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KOLOZSI  TIBOR  

KVAZIMODO  BRAUN ISTVÁN 
1908-1913 

Március 19-e óta Új sírhant domborul a szabadkai zsidó tcinet őben Kvazi-
modo Braun István sírja... Nincs egyedül... Egyik oldalán apja, néhai 
Braun Henrik, a modern szabadkai Újságírás megteremt ője alussza őrök 
álmát, akitől Irodalmi ambícióit, újságírói vénáját ás - a Quaalmodo nevet 
kapta hagyatékul, amelyet annyira tisztelt, annyi gyermeki szeretettel ápolt 
begy még formájában is megmagyarosította, hogy közelebb vigye  sz  olva-
sókhoz; másik oldalán Milkó Izidor,  sz  Idősebb, Szabadka egyik valamikori 
kimagasló Irodalmi alakja; közvetlenül el őtte pedig Fenyves Ferenc, a má-
sik nagyemlékű  szabadkai Újságíró, aki Braun Henrik keze alól Indult cl, 
s aztán a Naplóval a régi Szabadka legszámottev őbb, legmodernebb, leg-
ismertebb lapját teremtette meg. 

Jó társaság - még így, halálában Is - egy olyan embernek, mint 
amilyen Braun István volt, aki nem csupán mindennapi hivatásába, a Jog-
tudományba építette bele életének értelmét, hanem - akárcsak azok a 
régi, első  világháború előtti ügyvédek ás Jogászok, dr. Csillag Károly, dr. 
Havas Emil, dr. Révész Ernő  ás a többiek - a Jog száraz szava mellett 
szolgálatába szegődtek a tőmegekhez szóló, a tömegekhez közelít ő  sajtónak 
ás Irodalomnak. Bizonyára megbocsátja nekem Bronz István, hogy búcsúzó 
szavaimban elhagyom neve elől a Jogi képzettséget jelző  két betűi, a 
megtisztelő, de hidegebb figyelmeztetését, g úgy Írom ide számunkra me-
legen csengő  neve két szavát, minden clooma, minden hivalkodó cÍmzés 
nélkül, de án most nem az egykori ügyvédt ől, nem Is a szabadkai törvény-
szék egykori bírájától ás alelnőkétől, sőt nem Is Szerbia legfelsőbb bíró-
sága Újvidéki osztályának bírájától búcsúzom, hanem egyszer űen csak a 
baráttől, az újságírótól,  sz  írótól, akivel naponta együtt voltunk, az em-
bertől, aki Örök tűzben égett: a munka szeretetében, az ötök tettrekész-
ségben, a nem lanyhuló segíteni akarásban, minden feladat Örömteli válla-
lázában. A Kvazjmodo Írói név mellett volt Braun Istvánnak még egy 
írói, Illetve újságírói álneve: Majda István. Ez a név különösen Jellemz ő  
volt ró,  sz  emberre ás az újságíróra egyaránt. Ez a furcsa név a 7 Nap 
szerkesztőségében született, a mindennapi munka hevében, amikor bizony 
sokszor akadt egy-egy sürgős, nem egyszer Jogi képzettséget Is Igényl ő  
feladat, s Ilyenkor gyakran elhangzott a rövid mondat: »Majd a Pisla!" 
Már tudni Illik a Braun Pista. MaJd a Braun Pista megírja, kisegíti a 
szerkesztőséget a szorult helyzetből. Hát így született ebb ől a »majd a 
l"lstá'-ból a Majda István újságírói álnév, s a közönség, ott távol az 
ólombetűktől, még csak nem Is sejtette, hogy es a furcsa név voltaképpen 
egy ember jellemének ás természetének kiszakított darabkája, mely egyet-
ieí cseppben Is mutatja a végtelen tengert. 

De hát mondom, nemcsak bíró volt, s őt nem Is csak író ás újságíró, 
hanem egyszerű  ember Is. Egyszerű  ember, aki valamikor régen, amikor 
még tízévés, korában elvesztette apját egy spanyeinálbából ered ő  szövőd-
mény következtében, bátraă  odaállt az édesanyja mellé, vállalva még a 
nehéz kerti munkát Is; egyszer ű  ember, akinek később még Jól Is Jött es 
a kerti jártasság, meri a nagy megpróbáltatások IdeJén, amikor a zsidó-
törvény meggátolta hivatásának gyakorlatában, visszatért egy id őre megint 
az ásóhoz ás a kapához; egyszerű  ember, aki száz- ás százezer más ember- 

251 



társával együtt élte végig a fasiszta táborok borzalmait, ér közben  -  akár-
csak Radnóti  -  kis versikékkel igyekezett lelket önteni nemcsak önmagába, 
hanem társaiba Is. 

Nem emlékszem rá, hogy valaha Is tétlenül láttam. Illetve talán csak 
kétszer. Először akkor, amikor  Vjvldékről,  a Magyar Szó szerkesztőségéből 
először jártunk nála látogatóban, ér betegágyában fogadott. Mert már 
akkor,  sz  ötvenes  évek legelején Is bajlódott a tüdejével. És most legutóbb, 
amikor nála Jártam egy alkalommal, mostani betegsége idején, amikor már 
végleg szobához, sőt székhez  blllncselte  a kegyetlen asztma. Hanem azért 
még állandóan bujkáló, lappangó betegsége sem törte meg alkotásvágyát. 
Emlékszem, még a Magyar Szónál voltam, amikor K í n a I  s  o b a című  
elbeszélésével megnyerte napilapunk novellapályázatának elsó díját. Ami-
kor pedig  lL%3-ban Szabadkára költözött a 'I Nap,  Kvazlmodo ~un Isáván  
os elsó  uag)oklól, az  első  percektől fogva ott volt a szerkeszt őség közvetlen  
közelébez,s bkól  hivatása mellett Írta a népszerű  Vasárnapi  irásekat,  szer-
kesztette a  külpofltlkal  ős  humorrovatot  is.  Irói,  újságírói íráskészsége olyan 
szélesen  hömpölygÖtt,  hogy szinte nem volt az írásnak az a területe, ahol 
ne mozgott volna otthonosan. Me rt -  ős ezt Is el kell mondani teljes mun-
kabírásának Jellemzésére!  -  nemcsak a 1 Nap volt a bíróság mellett egy 
másik  munkahelye.  Sok-sok Ilyen második munkahely volt még  az  életé-
ben: az otthoni íróasztala, ahol nemcsak újságcikkeket Ír t,  hanem verse-
ket, elbeszéléseket és színdarabokat Is;  az Ëletjel  szerkesztő  bizottsága, 
amelynek több mint egy évtizeden át tagja volt; s őt az Életjel Kísérleti  
Színpada ls éppen az ő művelvel,a Klrályvíz  és A sof ő r ő s  a  
Igazságszolgáltatás című  egyfelvonásossal kezdte meg működését 
1968 decemberében; ér a színház, ahol nemcsak darabjait,  sz  első  díjas  
Magdics  ügy, a Különös f ő próba, a Lukács  evangéli-
uma  és a  Fizet ő vendég  című  színművét és más alkotását vitték 
színpadra, hanem ahol érték es  munkát végzett mint a színházi tanács tag-
ja Is; ős a rádió, ahol  hangJátékait  ér kis kabarétréfált mutatták be; ős a 
községi  képvIselő-testület,  amelynek hosszú Id őn át lelkiismeretes tagja volt; 
és a Szocialista Szövetség szervezete, ahol mint ak tivista mindig készen 
állt arra Is, hegy  az emberek ügyes-bajos dolgaiban nyújtson segéd-
kezet; és a Kommunista Szövetség, ahol humánus érzéseinek kifejezésére  
ju$tatás&val  fáradhatatlanul arra törekedett, hogy Ő  maga Is minden te-
kintetben  hezzájáruljon sz egészéges  mozgalmi ér társadalmi élet kibon-
takozásához. Mindez a nagy kiterjedésű  ér életet átfogó munka nagyon Is 
indokolttá tette, hogy  Kvazlmodo  Braun István Is felsorakozott Szabadka 
város Októberi-díjasai közé. 

