mind jobban érdekl ődő  közönségnek adni. 

S minél jobban távolodik art idő  életétől, irodalmi munkássága annál 
tisztább értékelést kap. Minitha csak az id ő  távlatára lett volna szükség, 
hogy valódi jelentőségét megítéljék. Velvbor Gligorics azt írja róla, hogy 
»I:gnyátovics műveiben egy európai rangú realista író elemeit találjuk 
meg, s hogy a maga idejében ez az író igen korszer ű, és modern volt, 
kortársait messze megel őzte azon felfogásával, hogy a művészetnek az 
alkotásokban a korról kell dokumentumot adnia«. Jován Popovics leszö-
gezi, hogy: »Jása Ignyátovics, az 1848-as sorsdönt ő  években egyike volt 
azon ritka szerbeknek, aki a magyarokkal közösen harcolt Bécs ellen. 
Hogy ez a magatartása világos felismerés volt-e a felkelés jellegér ől, 
azt eddig nem sikerült megállapítani, mint ahogyan egyes eljárása, ,ame-
l•eket gyakran rosszindulatúan magyaráztak, máig sincsenek felfedve«. 

Mi magyarok pedig, Ignyábov.icsban nemcsak gazdag írói egyénisé-
gét becsüljük, hanem népünk barátját és a magyar szabadságharc bátor 
résztvevőjét is. 



FIGYELD 

Fratalok „HÍD"-ia 
A fiatalok sem tartják helyénvalónak, és nem is helyénvaló — meg-

különböztetni a fiatalok irodalmát. Kikt ől is, kiknek az irodalmától? 
A »felnőttekétől«, az »öregekétől«? Annyi bizonyos, hogy a fiatalok 
Hídja nem igen áll a »feln őtteké« mögött, — szinvonalban, nívóban, 
írnitudásban. S ha a borítéklap bels ő  oldala nem árulkodna, ha a be-
vezetőcikk bemutatójában rá nem mutatna arra, hogy új nemzedék áll 
elénk — alig vettük volna észre a különbséget. Hacsak az ismeretlen 
nevekre rá nem csodálkozunk. Mert, mi t űrés-tagadás csaknem minden 
számában ugyanazokat a neveket »hozza« a Híd, és így nem is olyan 
nehéz észrevenni az újak jelentkezését. Az ismeretlenekét. Volt ugyan 
égynéhány ismertnev ű  közöttük. Német és Petkovics neve nem isme-
re-tlenek a- közönség el őtt. De a többi nevet csak az ismerte, aki valami 
okból az Ifjúság Szavát lapozgatja. Talán, éppen azért, mert maga is 
— fiatal:  

Ámbár a fiatalságról, mint már mondottuk, ném helyes külön meg-
emlékezni. Maguk a fiatalok is bejelentették, hogy nem szándékoznak 
bejelenteni fiatalságukat. Ha, az írnitudásra, a színvonalra gondolunk 

fölösleges is ez. Feltétlenül beolvadhatnak már az új nemzedék tagjai 
a régebben írók közé. Semmi esetre sem úgy fognak különválni t őlük 
mint olaj a vizről, aszerint, hogy fiatal-e vagy öreg. Tehetségben, írni-
tudásban, stílusban, nyelvben, szépségszeretetben, (talán szóimádatban); 
nem állanak az ismert írók mögött már ma sem. Jó érzés volt ebb ől a 
szempontból olvasgatni az áprilisi számot, talán már kissé azzal az 
érzéssel: lesz aki leváltson bennünket! Mert a mi viszonylatainkban, 
vajdasági magyar viszonylatban, jelent az valamit, ha 16 új név áll 
elibénk és ha tudjuk, hogy rajtuk kívül is vannak még fiatal magyar 
írók. Igy, majd egykor nyugodtabban tesszük le a tollat. 

Persze, minderről nem kellett volna írni, ha, a fiatalság nem je-
lentene mégis valami mínuszt. Mert sokszor jelen t . Éppen arról kellene 
írni, hogy ez a baj a fiatalság gyermekbetegsége, szóval arról, hogy 
nem, kell megijedni tőle. A legtöbb ember, talán a legtöbb író-ember — 
fiatalságában a legvénebb. A legfáradtabb. Akad közöttük itt-ott egy-
kettő , aki megőrzi vénségét meglett-korára, vénségére is, de ez ritka 
kivétel. Egy-két évi válság után kivirul bennük az élet, az optimizmus, 
az egészség és jóles ően beszélnek majd arról, Nagy nemrégen, — jaj, 
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de nagyon régen volt, — menekültek volna, maguk se tudják mi el ől, 
hová, talán éppen mostani, ma már elért, egészséges, örömös voltukba. 

Azt hiszem, ez a nyitja, kulcsa mindamnalk, amit artizmusnak, az 
artisztikum túlbecsülésének, imádatának, szép szavak, ötvözött formák 
önmagában való bódult keresésének, egyszóval formalizmusnak nevez-
hetnénk, .amiit lehetetlen észre nem venni az áprilisi számban és sokszor 
az Ifjúság Szavában is. Emlékszem — én is húsz éves koromban voltam 
a legvénebb és legartisztikusabb, a nyelvem is akkor volt leggazdagabb 
akkor találtain a legtöbb új szóra. Persze, akkor más világ volt, és 
Horthy jövetele, meg az, Obznana nem kissé járultak hozzá húszéves vén-
ségemhez. Erről is van szó. Arról, hogy most más világ van, és így a 
gyermekbetegség is még rövidebb ideig fog tartani, mint harminc esz-
tendeje. Ha már jelentkezett. Érdekes azért az, hogy akkor az expresz-
szionizmus, aktivizmus formalizmusa jegyzett el bennünket rövid id őre, 
most pedig fiataljainak egy lépéssel annak is mögéje lépnek, és az »ak-
tivista« irányok el őtti időkbe nyúlnak vissza. Ahhoz, amit mi éppen 
akkor hagytunk el. 

Talán Tomán László írása érzékeltetheti leginkább azt, amit mondottam 
és, amit még mondani akarok. Hiszen, főleg róla van szó és egyes líri-
kusainkról, Fehér Ferencr ől, Borús Erzsébetről, Hatala Zoltánról és 
Bori Imréről is némileg, de leginkább az els ő  háromról, akik viszont ;  
tehetségben, írnitudásban, nyelvben is, az els ők között állnak. Akiktől 
feltétlenül sokat várhatunk. 

Tornán László szépen ír, és Tornán Lászlónak vannak igen helyes 
és frappáns meglátásai. Tudja láttatni is meglátásait. Mindez, sokat je-
lent. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy mindenben igazat adunk 
Tomárinak, hogy minden észrevételét láttatlanba is a magunkévá tesz-
szük. Ezzel azt is akarom mondani, hogy Tornán László teljes szub-
jektív, impresszionisztikus kritikát mond Debreczeni verseir ől. Szinte, 
azt mondhatnók, hogy Debreczeni önmagára talált, és ennek az örömös 
önmagára találásnak ad itt kifejezést. Igyekszik allkialmaznn, persze, azért 
a tudományos esztétika egyes tételeit, de ezt nagyon egyéni, szubjektív 
módon cselekszi. (Ez az oka annak, hogy magam sem — igyekezvén 
beleélni magam fiataljaink valójába — idegenkedem az írásomban a 
szubjektív élményszerűségtől, tudatosan sem.) 

Tornán szerint, a költő  is — ember, és ez főleg azt jelenti szerinte, 
hogy belső , intim élete van, lírai élete van, hagy más szóval, éppen ez 
a belső  élet, éppen ennek a bels ő , intim életnek az adása — a líra. Eb-
ben, természetesen, szörnyen téved, és például ellentétbe kerül, ihSogy 
másokat nem említsünk — Pet őfi Sándorral, Ady Endrével, József At-
tilával. Sőt — Balassával és Csokonaival is. A magyar lírával általában. 
Mert — »Vitézek mi lehet... szebb dolog a végeknél«. És: — »Ha nem 
tudsz mást, mint eldalolni Saját fájdalmad s örömed: Nincs rád szük-
sége a világnak. S azért a szent fát félre tedd«. Nem tudom mi és ki 
maradná meg a magyar lírából, ha Tomán Lászlórá, Tornán Lászlókra 
hallgattak volna a multi és jelen magyar lírikusai. Hiszen, még Koszto-
lányi is legbelsőbb intimitását adta — a »pardon« _ rovatban ...* 

A költő  is ember,. - mondja Tornán László, és ebben igaza van. 

Kasztolányd Dezső  a proletár d2lĐtatwra bukása után a „Nemzet" „Pardon" rovatát 
vezette. Ezekben az Irásdkban felhivta az elleforradaimi hatóságok figyelmét egyes még 
élő, szabadlábon lév ő , népi harcosokra. 
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De, az ember teljesség, totalitás, egész., •— nem csupán bels ő  intimitás., 
Aki csupán az intiimritást tartja »embernek«, — elhagyja az emberi te-
rületet, a humánumot, legkülönb részét ől fosztja meg az embert. Hogy 
a külvilág adása nem lehet líra, hanem epika, az is hatalmas tévedés. 
Petőfi, Ady, József harcos versei igenis lírát adnak, és egyben az írók 
legbensőbb »intimitását«. Viszont, Kosztolányi »vörös« versei, termé-
szetesen, nem adnak ilyen lírai bens őséget, mert nem őszinték, nem 
átéltek. Mert rájuk is rácsodálkozhatott volna a költ ő  később, hogy 
»pardon!« Éppen erről van szó. Arról ,hogy azon múlik minden — él-
ménye-e a harc a lírai költ őnek? Igazat mond-e, vagy hazudik? 

Aki őszintén adja a »külvilág« költészetét, az egyúttal bels ő  
intimitását is meg -zólaltatta, mert talán éppen ez a legbels őbb intimi-
tása! Adynak, Pető einek a társadalmi harc volt annyira bens ő, élet- 
lényege mint a szerelem, és tulajdonképpen, a szerelmet sem tudták el-
képzelni, megélni elsziž etelten. Pet őfi, erről esztétikai-lírai verset is írt. 
Mert a szerelem sem csi.,;yán — biológia. Egészen más azután az, ha va-
laki, talán er őszakoltan, ad szerelmi költészetet, •ha ezt elfojtja 
magában. Mert .akkor, ugyancsak nem adta a teljes embert ..önmagában. 
Bár a külvilág az ember belvilágává változik állandóan, és onnan tör 
.azután újra utat a külvilágba — az élmény erejével. Az ilyen költészet 
az ember legbensejében gyökeredzik és — líra. S őt, tovább mehetünk: 
Nem lehet a külvilágtól teljesen elvonatkozni és elsz,getel ődvi. Az ember 
»benső, lelki élete'« nem lehet »független a körülötte zajló csatáktól, 
dob h á r t y a s z a g g a t ó traktordübörgést ől, sőt sokszor még az élet 
kínrafeszítettjeinek gyűlöletet zokogó jajától sem«. Aki ezt meg tudja 
tenni, az nem normális ember, az forduljon a patológia szakért őihez 
tanácsért. Én legalább, emlékszem még arra,_ amikor Európa legjobb 
causeurjét hallhattam a spanyol lányokról és spanyol festészetr ől cse-
vegni egy vasúti kocsiban. Határozottan tudom, Nagy amikor szemben, 
egy nyitott kocsiban láttunk ázni-fázni viharvert csontvázembereket 
szinte már hullám-nőtt szakállal, akkor aznap senki serien tudott közü-
lünk megszólalni, senki sem tudott közülünk mesét. hallgatni — másról. 
Egy ilyen látvány a le.gintímebb szerelmi légyottot is mégkeseríti és 
véget vet annak. Ha emberek szerelmi légyottjáról van, -  természetesen, 
szó.. Egy ilyen külvilági, epikus jelenet igenis legbens őbb lírát adhat, 
akkor is, ha harcrahívással végz ődik! Mert ez megélt harcrahívás lesz! 

És ebben az értelemben, szó sem lehet arról, hogy korunk nem lí-
rikus kor. Bizonyos, hogy az új .epikus. korszak kezdetét vette körülöt-
tünk. Kissé persze drámai is ez a korszak. De, —hogy mindezt mélyen 
»mellre szívjuk« és hogy nem ember, aki karunk Mellett hidegen tud el-
haladni, csak époszt lát benne, az is egészen bizonyos. Szóval, rossz — tan-
könyvbeosztás lenne az amely vagy politikumot lát a költészetben vagy 
lírát. Egészen rossz és metafizikus, anti.dialekti'kus volna az . a tankönyv-
beosztás is, amely különválasztaná. az époszt és drámát a lírától, amely 
nem látná meg az ember és a világ. egységét, a költészet egységét az 
ellentétekben. Egyszóval: a líra nem jelent és nqm jelentett soha apo-
litikumot! Embere válogatja! De apolitikus ember nincsl Esetleg látszatra. 
Mert a dekadens artisták és formalisták is valakit, valakiket fejeztek 
ki és tükrözték, ha azzal ' esetleg nem is voltak tisztában. Csak mi éppen 



438 	 Figyelő  

nem szivesen tükröztetjük azokat. Hát err ől van szó! Arról, hogy Kosz-
tolányi is adott politikát, csak hogy éppen a »pardon!« politikáját. 

Félek, hogy, akarva vagy nem-akarva — fiatal lírikusaink is adtak 
minden berzenkedésük ellenére — és éppen ezzel, — politikát. Csak ép-
pen nem kívánatos politikát: Legbens őbb intimitásukat adták, apolitikus 
mivoltukat. De beteges, de -  dekadensen vén és fáradt ez, a bens ő  élet, és 
éppen ezért, ezek a fiatalok még ma, — persze tudva-tudjuk, hogy holnap 
már nem, mert hiszen fejl ődnek és legyőzik mai lelki válságukat, — 
újra megfiatalodnak! Menekülnének fiatal vénségükt ől, mai mivoltuk-
tól. Félnek a vénségt ől, ami pedig bennük van, ami el ől csak egy úton 
menekülhetnek, — ha levetik magukról, ha elvetik 'maguktól, ha le-
győzik a válságot, ha újra élni kezdenek. Én, éppen azt hiszem, hogy 
ezt a külvilágtól elszigetelten meg sem próbálhatják. Hogy e célból el 
kell járniok az emberék közel Szóval: — »Meneküljünk, meneküljünk« 

mai önmagunktól, szóval: legyünk új emberek! Mert addig, csakugyan 
»hívom az ifjúságom, — így • mindenr ől lekésve, mindent csak megál-
modva ...« Persze amíg csak — vendég akarok lenni az emberek között, 
az életben, amíg fönn maradok az elefántcsont toronyban. Amíg a lány-
tól is isszonyodom, amíg azt hiszem, hogy élni és szeretni — b űn! Amíg 
a forma olyannyira fontos lesz,, hogy érette, a »b« alliterációja kedvéért 
»barna« a bénaság is. Amíg olyan távol kerültem testvéreimt ől, szüleim-
től, hogy bocsánatot kell kérnem t őlük, hogy ime meglátogatom őket ... • 
(Borús, Fehér versei). 

Úgy érezzük, 'ugyanebbe a tévedésbe esik Bori Imre is, amikor oly 
éles merevséggel különbözteti meg egymástól a lírát és époszt, amikor 
nem látja inog az époszb.an a lírát, a lírában az epikus elemet: mind 
a kettőben az emberit. 