A bíró, az Újságíró,  az  író ér a társadalmi munkás alkotó k edve már  
nem  lobog többé őrök  áimt  alussza kint a temetőben, apja ér a szabad-
kai újságírás ős Írott betű  nagy alakjai mellett. Munkájának azonban 
maradandó nyoma maradt körünkben Is. És itt nem Is csupán bírói ős 
újságírói  munkgára  gondolok, nem Is csupán előadott  színdarabjal  Jut-
nak ersembe,  ás nem Is csupán megjelent művelt,  az  1929-ben megjelent 
Drága kicsi lány című  verskötetet, a későbbi két regényt  (Iv  a-
nov  meg a szeret ő je, Testamentum), a Kínai szoba című  
elbeszéléskötetet és a Barátságos arcot kérek humoreszkjelt tar-
tom szemem előtt, hanem azt  az  egész emberi arculatot, amelyből nem 
lehet különválasztani a bírót, az írót, az újságírót ős a társadalmi mun-
kást, azt  sz  egész embert arculatot, amely örökké itt maradt közöttünk, az 
emlékezetünkben,  az flzenet  oldalain Is, amelynek mindig munkatársának 
vallotta magát, ha betegsége megakadályozta Is a közreműködésben.  

Kvazimodo  Braun István a föld alatt pihen i  ki a megszakítás nélküli 
munka fáradalmait, de azért Ő  maga itt maradt közöttünk  -  buzdításra 
készen, még akkor Is, ha már sohasem hangozhat el valóságosan  az  a 
szinte varőasszóvá  lett kis mondatocska: »Majd a Pista! 

252  



KVAZIM000  BRAUN ISTVÁN 

A SOFŐR És AZ  IGAZSÁGSZOLGĂLTATÁS 
-  Színmű  egy felvonásban - 

Szereplők: 

Vizsgálăb ĺró  I. nyomozó 

Fischer Ii.  nyomozó 

Anna Technikus 

Sofő r Béla 

1 

(A vizsgálóbíró le-fel Jár, sétál a szobában. A gyanú-
sított sofőr nyugtalanul ül a székén. A vizsgálóbíró 
néha  ceruzá/ával végigszalad a radlátortesten.) 

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Kezdjük elölrő l. Szóval nem ivott semmit? 

SOFŐR: 	Reggel ittam egy pohárka pálinkát. Barackot. Még 
reggel. 

VIZSGÁLOBIRÓ:  És ha a vizsgálat megállapítja, hogy hazudik? A ve-
gyészeket nem lehet becsapni. 

SOFŐR: 	Nem hazudok. Magára lehelek. Szagulja meg. 

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Leheljen, de becsületesen. 

SOFŐR: 	(nagyot lehel. Szünet) Na? Barack? 

VIZSGÁLÓBIRO:  Nem. 

SOFŐR: 	Neeem? 

VIZSGÁLŐBIRÓ:  Nem. Fokhagyma. 

SOFŐR: 	Az a kolbásztól van. 

VIZSGÁLOBIRÓ:  Kolbásztól nem lehet berúgni. Tovább. Miért nem 
égtek a gépkocsijának a fényszórói? 

SOFŐR: 	Egy perccel el őbb aludt ki a bel. Biztosan rövidzárlat. 

VIZSGALÓBIRÓ:  És? 

SOFŐR: 	Az utcákon égtek a lámpák, nem volt sötét. Lassan 
hajtottam. A lámpák miatt az volt a kötelességem, 
hogy a kocsit bevigyem a garázsba. És tülköltem. 
Pedig tilos. Tülköltem, mint a bolond. Minek jött a 
kerekek alá az a boszorkány? Mindenki hallotta, hogy 
tülköltem. De biz Isten tülkčltem. Miért járnak a gya-
logosok a kocsiúton? Nem vagyok berúgva. Tülköl- 
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tem.  Nem tehetek róla, ha kiégett a lámpám. Tessék 
hazaengedni! 

VIZSGÁLÓBÍRÓ: Csak lassan. Hányszor volt büntetve? 
SOFŐR: 	Egyszer sem.  
VIZSGÁLOBIRÓ:  Le kell folytatnom a vizsgálatot. Ha az asszony meg-

ússza, szabadlábra helyezem. Ha baj lesz, sajnálom, 
maradnia kell. 

SOFŐR: 	És ha meghal?  

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Akkor meg éppen. 

SOFŐR: 	Mondjuk, hogy süket volt.  

VIZSGÁLŐBIRÖ:  Majd kinyomozzuk, valaki biztosan ismerte. 
SOFŐR: 	És én addig itt ülök a fogházban? Egy nap,  ketto,  

egy hét. Az semmi? Maguknak csak az a justizmord ,  
ha valakit tévesen tíz évre, vagy éppen halálra ítélnek.  

VIZSGÁLÓBIRÓ:  De a vérelemzéssel baj van. Egész nap nem ivott 
Semmit, kivéve reggel egy pohár pálinkát. Igaz? Köz-
vetlenül a szerencsétlenség előtt rövidzárlat követ-
keztében kialudt a bel reflektor, tehát  lelassított  és 
igyekezett a garázsba. Útközben szabályosan tülkölt. 
Az iratokhoz mellékeljük az elemzést. Mit szól hoz-
zá, barátom? Alkohol. 0,20 körül. 

SOFŐR: 	Nem igaz! Hazugság! Nem Igaz! Tévedés!  

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Ne kiabáljon. Várjon odakint az előszobában. (A vizs-
gálóbíró kiszól.):  Fischer  Mihály! (Sofőr el,  Fisoher  
be.) 

2.  