Ezzel, persze nem azt akarom mondani, hogy nem külön m űfajok 
az eposz és a líra és azt sem, hogy talán csakugyan ne lett volna epikus 
korszaka az emberiségnek, a költészetnek. Viszont ugyanakkor, az epikus 
korban volt líra is. Hogy .azután az époszt felváltotta a polgári regény, 
az is valóság, de ugyanúgy valóság az is, hogy ma új korszakba vagyunk 
átlépőben, elhagyjuk a polgári korszakot és társadalmibb, kollektívebb 
szakaszba haladunk át. Merném azt állitani, hogy új epikus kor küszö-
bén állunk — tekintet nélkül arra, hogy milyen lesz az új epikus írások 
formája, hogy közelebb áll-e majd a regényhez, vagy az époszhoz és 
hogy mennyi lesz benne 'a lírai elem. Amikor az osztálynélküli társa-
dalom — 1900-ig legnagyobb forradalmát élte meg a világ — mert 
óriási jelentőségű  forradalom volt. az  átmenet az osztálytársadalomba 
— akkor jelent - meg az éposz. És ma, amikor még nagyobb forradalmat 
élünk 'át, mert az osztálynélküli társa falmát építjük a számos, csupán 
egymásba átmenő  osztályrendszer után, ma újra oly mozgalmas korunk, 
hogy ez igenis új épóšzt teremtett, és teremt, ha .az nem is alaikulti ki 
még teljesen. Ezt a súlyos kórt megérezni igenis lírai feladat. Az osztály-
nélküli társadalomban fog az egyén csupán igazán kivirulni, de olyan 
új egyén amelynek érdeke nem ütközik -össze a. társadalom, az ember 
érdekeivel. Ez az új e néniség új lírát is teremt. Semmiesetre Sem olyan 
lirát, mint mondjuk a Szép Ern őké, Kosztolányi Dezs őké volt. 

Tornán László, ha nem is mindenütt, de helyesen észleli és fejezi 
ki azt, hogy líránk sokszor felszínes, »nem ikyekszik mélyére hatolni 
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a valóságnak., megelégszik a jelszavakkal«, s úgy gondolja, hogy Debre-
czeni versei »többet' láttatnak, mint a jelszavaktól hangos alkalmi versel-
mények«. Itt már a helyes meglátás helytelen elmélettel keveredik. 
Nehéz ugyanis Tománnal együtt különválasztani :a politikai verset 
(Petőfi, Ady, József stb) a csakugyan csupán jelszavat adó, csupán al-
kalmi és csupán verselménytől. Lirai költészetünkben, — pontosabb 
leszek: vajdasági magyar újabb lírai költészetünkben ugyanis, van 
számos vers, amely politikumot ad, de nem alkalmi verselmény, hanem 
komoly művészet. Ilyen művészetet adott Gál, és adott Thurzó is. Annyi 
bizonyos, és ebben teljesen megegyezem Tamán véleményével, hogy 
újabb líránkon sokat ront a parolás verselés, hogy újabb líránk sokszor 
nem ad költészetet, mert éppen az új formalizmusba téved. De — és itt 
nem tartom helyesnek, helytállónak Tornán véleményét -- itt éppen 
arról van szó: megéltebbek-e a Debreczeni versei, többet adnak-e, az ő  
útját kell-e követniök fiatal . költ őinknek?! »Debreczeni kötete már hala-
dást jelent, — különösen formai szempontból«, — írja Tornán László. 
Ebben igazat adunk neki. Kérdés már most csak az, hogy ez a forma 
teljesen megfelel.e az. új tartalomnak, az újabb Debreczeni-versekben 
és — megfelelne-e fiatal költ őink mondanivalójának is?! Mert err ől 
van éppen szó. A forma s tartalom egységér ől. Gellér és diákjai például 
tudják, hogy enélkül nincs m űvészet. Debreczeni művészi formán ad, 
és ez a forma meg is felel bizonyos mondanivalójának. De nem felel 
még minden mondianivalójának'! Egész bizonyos, hogy a »Debreczeni-
forma« (ha mondhatjuk annak; azt hiszem vajdasági viszonylatban mond-
hatjuk, habár tudjuk, hogy nem eredeti forma) táv đl áll az új forma-
lizmustól. Ebben Debreczeni követend ő  példát adott. Ebben egyezem 
Tománnal. Viszont Tornán nem vett tudomást arról, hogy költ őm az új 
formalizmus el ől — a régi formalizmusba menekült. Nem vette észre, 
hogy ez a régi formalizmus megfelelt régi, polgári, dekadens, artiszti-
kus mondanivalójának, de nem felel meg harcos verseinek, azoknak, 
amelyeket Tornán a »kés« motivumával jellemez. Nem felelnek meg a 
ma építő  verseinek sem. Az új mondanivaló, új formát teremt magának. 
Debreczeninél még nem teremtette meg. 

Igy lehet azután, hogy sokszor játékosak ezek a versek. Tornán 
szerint »nincs erőszakoltság ezekben a versekben, őszintén folynak a 
sorok...« Egyben igaza van Tománnak. Debreczeni igen könnyen ver-
sel, virtuóz a technikája, és nincs er őszakoltság ebben az. értelemben 
verseiben. Viszont, sok bennük a játékosság, a játékos, könnyed forma-
kedvelés, és nagyon sokszor az az érzésünk, hogy a forma hatott ki a 
mondanivalóra, amúgy Kosztolányiasan, nem fordítva — nem a mon-
danivaló alakította a formát. Éppen ezért, sokszor nem až az érzésem 
mint Tománnak, hogy Debreczeni versei költészetünk legátéltebb versei. 
Tudatos, játékos verselés nyilvánul meg például, szerintem, az ilyen 
sorokban: »Cseresznye, kényes kertek éke, Barack bíbora, szilva kékek 
Végeredményben: elvetjük feltétlenül az új formalizmust ,de nem me-
nekülünk előle a régi, dekadens, artisztikus formalizmusba, amely eset-
leg visszarántana, — mint fiatal lírikusainkat! — a régi, artisztikus 
játékos »mondanivalóba«, tartalomba, a ddkadenciába. Megélt, őszinte 
lírát akarunk és várunk költ őinktől, szép formában — de a+z, új mon-
danivalónak megfelelő  új és szép formában! Ezért, persze meg kell még 
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kínlódnil Ezt, persze, nem találjuk készen, sem Kosztolányinál, Debre-
czeninél, sem Tóth Árpádnál vagy másnál. Ezt meg kell teremteni. Ezt, 
el is várjuk a fiataloktól, és mindazoktól, akikben ehhez meg van a 
tehetség. 

Ehhez, természetesen, még sokat kell fejl ődniök fiataljainknak. 'Az 
első  lépés -  biztató, bár sokban elszomorító is. Mert el őlről kezdték a 
fejlődést — a dekadens formalizmusnál, és így nagy utat kell megten-
niök, hogy megkerülve az új formalizmus vétkét, — oda jussanak 
az új ember adásához, az, új ember megteremtéséhez önmagukban és 
másokban: Ennek az új embernek, persze, új a mondanivalója, és meg-
találja hozzá az új formát is. 

Fiataljaink útjuk, fejlődésük elején állanak. Persze, a további fejl ő-
dés megkívánja a perspektívát t őlük. Tudniok kell, hogy még csak az 
első  lépést tették meg, hogy még el őttük áll az út. Tisztában kell len-
niök azzal, hogy van, fejl ődés, hogy mindent így, perspektívásan szem-
léljenek. Ezt azért mondom, mert még nincs meg bennük ez a perspek-
tívás látási mód. Tornán László például, egy szóval sem említette, hogy 
Debreczeni versei bizonyos haladást mutatnak. Pedig a versek sorrend-
jének összeállítói gondoltak erre, arra, hogy ne csupán egyes verseket, 
de egy ember útját is értékeltessék egyúttal: Tornán meglátta az egyes 
versek ciklus-szer ű  más-ságát, de ném látta meg, a m á s, id őbeli 
ú j a t, fejlődést jelent. Hogy Debreczeni a játékos, dekadens »monda-
nivalóból« a harchoz jutott el, az új mondanivalóhoz jutott el, ha még 
nem is teremtettLe meg hozzá az új formát. Azt hiszem, ezzel megmond-
tam mindent amit meg kellett mondani. Azt hiszem felesleges említeni 
talán art hogy ez az- írás nem akar Debrecenir ől mondani véleményt, 
hogy az más, átfogóbb írás feladata lesz. 

Lőrinc Péter 



DEBRECZENI JOZSEF:  

Jugoszláviai magyar nyelvünk  

Időszaki lap korlátozott teréhez mért írás futólag is alig érintheti mind-
azokat a tényezőkét, amelyek jugoszláviai magyar nyelvünk problémáját tere-
bélyesedő  szellemi életünk szövevényes kérdéscsoportjává teszik. Tömérdek a 
tennivaló, a hatásos beavatkozást 'sürget ő  feladat. Elmúltak a rosszemlékű  
idők; .tömegeink kulturális érdekl ődését többé nem csonkítják sem a gúzsba-
Kötött sajtó, irodalom és rádió érdektelen sablónjai, sem a létfenntartás 
közömbösítő  gondjai. 

Az elmerült idők dicstelen »szellemisége« fasiszta és profasiszta  álkul-
túrák görbetükör-szemléletét vetítette. A tömegeknek nem volt, nem is lehe-
tett közösségük P7-zel a szemlélettel, amelynek agyonpitykézett, melldönget ő  
prózája, keresett, mesterkélt lírája nyelvben és mondanivalóban egyaránt 
távol állt tőlük. 

Ma, mint az élet minden nyilvánulási területén, itt is mer őben más a 
helyzet. Jugoszláviában sokkalta nagyobb tömegekben szól ma a magyar írás és 
a magyar szó, mint valaha. Dolgozóink, ifjaink, asszonyaink életszínvonala 
emelkedik, befogadó értelme mélyül; hovatovább egész népszigetünk igazi 
haszonélvezőjévé lehet a betűnek. 

A megnövekedett igények észszer ű  megfelelője: az igényességében meg-
növekedett írás. Írás, amely nemcsak tartalmával nevel és emel, hanem kül-
sőségeiben: nyelvében is megbízható tájékoztató. A nyelv sokkal több, mint 
a gondolat egyszerű  hordozója. Egy nép gondolkozásmódját, vérmérsékletét, 
eszejárását, viszonyító képzeletét is érzékelteti, egész gondolatmenetét jelzi. 
A nyomtatott betű  sugalmazó ereje és értéke felmérhetetlen. Nem szabad 
belenyugodnunk abba, hogy szellemi létünk őrzőjét, erőfeszítéseink, eredmé-
nyeink tartósítóját: nyelvünket a nemtör ődömség rozsdája lepje be. Ügyet kell 
vetnünk minden lomposságra, nyelvi pallérozatlanságra, idegenszer űségre. 
Küzdeni kell az ellen, hogy a kelleténél sz űkebb szemhatárú szövegfordítások, 
megalkuvó fordítói fantáziátlanság, bátortalanság, aggályoskodás nyomán gaz 
lepje el írásannkat, élőbeszédünket. Sok a gyomlálnivaló, sok a hiba. Pongyola 
szófűzérek, képzavarok, nehézkesség, konfúzió a vonzatok terén, merényletek 
minden nyelvek legrugalmasabb szórendje: a készséges, hajlítható magyar szó-
rend ellen, bonyolult, hosszadalmas mondatszerkezetek hágnak egymás sar-
kába. Nem azért, mert nem tudunk magyarul. Sokkalta inkább, mert nem 
szakítunk időt és kedvet ahhoz, hogy tudásunkat alkalmazzuk. 

~ 
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Amikor a jugoszláviai magyar nyelv kérdéseiről szólunk, valamire esz-
mélnünk és valamivel számolnunk kell. A vajdsági táj magyar vonatkozás-
ban szinte öröktől fogva nyelvi peremvidéknek számított. A magyar nyelv-
terület perifériája volt, ahol kunyhókká zsugorpdnak a paloták. Kunyhók 
.tíszévél pedig ki tömődnek? Vegyesnyelvű  területeken is szokatlanul szegényes 
a magyar nyelvi . folklór. A filológiai kölcsönhatás vesztese természetszer űen 
a vajdasági magyar nyelv. A szláv, pontosabban a délszláv táj leveg ője, a 
szerb kultúra és nyelviség terjeszked ő  ereje könnyédén áradt. át a mesterséges 
és mesterkélt politikai határokon. Mi sem természetesebb, hogy nagyrészt ez 
az erő  formálta a maga képére nemcsak a szellemet, hanem rögzít őjét: a szót 
is. Germán hatáselemek is rányomták bélyegüket nyelvre és gondolatra egy-
aránt. Nyelvünk a németesség kórokozói iránt amúgy is fogékony. Vajdaság 
magyar nyelve szó- és képkincsében meglehet ősen szegényessé, ejtésében 
meglehetősen fakóvá lett. Hasonlítsuk csak bármilyen magyar tájszigethez. 
Hiányzik belőle Göcsej színe és kedélyes furfangja, Hajdúság zeng ő  lelemé-
nye, Dunántúl íze és ereje, de még Szegedvidék sajátos zamata is. Sok benne 
a színtelen hangoztatás; dallamában kevéssé fordulatos, képteremt ő  ihlete 
fogyatékos. A szabadkai, zombori, újvidéki magyar beszédet — ezt bizonyítani 
sem kell, hiszen napról-napra halljuk — t őrülmetszettnek, tősgyökeresnek 
érezni nem igen lehet. 

Mindez nem tragikus, sőt nem is nagyon lényeges. Mindössze arra 
mutat, hogy nyelvkultúránk legközelebbi haditerveib ől nem a védekező  jel-
legnek kicsendülnie. Nálunk nem nyelvvédelemre van szükség. Sokkal 
inkább nyelvművelésre, sőt nyelvteremtésre. Hangsúlyába alig tölthetünk 
igazabb melódiát, de ennél sokkal fontosabbat tehetünk ép nyelvérzéket 
teremthetünk, ha nyomtatott szövegeinket, nyilvános beszédeinket stb. nyelv-
helyességi szempontból is az egészséges önbírálat mérlegére tesszük. 

YTUj életünk a ,szocializmust építő  tömegek hőskorában alakul. Népműve-
lésünk béklyóitól szabadultan cselekedhet. Államvezetésünk méltányolja a 
kultúra, sajátosan a nyelvkultúra kulcsjelent őségét és minden irányban sza-
badra állította a fejl ődés szervafórját. Szocialista jelenvalóságunk m űhely-
zsongásában számtalan új fogalom és fogalmi árnyalat vár egyenérték ű  meg-
szólaltatásra. Hiszen a szó a fogalom jegye, a viszonyítás, a gondolatkapcsolás 
eszköze, a közlés, eszmeátadás vezetéke. Ezért kezdhetünk nyelvm űvelő  mun-
kához jóformán a tabuba rasa alapján. Megvan rá y  minden lehetőségünk, hogy 
a mai ember új szótárát, legendaterm ő  munkánk stilisztikáját a célszer űség 
pilléreire építsük. Ugyanakkor a magyar nyelvi hagyomány kincstárában 
böngészve, ízléses, nemes díszít ő  elemekkel is ékesíthetjük. Nem idegenes, de 
nem is erőltetettenn népiesked ő  írásra és szóra van szükség. Jófonetikájú, jel-
legzetes magyarságra van szükség, amely ismer ős nyelvi észjárással fűzi mon-
dókáját és a stílus ;palllettajáról magyaros szövegképet fest. 

Mindez szövevényes feladat. Epítés. s — mint minden építés — mun-
kát, teret, anyagot és f őleg — pallért kíván. Intézményesen szervezett nyelv-
művelő  aktívákra lenne szükség. Elsősorban kultúregyesületünkön, népszín-
házunkon, szerkesztőségeinken, könyvkiadó vállalatunkon és felsőbb iskolá-
inkon belül. Ezt követően a népkönyvtárak, szövetkezeti és . üzemi kultúrága-
zatok, önképzőkörök, műkedvelő  színjátszók meglévő  szervezeteibe lehetne 
beépíteni a nyelvművelő  csoportokat. 

A siker valószínűen nem maradna el. Nemcsak azért, mert tömegeink 
eddig is oly sokszor és sok területen bizonyították be fogékonyságukat min- 
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den hasznos közcél és kollektív tevékenység iránt, hanem azért is, mert a 
nyelvészkedés korántsem egyhangú, száraz, vagy unalmas foglalatosság. 

Magyar és külföldi nyelvvéd ő  szervezetek gybevágó évtizedes tapasz-

talata, hogy a műkedvelő  nyelvészkedés, a nIely és beszédkultúra tömegese-

désének e döntően fontos tényezője a legszélesebb néprétegek számára egye-
nesen vonzó valami. A nyelvérzék benn lappang mindenkiben. A szócsiná-
lás, sőt szófacsarás, a szólásmódokkal való bíbel ődések szórakoztatnak, akár a 
rímfaragás. Emellett eltöltenek az alkotás elégültségével is, úgy hogy az efféle 
nyelvészkedő  fejtörők hellyel-közzel meglepő  népszerűséget értek el., Sporttá 

váltak. 
A háború előtti úgynevezett »népszerű« hetilapok legkedveltebb rova-

taivá lettek a nyelvészkedéssel kapcsolatos fejtör ők, feladatok,' pályázatok. 
Ezen a vezetéken keresztül igen sok használható .szóval, szólással, kifejezéssel 
gyarapodott a nyelvkincs is. A nyelvművelő  folyóiratok példányszáma a heti-
lapokéval, sőt a legvulgárisabb szórakoztatásra szánt színházi újságokéval 
vetekedett. A harmincas években egy sportújság szómagyarító pályázatát 
országos érdeklődés kísérte és nyomában tucatjával születtek meg a labdarú-
gás és egyéb testedző-ágak használható magyar m űszavai. Ezeket az esztend ők 
során a közhasználat szentesítette, úgyannyira, hogy ma már például a lab-
darúgás minden mozzanata kifejezhet ő  mindenkinek érthető  magyar szóval. 
Hasonló pállyázatoknak hasonló visszhangjuk támadt a színház, a gazdasági 
élet, a közigazgatás stb. fogalomkörében. 

Annak bizonysága ez, hogy a nyelvészkedési hajlam megvan, csak éppen 
fel kell kelteni. Ki kell csíráztatni a tetszet ős,' célszerű  propaganda táptala-
jában. 

:x 

Teendők és megvalósításuk időrendjét a sürgősség és á lehetőség szem-
pontjai szabják meg. Nálunk a tömegekhez szóló írott beszéd: a sajtó, a könyv 
nyelvi szintjének emelése látszik a legsürget őbbnek. Ez lehetne. a kiindulási 
pontja nyelvkultúránk iemesedésének, szókészletünk növekedésének. Ezen a 
körön belül is főként a korszerű  élethez, a mostani mindennapokhoz kapcso-
lódó járulékos kifejezések felülvizsgálata lenne hasznos. Rendszerez ő  és kodi-

fikáló munkára lenne szükség a .szórengetegiben, amely. a lépten-nyomon elénk 
torlódó új fogalmakat kívánja kifejezni. Vajdasági magyar sajtónk és iro-
dalmunk közlésanyagának jórészét természetszer űen fordítások, vagy- idegen-
nyelvű  szöveg nyomán készült fogalmazások teszik. Számos fogalom és fogalmi 
árnyalat magyar, vagy legalább is jómagyarságú megfelel ője hiányzik, gya-
kori szavak fordítása sokszor ingadozó. A hivatalos szövegek .átültetése, a 
közgazdaság, a szaknyelv körébe vágó• közlésanyag sokszor nem jut megfelel ő  
tolmácsoláshoz. A szocialista fejl ődés sorában mnndúntalan felbukkanó új és 
•új műszavak, a világnézeti fejtegetések elvont kifejezései nehézségeket okoz-
nak. 

Ezzel kapcsolatban hasznos lesz rámutatni fordítási módszerünk dönt ő  
fogyatkozásaira: a bátortalanságra, . az aggályoskodásra, a kezdeményezés hiá-
nyára. Testileg-lelkileg felszabadultunk; vigyázzunk, ne essünk most a fordítói 
megalkuvás szolgaságába. Mert úgy fest a dolog, hogy szóról-szóra fordítunk 
ugyan, de sokszor — sajnos — nem magyar szóra. Félénk, merev tolmácso-
lások kézen-közén gyakorta nemcsak nyelvünk íze, színe, ezernyi finom árnya-
lata vész e1, hanem az értelem is. 
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Korántsem jelentéktelen ez a kérdés. Itt vannak az államnyelv ű  meg-
nyilatkozások, amelyeknek pontos, gyors és érthet ő  értelmezését kell adni. Itt  
vannak az irodalmi fordítások ;  a publicisztikai munkák. Sokszor éppenséggel  
(közvetett a tolmácsoláš, az el őttünk levő  idegen szöveg maga is fordítás.  
Ilyenkor fokozott a veszély, hogy nyelvet, értelmet kerékbetörünk.  

Nyomtatott szöveg a világ valamennyi nyelvén akkor meggy őző, ha  
nemcsak tartalmában szuggesztív, hanem mondataiban is választékos, korrekt.  
Különösen vonatkozik ez a magyar nyelvre, ment itt a nyomtatott szövegnek  
szinte cikkelyekbe szedhető , rögzített frazeológiája van. Szókötése, szókincse  
_t maga 'okvetlenül megkövetelt szabatosságával, tömörségével élesen elkülönül  

élőbeszéd kötetlenebb szóhasználatától. Nem lehet sem szétfolyó, sem fakó,  
sem pedig idegenszerű. Főleg pedig nem lehet pongyola. Nyomtatott szöveg  
az olvasás vizuális képzeteinek sz űrőjén át mindig valami véglegesre, tör-
vényszerűre utal. Legalább is elsődlegesen, bírálat nélkül fogadjuk el. Ha ezt  
az igenlő  szellemi beidegzettséget idegenes mondatszerkezet, pongyola írás-
mód zökkenti meg, egyszerre tiltakozik az elfogadó ösztön és a nyelvérzék.  
Helytelen mondatszerkezet, hibás szórend, vagy akár egyetlen rosszul alkal-
mazott jelző  és az anyanyelv  »ellen őre« nyomban közbelép; az ol-7asmány  
értéke csökken. A mondanivaló váza gyöngül meg, a lélektani hatás nem tel-
jes. Vegyes. Ez az a tényez ő, amelyet a stílus pszichológiájának neveznek.  

Tévedés lenne azt vélni, hogy minden csak az úgynevezett .értelmiségi  
olvasóra« vonatkoztatva áll helyt. A kétkézi munkásnak, a parasztnak, a kis-
embernek is kész mintái vannak, amelyekhez ösztönösen viszonyítja olvas-
mányát. Tudata alatt ott a mérce, amellyel a nyomtatott szöveg értékét nem-
csak .a betűkből kikerekedő  közlés, hanem azon túl, vagy innen, a befoga-
dott üzenet muzsikája szerint is felméri. Ennek a muzsikának pedig ismer ő -
sen összehangzónak kell lennie.  

~ 

r-- -- 

Nálunk már a helység- és tulajdonnevek írásmódja is vitathato. Nem  

hiszem, hogy ez a szó HNoviszádc (így!) magyar szemnek tetszet ős és termé-
szetes lehessen. Az idegen szóra aggatott magyar ékezés, a szerb névre er ő-
szakolt magyar sz hangzó zavar. Ugyanolyan helyesírási logikából fakad az  
efféle írásmód, mintha nem Bécset írnánk, nem is Wien-t, hanem éppenséggel  
Vín-t. Ez a csikorgó kompromisszum sem elfogadott helyesírási szabályok-
ból, sem a szokásjog szentesítéséből ki nem okoskodható. Közös f őnévnél  
(erős gyökeret eresztett idegen szavaknál) használjuk, de tulajdonnévnél nem.  

A nyelv nem szívesen áll .rá ötven százalékos egyezségekre, mint a sarokba  

szorított hitelező . Itt szükség se indokolja. Novi Sad, vagy Űjvidék. Miért ne  
lehetne egyik, vagy másik? Esetleg — alkalomszer űen váltogatva —  mind-
kettő ?  

Nem tudom, milyen meggondolások nyomán vezették be sajtónkba, iro-
dalmunba ezt az írásmódot, való azonban, hogy meghonosodott és megérett  
a vizsgáló elemzésre. Megszületésében valószín űen egységesít ő  szempontok  
játszódtak közre, éppen úgy, mint a személynevek azonos elven alapuló írá-
sában. Vélykó Kovácsevies-et, Lázár Sztojkovics-ot, Radoszláv Rakidzsics-
et írunk. Ez sem alapszik semmilyen észszer ű  helyesírási szabályon. Mi szük-
ség, hogyidegen neveket magyar ékezettel aggassunk tele? Mennyivel mond  
többet a Vélykó -mint a Veljko. Mivel mond mást, érthetőbbet? Viszont, ha  
így írtuk, akkor nyilvánvaló, hogy a vezeték- és keresztnevek magyaros írás- 
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rendjét is tartanunk kell. Azt vethetnék ellen, hogy a magyar nyelv, noha 'a 
vezeték- és keresztnév rendjét az egyedül logikus gondolatmenet szerint 
szabja meg, azaz az élesebben különböztet ő  vezetéknevet írja el ől és _függe-
lékül hagyja az alig disztingváló. keresztnevet, idegen névpárok írásában 
mégis az illető  nyelv törvényeit követi. Valóban: nem írunk és nem is mon-
dunk Mann Thomast Thomas Mánn helyett. De ez is csak általában igaz. 
Szerb-magyar vonatkozásban nem az. 

Az -les, -vics végződés magyarajkúak nevében is igen gyakori. A Pet-
rovics-oknak„ Popovics-oknak, Lefkovics-oknak, Ivánovics-oknak stb. se  szeri 
se_ száma. A magyar szem tehát éppen az -ics, -vics-es neveknél megszokta a 
magyarosan tagolt névpárt. Nem ütődik meg Popovics Szvetiszláv-on, Petro-
vics Sándor-on, Lefkovics Hinkó-n, de igenis furcsának találja a Szvetiszláv 
Popovics-ot, stb. Írjuk tehát bátran az el őbbit. A másik mód sem megenged-
hetetlen: megtarthatjuk az eredeti írásrendet is, de akkor az idegen nevet 
idegen névnek írjuk; így: Svetislav Popovié. Matica Szrpszka is rossz. Írjuk 
így: Szerb Matica. 

Kétségtelen egyébként, hogy a magyar sorrend észszer űbb is, célszerűbb 
is. Egész sor idegen nyelvén bevezették legalább hivatalos használatra, f őként 
névsorolvasásoknál, ahol az áttekinthet őség követelményei mértékadók. 

Sok, naponta előforduló szavunk, szólásunk, szóösszetételünk további 
használatát alapos elemzés eredményét ől kellene függővé tenni. Rendet kel-
lene teremteni az élmunkás — rohammunkás változat tájékán. Ismét inkább 
nyelvérzékünk útmutatását • kövessük, mint a nyelvtan sokszor nagyon is 
merev dogmáit. Úgy vélem, a »rohammunkás«-t nem kortyolja simán a fül. 
Két merőben ellentétes fogalom párosítása ez a szó: a roham-é és a mun-
kás«-é. A roham magyar társképzetei: fegyvercsörgés, paripák robaja, kürtjel 
úgyszólván túlharsogják a fontosabbik párszót: a munkás-t. Inkább élmun-
kás-t mondanék. Az élmunkás valóban élen jár a munkában. A rohammunka 
jobb híjján már elfogadhatóbb. A teljesítmény, a munka üteme, eredménye 
csakugyan lehet robajos, robbanásszer ű, átütő  és vakmerő, mint a roham. 
Tehát: élmunkás és rohammunka. 

Szem- és fülsért ő  a: kommunálisügyi. Tévedés ne essék: kifogás nem a 
latin jövevény szó ellen merül fel. A jövevényszó jól hajlítva és helyén hasz-
nálva sokszor többet mond,. mint a magyar megfelel ője. A kommunálisügyi-
nél a magyar szó és mély hangzók zörejszer ű  kakofóniája riaszt. Magyar vál-
tozata: a községi ügyek (pl. osztálya) jó ugyan, de birtokos összetételt kíván 
és alig variálható. £rdemes lenne tetszet ősebb kifejezést keresni. 

A magyarított műszavak jelentékeny része természetesen a magyar 
nyelvterület sajtójából származik hozzánk. Az átvételnél azonban ajánlatos a 
nyelvi önállóságra támaszkodó elővigyázat. A • magyarországi sajtóban dívó 
szóhasználat sem mindig kifogástalan. Sőt. 

Gyakorta előforduló tarthatatlan szó a körlet. Nyelvtanilag sem ki-
fogástalan képzés: helyesebb a: körzet (körző  és nem körlő). Emellett a 
levitézlett magyar katonai btirokráciú rasszemlék ű  múmiaszava. Dicstelen 
párja a »tényvázlat«-nak, a fekv őlétszám-nak és társainak. Ha városrészt 
jelölünk, miért ne emlegetnők helyette a pontosan definiáló kerület-et? 

Vagy miért nem írunk, mondunk egyszer űen: kör-t? Itt még csak leleményre 
sincs szükség, régen készek a megfelel ő  kifejezések. 

Olvasom a »pártosság« szót, nyilván a partijnost megfelelőjeként. Mai 
életünk sűrűn felbukkanó, friss, szép kifejezése. Sokat mond és sokszor a.lkal- 
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nnazzuk. Éppen ezért megérdemelné, hogy filológiai balcsillagzat alatt fogant 
magyar jelzőjét minél megfelelőbbel cseréljük ki. Mert pártosság a par-
tijnost értelmezésérc nemcsak. rossz, hanem egyenesen az ellenkez őjét mondja 
annak, amit mondani szeretne. Partijnost a legnemesebb értelemben vett, az 
egyén szemléletének és magatartásának minden parcellájára kitterjed ő  párt-
hűséget jelent. Aki pedig . pártos, aki pártoskodik, az pártot üt. A pártosság 
'sokkal inkább fedi a frakeionaštvo fogalmát. 

Készen 'áll az elfogadható, bár az eredetinél jóval színtelenebb jelz ő : 
pártszerű . Amíg jobbat, mélyebbet nem találunk, ezt használhatjuk. 

A fordítói bátortalanság példáiként olvashatunk lépten-nyomon válasz-
táselőtti gyűlésekről, beszédekről, agitációról. Vajjen miért választáselőtti,  
miért nem egyszerűen választási gyűlés,beszéd, agitáció? A szerb nyelv ű  hír 
— igaz — predizborni govor -rál számol be, de mi magyarul tudósítunk. A 
szerb szólásforma feleslegesen bár, de megengedi az utóidej űséget szemléltető  
pred szócskát, a magyar nem. Végül is választási beszédeket nemcsak a. nyelv, 
hanem a logika törvényei szerint is, rendszerint választások el őtt, nem pedig 
után, tartanak. Az olyan agitációból pedig, amely a választás utáni id őre 
halasztaná a szavazópolgárok meggy őzését, édeskevés haszna lenne a képvisel ő-
jelöltnek. 

Bízzunk a szó kifejező  erejében. Választási beszéd; — ebből a szópár-
ból pontosan kihallik az id őrend. Kár az összecsengést döcög ő  magyartalan-
sággal bontani meg. 

Túl a nyelvhelyesség elméleti síkján tanácstalanságot, értelemzavart 
támaszthat a megalkuvó fordítás. Napilapunkban nemrégen (márc. 19) azt 
olvastam hogy: »Magyarországon leváltottak több megyei rendőrfőnököt«.  
»Megyei rendőrfőnökök«-ről magyarországi vonatkozásban senki sem hallott. 
Az olvasó a felajzott, de ki nem elégített kíváncsiság kényelmetlen érzésével 
teszi le az újságot, hiszen a közigazgatási keresztrejtvény megfejtése csak-
ugyan nem egyszerű . 

• 	A hírt francia 'hírügynökség bocsátotta világgá és a »f őispán« szót az 
eredeti szöveg préfet-nek adta vissza. Helyesen. A f őispánt Franciaországban 
csakugyan préfet-nek nevezik. A préfet-ből a szerb szövegben prefekt lett, 
a magyarban pedig — a fordító gépies aggodalmaskodásának hála: — rendőr-
főnök. Prefektus magyarul valóban ilyesvalamit jelent, a hír fordítója mégis 
kiöntötte a fürdővízzel a gyereket. A szolgai .átültetésben elveszett a közle-
mény célja és értelme: a tájékoztatás. 