VIZSGALÓBÍRÓ:  Üljön le. Az adatait kérem. Hol született, hány éves, 
volt-e büntetve, rokona-e a gyanúsítottnak? Mi a fog-
lalkozása?  

FJSCHER: 	(leül): Szabadkán születtem, ötvenéves vagyok, a so- 
főrt nem ismerem.  

VIZSGÁLŐBIRÓ:  Ismeri azt az asszonyt, akivel a baleset történt?  

FISCHER: 	Igen. Komoly a dolog?  
VIZSGÁLÓBIRÓ:  Talán nem. Éppen az előbb beszéltem a kórházzal. 

Úgy látszik, hogy a sofőr jól fékezett.  Szíveskedjék 
elmondani,  hogy mit látott.  

FISCHER: 	Hát, kérem, ez nem is olyan egyszer ű  dolog. Illetve. 
Szóval hangversenyen voltunk és vége volt a hang- 
versenynek. A filharmonikusok játszottak, talán tudja?  

VIZSGÁLOBIRÓ:  Igen, tudom. Ha nem lettem volna ott, akkor most 
aludnék, így azonban neki kellett látnom az ügynek. 
Tehát: hangversenyen volt a sérülttel? 
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FISCHER: 	Nem, nem vele voltam a hangversenyen, csak vélet- 
.Ienül kerültink  egymás mellé. Bes ělgettünk egy ki-
csit, de hangverseny után mindenki Igyekezett a ma-
ga "ára.  Ő , úgy gondolom, a hátsó kijárat felé 

kań  menni, mert a férje Is játszott a hangversenyen. 
Első  fiótét játszik a zenekarban. Biztosan az volt a 
szándéka, lhogy megvárja a hátsó kijáratnál. Én meg-
álltam az épület el őtt és azon gondolkoztam, hogy 
most mit csináljak. Tíz Óra volt, mehettem haza,me-
hettem a kávéházba. Nem vagyok n ős, oda megyek, 
ahová éppen tetszik. Két fiatakmber haladt el mel-
lettem, és azt mondja az egyik a másiknak: Nézd azt 
az asszonyt, hogy szalad? 

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Milyen asszonyról volt szó? 
FISCHER: 	Róla. Miután felhívták rá a figyelmemet, abba az 

irányba néztem és megismertem. Nem volt sötét. Ég-
tek a lámpák. 

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Tehát ismeri az asszonyt? 
FISCHER: 	Igen. De a férje utáni nevét nem tudom. 

VIZSGÁLŐBIRÓ:  Hát az hogy lehet? 

FISCHER: 	Vele a Sárga Házban ismerkedtem meg valamikor, de 
csak ma melegedtünk össze. Vannak az embernek Is-
merősei, akiknek nem tudja a nevét sem. Ha nem a 
kémelhárítónál talá(koztunk volna, sohasem tudtam 
volna, hogy hová tegyem. A felszabadulás után elég 
gyakran láttam. Az utcán is, rendszerint a férje kar-
ján, de még inkább a hangversenyeken. Miután a fér-
jével is láttam néhányszor, rájöttem, hogy hangver-
senyimádata részben a férje miatt lehet, aki els ő  
flótát játszik a zenekarban. Megismertem, mert az 
utcán együtt á(tam őket. Zavarosan beszélek? 

VIZSGÁLÓB ĺRÓ:  Nem, egyáltalán nem. 
FISCHER: 	Nem mai gyerekek, mit mondjak, de szerethetik egy- 

mást, és ez nekem nagyon tetszett. Az asszony annak 
idején is az ura miatt került a kémelhárítóhoz. így 
az utcán látva Őket, ahogy összebújva mentek, mér 
biztos voltam benne, hogy ez az asszony odabent nem 
árulta el az ura kilétét. Mert ilyesmi miatt volt ott. 
Az ura miatt. 

VIZSGÁLOBIRÓ:  Térjünk Vissza az elejéhez. Maga mit vétett, hogy a 
Sárga Házba vitték? 

FISCHER: 	Nem vétettem semmit. Fisohernek h ĺvnak. 

VIZSGÁLOBIRÓ:  Azért volt ott? 

FISCHER: 	Más bünöm nem volt. 

VJZSGÁLOBÍRÓ:  És meddig ült e miatt a b űne miatt? 
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FISCRER: 	Nem sokáig. Egy éjszakát meg egy napot. Elég volt. 
Nem fogom elfelejteni, amíg élek. 

VIZSGÁLÓBÍRÓ: Megverték?  
FISCHER: 	Ahogy vesszük. 
VIZSGÁLÓBÍRÓ: Néha nehéz megérteni, hogy mit akar mondani.  

FISGHER: 	Kaptam néhány pofont. Nem is kicsit. Ez azonban 
ahhoz képest, amit azok csináltak, nem volt verés.  

VlZSGÁLcB ĺRÓ:  És ott találkozott el őször azzal a hölggyel?  
FISCHER: 	Ott.  
VIZSGÁLÓSIRÓ:  Volt alkalma beszélgetni Is vele?  
FISCHER: 	Nem sokat. Egymás mellett ültünk egy nagy terem- 

ben, falnak fordulva, és tilos volt megmozdulni. Be-
szélni  meg éppen életveszélyes volt. De azért elhang-
zott egy-két szó. Tudja hogy van az ilyesmi.  

VIZSGÁLÓBIRÓ:  És a férjének volt valami vétke?  
FISCHER: 	Nem tudom. Lehet, hogy annyi, mint nekem. A kém- 

elhárító nem csinált nagy dolgot abból, hogy valakit 
elhurcol, összeveri, azután esetleg kiengedi. Valószí-
nű leg hozzátartozott a  módszerükhäz  az is, azért, 
hogy senki se legyen biztonságban. Egyszer csak 
megjelentek, fő leg este, és kész. Emiatt támadt az a 
gondolatom egyszer, hogy nemcsak a politikai meg-
győződés tehet valakit hőssé... 

3. 

(Színhely: a Sárga Ház.) 

NYOMOZÓ:  Oltesd  valahová. 
NYOMOZÓ: Igenis.  Fisohernek  hívják. 

PORKOLÁB: Nem baj. Ide! Látod itt ezt az asszonyt? Azt a  rüfkét.  
Ide ülsz melléje. Érted? És ülsz és kussolsz. Ha meg- 
szólalsz, leharapom a fejedet. Lelépni!  

FISCHER:  Igenis! (Odamegy a helyére.) 
NYOMOZÓ: Állj! Hátra arc! Hátra arc! Leülni! 

KÜLSŐ  HANGOK:(sikoly,  kiáltás): Vérzik! 	Nézzék mi 	van vele! (Fut- 
kosás.) 

NYOMOZÓ: Vérzik a disznónak a keze!  Ügyeletes!  
I. NYOMOZÓ: A szemüvege. A gazember összetörte a szemüvegét 

és megpróbálta felvágni az ereit. A bitang! Nem bír- 
tad kivárni az akasztófát? 