Nehézkes és furcsán hat kiadványainkban a közéleti munkás, a politikai  
munkás, az egészségügyi munkás.  

Ezeknél és a hozzájuk hasonló kifejezéseknél vs tág tere nyílnék a fel-
(fedezésnek. Addig mindeme összetételek ellen munkás helyett dolgozót írhat-
nánk. Közéleti dolgozó: egy árnyalattal mégis . símábban hangzik. 

Ellátásügyi minisztérium helyett jobb lenne így írnunk: közellátási  
minisztérium. Az uredba sem rendelet. Inkább szabályzat; olykor szabály-
rendelet. Fizetésrendelet szerint: — nem jó. Helyesebb: Szabályzat szerint.  

* 	~ 
* 

A szerb publicisztikai stílus sajátosságaiból természetesen folyik az egy 
mondatba sokat zsúfoló, tömör írásmód. Ám a szerb körmondatok számíthat-
nak a szerb felvev ő  nyelvérzék rezonanciájára. Változatlanul fordítani túlsá-
gosan hosszú szóláncolatokat — lehet, de nem szabad. Nyelvünk csak módjá- 
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val bírja a mellékmondatos szerkezetet. A gondolatot nem szívesen fejti meg-
kzakítás nélkül. Szereti a szünetet, a pihenőt, amelyet él őbeszédben elhallga-
tással, írásban ponttal jelez. A hosszú mondatok tömkelegében elváltozik a 
magyar nyelv színe, csökken jelenít ő  ereje, sokszor érthet őségéből is veszít. 

Fordítóink ne féljenek a hosszú mondatok felbontásától. Minden nyelv 
szelleme a kifejezésmódban rejlik. Fordított szövegnek az értelmi tolmácsolá-
son túlterjedő  feladata nincs. A mondókát az anyanyelv eszközeivel kell 
visszaadni; .a fordított nyelv eltér ő  szerkezeti, vagy képterm ő  'sajátosságait 
másolni céltalan és művészietlen. 

* 

Megismétlem, amit elöljáróban Fis említettem. Nálunk a nyelvi visszás-
ságok gyökere nem rejlik mélyen. Kitűnő  publicistáink, jójudiciumú szerkesz-
tőink, képzett, lelkes íróink és hírlapíróink vannak. Van öntudatos pedagó-
gus-gárdánk és — végül, de nem utolsósorban — vannak felvev ő, értékelő , 
fogékony tömegeink. Ha több gond és id ő  jut vajdasági magyar nyelvünk 
problémáinak, ha szellemi éš fizikai dolgozóink fel- és elismerik a nyelv-
művelés, külsőségeken túláradó jelent őségét, akkor gyorsan enyésznek majd 
el az apró-cseprő  fogyatkozások. Azután pedig megindulhat a vajdasági 
magyar nyelvteremtés kollektív munkája, az anyanyelv gyümölcsöz ő, nemes 
kultusza. 



KULTURELET 

Visszatekintés a kórusok szemléiére 
A kóruszene a legmegfelel őbb forma legszélesebb .dolgozó tömegeink 

kulturális művészi munkája szempontjából. Arra a gazdag hagyományra 
támaszkodva, amellyel ez a zenem űvészeti forma tartományunkban rendelke-
zik, a karéneknek a szocializmus építése által hazánkban keletkezett új felté-
telek mellett széleskör ű  lehetősége nyílt a fejlődésre. Felszabadult dolgozóink 
magukévá tették, és széleskör űen kifejlesztették a karéneklést — mind a leg-
megfelelőbb művészi kifejező  eszközt — és még nagyobb lendületet és er őt 
kölcsönöztek neki. A szocializmus építése szorosan kapcsolatban van dolgozóink 
művészi hajlamainak emelésével éš fejlesztésével. A kulturális m űvészi tevé-
kenység különböz ő  formái útján szocialista hazánk minden emberének lehet ő-
sége nyílik a művészet ápolására. Ezért egyáltalán nem csodálatos, hogy tarto-
mányunk énekkaraiban ma több mint 13.000 énekes van, akik a különféle 
kulturális és művészi egyesületek tagjai. évr ől-évre fejlődnek az énekkarok. 
Különösen felélénkült a kórusok tevékenysége az 1949 november 1-t ől 1950 
május elsejéig tartó időszakban, vagyis a szerbiai kultúregyesületek szövetsége 
által szervezett hathónapos verseny idején. Ebben az id őszakban az énekkarok 
szervezetileg meger ősödtek, rendszeresen el őkészítették kórusszámaikat, rende-
sen próbáltak, felléptek a különféle ünnepségek és el őadások keretében, ven-
dégszerepeltek a termel ő  parasztszövetkezetekben; tartományi mez őgazdasági 
birtokokon, építőhelyeken stb. 

Ebben az időszakban nagy jelentősége van a kórusok munkája szem-
pontjából, az énekkarok szemléjének, amely lehet ővé tette, hogy az énekka-
rok tömegesedjenek és eszmeileg, valamint min őségileg magasabb fokot érje-
nek , el. 

A verseny idején megtartották az énekkarok járási, körleti és tartomá-
nyi szemléjét, amelyeken 87 énekkar vett részt 4.587 énekessel. Ez a szám a 
mult évihez viszonyítva — amikor 53 kórus lépett fel 2.775 énekessel — komoly 
haladást jelent. Ehhez a sikerhez jelent ős mértékben hozzájárult az a 
körülmény i's, hogy az idei szemléken külön léptek fel a falusi és külön a 
városi kórusok, hogy sokkal több kórusm űben válogathattak m űsoruk össze-
állításakor. 

A verseny folyamán Vajdaság kultúregyesületeinek tartományi szövet- 
sége a fősúlyt a falusi kultúregyesületekre helyezte. Ezáltal az idén 58 falusi 
énekkar lépett fel a szemlén, míg a mult évben csak 24. De nemcsak a szem- 
lén résztvevő  kórusok száma növekedett, hanem magasabb színvonalon volt 
a falusi énekkarok előadása is. Emellett, helyesen alkalmazva a nemzetiségi 
politikát, az idei szemléken sokkal több nemzeti kisebbségi kórus szerepelt, 
mint az elmúlt években. A múlt évben összesen 14 kisebbségi dalárda vett 
részt a szemléken, mégpedig: 5 magyar, 7 román és 1 szlovák; az idén már 
27 kisebbségi énekkar lépett fel: 11 magyar, 12 romon, 3 ruszin és 1 szlovák. 

A verseny-időszak alatt a kórusok igen élénk tevékenységet fejtettek ki, 
felléptek a különféle kulturális el őadásokon. A szemléken résztvev ő  87 dalárda 
521 előadást rendezett és 164 ízben vendégszerepelt. A verseny-id őszak alatt 
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kifejtett intenzív munkáról tanúskodik az a tény is, hogy az énekkárok, ame-
lyek résztvettek a szemléken, összesen 466 új karéneket tanultak be. - 

Ha á kultúregyesületek szövetsége a terepen nagyobb kitartással és léle-
ményességgel tevékenykedett volna a verseny megszervez.ése körül, sokkal -
több énekkar vett volna részt a szemléken. yoltak olyan szövetségek is, ame-
lyek egyáltalán nem tartották, meg a dalárdák szemléjét (így például a bácska-
palán ai, bácskatopolyai,rsablyai, kovilyi, noviszádi és run -Iai járás, valamint 
Szenta, Szrem ,,:zkarnitl•ovica és ]tikinda városok.) Emellett verseny és a 
szemlék szervezésének és megvalósításának tekintetében nem volt megfelel ő  
együttműködés a terepen a kultúregyesületek között, s így gyakran az egész  

munka c.:aic egy emberre hárult (Odzsaci járás, Begej. stb.).  

Mindazon fogyatékosságok mellett, amelyek 'a verseny megszervezésé-  

ben mutatkoztak, a kórusok ezévi munkája és a szemléken elért eredmények  

_komoly fordulópontot jelentenek a kórusok munkájában és minőségük, vala-
mint eszineiségük, további fejlesztésében. 

A– kórusok ezévi szemléi, — az ^  énekkarok tömeges részvételével s az 
előadás• színvonalának növekedésével — megmutatták, hogy énekkaraink. szer-
vezetileg megerősödtek és művészileg is fejlődtek az etobbi évekhez viszo-
nyítva. Ez a fejl ődés különösen a -.falusi dalárdáknál észlelhet ő. Az előadott 
művek jó megválogatása, a begyakorlottság, az él őadás tisztasága., a. hangzás 
kiegyensúlyozottsága, a dinamika, a fegyelmezettség jellemezte a kórusok , 
ezévi fellépését a szemléken. Néhány falusi és- városi énekkar kit űnő. benyo-
mást 'tett és sikerrel -adta eT ő  műsorát. A falusi énekkarok közül különösen 
kitűnt az itebei »Zára« kultúregyesület kórusa, a városi dalárdák közül pedig 
a 

 
szuboticai »Proleter« • szakszervezeti kultúregyesület énekkara. Fellépésük 

igazi zenei élvezetet nyujtott. 
De mindazon sikerek mellett, amelyeket' tartományunkban - a verseny-

időszak alatt- a 'kórusok tevékenységét illetóleg elértünk ,  a szemléken számos .  
fogyatékosság is jelentkezext, .amelyet a további munkában minél elóbb ,orvo-
soiní kell. -  

A szemléken résztvev ő  énekkarok nagyobb része• jól el őkészült -  és - az  
előadott művek is megteleio eszmei szxnvonalon voltak. lie ez alkalommal is  
majdnem .minden kórus Nlokranjac rukovetjeit tuzte musorra, míg a többi  

zeneszerzők művei alig szerepelek az énekkarok el őadásában. Különösen  
kevés muvet adtak elo a régeobi va •jaaságr és szerb zeneszerz őktől• ('lbpálo-
vics, Marinkovics, tšájics, lixnicslti, Krsztics, Nlilojevics' es másoktól). Az el ő-
adott művek egy resze tomegdal vont, de ezeket nem válogatták meg mindig  
jól. (Angyelics: » Radnícška Koracsnica«, »Poleti pesmo«, blobner: »Radnicski  

pozdrav«, Hercigonya: »azeljacska« stb.).  
A kórus-irodalom kérdése, különösen a falusi énekkarok - számára,  

komoly nenézségeket ĐKOz a inunkaban, mert a .mai zeneszerz ők műveinek  
nagyobb része megnaladja ezeknek az enekkarokriaK el őadást képességét. A  
tömegdalok azért nem megfeieloek mindig, mert zenekari - vagy zongorakiséret  
nélkul üresen csengenek, es nem elégítik ki az énekesek' ízlését. A kOisZei u  
zeneszerzők négyszolamú szerzeményei pedig nehéz feladat elé állítják a kar-  
mestert és a kórust, és azok nem képesek azt megoldani.. Az ilyen helyzet  
kovetkezen; — gyakran peaig a falusi -kórusok .és 'karmestereik igényessege  
miatt — sokszor olyan művet tanulnak be9 amelyet zeneileg nem tuanak töke-
letesen visszaadni 'iA kulai- »Bránko Radicsevics« kultúregyesület énekkara  
1Viokranyac »K.ozár« cimu. szerzeményét adta eto a tomasevaci »Gyúra Jak-
sics« kultúregyesület kórusa Logar »kinek Beográdról« cím ű . négyszólamú szer-
zeményét, Danon »Kozara« cím ű  művét énekelte; stb.).  

A kórusók tömegesebbek voltak, mint a mult évben, de így sem kielé-
gítő  a helyzet. A kórusokban még mindig legnagyobbrészt az id ősebb tagok  
énekelnek, és igen kevés •a _fiatal. Néhány énekkarnál észlelhet ő  volt, hogy 
nagyobb gondot fordítottak az új, fiatal énekesek szerepeltetésére, de ez meg  
mindig nem elég. A gyurgyevói »'1`arasz Sefcsenk Q«„ és a -szrpszkiitebeji »Zora«  
énekkarok oldották meg a legjobban ezt a kérdést, mert kórusaikban alig volt.  
idősebb ember. Ezzel szemben a zombori szerb •dalárda kevés figyelmet for-
dított erre a kérdésre. A kórusm űvészet helyes fejlődési szempontjából- szük-
séges az új, fiatal énekesek toborzása és ezért á kultúregyesületek szövetsé- 



~sž 
	

~u~t~iré~e~ 

geinek, valamint a kórusok vezet őségeinek sokkal nagyobb figyelemmel kell  
foglalkozniok ezzel a kérdéssel.  

Az idei szemléken látszott, hogy a kórusok kell őképpen előkészültek.  
Erezhető  volt, hogy az énekkarok huzamosabb ideig tanulták m űsorukat; biz-
tosan énekelték az egyes részleteket s a hangzás is tiszta volt. A kórusok  
nagyobb részénél szintén megfelel ő  'volt az intonálás, de mégsem valósították  
meg megfelelő  mértékben a hangzás kiegyensúlyozottságát. Ez különösen a  
falusi, valamint a'z egyes városi énekkaroknál volt észlelhet ő  (a kanizsai »Pet őfi  
Sándor«, a szuresini kultúregyesület kórusa, a tomaseváci »Gyúra Jaksics«  

énekkara stb.). Egyes énekkaroknál kiváltak az egyes hangcsoportok; szinte  

rendszeres jelenség volt, hogy az egyes hangcsoportok színezetének és hang-
zásának kiegyensúlyozottsága nem volt megfelel ő .  

Kórusaink leggyöngébb oldala a kiejtés és a dinamika. A kórusm űvek  
szoros kapcsolatban vannak . a szöveggel, és ha a szöveg nem jut kifejezésre,  

akkor az egész m ű  veszít értékéb ől. Ezért kell a karéneklésben számolni a  
szöveggel is. Szükséges, hogy a szavak hangsúlyozása megfeleljen a zenei szö-
vegnek és a zenei,J elmélyítés ugyanakkor legyen a szöveg pszihológiai elmélyí-
tése is. Ez nem volt meg eléggé kórusaink el őadásában. Egyes énekkaroknál  
a helytelen hangsúlyozás következtében elferdítették á szöveget. Emellett a  

szavak kiejtése — különösen a falusi énekkaroknál, — túlságosan világos és  

nyilt s ennek következtében lehetetleni volt megteremteni a kórus hangszíne-
zetének kiegyensúlyozottságát.  

Egyés kórusoknál helyes volt a lélegzés technikája és helyesen adták  

elő  a szöveget. Volt azonban olyan énekkar is, amely nem szentelt elég figyel-
met a lélegzés téchnikájának és ennek következtében gyakran szaggatott volt  

a szöveg kiejtése, vagy elnyelték az egyes szavak végét. (A gyurgyevói  

»Tárász Sefesenkó« énekkar.). A -karvezet őknek foglalkozniok kell ezzel a  
fogyatékossággal, hogy a további munka folyamán kiküszöböljék.  

Külön kérdés — amelyre Vajdaság kultúregyesületei tartományi szövet-
ségének nagy figyelmet kell fordítania, -- a kórusok szakmai és eszmei fej-
lesztésének kérdésé. A szemléken fellép ő  87 karmester köztil csak néhánynak  

volt meg a szükséges zenei . szakképesítése, míg a többi karmester a kórus-
zene kedvelői közül került ki, aki a kórusokkal folytatott huzamosabb idej ű '  
munka által, vagy tanfolyamok útján némi képesítést nyert, de mégsem ren-
delkezik olyan képesítéssel, hogy énekkarainkat magasabb m űvészi színvonalra  
tudja emelni. Érdekes megemlíteni, hogy az elmúlt év folyamán két tanfolya-
mot rendeztek a karvezet ők szakképesítésére, de ezeken a szemléken fellép ő  
karmesterek közül egy sem vett részt. A karmester személye sorsdönt ő  jelen-
tőségű  a kórus sikeres tevékenysége szempontjából, és ezért nagy figyelmet  
kell szentelni a karvezet ők nevelésének, mert ez az egyetlen út, amelyen halad-

. nunk kell, ha emelni akarjuk kórusaink színvonalát.  
A vajdasági kultúregyesületek szövetsége által a múlt évben szervezett  

karénekvezető  tanfolyamokon kívül, valamint az idén el őrelátott tanfolyamok  
megtartásán kívül, hasznos volna, ha id őnként---szemináriumokat és tanács-
kozásokat tartanának a karvezetőkkel, és ezek által elősegítenék szakmai és  
eszmei fejlődésüket.  