EGY HANG: Hagyjatok meghalni. 
I. NYOMOZÓ: Megdöglesz, ne félj! Vigyétek az orvoshoz! Hárman, 

mert nehéz, mint a dög.  
FISCHER:  (halkan): Mi történt? 
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ANNA: Hallod. Felvágta az ereit. 

FISCHER:  Kicsoda? 

ANNA: Nem tudom. Fordulj meg egy kicsit. 

FISCHER:  Nem merek. 

ANNA: Te még új Vagy, nem csinálnak bel ő le Olyan nagy 
kérdést. 

FISCHER:  Nem látom az arcát. 

ANNA: Oreg,  fiatal? 

FISCHER:  Fiatal. Olyan, mint egy gyerek. 

ANNA: Ne fordulj ide. Nézz el ő re. Mi újság odakint? 

FISCHER:  Felgyújtották a termést. 

ANNA: Az már régen volt. Mi van a háborúval? 

FISCHER:  Folyik. Mióta van itt? 

ANNA: Két hete. És te? 

FISCHER:  Most hoztak. 

ANNA: Miért? 

FISCHER:  Nem tudom. 

ANNA: Mi az hogy nem tudod? Nem csináltál semmit? Nem 
szervezkedtél? 	Nem 	adtál 	valakinek 	valamit: 	pénzt 
vagy ruhaneműt? Vagy félsz tő4em? Talán zsidó vagy" 

FISCHER:  Nem. És nem szoktam politizálni. 

ANNA: Akkor kiengednek. Hogy mondtad, mi a neved? 

FISCHER:  Dr. Fisoher Mihály ügyvédjelölt. 

ANNA: Ha kiengednek, elmész anyámhoz. El kellene men- 
ned hozzá bármilyen körülmények k őzőtt. Vas Anna 
a nevem. Az anyám neve özvegy Vas lstvánné. A toll- 
gyárban dolgozik. Várd meg, amíg kijön a gyárból. 
Kis, sovány asszony, sántít a bal lábára. Ne menj a 
łakásra,  várd meg a tollgyárnál, és mond meg neki, 
hogy jól Vagyok ás minden rendben lesz. Béla miatt 
hoztak ide. Béla a v őlegényem és kicsúszott a kar- 
maik közül.  Azt akarják megtudni tőlem, hogy hol van 
és kivel állt összeköttetésben. Mondd meg az anyám- 
nak, hogy nem tudok semmit. Ha agyonvernek, akkor 
se tudok semmit. Érted? Nem fogsz félni? 

F1SCHER:  Nem tudom. Én nem szoktam belekeveredni ilyesmibe, 
kisasszony. 

ANNA: Akkor ne menj el, nem muszáj, csak ha akarsz. 

FISÖHER:  Majd meglátom. Jó? 

II. NYOMOZÓ: Fischer? 

F1CHER:  Én vagyok. 

Ii  NYOMOZÓ: A nőt vigyék  ki  Gyerünk! 



4. 

(Odakint a kihallgatási szobában. Kopogás.)  

FISCHER:  (be/ép):  Fischer  Mihály jelentkezik. 
I. NYOMOZÓ: Jöjjön közelebb, barátom! Még közelebb. (Két pofon 

csattan, ja/kiáltás, 	nyögés): 	Ez 	csak 	elő leg, 	Fischl  
Úr.  

FISGHER:  (szipog) 
NYOMOZÓ: Mi előbb megsimogatjuk a vendéget, hogy kelleme- 

sen érezze magát. Otthonosan. És kedvesek Vagyunk 
hozzá. Megfogjuk az orrát, így, csavarjuk egy kicsit, 
jobbra, egy kicsit balra. Az anyád istenit, de taknyos 
vagy! (pofon.) 

NYOMOZÓ: Jobb lesz, ha nem .kertelünk! 
I. NYOMOZÓ: Na halljuk! (Csend.) Halljuk, mit tud mondani nekünk 

a  Fischl  zsidó...?  
FISCHER:  Kérem szépen 
I. NYOMOZÓ: Semmi kérem szépen. Kik a barátaid? Kikkel szok- 

tad az angol rádiót hallgatni? Ki mindenki volt nálad 
ruhaneműt gyűjteni? Egykettő , amíg Szépen beszélek.  

1ISCHER:  Én ezt nem értem, kérem. 
I. NYOMOZÓ: Ne tagadjon! Vallomások vannak a  kezünkben,  itt eb- 

ben a  borítékban,  és azok terhelik magát. Ha becsü- 
letesen bevall mindent, szépen megmondja, hogy  kivei  
szokott érintkezni, 	kinek 	mit 	adott, 	hazamehet. 	Ez 
nem nagy valami, nem csinálunk belő le kérdést, még 
jegyzőkönyvet sem veszünk fel, ha akarja, és szebb 
jövőt. Na. Halljuk!  

FISCHER:  Esküszöm... 
I. NYOMOZÓ: De  Fisćhl  úr! A Jehovára esküszik? Én nem vagyok 

antiszemita, értsen meg. Én meg Vagyok róla győződ- 
ve, hogy maguk között vannak normális emberek, és 
ha vége lesz a háborúnak, akkor az, aki tisztessé- 
gesen akar dolgozni, az valahol meg fog élni. Lesz 
egy országuk, ahol élhetnek, csak ne esküdözzön.  

FISCHER:  De én nem vagyok zsidó, kérem szépen. 
I. NYOMOZÓ: (nagyot kacag): Nem hát. Maga az esztergomi érsek. 

Igaz? 	Fischl 	Ádám 	és 	esztergomi 	érsek. 	Készítse, 
kartárs Úr, a széket, és adja kölcsön azt a gumibotot. 
Hadd szenteljük fel az érsek urat.  

FISCI-IER:  De kérem (sírva) én nem vagyok zsidó. És nem is 
hívnak  Fisohinek.  

I. NYOMOZÓ: (nekiesik, üti-veri) Feleselsz velem? Mi? Te gazem- 
ber! Hülyének tartasz? Mi? Azt hiszed, hogy hülye 
Vagyok? Te gazember! Felakasztatlak! Fel én. És mi 
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ez, lhogy nem vagy Fisóhi? Hát mi vagy, ha nem 
vagy Rsohl? Ha nem te vagy Fischl szabó? 

FISCHER:  Igenis, nem vagyok Fîschl.  (Sír.) És nem vagyok  SZR- 
bó.  Én dr. Fischer Mihály ügyvédjelőlt vagyok. 

I. NYOMOZÓ: Micsoda? 
FISCHER:  Dr. Fischer Mihály ügyvédjelölt vagyok. Mácskay dok- 

tor ügyvédbojtárja. 

NYOMOZÓ: Igazolja magát! Hol vannak az iratai? 

NYOMOZÓ: Ott lesznek a Némethnél. 
NYOMOZÓ: Kísérje vissza ezt az embert. 	Kerítsék nekem el ő  

azonnal Némethet ás hozza be a nőt! 
NYOMOZÓ: Igenis! Gyerünk! 

(Léptek, a/tó, csoszogás, szipogás, léptek a folyóson, 
a nagyterem ajtaja nyílik.  Fischer  megy vissza a he- 
lyére, sír leül.) 

HANG: Vas! Előre. 

5. 

I. NYOMOZÓ: Tovább nem tréfálunk. Ki a farbával. Hol van Hódi? 

ANNA: (magában) 'Hallgatni! Hallgatni! Hallgatni! 

I. NYOMOZÓ: Nem hallod, te büdös ringyó? 
ANNA: (magában): Nem. Nem hallom a hangodat. A te han- 

god  nem ér lel hozzám. 

I. NYOMOZÓ: Nem szívesen verek nőket. Szégyenlős vagyok, tudod. 
Képzeld, hogy lefektetlek arra a székre, és ki van a 
feneked.  Azt pedig útálom. 

ANNA: (magában): 'Nem tud megsérteni egy ilyen vadállat. 
Hallgatni! Nem beszélni! Egy szót som. Inkább leha- 
rapni a nyelvemet. 

I. NYOMOZÓ: Mit szólsz ehhez a gumibothoz? (Kezeit csapkodja  
vele): Nem, előbb mást. Egy pohár vizet. Jó lesz? 
Iszol egy pohár kellemes, langyos sós vizet. Kár a 
bőrödért. Egyenlőre. Mi jut a Bélának? És mit szól 
hozzá, ha meglátja a fenekeden a pifos hurkákat? 

ANNA: (magában): Ne félj. Minél többet beszél, annál er ő- 
sebbnek érzem magam. Egy kezemmel meg tudnám 
fojtani. Egy kezemmel fel tudnám emelni az asztalt, 
amely mell ől most közelebb jön. Hozza a vizet. Ebbe 
nem lehet belehalni. De az se baj, ha meg kell halni. 
Ne félj! Nem fogsz bennem csalatkozni. Nem! Nem! 

I. NYOMOZÓ: Választhatsz. Merre bujkál a Hódi? Vagy k ł lszod ezt 
a pohár sós vizet? 

ANNA: (magában): Gyerünk, gyerünk, minél eţőbb! 

I. NYOMOZÓ: Szóval a másik mellett döntöttél. Ahogy tetszik. Majd 
ha kihányod a beledet, akkor könyörögni fogsz. Igyál! 
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Nem hallod? Igyál, az anyád istenit, ha én mondom, 
mert beléd öntöm! (II. nyomozóhoz.) Fogd meg a szu-
kát! Fogd meg a dögöt. (Dulakodás.) Kinyitom én a 
szádat, ki én, ne félj semmit, büdös szajha! Volt ne-
kem dolgom már különbbel is, mint te. (Kifeszíti a 
lány száját, a Víz ömlik, a lány öklödik, a nyomozó 
röhög.) 

ANNA: 	(magában): Ezt egyszer megbosszulom. Akár mikor, 
de egyszer megbosszulom.! 

I. NYOMOZÓ: Akarsz még? A só nem olcsó dolog manapság, de 
ilyen kedves vendégtő l nem sajnáljuk. Fogd azt a 
rongyot és nyald föl, amit csináltál. Azonnal. (Bele-
rúg.) Vagy kinyitod a szádat, vagy soha többet nem 
nyitod 'szóra. Válaszolj! Egy szót!  Válaszolj!  Hallod? 

ANNA: 

	

	'(magában): Meghalni! Hátha most jön a vég. Meg- 
halni. 

I. NYOMOZÓ: Tehát nem akarsz. Nem akarsz! Méltóságodon aluli. 
Akarni fogsz. De még mennyire. Csakhogy akkor már 
késő  lesz. Kezdjük! Kifelé! (Bekapcsolja a rádiót. 
Zene Ütés, ütés után, ja/kiáltás.) 

6. 

(Színhely: a nagyterem. Hozzák Annát a helyére.) 
ANNA: 	Fischer  Úr! Hall engem? Mert én... nem... hallom 

a  hăngomat. 
FISCHER: 	Hallom, de könyörgöm, ne. Ha az őr is meghallja. 
ANNA: 	Zúg a fejem... Nem értek semmit...  
FISGHER: 	Tele van vérrel az arca. Folyik a vér az orrából is, 

meg a fülébő l is. Rosszul leszek. 
ANNA:' 	‚ Fisoher  Úr, miért nem válaszol? Lehet, hogy nem élem 

túl. De ha magát kiengedik, mégis menjen el a tol!-
gyár elé. Ne féljen,  Fischer  Úr.  Hall  engem?  

FISCHER: 	Mi lesz velünk? 
ANNA: 	Nem baj, ha nem válaszol, csak mondja meg, hogy 

Bélának nem kell félnie t ő lem. Nem kell neki félnie. 
Legyen nyugodt... (Zene.) 

I. 'NYOMOZÓ:  (Fischerrel vissza. Súg valamit): Itt vannak az iratai. 
Maga marha. Nem tudta azonnal megmondani, hogy 
nem azonos...  

FISCHER: ‚. 	Én, kérem alázattal 
1, NYOMOZÓ: Ami itt történt, azt elfelejteni! Megé rtette?  

FISCHER: '' 	Ho-ho-łiogyne. 



1. NYOMOZÓ: Tehát mi történt itt? 

'F18CHER: 	Semmi. Igazán semmi. Komolyan. De én egyébként 
is becsületes polgár Vagyok ás 'rendnek muszáj lenni. 

I. NYOMOZÓ: Azért mondom. Mert ha kinyitja 'a száját, vegye tudo-
másul, hogy visszahozzuk, é ákkor nem ússza meg 
Ilyen egyszerűen. Végeztem! Nem arra a kijárat, ma-
ga hülye. 

FISOHER: 	(botorkálva ki) 

8. 

(A  vizsgálóbíró  szobája.)  
FISCHER: 	Kicsit sokat beszéltem, ugye? Nagyon szimpatikus 

számomra az a hölgy. 

VIZSGALÓBÍRÓ:  Igen, igen. Eszembe jutott valami. Ha megengedi. 
Szeretném ellen őrizni a sofőrön megejtett vizsgálat 
eredményét. Amikor elmondta azt a részletet, hogy 
tévedés áldozata lett, eszembe jutott valami apróság 
ezen a leleten. Tulajdonképpen jó, hogy elmesé łte a 
dolgot. (Kiszól. Technikus be.) Nézze csak a leletet. 
Látja ezt az alkoholtartalmat? 

TECHNIKUS: 	Látom. 

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Mi a véleménye róla? Lehetséges ez? 