Ezeken a  szemináriumokon ismertetni kellene a karvezet ő  karvezet őliÉt azzal,  
hogyan kell a kórus számára kiválo atni a hangokat, el őadni neki" próbák  
tartásának módját, megtanítani ókef a lélegzés technikájára stb. Úgyszintén  

hasznos .volna, ha ezeken a szemináriumokon feldolgoznának egyés témákat,  

amelyek ismertetik a zenem űvészet lehetőségeit társadalmunkban, valamint 
közművelődési politikánk más kérdéseit is. Ezenkívül meg kellene szervezni 
azt is, = hogy az ismertebb karmesterek vendégszerepeljenek a kisebb helysé-
gekben.  

Mindezek a munkamódszerek lehet ővé tennék, hogy a kárvezet ők minél  
jobb és gyorsabb képesítést nyerjenek, és így magasabb m űvészi színvonalra  
emeljék kórusainkat.  

Adtalábán véve az idei szemlék megmutatták, hogy énekkaraink mun  
fikájukban jelentős haladást értek el. Ezenkívül láthatóvá vált az az út  
is, amelyen haladnunk kell, hogy kórusaink tovább er ősödjenek és eszmeil,g,  
valamint minőségileg tovább fejl ődjenek.  

Száva Vukosxávlyev  



A megboldogult 
A magyar népszínház Nusics-bemutatója 

Először is azt a kérdést kell tisztázni Nusics »A megboldogult« 
című  darabjának magyar bemutatójával kapcsolatban, hogy id őszerű-e 
ma Nusics, s- különösen, vajjon időszerű-e a mai magyar színpadón. Min-
den darabja szervesen a . maga kóróhoz, környezetéhez fűződött. Kímé-
letlen s:zatirájában f őként a beográdi csarsiját, a nagyszerb; egyeduralmi 
törekvések üzléti központját gúnyolja ugyan, de nem von szigorú határ-

, vonaláit :az uralkodó osztály és a sz rb tömegek között, s őt .- a puszta 
nevettetés kedvéért gyakran általánosít. A polgáriasodó, vagy már pol-
gárrá lett szűk körön keresztifil, vagy egy-egy köznapi figurában szinte 
az egész régi Szerbiát az egyeduralmi törekvések egysíkú központjának 
tünteti - fel,--s félő,-hogy a történelmi távlat, a közben eltelt esztend ők 
túlzsufoltsága ellenére — sem elég nagy ahhoz, hogy a magyar közönség 
csupán` kortükörnek tekintse, és ne leplezésnek - vegye Nusics darabjait. 
De a Magyar Népszínház ,előadása, nevezetesen az, ahogyan a –darabot  
realisztikus eszközökkel színpadra állították, s • fahogyan a magyar szí-
nészek, -- mentesen a szerb színpad minden • nusicsi túlzásától és bohóc-
kodó hagyományától, -- a. darab lény ét, , a szatíra ostorozó erejét ér-

, zéleltették, választ adott ezekre az, aggályokra, és igazolta. azt az. elh:a-
tározást, hogy színpadra vigyék Nusicsnslk ezt a darabját. 

A kérdés elsősorban és különösen azért várt 'tisztázásra, mert Nusics 
átértékelése még a szerb színpadon sem .történt meg. Nusics nem volt 
realista. Szatíra író volt, a javító szándék szatirikusa, amit Gyulai Pál 
úgy határozott meg: A gúny a könnyek' árja, - a szívbe fojtva és ott mé-
reggé válva. Nusics érezte ezt a mérget, a könnyeket is, kíméletlen, 
kérlelhetetlen ostorozója volt társadalmának, ;környezetének. Ítél őszéket 
tartott társadalma, osztálya felett, s megvesztegethetetlen bíró volt. De, 
csak javítani akart, s azon a •társadalmon, azon az osztályon akart ja-
vffarii, noha már elébe - tárult a kiélezett osztályharc, és világosan állt 
előtte, hogy .könyörtelen élességgel színpadra vetitett alakjai mögött, 
irgalmatlan harcuk, -  vagyonhajszájuk, öldöklésük,-pöffeszkedésük és fon-
dorkodásaik mögött • a valóságban sokkal mélyebb problémák rejlenek, 
egy. egész ,kiszipolyozott, megtiport ország ezernyi súlyos kérdése. 

. sicsból, mégis hiányzott a felel őségérzett,•hogy a mélyre hatoljén. Meg-
maradt a felületen, felszínes, javítószándékú komédiákkal ostorozta ja-
víjhatafilan társadalmát, .s őt, mert nevettetni akart, és sikert áhított, 
nem riadt vissza a durvább nevettet ő  eszközöktől sem, egészen a seké-
lyes bohóckodásig. Megalkuvása ,  éppen abban ütközött ki, hogy - el őse-
gítette • egy külön nUS7icsi játékstílus kialakulását a •szerb .színpadokon, 
és alkalmat nyujtott arra, hogy azok nevessenek darabjain, akiket osto-
rozott. Ne a gúnyt, a mérget érezzék ki bel őle, hanem mulassanak, és 
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• 
csupán fonákságnak lássák feneketlen gonoszságukat. Ezért is olyan 
nehéz Nusics átértékelése szerb színpadon. Színész és közönség megszokta 
ezt a'pusztán nevettetni akaró nusicsi "játékstílust. Színésznek és közön-
ségnek is meg kell szoknia, meg kell tanulni tehát, hogy bohózat helyett, 
a túlzások .mögött igazi, h űséges korképet lásson Nusics m űveiben, ,an-
nak a társadalomnak valamennyi kóros tünetét, 'amely ma már, szeren-
csére, történelmi mult 'csupán a néz ő  számára 

.Mert Nusics műveiben valóban megtaláljuk ezt a h űséges, minden 
történelmi okmánynál bizonyítóbb erej ű  korképet. Végeredményben, 
Nusics író volt, vérbeli, igazi . fn űvész, s akkor is többet adott, ha köny-
nyelműsködött ' is tehetségével. Különben A. megboldogultban talán a 
legmértéktartóbb, "nem mintha kifogyott volna a sžiporkážó ötletekb ő l, 
csak talán éi.eténekz és alkotómunkásságának ebben a zárószak,aszában 
már belefáradt a bohóckodásba. De éppen ez a mértéktartás; és a Ma-
gyar Népszínház reális beállítása tette az elvitathatatlan nusicsi ért-
keket frissekké. Ez ragadta meg a közönség figyelmét, és irányította 
pontosan oda, a régi társadalomnak azokra • a rákos sebeire; amelyek 
láttán a néz ő , ha emlékezik, még engesztelhetetlenebbül gy űlöli, ha most 
ismeri meg, megtanulja szívb ő l. gyű lölni azt -a "társadalmat, azt .až' osz-
tályt. Ennek - az osztálynak egyik tagja, a csalódottságában elbujdosó, 
halottnak hitt építész vállalkozó, visszatér és visszaköveteli mindenét, 
feleségét, vagyonát, tudományos, munkáját. Örökösei _azonban, ragasz-
kodnak az elrablott értékekhez; és korrupt, lepénzelhet ő  államgépezet ie k 
minden - eszközét • felhasználják a követelöz ő  ellen. Mivel ő  sem jobb 
a többieknél, a, menekülést választja. ahelyett, hogy felvenné a harcot 
az_igazságértY -Ez a darab váza, és Nusics ezt sajátos m űvészetével töltötte 
ki, telítette. 

A színház együttese józan, reális eszközökkel keltette életre ezt a 
cselekményt. Felismerte a lényeget, s roppant mértéktartással pusztán 
kortükröt adott. Az al akok megformálá sában, a cselekmény vezérfona-
lának végigvezetésében, ..a tér éA mozgás beosztásában, díszletekben é:c 
hangsúlyokban mindvégig érezhet ő  volt, hogy történelmi távlatot te-
remtettek a darab légköre és a mai néz ő  között. Szinte azt mondhatnók, 
hogy az együttes megtalálta azt az új nusicsi játékstílust, amit a régi 
tiílzások  hagyományaival terhelt Szerb színpadon még nem. leltek meg. 
Nusics maga is könnyen •elragadtatja magát, túlzásokra hajlamos,: kar-
rikíroz, a színészek pedig, felismerték, hogy ezekkel a tulzásokkal tudnak 
_leginkább nevettetni és --- talán, bizonyos mértékben a cenzúra-viszo-
nyok. miatt is -- ezzel "enyhítették Nusics leleplezéseinek élességét. A 
,szerb vérmérséklet lobbanékonyságát, er ősebb taglejtését elnagyolták, 
keresték a helyzenb.umor, a legolcsóbb nevettet ő  eszközök lehet őségét. 
Gyakran egészen közönséges bohóckodásba fulladt a játék, hogy "ezzel 
is enyhítse, annak a tükörképnek 'kegyetlen őszinteségét, amelyet Nu-
sics 'társadalma elé tárt. A 'Magyar Népszínház el őadásában mindebb ől 
semmi sem volt. Talán túlságosan is símákká, kiegyensúlyozottakká, va-
saltakká váltak a mozdulatok, -a szereplőkből -hiányzott az a helyenként 
nélkülözhetetlen déli vérmérséklet. Amellett a túlhajtott játékiramban 
nem hagytak időt a közönségnek, hogy felfogja a helyzetek, szavak kcp-
telenšégét, és kinevesse a színpadi cselekménybe állított embereket. De 
annyira kiegyensulyózottan, annyira mindenben érezhet ően megtartot-
ták-mindvégig a távlatot a- cselekmény.és a ma között, hogy ezzel Nusics 
régi.. jogaiba .lépett. Isnnét a nagy nevetve tanítóvá vált, csakhogy ben-
nünket, a mai néző t már a történelmi multra tanít. Mivel -- "ebben a 
magyar színpadon megvalósított józan, reális beállításban 	rnár.  nem. 
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ekenődnek el,' nem válnak pusztán fonáksággá a. gonoszság, a becstelerfség 
és -gaztettek,: a mai nérz ő  már okul is a nusicsi meglátásokon. 

Az a. mértéktartás; a-hogyan .a• színészek kerülték a 'tragikus jelle-
get,, mutatta,, hogy .a rendez ői felfogás nem tesz különbséget az alakok 
között -,erkölcsi értékelésük tekintetében. Ezáltal a cselekmény is egysé- 
gesebbé vált. Nusics egy-egy' neki. tetszet ős részt gyakran ismételget, 
de a trendezés gondoskodott arról, hegy ez az ismétlés minden alkalom-

' 'mai új hangsúlyt . kápjon, így necsak ne lankadjon a cselekmény, • ha-
nem éppen áz ismétlés hangsúlyozza .meg világosabban az• író mondani-
valóját. Az, fogy a mesterien megoldott fakoz.ások, a jelenetek bels ő  
feszültségét és a színészék ' készségét 'álaposan kiaknázó rendezés a túl-
hajtott játékiramban a szatíra gyilkos .gúnyja helyett drámai összeütkö-
zésekre ' vezetett, komoly drámai. feszültséget, -  izgalmat teremtett; - csak 
a `játékiram kérdése Volt. De ez a• veszély-különben is benne rejlik ma-
gában a. darabban. Mert Nusics, ebben- a darábjában nagyon keveset 
használt fel szokott olcsó nevettető  és)közeib ől.. Inkább a szavalt; hely-
zetek, jelenetek , képtelenségével, a párbeszédek elképeszt ő  tartalmával, • 
az " igazi gúny, igazi szatíra mérgével nevettet. Ehhez azonban, elenged 
hetetlen -az olyan játékiram, hogy a közönségnek ideje legyen felismerni • 
a helyzetek képtelenségét, nevetségességét. Hiszen a szatíra egyik leg-
lényegesebb kötelessége, hogy gondóTkozá tsra késztessen, s a kibonta-

t kozásban teljességgel nevetségessé tegye mindazokat, amit és akiket 
kigúnyol., . 

Maguk a színészek teljesen felfogták azt, hogy mit kell árázolniok. 
Lenne éltek 'a cselekményben, komolyan átgondolt, elmélyültségre valló 
megáldásokat találtak a legtöbb nehéz és bonyolult feladatra. Nem egy-- 
egyalakot keltettek életré, típusokat adtak: Teljesen átlényegülfiek, hüs 
és vér alakokká tették a helyenként bizonytalan figurákat is, s a for-
dulatokon keresztül, a szaggatottságban is kerek egésszé tudták kitelje-
síteni a típusukat. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a színész feladata, ez a 
színművészet lényege. De a magyar színház csak alig néhány éve vált 
műkedvelőkből hivatásossá, amellett most olyan egészen új területre 
merészkedett, -- hogy j  újból hangsúlyozni kell — még az eredeti nusicsi 
színpadon sem történt rimeg sem az átértékelés, sem az átértékelt me¢= 
oldások fellelése. A magyar együttés azonban — már •.korábban is, de 
ebben az el őadásban különösen teljesen kin őtt a műkedvelésből, még 
a hibák sem dilettáns-hibák többé, s ezzel az el őadással. -  fejlődése olyan 
állomásához érkezett, ahol már valóban a színvonal továbbemeléséért• 
és nem a gyermekbetegségek ellen kell küzdeniök. A legtöbb színész 
ebben a' darabban eddigi feladatköreivel, s őt gyakran természeti a,c-btt-
ságaival is merőben ellentétes szerepet kapott, ezzel megmenekült . 
tól, hogy egyoldalúvá váljék; és mint a régi színjátszásban szokásos volt, 

. beskatulyázzák egyetlen szerepkörbe, rányomják az egyetlen jellel bé-
lyegét. A színészek játéka így nem szürkül el, gazdagabb skáláivvá 
válik, színesebb éš életesebb lesz mindaz, amit színpadra visznek. Al-
kalmuk nyílik arra is, hogy a gyakori átlényegülés,' átalakulás, bels ő  
és külső  változás révén megvívják a m űvészi lélek egyre újabb bels ő  
harcát, tehát né rutinjátékká fejl ődjék az alakításuk, hanem mindig 
fríss és új 'élményb ől fakadjon. Ez az' együttes már eljutott ide. s ha 
a művészi tökéletesség fokmér őjével mérve természetesen még hosszi. 
fejlődési utat kell is megtenniök, ma már megelégedéssel állapíthatjuk 
meg, hogy - jókora utat. tettek meg. Színpadjaink minden mozzanatban 
képszerűek és alakításaiknak megvan már az a jellegzetessége, hogyha 
kiemelik is a színpaduk jól egybefogott küls őségeiből, maszk és disz-
letmentesen is hatni tudnak. Ez a legbiztosabb fokmérője annak, hogy 



456 	 Kultúrélet 

a *Magyar' Népszínház igazi •színházzá lett és ;— különösen ».4 megbol-
dogult« előadásával — mindörökre megszabadult a műkedvelés minden 
jellegétől. • 

Kétségtelen, hogy ezt sokban. el ősegítette Garay Béla rendezése; aki 
bármennyire is rögzíti a- színészek hangsúlyát, mozgását, mozdulatát, 
arcjátékát, kell ő  szabadságot ..ad arra is, hagy a m űvészek átlényegült 
egyéniségüket tökéletesen érvényesítsék. Inkabb a darab beállításában, 
a realista vonalvezetésben s abban vigyáz az. egyöntet űségre.ma-
guk .a színészek az általuk megtalált legjobb megoldásokat rögzítsék, 
állándósítsák. Ezzel, a színészek minden el őadáson újra élik szerepüket, 
s felvillanyozöttságazk nemcsak jobban megragadja .a közönséet, hanem 
a nézőtérről vcisszasugárzó•erő  még inkább fokozza, fel,zson.gítja a szí-
nészben a művészi átélés képességét. A színész és közönségnek ez,' a 
kölcsönös hatása tesz igazán élménnyé egy-egy - előadást. Ebben a te-
kinteten: ahogyan Szabó István, ez a -  čšendes. lassú mozgású'. és beszédű  
színész, a semmitől vissza. nem riadó álörökös, Blagajevics szerepében 
önmagából kivetkőzötten, teljesen átlényegülten, maszkban és alakítás-
ban hevesvérmérsékletű , han.eas!kodó, gyorsbeszéd ű, élénk tagleités ű  
csarsija-típussá vált; ahogyan. Sántha-Sándor a tudóskodó. építész, Márics 
szerepében, három nagyon nehéz mozzanatának megoldásából a legfon-
tUsabban, a darab zárójelenetében a színészi mértéktartás egészen ma-, 

 fokára felérő  realitással nem a tragikus, elbukott h őst, hanem aj 
hamis útlevelet is megragadó menekül ő  patkányt: érzékeltette; ahogyan 
Kiss• György a• nagy rablók mellett és körül mindenkor megtalálható 
kis haszonles ők, igyekvők jellegzetes figuráját örökítette meg; ahogyan 
Remete Károly, ez a klassT'kus h ősszerepekihez ill ő  hangú, de kissé me 
r ev színész ezúttal felengedett merevségéb ől és a képekhez nélkülözhe-
tetlen, a, helyzetek kibontakozásához elengedhetetlen, de nagyobbára néma 
szerepét a művészi •ösztönösség meglep ő  erejével élettel telítté tette.; 
ahogyan Sz.- Cseh Mária a léha, ledér, parázna, él ősdi. feleség szerepének 
éppen. 'azt a veszedelmes tulajdonságát emelte ki ;  hogy látszatra, kül-
sőségeiben rokonszenvesebb, vonzóbb, mint. a valóságban a ,társadalom 
számára,' amely még a polgári józanságban is irtózik ett ől, a fiatál 
leányok elképzeléseit egykor annyira megragádótípustól; akogyan R. 
Fa.zékas Piri nem, eléggé vérlányos maszkjával is puszta megjátszással 
és hanggal mégis tökéletesen el tudta •hitetni a mások életéb ől csipegélő , 
mások érzéseit magába olvasztó gazdag vénlány alakját, s életerejével 
valósággal beragyogta a színpadot: mindez .a m űvészi megnyilatkozás 
egés:z kivételes élményével gazdagította a. közönséget., Talán nem min-
den figura, nem minden, alakítása sikerült .ilyen jól. Szilágyi Lászlóból 
hiányzott _az átalakulás, ahogyan az. ellopott tanulmánnyal válik'tudóssá• 
és most tekintélytartással akarja pótolni azt, ami hiányzott bel őle, de 
-- pusztán küls őségekben. V. Jordán--Erzsébet annyira igyekezett Vukicát, 
a fiatal leányt ellenszerívessé és a. hirtelen meggazdagodott, kényesked ő  
leány típusává tenni, hogy a- tizerLkil•encéves fiatalság apró kis lágyságai 
szinte kimaradtak -  a szerepb ől. Mamuzsics István sem fogta fel teljesen 
azt, hogy kis szerepe ellenére a • kibontakozást hozó központi alakja a 
darabnak, hiszen ő  veti be - azt a gondolatpt, hogy a •lepénzelhet ő  állam-
gépezet erejével szabaduljanak meg az igazát keres ő  megboldogulttól, 
s Godányi Zoltán szépfiúja is kidolgozatlan volt.- De Forgács József ál- 
hírlapírója és Fejes György Aljósája megmutatta, hogy a rendezés meny- 
nyire felfogta ezeknek a terjedelmükben kis szerepeknek' a fontosságát. 

• Az egész előadás, ( összeségében, téren és időn felül emelte Nusicsnak 
ezt a művét, azt hozta •-ki bel őle, ami maradandó érték ű , amiért Nusics 
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műveit érdemes volt Herceg Járlos egészen kiváló forditásában át űltetni 
á magyar színpadra: korképet adott akimányoknál is meggy őz*bb hűség-
gel, gyilkos nusicsi szatírával. 

Sulhöf Józse 

A szabadkai Magyar Népszínháza bemutató 'alkalmából szeminá-
riumot rendezett a m űkedvelőegyüttesek -- és a xnat őrszínházak rendezői 
számára. Herceg János író, a .mű  fordítója, Nu•ics Braniszlávról tartott 
előadást. Garay Béla rendez ő , előadásában a rendez ő  szempontjából vi-
lágította meg a feládatokat és az el őadást. S az előadás megtekintése 
után, másnap, a'Meghívott műkedvelő  rendezők résztvettelk, a. Népszínház 
társulatának és: a bírálóknak a vitáján is. • 

Az idei ,műkedvelőverseny hívta fel- a .figyelmet arra, hogy k őmoly 
beavatkozás és segítség vált 'szükségessé. Mintha az egykori alakoskodás 
sok, az ősi népi játékok -  szelleme szabadult volna ki a népi er ők szellemé 
rabságából és. kelt volna új .életre,' olyan rohamosan terjedt a m űkedve-
lőmozg.alom a magyarság -  körében. Száztíz 'magyar műkedvelőegyüttes 

- működik ezerte Vajdaságban, s ebben a siám,ban még nincs az a meg-
számlálhatatlan alkalmi üzemi el őadás, amelynek keretében egy-egy 
üzemi közösség folyamodik a szórakoztatva nevelés legjobb eszközéhez, -  
a színpadhoz. Hathatós segítségr ől kellett tehát •onddskodni, hogy ez a 
roppant erővel kibontakozó mozgalom .ne váljon egyesek hiú magátkel-
letésévé, hanem valóban a. nép ősi játékos ösztönének nyisson utat, 
mai keretek között és mai színvonalon. Másszóval, .a m űkedvelés a népi, 
a szocialista kultúra épít ő  eszköze, á szellemi megnyilatkozás er őforrása 
és tág tere legyen. Ezt a segítséget természetesen els ősorban a Magyar• 
Népszínház hivatott nyújtani, hiszen kezdett ől fogva -nemcsak z volt . 
az elgondolt hivatása, hogy Szubatica gyér színházlátogató közonségét 
szóx`ákožtassa és vidéki -körútjain fáliz'zzo•n:., hanem élére álljón, irányt-
tója legyen a kultúrfejl ődés mozgalmának, tanítson, neveljen.. Neveljen 
magának• gárdát, azután utánpótlást, ápolja a magyar szót, .a- magyar be-
szédet, példát mutasson a m űkedvelőknek, megszabja a színpadi fej-
lődés iramát a műkedvelés számára is. 

Ezen a téren, a Népszínház eddig csak annyiban töltötte be hivatá-
sát, hogy rendez őket kölcsönzött a műkedvelő  együtteseknek. A műked- 
velőverseny roppant tömegesedése azonban' komoly figyelmeztetés volt, 
hogy itt az ideje hathatósabb segítséget is nyújtani. Ennek pedig leg-
jobban. a,i ezúttal els ő  alkalommal megrendezett szeminárium felelt meg. 
A műkedvelő  együttesek alaposan megismerték a szerz őt, -megismerték 
a művet, amelyet bizonyára rövidesen sokan műsorra tűznék. A rendez ői 
előadásból, az elhangzott bírálatokból pedig felismerték, hogy ✓ milyen 
alapos, gondos tanulmánnyal kell el őkészíteni az el őadást, a darab szín-
padi életrekeltését és. milyen rYagy veszély fenyeget, hogy téves beállítás 
révén a közönség mást kap, mint amit a színpad -  hivatott nyujtani. A 
bírálat a. másnapi vitán talán ezúttal nem volt annyira mélyre hatoló, 
mint egyébként lenni szokott, de szerte a Vajdaságból érkezettek 'meg-
ismerhették a munkamódszert, amit követniök kell. A színész, rendez ő  
felállt, s bírálatot mondotta maga \játékáról és társa játékáról is. Felül-
emelkedett' a beteges hiúságon, a hiúságból csak annyi maradt -meg,. 
amennyi még hajtóer ő : többet, jobbat, értékesebbet nyujtani s ezzel 
-felülkerekedni. A hivatásos bírálók, akik már esztétikai .szempontból, 
tehát a közösség értékelése szempontjából figyelik a m űvészi teljesít-
ményt, megtették észrevételeiket, őszinte javítószándékkal, šegít őkész-
séggel, rátapintottak a hibákr a, megindokolták 'kifogásaikat és az együt- 
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tes ezt valóban segítségként fogadta, hogy csiszolja, még értékesebbé 
tegye előadását.-  

• Ezt a munkamódszert vigyék tovább a mííkedvel ők. A nagyobb köz-
pontok, erősebb együttesek rendezzék meg környékük m űkedvelőinek 
bevonásával ezeket a vitákat. -Tekintsenek fel a Magyar Népszínházra, 
biiszkeségünkre, m.á már valóban feltekinthetnek rá, de kövessék is .pél-
dáját, útmutatásait. Irtsák a beteges hiúságot, és 'vegyék komolyan a 
játékot. Hivatásos színház nem m űködhet mindenütt: De a mai dolgozó 
megérdemli,' hogy a m űvészet tegye szebbe, hangulatosabbá, melegebbé 
az életét. Ha ezt a feltámadt ősi. népi játékösztönt a mai élet szekerébe 
fogják, "s hivatásukat •komolyan veszik, a m űkedvelők. is féltétlenül meg-
adhatják a dolgozóknak. s. j. 



KRÓNIKA  
A VAJDASAGI ROMAN ÍRÓK 
TALALKOZASA VERSECÉN 

,•A vajdasági román írók és' kul-
túrmunkások nemrégiben tartották 
meg második megbeszélésüket Ver-
secen. A fiatal román írók háromévi 
munkájukat mérlegelték, annak az 
irodalomnak a 'munkáját, amely a 
népből nőtt ki és elválaszthatatlan a 
jugoszláviai román rkisebbség életét ő l 
és fejlődésétől, de épp úgy elválaszt-
hatatlan az egész román népi kultú-
rától és irodalomtól is. 

Ezen a megbeszélésen részt vettek 
a , vajdasági szerb, magyar és ruszin 
kultúrmunkások és írók képvisel ői is, 
akik felszólaltak a megbeszélésen. 
Annak a meggy őződésnek adtak ki-
fejezést, hogy az irodalom útján is 
méginkább közelebb kell hozni a vaj-
dasági román kisebbséget a szerb, 
Mag mar és Vajdaság valamennyi test-
v péhez. 

A 'román írók :táviratban köszöntöt-
ték. •Tito marsallt, és megigérték, hogy 
a jöv őben még fokozottabb munká-
val, Jugoszlávia többi testvérnépével 
együtt, építik a szocializmust hazánk-
ban. Levelet intéztek a Román Nép:-
köztársaság íróihoz, -amelyben megál-
lapították, hogy a Tájékoztató Iroda 
határózaba el őtt a romániai írók ellá-
to.gattak Jugoszláviába, 'alkalmuk volt 
meggyőződni, hogyan épül a szocia-
lizmus hazánkban, és akkor sokat 
írtak erről. Később azonban ahelyett, 
hogy a jugoszláviai román kisebbség 
életér ől,. nagyszerű  munkájáról írtak 
volna, amellyel , hazank többi dolgo-
zóival kpzösen építik jobb - jövőjüket 
a sértések és- a rágálmak özönvizét 
zúdították reánk.' A Szovjet Szövet-
ség által vezetett elvszerütlen és el-
lenforradalmi hadjárathoz csatlakoz-
tak a Zaharijé és Sztanku típusú ro-
mán írók ;  akik tájékoztatóirodás  

ügynökök módjára elakarják, rejteni 
az igazságot, és hazánkról és a ro-
mán kisebbségről becsmérlő  'módon 
írtnak: 
. Jugoszlávia népei sohasem zár- 

kóztak el attól, hogy a világ ha- .  
ladó írói megismerjék a valóságot: 
hazánkról. Számos ,író; aki megláto-
gatta hazánkat, elragadtatással írt a , 
látottakról, s visszautasítja az ,ellen-
forradalmi hajszát, mert tudja, hogy 
azok akik támadják népeinket és ,si- ,  
kereinket. nem rendelkeznek semi-
lyen erkölcsi alappal és csak a tájé-
koztató'irodas vezet őik nyomására te-
szik. De épp így a Román Népköztár-
saság dolgozói esem fogadják el a ro-
mániai írok hazugságait. 

A levélben a vajdasági román írók 
kifejezésre juttatták azt is, hogy ha-
zánkbari nem követelnek t őlük sem-
mi olyat, ami valótlanság volna, ,ami 
ne lenne . a forradalmi szolidaritás 
nagy eszméinek szellemében; semmi 
olyát, ami ne egyezne a vajdasági ro-
mán írók tapasztalataival és meggy ő-
ződésével. »Teljes, szabadságot élve-
zünk — írják és büszkék vagyunk 
arra, hogy állásfoglalásunkkal hozzá-
járulhatunk ahhoz, hogy -az embert és 
az emberiséget ne fosszák meg mél-
tóságától. Szerétjük hazánkat és, a 
szocialista Jugoszláviát és verseink-

' ben megénekeljük adolgozók milliói- 
nak magasztos tetteit « . 

. 	 L 

A KUPUSZINAI NÉPI TANC-
SZEMINARIUM 

Május 27-29-ig Kupuszinán sikeres 
népi tánc-szemináriumot •tatrották. A 
szemináriumon 52 hallgató vett részt 
Vajdaság magyar kultúregyesületei-
ből. A szemináriumon gyakorlati és 
elméleti órák útján megismertették a 
hallgatókat az eredeti kupuszinai ma- 
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gyar táncokkal. A hallgatók a kétna-
pos szeminárium alatt megtanultak öt 
eredeti -táncot, ami tekintetbe -véve a 
táncok figuráinak és elemeinek ne-
hézségét, sikernek 'könyvelhet ő  el. Az 
elsajátított öt tánc a »Ritka búza«, 
»Nagybokázó«,»Kormagyar«, Magyar 
rázós«• valamint a .»Nagy Kata«.. • 

A szemináriumon a táncok betanu-
lása mellett az elméleti órákon fog-
lalkoztak még a népviselettel, a népi 
zene elemeivel, a néptáncosak - öltöz- 
ködési módjával stb. Nagy segítséget 
nyujtpttak a szeminárium ,_segítséget 
sáá~ a• kupuszinai parasztok, akik  

' állandóan rendelkezésükre . álltak a 
hallgatóknak, ők' mutatták be a tán-
cokat, csoporttáncokat, színes nép-
viseleteket, szokásokat, hagyományo-
kat. 

A kupuszinai néptáncok jelentós 
Helyet foglalnak el a vajdasági ma- 
gyar néptáncok között. El őadásuk na-
gyon nehéz, táncelemeik tipikusak és 
jellegzetesek, eléadásukhoz - ,élénkség 

• és temperamentum 'szükséges. 
A vajdasági Kulúrszövetség Magyar 

osztálya azzal a céllal rendelte ezt a 
szemináriumot, hogy magyar ku,ltúr- 
egyesületeink megismerjék eredeti_ 
vajdasági magyar néptáncainkat és 
hogy ezek a néptáncok közkinccsé 
váljanak. E -célból a jövőben' is ren-
delkeznek majd különféle szeminá-
riumokat, így Bánátban és Dél-Bá-
nátban; hogy kultúregyesületeinkben 
ápolni tudják népi táncainkat, ame-
lyek népművészetünk drága és meg- 
becsülendđ  értékei. 