TEC1*IIKUS: 	Lehetetlen. Ha ennyi alkohol lett volna benne, mozog- 
ni se tudna. 

\LIZSGÁLOBIRÓ: Én  Is azt hiszem. Mi történt? 

TECHNIKUS: 	Osszekeverték másnak a leletévei. (Tárcsáz.) Meg- 
kérdezem. Igaza van, az som tehetséges. Halló, a 
122-es számú lelet érdekel. A vizsgálóbíró hivatalá-
ból beszélek. Nincs fél órája, hogy küldték. Honnan 
vette hozzá az epruvettát? (Leteszi a kagylót.) Hallat-
lan! Nem volt tiszta epruvettá ę. Régit használt. 

VIZSGÁLÓBIRÓ:  Erre nem jöttem volna rá.  Köszöizm.  Vezesse hoz-
zám a sofő rt! Nos, ha kedve van, folytassuk. 

FISCHER: 	A felszabadulásig nem láttam: Annát. A fölszabadulás 
után nagyon sokszor találkoztam vele, de csak mesz-
szirő l. Mint már mondtam, mindig a férjével ment. 
Tudom, hogy a férje, hiszen éppen ma este volt róla 
szó, és ma este egész közelrő l találkoztunk. Egymás 
mellett ültünk a hangversenyen, úgy, mint annak ide-
jén. Hahaha! Nos, nem egészen úgy, bár akkor is 
volt némi zenebona. Hahaha! Nem haragszik, hogy 
tréfát csinálok belőle? 

V.IŽSGÁLÓB ĺ RÓ:  Maga csak nyugodtan tréfáljon. 

FISCHER: 	Tehát ma este egymás mellé kerültünk. Nagyon szép 
tehetett valamikor ez az asszony. Ott az ember nem 
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gondol ilyesmire. Üssön meg a guta, ha akkor eszem-
be jutott volna ilyesmi. Az este azonban láttam, hogy 
valamikor nagyon Szép lehetett ás még most is szép. 
A haja ugyan csaknem teljesen ősz, de az arca sima 
és kedves, és nyugtalan két fekete szeme folyton röp-
dös ide-oda. Fekete csipkeruha volt rajta ás fekete 
sál. Jó megfigyelőképességem van, ugye? Kicsit el-
késtem, s miel őtt beültem volna melléje, meghajtottam 
magam és mosolyogtam. Ő  visszamosolygott ás le-
gyező jével,  flitteres  legyezője van, a zenekar felé in-
tett. A zenekar abban a pillanatban már a karmestert 
várta. Beszélgettünk. »Nos, igazán régen  találkoz-
tunk« -‚  mondtam neki. »Találkoztunk ugyan néhány-
szor futólag, de ilyen közel régen nem ültünk egy-
más mellett. Húsz éve, a teremtésit! Remélem, em-
lékszik még  rám.« Ő  felelt. 

ANNA: (állandóan halkan beszél): Mozart az első . Szereti?  
FISCHER:  Hát ami azt illeti van kedvesebb zeneszerz őm is, de 

szeretem a hangversenyt és szinte éheztem rá. Elég 
sokan vannak. Jó estét! Jó estét! Jó estét! Mennyi 
ismerőse van az embernek egy ilyen hangversenyen. 
Egy ilyen hangverseny nézőtere tulajdonképpen egy 
nagyobb család, amelyik, sajnos, igen nehezen akar 
gyarapodni. Ha megerő ltetném magamat, esetleg meg 
tudnám mondani, hogy ki kicsoda. Mindig ugyanazok. 
Semmi változás. 

ANNA: Ismeri az uramat? Figyelje meg. Az övé lesz a szóló- 
szám. Remekül játszik. Nem akarom dicsérni, de majd 
hangverseny után megkérdem, hogy mi a véleménye 
róla.  

FISCHER:  Tetszik  elmékezni?  Édesanyja, hogy van? Még ma is 
büszke vagyok magamra, hogy annak idején elmen- 
tem a tollgyár elé. Elhatározás kellett hozzá. 

ANNA:  Orülök,  hogy szereti Mozartot. 

10. 

(Mozart-részlet, a flótaszóló)  
FISCHER: 	Hátrahajtotta a fejét, néha lecsukta a szemét egy-egy 

pillanatra, ás hallgatta a muzsikát. Mikor a flótaszó-
lóra került sor,  leheletfinoman  megfogta a kezemet. 
Nem, inkább megérintette. És mikor ránéztem, az ura 
felé mutatott. Azután ismét hátrad ő lt ás nemcsak 
hallgatta, azt hiszem, belélegezte a hangokat. Si-
mogatta Őket. Ez mégsem volt mindennapi számomra. 
Azé rt  lestem ki, hogy hallgatja Mozartot. Halvány,  bo - 

262  



dog mosoly játszadozott a szája körül, alig emelte 
föl a kezét a zsöllye karfájáról, mutatóujjával gyön-
géden, ütemes lágysággal kísérte a flóra kádenciáit. 
Nem Mozartnak szólt ez az  elmélyülés,  a zene hullá-
maival való ilyen összeforrás, a futamok gyöngyével 
való Játék. Nem, ez nem a halhatatlan zeneszerzőnek, 
hanem a halhatatlan szerelemnek szólt. 
(Kopogtatás.)  

 

(Kórházi folyosó. Anna betegszobája el őtt. Jön a vizs-
gálóbíró,  Fisoher  és a sofőr.) 

TECHNIKUS: 	Itt a barátunk! 

SOFŐR: 	Még Jó, hogy kiderült az a dolog az alkohollal. 

VIZSGÁLÓBÍRÓ: Az a dolgunk, hogy kiderítsük az igazságot. 

SOFŐR: 	Ha a gyanúsítottnak van egy kis szerencséje:  

VIZSGÁLÓB ĺRÓ:  Mi is emberek vagyunk. 

SOFŐR: 	De án már órák óta ülök emiatt. 

 

(Anna és Béla be.) 

ANNA: 	(Szokott halk hangján) Egész biztosan én vagyok az 
oka. Tetszik tudni, az úgy volt, hogy a férjem gyö-
nyörűen Játszott, ás megbeszélésünk szerint a hátsó 
kijárathoz kellett volna mennem. Közben eszembe ju-
tott, hogy veszek neki egy kis Virágot, ha már a vi-
rágáruslány ott volt a közelben. És ahelyett, hogy ala-
posan körülnéztem volna, siettem, nehogy lekéssem 
a randevút. Igy történt. 

SOFŐR: 	Remélem, most már  hazamehetek. 

VIZSGÁLÓB ĺRÓ:  Hazamehet, de előbb még ezeket a formaságokat el 
kell intézni. Maga azt állítja, hogy  tülkôlt,  és azt a sér-
tettnek meg kellene  erősítenie.  Nos, asszonyom? 
(Csend.) Arról van szó, hogy a sofőr, aki a gépko-
csik vezette, azt állítja, hogy tülkölt, és nem tehet a 
szerencsétlenségrő l. 

SOFŐR: 	Az igazak mondja meg nagysád, ez nem gyerekjáték. 
Nekem még nem volt bajom a bírósággal életemben. 
Miért nem figyelt a  tü'lköiésre?  

ANNA: 	Remélem annak a szegény sofő rnek nem lesz  keile- 
metlensége? 

VIZSGÁLOBIRÓ:  Éppen azt kérdeztem, hogy tülkölt-e a kocsivezető , 
vagy hogyan történt. 
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ANNA: 	Rémes lenne, ha annak az ártatlan embernek miattam 
valami baja lenne.  Szívesen  tanúskodom is, ha kell.  

VIZSGÁLÓB ĺRÓ:  (a sofőrre néz) 
SOFŐR: 	Mondtam magának. Ez az asszony süket.  
FISCHER: 	Ugyan kérem. Végighallgatta a hangversenyt. Végig- 

hallgatta?  Végigámodta. 
VIZSGÁLÓBÍ RÓ: (Bélához): Ne haragudjék a kérdésért. Az Ön kedves 

felesége nem jól hall? 
BÉLA: 	Nem. Sajnos nem hall. Megsérült a füle. Még a meg- 

szállás alatt. A Sárga Házban. A fasiszták...  
FISCHER: 	És a hangverseny? Hogyan hallgatja a zenét? 
SOFŐR: 	Ha ez az asszony, isten ő rizz, meghal,  -  akkor én 

most meddig ülhettem volna? Mehetek? Kikapok a 
feleségemtő l.  

VIZSGÁLOBIRÓ:  Csak a hangversenyt nehéz megérteni, igaz?  
FISCHER: 	Különös. 
SOFŐR: 	Jó éjszakát!  
VIZSGÁLÓBIRÓ:  Talán nem is olyan különös. Talán vannak hangok, 

szavak, mesék, amelyeket az ember mindig  hallhatna,  
ha magára marad. Csak mi elhessegetjük őket. Ó 
pedig kereste. 

SOFŐR: 	Jó éjszakát... Jó éjszakát... Mindenkinek Jó éjsza- 
kát... (El.) 

Függöny  

Elősidta  az  Êletjel  Kísérleti Színpada 1968. december 2-án a szabadkai zene-
iskola nagytermében,  Barácius  Zoltán rendezésében.  



ELKÖTELEZETT IRODALOM 
(Kerekasztal-beszélgetés romániai magyar írókkal) 

ÜZENET: A romániai magyar irodalom fejl ődése az utódállamok vala-
mennyi magyar irodalmánál szervesebb. Az egyes nemzedékeknek volt 
kire ás mire fölnézniök. Tekintélyek árnyékában vagy vonzásában éltek 
ás alkottak, azok jelenlétében kellett tehetségükr ől tanúbizonyságot 
tenniök. Kós Károly, Aprily Lajos, az óverbászi születés ű  Molter Ká-
roly, Jékely Zoltán, Gaál Gábor, Szabédi László, Asztalos István, Nagy 
István ás annyi más kiváló író ás költ ő  neve Jelzi a nagy nemzedéket. 
Sütő  Andrásnak, Páskándi Gézának, László Ily Aladárnak, Szilágyi Do-
mokosnak, a fiatalabbak közül Farkas Árpádnak és Magyari Lajosnak 
az említettek után és nem kevésbé Jeles alkotók között kellett és kell 
Új utat találniok és helyt állniok. Vajon ez az örökség megkönnyíti-e 
munkájukat, vagy megnehezíti? Vajon el ősegíti-e kibontakozásukat, 
vagy pedig fékező  terhet jelent? 