MILIVOJ NIKOLAJEVICS  
RAJZAINAK GYfJTEMÉNYES  

KIADÁSA  

A grafika, a művészet egyik ága a 
legegyszerűbb. és a ',legkönnyebben 
hatolhat a nép közé, és ott olyan ha-
tást gy.akórolhat, amely. megfelel a 
művészet feladatának: megmagya 
rázhatja az igazat..Illegalitása . , idején, 
a munkás mozgalomnak nagy segít-
séget, nyujtott a gráfika. Különféle 
alakban jelent meg: a napisajtóban,  

röpiratokban, plakátokon, képes-
könyvekben, vagy mint a fest őmű-
vészek.- külön gyűjteménye, akik ar-
culatukkal magyarázták az emberek-
nek, milyen az életfelfogásuk, az a 
felfogás, amely megegyezett az el-
nyomott • milliók vágyával. Egyetlen 
grafikai gyiijtemény el őállitása  

aránylag könnyebb és olcsóbb, mint 
színes •képek másolátának el őállítása, 
és ezért sok illegális és félillgális 
kiadásban -kitűnően pótolta a szöve-
get. Hazánkban néhány gyüjteményt 
az uralkodó osztály cenzurája miatt 
igen súlyos körülmények között kel-
lett kinyomatni. De mégis napvilágot 
Tátott, hatása .is volt, amellett, a nép 
kezdte megérteni, meg.szeretni a m ű-
vészetet, mert a művész alakításaiban 
minden .ember meglátta önmagát,•  sa-
ját életét és saját küzdelmeit. Honore 
Daumier, a. nagy "francia fest őművész, 
ma is időszerű , mindenki megérti és 
szereti, mert bemutatta a - párisi kom-
mün •nagy napjait, harcosait..ellensé- -
geit, és bebizonyította a proletariátus 
harcának helyességét és szükségsze- 
rűségét. A nagy művész lapjain cšo-
portokat látunk, a megrémült burzso= 
ázia előitéletektől .telt arculata jele-
nik meg előttünk, amely megijedt az 
új erőktől, az új tényektől az embe-
riség életében. Šok m űvész követte 
Daumiert, - és folytatta megkezdett 
munkáját. 

A. grafika nálunk is lerótta a ma:  
ga tartozását a társadalomnak. A há-
ború előtt Gyorgye Andrejevics Kun, 
Krsztó Hegedusics, Ismeit Mujezin.o-
vics és mások ábrázolták lapjaikon a 
mi . emberünket mindennapi kenyeré-
ért. folytatott küzdelmében, börtön-
ben, mindennapi munkájában. A nép-
felszabadító !háború alatt számos m ű-
végzünk sok szabad kiadásban já-
rult hozzá a munkához. Új er" je= 
lentkeztek, akik a fölgzabaduláóta a 
mai napig körülményeinkhez kéoest 
elég nagyszámú 'gyógynövényt adtak ki. 

Nbil,ivoj Nikolájevics is e fiatalab-
bak közé tartozik. A háború el őtt kez-
dett tanulni, de a háború súlyos 

‚éveiben nem dolgozott. Csak a felsza-
badulás utáni `új körülmények köze-
pette jelentek meg első  rajzai. Élein-
te a háború hatása alatt állott, de 
későbben lapjain a mi életünket is 
láthattuk. -Egy kicsiny, elmaradott 
ország kezdte építeni a  szocializmust, 
amely a kezdet fokán sokat követel; 
de még mindig keveset nyújthat. Mi-
.livoj Nikolájevics a közösség életét  
élte; és résztvett ebben .a nehéz mun-
kában. Figyelte az életet és jegyez-
gette a velejét: >Jrthet ő , hogy óriási 
nehézségei voltak. Megkellett változ-
tatnia a nyelvet. A mi embereinkrő l 
nem lehetett francia nyelven beszél-' 
ni, ahogyan az ő  idejéből való festő-
generáció tanulta. Ilyen körülmények 
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között az élet sokat. követelt rnű é-
Szeinktől, eleinte azonban keveset  
(kapott. Az erők kifejlődéséveliokoza-
tosan haladtunk előre és előre hala - 

dunk most is.  
Milivoj Nikolajevics rövid idő  alatt  

egész tömeg rajzot késžített err ől az  
életről. Közülük válogattá azokat,  
amelyeket a falúriak szánt és egy  
1yűjteményt -készített belőlük, _amely  
a napokban jelenet' meg.. Jól tette,  
mert a • paraszttömegek a felszabadu-
lásig nem nagyon ismerték' a m űvé-
szet célkitűzéseit. Ebben a gyűjte-
ményben látni fogják önmagukat,  
életüket és munkájukat, a művész  
verejtékes vágyát, hogy szoros kap-
cs*tot teremtsen a néppel. Látni  
fogják az . új valóság értelmét,  
amelybén.. ők maguk is résztvesznek.  
De észlelni fogják azt is, hogy a mű-  
vész igyekezett képekkel magyaráz-
ni, kik azok, akik őket. gátolni akar-
ják ezen az úton.  

Ez a gyűjtemény, ha nem is tel-
jesen,' új falunkat magyarázza. A  
rajz biztos,. tiszta, könnyű, egyszerű  
és megközelíthető. A grafikában fel-
tétlenül szükséges modor, amely sok  
eddigi gyűjteményünkben unalmas  
volt, itt nem tolakodó. Egyes lapok-
nak (1, 4, 7, 8, 13, 17, 20, 24) sajátos  
bájai vannak. Persže, itt -ott egyenet-
lenségeket is, találunk. Vannak kitű-
nő  .minőségű  részletek, de vannak  
gyengébbek is. -  Különösen • nagyobb'  
figurális összetételéken észlelhet ő  ez.  
A szerző  ezt, az előszóban maga is  
elismeri, mondván, hogy a figurális  
összetételeket a helyszínen figyelte  
meg, ott rajzolta meg a vázlatot, a  
belerajzolt részletek, pedig a m űte-
remben készültek. Ez teljesen érthe-
tő, mert ami a 'színhelyen, készült,  
mindig jobb és élethűbb. Mégsem  

j szabad elfelejteni, hogy ez. igen ne-
héz probléma, mert fest őművészeink  
munkáját az élet szélesebbkörü és  
lendületesebb feladatok elé állítja.  
Ilyen feladatok a közelmultban még  
nem voltak, mert akkor• a m űvész  
egész munkája Személyes, bensőséges  
élményeken alapult, amelyek néha az  

érzésnek csak némi árnyalatait mu-
tatták. Ez sem megvetend ő  dolog, az  
igaz. De -nem minden.  

A szerző  maga mondja az el őszó-,  
ban, hogy » a -falu ilyen tematikájá-
nak csak a kezdetén vagyunk, mert  
nem tudtuk bemutatni azt a •változa- -
tos, gazdag és _valóban kiaknázhatat-
lan tartalmat, amelyet falunk nyujt- 

hat, különösen ma, szocialista átalaku-
lásának idejében«. Az • élet Sokkal  
előbbre haladt, mint művészetünk,  
`amelynek ezt először utál ,kell érnie  
és azután elhagynia. Nálunk ez a  
gyűjtemény hosszú idő  után az első  
kisérlet arra, hogy képen' mutassuk  
be az igazságot minden alakjában  
hogy közeledjünk a természete e 
ezt a népnek világosan. bemutassuk.  
Mindaz, amit nálunk ma csinálnak,  
ugródeszka az utánunk -  következő  új  
,művészek részére. Annak az alapnak  
a. megteremtése ez, • amelyrol elindul-
nak a további, biztosabb, 'szélesebb és  
szilárdabb .úton. Hogy itt nehézsé-
gek vannak azt nem kell hangsúlyoz .-  
nom. Nem szabad elfelejteni, hogy  
művészetünk biztosan halad el őre,  
hogy minden : előítélettől és betegség-
től mentes, hogy művészeinknek ad-
va ,van minden lehetőség és szabad-
ság arra, hogy • személyes tapasztalá-
ti;aikkal, tehetségükkel, a nagy meste-
rek segítségével, minden idők, művé-
szetének felhasználásaval, ' és a pózi-
tív sikerek fellelésével megkeressék  
éš megadhassák életünkre vonatko-
zó felfogástiknak és magyarázatuk-
nak, saját, egyéni kifejezését. Min ő-
séget követelünk de ez nem csak a  
kifejezés eszközeire, hanem az élet-
megnyilvánulások értékelésére is vo-
natkozik. .. • 

Amit az előbb megírtam, csak ál-
talánosítás, de ugyanez • vonatkozlak  
Milivoj Nikolájevics rajzaira is, mert  
ez a gyűjtemény nem véletlenségb ől  
teremtődött. Ez a közösségb ől ered,  
éppen úgy, ahogy Milivoj Nikoláje-
vics sem bírálható meg, amíg meg  
nem ismerjük a környezetet, amely-
ben dolgozik és amíg nem tudjuk;  
milyen problémái vannak. +Minden-
esetre ez a gyűjtemény komoly mun-
ka, amelyet üdvözölni és értékelni  
kell. Dolgozó parasztunk meg is te-
šzi ézt. • 

Végül szólnom kell. 'a könyv techni-
kái kiviteléről is. Milivoj .Nikolájevics  
kénytelen -volt egyes példányokat a-
szerint kiválogatni, hogy nyoxrida-
technikai szervpontból megfelelnek-e.  
Egyes - lapok tulsötétek, vagy túlvilá-
gdsak voltak, sok példány .pedig a  
nyomdában bepiszkolódott és bezsí=  
rozödott. A »Propaganda« . grafikai  
osztálya összes alkalmazottainak _f á-
rasztó es odaadó munkáját ` a nyom-
da-  sok ízben tönkre tette.. A ' jöv őben  
erre több figyelmet kell -fordítani. • 

Boskó Petrovies • 
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LYUDMIL SZTOJANOV »KOLERA« 
CiMŰ  KÖNYVE (A »MATICA 

SZRPSZKA« KIADAŠÁ, NOVISZAD) 

A • »Kolera« , Lyudmil Sztojanov, 
ismert bolgár író háborús naplója, az 
1913-as szerb-bolgár háború esemé-
nyeivel foglalkozik, amikor is a bol- 

ir csapatok hadüzenet nélkül meg-
támadták a szerb hadsereget. Az . 
Ožmán Birodalom búkása után a bal-
káni királyok között imperialista ve-
szekedések folytak Makedónia körül, 
amelyre igényt tartott a szerb, bolgár 
és görög királyi hatalom is, egyáltá-
lán nem véve tekintetbe a makedón 
nép érdekeit és nemzeti függötlensé-
gét. Ferdinánd császár és a katonai 
fasiszta klikk kalandor mesterkedésé-
nek a bolgár lep fižette meg az árát, 
'amely a háborúban elvérzett, kiéhe-
zett és a kolerától tizedelve vereséget 
szenvedve, vezetőibén csalódva tért 
vissza a harctérr ől. Ekkor kezdett 
jelentkezni nála annak a gondolatnak 
a csírája, hogy ez a háború csak az 
uralkodó rezsim érdekeit sžolgálta. 

Sztojanov »Kolera« cím ű  könyvét 
1935-ben írta, a fasiszta eszmék mind 
nagyobb térhódításának idején. Ez a 
műve' eszmei és művészi tekintetben 
kétségtelenül fejl ődést jelent irodalmi 
alkotóművészetében. Könyvében vá-
dolja és c'ítéli az imperialista mészár-
:lášt, piszkos mesterkedéseiket és ter-
veiket, pőrére vetkőztetve bemutatja a 
hazug hažafiasságot, amelynek nevé-
ben a burzsoá hataloriztartók a népe-
ket ' lövészárkokba, testvérgyilkos há-
borúba kergetik. Ez a mű  komoly 
irodalmi alkotás, amely túlhaladja 
egy háborús napló kéreteit. Sztojanov 
nyugodtan, kimérten adja el ő  monda-
nivalóját. Csák a legszükségesebbe-

. kert közli az olvasóval, de leírása ere-
deti és .. friss. A feldolgozott 'anyagot 
jól megválogatta, és kitűnően kidol-
gozta. Néha azonban, csak • a dolgok 
felszínét érinti, nem hatol mélyebben 
az emberek lelkébe, nem elemzi gon-
dolkodás módjukat, érzéseiket s így a 
»Kolera« alakjai sokszor ćsak vázla-
tosak, nincsenek kell ő  mértékben 
megvilágítva és egyoldalúan hatnak. 

A »Kolera« írója hűen visszatükröz-
te az egyszerű  bolgár ember tespedt-
ségét, akit kimerítettek az esztelen 

' háborúk, a hiábavaló vérontások és, . 
aki békés élet után vágyódik. Mert 
végeredményben miért is vau szük-
ség háborúra? Sztojanov keserűen 
megjegyzi: »Ez a medreb đl kiterelt 
álét , ... Ime az embernyájak, amelyek,  

akárcsak sokezer• évvel ezel őtt, elin-
dultak, a halálba a halál nevében... 
ok a hazugságok borából isznak, és 
csak a' halál színe el őtt; ismerik meg 
az- igazságot. Amikor már kés ő , csak 
akkor ismerik meg a dicsőség értel-

- mét, a zászlók szent jelképét, a bátor-
ság és eltökéltség igazi jelent őségét.--
a hazugságokat, a szilárd acélt, amely-
bő l, \láncot kovácsolnak az elbutult 
emberiségnek«. A háború valóban a 
medréből' kiterelt élet és még ett ől is 
.több, rettenetes, de néha szükséges, 
— akkor, ha igazságos, ha megtámad-
nak,' ha védekezel, • ha forradalom. 
Sztojanov, ezt könyve Végén érinti, 
amikor is diszkréten, spontánul kibon-
takozóan leírja a szófiai munkások 
tűntetését, akik az »Internacionálé« 
hangjai mellett menetelnek... • 

Á ZOMBORI JÁRÁS 
KULTÚREfxYESÜLETEINEK 
RENDKiVfJLI GYŰLÉSÉRŐL 

A zombori járás kultúregyesületei 
a közelmúltban tartották meg rend-
kívüli gyűléülfet. a zombori Városi 
Színház nagytermében. A gy űlésen az 
egyesületek kiküldöttei mellett más 
járási és_ városi tömegszervezetek tag 
jai is résztvettek. 

Abból a célból hívták Össze a 
gyűlést, 'hogy megvitassák a hathóna-
pos .kultúu-verseny eredményeit • és, 
hogy szétosszák az ajándékokat az 
egyesületek és a különösen kit űnt ta-
gok között. 

A beszámolóból és a vitából látszott 
až, hogy a kultúregyesületek és a Já-
rási Szövetség ebben a versenyben je-
lentős eredményeket ért el. Így, eb- 
ben..az időszakban 8 új kultúregyešil-
letet szerveztek 'meg 1465 taggal. A 
már meglévőkbe pedig 1921 új tag 
ínátkozott be. 7 új kórust alakítottak, 
2 tamburászenekart és 9 folklór cso-
portot ... A falusi könyvtárak 4700 
könyvvél emelték példányszámukat, 
a 12 könyvkiállításon több mint hat-
ezer könyvet adták el. 38 könyvbe-
mutatót tartottak és 11 irodalmi estet. 

A gyűlésen szétosztották a Járási 
Szövetségtől előirányzott jutalmakat. 
4 kultúregysületet jutalmaztak meg 
és- 11 személyt, összesen 70.000 dinár-
ral. Ezek mellett megdícsértek 5 egye-
šületet, 6 . drámai együttest és 50 ta-
got á legaktívabbakból.. 

Az első  díjat (rádiót) a kupuszinai 
»Petőfi Sándor« kultúregyesület kap-
tá, a két. második díjat a sztanisicsi 
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és klyaicsevói egyesületek kapták 
(egy-egy könyvtár t 6000 din. érték- . 	•• 
ben 

Végül' a Tartományi Szövetség tit-, 
kára, Saletics Milos elvtárs üdvözölte 
a gyűlést, éS az elért eredményekért 
elismerését fejezte ki a kiküldöttel:-

- nek. ' 
A gyűlés után a Városi Népszínház 

Núsics »Obicsán •savek« c. darabját 
mutatta be - a kiküldöttek tiszteletére. 

. Zombor járás kultúrszövetsége elér-

. te célját látogatásaival, szervezésével, 
rés példaként állíthatjuk a' többi já-
rási szövetségek elé. 

S.' 

AZ ÖTÉVES MACED,ŐN . 
NEMZETI SZINHA7, 

1945 áprilisában nyílt meg Szkop-
lyéban a Macedón Nemzeti , Színház, 
azonban a macedónnyelvű  színját-
szásnak nem-ez ,  volt az első  -megnyil-
vántilása. Ha, ennek a színjátszásnak 
nincsenek is olyán hagyományai, , mint 
a beográdi, • zágrebi vagy lyublyanai 
színpadok magas színházi kultúrája, 
de létezett, és él ő , hatékony erő  volt 
a nép körében. Már a mult század 
első  évtizedeiben, a török elnyoma-
tás alatt élő  macedón nép körében 
mutatkoznak a nemzeti színjátszás 
első  jelei. Veleszben, Jordán Hádzsi 
Konstitantinov és Rájl.á ZsinzSifov 
költő  színészcsoportot szervezett, 
amely macedón nyelven játszott. 
Ennek az első , macedón színészgárdá-

' nak szinte forradalmi szerepe volt a 
macedón népi öntudat felkeltésében, 
megerősítésében. Ez a színjáték á ké-
sőbbi évtizedekben is követésre talált, 
és mindig forradalmi • er őt jelentett 
(pl. a prilepi, bitolyi, szaloniki és 
veleszi úgynevezett tanítói-színész 
csoportok. Hivatásos, macedón szín-
játszás mégsem indulhatott, ennek a 
népnek, ezt a jogát nem ismerték el 
a történelmileg hozzánk közelebb 
fekvő  időszakban sem, — a két hábo-
rú közötti időben, tehát 1918 és 1941 
között. — A szkoplyei színház, amely 
ebben az időszakban alakult, és új 
épületet is kapott, nem volt a mace-
dón nép színháza, ellenkezőleg asszi-
milációs-elnemzetlenít ő  politikát szol-
gált. Valójában, a kis színjátszó cso-
portok voltak ebben az id őben is a 
macedón sZínjátszás igazi hordozói. 
S mivel a JKP már ebben az id őben 
átvette a ' macedon nép egész harcá-
nak irányítását, ezek a kis csoportok  

a munkásszervezetek, szakszerveze-
tek, haladó diákszervezetek kebelé-
ben -működtek. Mindez hozzájárult a 
*tömeg neveléséhez" és forradalmasí 
tásához a • két háború közötti. id ő-
szakban. E csoportok.. m űködésének 
nyomait megtaláljuk a Népfelszaba-
dító harcoknak id őszakában ' A 
»Koco Racin« művészi csoport a Nép ,  
felszabadító Hadsereg és partizánkö-
telékek mellett m űködve, már a népi 
forradalom - művészetét fejezi ki . e5 
ebből a forradalmi munkából, n ő tt 
ki 'a szkoplyei, macedón, nemzeti 
színház is. Az új színháznak, — amely-
nek most ötéves jubileumát- üli meg 
Macedónia népe, — első  szereplői is 
a »Koco Racin« művészi csoport tag-
jaiból kerültek ki. 

Ennek, a fiatal `munkaközösségnek 
nem kis nehézségekkel kellett meg-
küzdenie, hiszen a macedón irodal-
mi nyelv végleges kialakulásának 
időszáka összeesik a stiínház fennál-
lásának öt évével.•Aztán itt volt a 
műsorkérdés, a realista rendezés ki-
alakításának kérdése, a világirodalom 
nagy • színpadi műveinek .fordítása, és 
első  bemutatása stb. A legnagyobb 
.nehézséget, mégis az eredeti, korsze-
rű  macedónnyelvű  színpadi művek 
hiánya okozta. Odaadó munkával si- 
került a legfőbb nehézségeket • le-
küzdeni, és ötéves jubileuma ünne-
pén, a színházi' együttes megállapít-
hatja ;  ha nem is végzett teljes mun-. 
kát — jó ' munkát végzett. Itt kell 
megjegyezni, hogy a szkoplyei ope-
ratársulat is már egy éve m űködik, 
ez . viszont a macedón zenei életnek 
jelentős állomása. 

JOHN FRIESTLEX ANGOL ÍRÓ 
ÉS THÜRING OSZTRAK FIZIKUS • 
LEVELE ILJA EHRENBURGHOZ 

Ilja Ehrenburg orosz _ író nemrégi-
ben felhívta a nyugati írókat, hogy 
lépjenek • fel az atomer ő  háborús cé-
lokra való felhasználása' ellen és ítél-
jék el mindazokat a kormányokat, 
amelyek megkísérlik, hogy atombom-
bát dobjanak bármelyik ország lakos-
ságára. 

John Priestley, iginert haladószel-
lemű  angol író nyilt levélben vála- 
szolt Ehrenburg felhívására. Ehren-
burgnak arra a javaslatára, hogy fi-
gyelmen kívül kell hagyni a társa-
dalmi, politikai és esztétikái nézete- 
ket, Priestley azt válaszolta, hogy 
nem sok ídíavel ezelőtt Ehrenburg és 
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kollégái a szidalmak valóságos özö-
nét zúdították a nyugati írókra. Ezek 
a szidalmak pedig vadak és méltatla-
nok voltak. »Októberben đn olyan 
messze volt írja Priestley, — mint 
a tibeti láma S megközelíthetétlen 
magasságból. dörgedezett a mi deka-
denciánk ellen. Áprilisban ;az • előtér-
be lép, és arról beszél nekínk, hogy 
ne tartsuk annyira a távolságot: Mit 
jelent mindez? Az itteni . cinikusok 
azt mondják nekünk, hogy.'az Önök 
hirtelen változó álláspontja teljesen 
a politikai bizottság napi politikájá-
tól függ«. 

Priestley megemlíti, hogy ő  'abban 
a kedvező  helyzetben van, hogy írhat, 
amit akar, tekintet nélkül az állam-
hatalmi szervekre.  

»Bírálja — írja tovább a levelé-
ben - mint ahogy én is kész vagyok 
bírálni azt a végtelenül káros ášká-
Ióclást, annak a politikának makacs 
folytatását, amely bukáshoz vezet; 
azoknak az embereknek  az őrültsé-
gét,, akik megittasodtak saját hatal-
rYiuktól; azokat a fantasztikus kísér-
leteket, hogy mindenáron rákénysze-
rítsenek más embereket, . hogy változ-
tassák meg életmódjukat, és az đnđ-
kével helyettesítsék. Ez a kötelessége 
az .igazi' írónak, aki ebben a század-
ban is, mint minden más században, 
meglátja, hogy a túlságosan nagy ha-
talom, kevés kézben összpontosítva, 
mindig ellensége volt az emberi bol-
dogulásnak«: 

Levele végén Priestley azt írja, 
hogy egyezik Ehrenburggal abban, 
hogy a Szovjetszövetség- nem kíván-
ja a háborút és az orosz nép irtózik 
még rágondolni is. »Előttem azonban 
nem világos, — mondja — hogy az 
Önök vezetői valóban kívánják-e azt, 
ámi ellentéte a háborúnak: az igazi 
békét, a saját életformáik között él ő  

.népek világegységét más népek állan-
dó beavatkozása nélkül, mindent 
nyiltan és barátian; élvezve annak a 
gyümölcseit, amivel egyesek' hozzá-
járulhatnak a világ civilizációjához. 

»Londonban én megteszek mindén 
tőlem telhetőt-- fejezi be levelét — 
ha đn megkísérli, hogy valamit te-
gyen Moszkvában, Szerényen kezd-
hetjük, a gyűlölet, a fanatizmus és 
türelmetlenség elkerülésével és job-
ban tisztelve az igazságot, mint a 
propagandát. Én Osztozom önnel .a 
civilizációért 'való aggodalmában..Mi 
írók akkor szolgáljuk ezt legjobban, 
ha semmit . sem írunk ar•ó1, ami a  

világon a barbárságot táplálja s re-
mélem, hogy a világ tart-olyan soka, 
hogy mi találkozhasunk«. 

• 7k 	
}. 

Hány Thüring, az ősmert osztrák 
fizikus, a békemozgalom egyik meg-
alapítója Ausztriában, . szintén vála-
szolt Ilja Ehrenburg levelére. Ehren-
burg javaslatát sz űknek és elégte-
lennek tekinti. ,  Megemlíti, hogy aki 
valóban bérét akar, annak harcolnia 
keli a béke veszélyének gyökere el-
len. »Szívesebben egyesülnénk -- ír-
ja Thüring---- ha valamennyi ország 
irója nemcsak mások háborús uszí- 
táša ellen emelne szót,' hanem azon 
'uszítás ellen is, amelyet , az ő  orszá-
gában végeznek«. 

JUGOSZLAV NÉPI TÁNCOK 
WASHINGTONBAN 

.1950. január 30-án a. pennsylvániai 
Duquesne' Universiity hallgatói jtVa-
shingtonban népi ének- és tánc-estét 
.tartottak. M. Guze szlovén eredetu 
tanáruk és karmesterük vezetésével a 
főiskolások a washingtoni közönség-
nek igen élvezetes, . ritkán látott í'nu-
sort nyujtottak. 

A program két részb ől állott. Az 
elso részben Jugoszlávia népeinek da-
lai és tancai szerepeltek. A kozón-
ség i.t a szép kólókat élvezte, amiket 
stitizalt népi viseletbe öltözött foisxo-
lai hallgatok és Yíallgatónok mutattak 
be. Kúionösen jó benyomast keltet-
tek a szólóénekesek és az énekkar. A 

'második .részben a fiatal m űvészek 
a többi szláv és egyéb népek dalait 
és .táncait mutatták be. A program

=végén. az  'egész, együttes mély benyo-
mast keltő  finálét adott. 

Ez a fiatal együttes csak egy év 
óta ,áll Guze professzor irányítása 
alatt.: Az együttesben Amerika !nin-
den részéboi résztv,esznek a f őisk31;i-
sok, akik többnyire jugoszláv szaruta- 
zásúak. A. »Tamburica« zeneKar 
ugyanennek a professzornak a ve,e-
tésé alatt már 13 éve m űködik, ,tGg-
jai azonban minden évben változnak. 

A lelkesült közönség több miben is 
megismételtetett egyes ,számokat a 
fiatal művészekkel. A hangverseny 
után az ifjak és leányok Szavica 
Koszánovicsnak, • Jugoszlávia volt 
washingtoni nagykövetének a vencíé-
'gei voltak. Sokan közülük azt a ki-
vánságukat nyilvánították, hagy sze-
retnék meglátogatni Jugoszláviát. 
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ÚJABB KIADVANYOK 

JUGOSZLAVIAI MAGYAR 'BÖK: 

Csépe Imre: „Üzen a föld" (versek) 
Gajdos Tibor: „Tűz a hegyek között" (regény) 
Laták István: Uj élet felé 
Lőrinc Péter: „Nemzet születik" (Macedóniai riportok) 
Thurzó Lajos: Napos oldal (versek) 
Debreczeni József: Tündöklő  tájon (versek) 

A MARXIZMUS-LENINIZMUS KÖNYVEI: 

Marx A filozófia nyomorusága 
Engels: A család, az állam és a magántulajdon keletkezése 
Marx-Engels: Művészet-Irodaloan 
Marx-Engels: A történelmi materializmusról 
Engels: Ludvig Feuenbach és a klasszikus német filozófia felbomlása 
Engels: A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig 
Lenin: A nemzetek önrendelkezési jogáról 
Lenin: Kik azok a „Népbarátok" és hogyan (hadakoznak a szociál-
demokraták ellen? 
Plechanov: A materialista történelemlelffogásról 
Kalinin: A tudósitásokról és a tudbsit őkrál 
Marx: Bér, ár és haszon 
Plechánov: A személyiség történelmi szerepének kérdéséhez 
Marx-Engels: Kommunista kiáltvány 
Lenin: „Baloldaliság" a kommunizmus gyermekbetegsége 
Marx: Bérmunka és tőke 
Marx: Osztályharcok Franciaországban (1848-1850) 

A JKP. VEZETŐINEK MÜVEI: 
Joszip Broz-Tito: Az uj Jugoszlávia épitése  -  első  könyv 
Borisz Kidrics: A JSzNK gazdasági problémái 

POLITIKAI KISKÖNYVTÁR: 
Joszip Broz Tito: Beszámoló a Jugoszláv Népfront III. kongresszusán 
Jugoszlávia Népfrontjának Programmnyilatkozata és Statutuma 
Mosa Pijade: Jugoszlávia kommunista pártjának 30. évfordulója 
Jugoszlávia népi ifjuságának statutuana 
Morca Markavics: A falu párt-alapszervezeteinek működése és 
feladata 
Krszto Popivoda: A pártvezetés módszere 
Blagoje Neskovics: A feladatok végrehajtásának ellenőrzése 
Mosa Pijade: A képmutatás nagymesterei 

TERVGAZDASAGUNK UTJAN: 
Edvard Kardelv: Falupolitikánk feladatai 
Szvetozár Vukmánovics: A gazdasági vállalatok pártszervezeteinek 
működése 
Borisz Kidrrics: Gazdasági politikánk időszerű  kérdései 
Vlajkó Begovics: Mezőgazdaságunk szocialista ujjászervezése 

JUGOSZLÁV IRbK: 
I. Cankár:,  „Jernej szolgalegény és az b igazsága" 
Ivo Andrics: Nyuszi 
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VILAGIRODALOM: 
N. Osztrovszki: „Az acél megedzik" 
Maxim Gorkij: „Anya" 
V. Panova: Fehér vonat 
Solohov: Uj barázdát szánt az eke 

KORUNK KÉRDÉSEI: 
Kocsa Popovics: Jugoszlávia népfelszabaditó háborujának helyes 
értékeléséért 
Vladimir Dedijer: Kina forradalma 
Rodolyub Csolákovics: A jobboldali szocialisták áruló politikája a 
második világháború után 
Lujo Matosics: Az amerikai monopol terjeszkedése Nyu<fat-Európában 
Miientije Popovics: A szociaiisi: i 	 kapcsolatai 
Eavárd Karaely: A népi dernor:íci,a <!ug3o.z;áviában 
Gji1 aCz Mil.ován: Lenin a sroc,,.;i  -aa á i m 9k  vi,sszonyáról 
Mósa Pijade: Az államelmélet nei ciny kérdése 

SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR: 
1.  Misa  Pavicsevics:  Harc a Szakszervezeti Világszövetség meg őrzéséért 

„A FÖLD NÉPE" KÖNYVEI: 
A termelő  parasztszövetkezetet munkaszervezésének kézikönyve 
A földm űves szövetkezetekr ő l szóló alaptörvény 
Növényvédelem 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY: 
Voroncov-Velyaminov: Mit. mesél  a  fénysugár? 
Kunickij: A nappalok és az éjszakák keletkezése 
Valygard: Hogyan magyarázza a tudomány a természeti jelenségeket 
Panta. Tutundzsics: A réz szerepe az ókori és az uj kulturában 
Kirchensteins: Mit kell tudni 'a teljes érték ű  élelemről? 
N. Malov: Rádió az emberiség szolgálatában 

GYERMEK. ÉS  IFJUSAGI KÖNYVEK: 
Il.i;in-Szél: „Hagyen vált az ember óriássá" 
Brankó Ćsc*p cs: „Nahsugaras köztársaság" 
Nagy István:. „Réz 1Vliháiyék kóstolója" 
M.  Ilin:  Az óra históriája 

SZINPADUNK: 
Móricz Zsigmond: „Sári bíró" 
Rappaport: A szinjátszás ábécéje 
Leonid Rachmanincv: „Viharos alkonyat" 
Weigand József:  „Kéz a kézben" 
Potemkin: „A fiunk" 
Bulyan-Pantelics:  „Elégedetlenek" 
Rasa  Plaovics: „Víz a hegyekr ől" 
-Cankar: Szolgák 
Vidám színpad I. és II. műsor 

A felsorolt könyvek és kiadványok megrendelhet ők a „Budutynoszt" 
könyvkereskQdésben Noviszádon (Staijinova 14), a „Napredők" -nál Sza-
badkán és a „Narodna 'knjižara"-ban Panesevón. Megvásárolhatók az 
említett könyvkereskedésekben és azok fióküzleteiben. 