SOTŐ  ANDRÁS: Szóval engem taszigálnak kollegáim a vízbe, hogy 
erre az izgalmas kérdésre választ keressek. Kérlek benneteket, hogy 
amit mondok, úgy fogadjátok, hogy egyben Önmagamat Is faggatom  
keflőleg  teljesen nem tisztázott kérdésekben, amelyek viszont valóban 
minket Is foglalkoztatnak. Ugyanis, ha jól értettem a kérdést, valójá-
ban a hagyomány és a szakítás kérdésér ől van szó. Én ezt a magam 
részéről nem egyszer úgy próbáltam megfogalmazni több változatban 
is hogy ami a romániai magyar irodalom fejl ődési folyamatának a 
jellemzője,  sz  ugyanakkor természetesen  sz  egész irodalomnak is, 
meri hiszen a román irodalom képvisel őivel közös esztétikai problé-
máink vannak. Tehát ami jellemz ő  vonása ennek a folyamatnak,  sz  
a hagyomány és szakítás egysége. Hogy a fogalom mit jelent, gon-
dolom külön nem kell magyaráznom, legföljebb  sz  a kérdés, hogy ki 
miként értelmezi vagy gyakorolja. A romániai magyar irodalom mai 
nemzedékei olyan nagy nemzedékeknek az árnyékában n őttek fel, 
amelyek a két világháború között a harmincas évek végéig, a máso-
dik világháború befejezéséig ezt a hegyvonulatot  létrehozták,  s ame-
lyek valóban hosszú ideig nyomasztó súllyal nehezedtek a fiatal nem -
zedákekre.  Személy szeri nt  elmondhatom  -  ebben semmi szégyellni-
való nincsen  -‚  írói  eszményképeim  a közvetlen környezetemben,  
tmmészetesen  a  távoliakról  nem beszélek, épp ennek a hagyományos 
irodalomnak a képviselői voltak: Asztalos István, Horváth István, Nagy 
István, Tamási Áron. Nyilvánvaló, hogy az ő  örökségük saját  útkere-
sóaeŁnkben  nyomasztólag nehezedett ránk.  Kínos  ás keserves volt 
ennek a hatásköréből a Saját  hangunkat  keresve  klkerülnL  Kétség-
telen, hogy aki fellapozza ennek a romániai magyar irodalomnak 
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a negyvenötös—ötvenötös korszakát, akkor ennek a hagyománynak 
az ujjlenyomatait mint negatívumokat, tehát mint bizonyos hagyomány-
hoz tapadtságnak a jeleit megtalálja. De azt hiszem, egyetérthetünk 
abban, hosszú az út, amíg eljut Önmagáig a fiatal nemzedék, elte-
kintve a váratlanul és gyorsan kirobbanó tehetségekt ől, mert nem 
lehet egyenruhába bújtatni Őket, de föltétlenül átesik egy olyan kor-
szakon, amikor - egy híres angol esztéta figyelmeztetésével - 
annál inkább hasonlít a klasszikusokhoz, a nagyokhoz, minél inkább 
eltávolodik tőlük. Amikor ez az eltávolodási szándék nyilvánvalóvá 
és követelménnyé vált a fiatalabb, tehát az én korombeli fiatalabb 
nemzedékek számára az ötvenes évek végén, akkor kétségtelen, hogy 
bizonyos revízió alá kellett vennünk a mestereinket és szabadabb teret 
kellett biztosítani saját eredeti hajlamainknak is, amelyek részben 
eddig gúzsba voltak kötve. Ilyenformán a negyvennyolc—ötvenes 
esztendőkben induló nemzedék pályájának a közepén jutott el oda, 
hogy erőteljesebben forduljon szembe a hagyományos szakítás egy-
ségének a szellemében egyrészt a rá nyomasztólag ható irodalmi 
hagyományokkal, másrészt pedig azzal a sematizmussal, amely a 
kornak jeleként ugyanúgy sújtotta az id ősebb generációt, tehát a nagy 
generációt is, negyvennégy utáni munkásságában. Igy önmagával e-
lentétbe kerülve és egy nagyon súlyos bels ő  konfliktusfolyamaton 
átesve jutott el az én nemzedékem, legalábbis annak egy része ahhoz, 
hogy azt az Újat, amelyet eredetileg is magában hordozott, inkább 
szóhoz juttassa és elhallgattassa a hagyományok nyomasztó hangjait. 
Ez szerintem, ha nem értékelem túl a jelenséget, az az újdonság, 
amelyet - az id ősebbeket említem - Panek Zoltán, Szabó gyula, 
Bálint Tibor hozott. Mert Páskándit már a következ ő  fiatal nemze-
dékhez kell sorolnom. Én most els ősorban a prózát említettem. Kányá-
di Sándor, aki Petőfi-hangvétel ű  lírájával, legalábbis Igy tartották, a 
népi egyszerűség jegyében indult, hogy mind bonyolultabbá és mind 
izgalmasabbá váljék, Arany János kalapjába akart belen őni, de végül 
Is - úgy látszik - a modernebb európai lírának a kalapjába n őtt 
bele. Érzésem szerint tehát ez a nemzedék, amelyb ő l - mondom - 
Páskándit mint fiatalabbat közelebb hozom, nem itt említem, ezzel a 
törekvésével a Forrás-nemzedékhez kapcsolódik, ahhoz a nemzedék-
hez, amelyhez Páskándit is számítom. Ez a Forrás-nemzedék, amely 
sokkal élesebben és sokkal határozottabban vetette föl a szakítás 
jelszavát, néha még olyanformán is, hogy a szakítás és hagyomány 
egységét is felrúgta, a mi viszonyaink között forradalmian Új szemlé-
lettel indult. Természetesen ehhez a kor is kedvezett már neki. A hiva-
tali sematizmus bilincseit valójában nem kellett magáról leszaggatnia, 
mert senki nem kötötte azt a kezére, és önmagától sem volt kényte-
len ezt fölvenni. Az általános Irodalmi, politikai és társadalmi ténye-
zőknek, a pártpolitikában végbemenő  müvelődéspolitikai változások-
nak köszönve, szabadabb és tisztultabb légkörben indulva, ez a nem-
zedék hozta magában aztán azt, amit mi újnak és jelent ősnek tekintünk. 
Itt ül mellettem Farkas Árpád és szemben Páskándi. Ha eltekintek 
Páskándi rengeteg m űfajától, akkor egyedül a drámairodalmát emel-
ném ki mint olyat, amely - véleményem szerint - valóban min őségi 
Ugrás a mi romániai magyar drámairodalmunkban. Ami pedig Farkas 
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Árpádnak és nemzedékének a költészetét illeti, itt is fokozatosan 
tisztulási folyamatnak lehettünk tanúi. Ezt a folyamatot én egy mon-
datban így próbálnám megfogalmazni: a nagy kísérletezések és a 
tétova formabontó kísérletek korszaka után ennek az úgynevezett 
Forrás-nemzedéknek jó része eljutott ahhoz a társadalmi hivatásvái-
laláshoz, hivatástudathoz, amelyet a modern költészet egyes hívei 
tagadnak ugyan, de amelyet képtelenek lerázni az általunk említett 
nemzedékek képviselő i, mert benne élnek abban a valóságban, amey 
Őket nap mint nap arra kötelezi, hogy szembenézzenek ezekkel a 
követelményekkel. Szembe kell nézniük minden min őségükben, ama-
lyet képviselnek ebben a társadalomban. Én ejtőernyős csapatnak 
neveztem egyszer egyik írásomban ezt a Forrás-nemzedéket, hozzáté-
vén, hogy ez sz ejtőernyős csapat, miután a földre szállt, egyrészt 
elhajította fegyvereit és elment lepkét fogni. Ebb ő l született mai lírárk 
egyik változata. Másik része pedig, fegyvereit meg őrizvén, kézigráriá-
taival Olyan tömböket állt neki felrobbantani szellemi életünkben, ame-
lyek sz előző  nemzedékek idején valósággal megkövesedtek. Ez az 
együttes indulás, majd ez a szétvállás kétségtelenül a hagyomány és 
a szakítás egységének az igazolása az én szememben, mert a Farkas 
Árpád és a Páskándi Géza által képviselt irodalmi mozgalom vagy 
áramlat legjelesebbjei szakítottak a dogmatikus korszak minden apró 
súlyával is, ami rájuk nehezedett, de ugyanakkor a jelenkori világiro-
dalmi és a nemzeti magyar lírával is, természetesen kölcsönhatásban a 
román Irodalommal. Páskándinak különben egészen intim szerves szel-
lemi kapcsolata van például a modern román költ őkkel, próza ĺ rókk ł . 
Másrészt maguk is átvették ezt a lendületet, vagy maguk is kölcsö-
nöztek nekik ebben a kölcsönhatásban Olyan erőt és Olyan lehetősége-
ket, amelyek - ha nem is merítik ki mondjuk sz Új Symposion 
esztétikai rendszerében kirajzolódó modern költészet kivánalmait - 
a mi otthoni valóságviszonyaink között mégis feltétlenül a modernet, 
a korszerűt jelentik. Vitatkozni lehet azon, hogy ki ismeri ezt el kor-
szerűnek, vagy ki nem, de azt hiszem, hogy ez egy másik kerek-
asztal-beszélgetésnek lenne a témája. 

GALFALVI  ZSOLT. Ha megengednétek, szeretnék hozzáf űzni né-
hány szót ahhoz, amit Süt ő  András elmondott. Gondolatmenetének 
főbb vonalaival egyetértek. Inkább konkrétizálni szeretném mindazt, 
ami körül, ahogy Ő  mondta, önmagát is faggatva, néhány problémát 
felvetett. Először is azt szeretném mondani, hogy küldöttségünk össze-
tétele egymagában választ jelent arra a kérdésre, amelyet feltettetek. 
Itt van velünk a nagy nemzedéknek, amelyrő l beszéltetek, egyik leg-
jelentősebb képviselője, Szemlér Ferenc, aki a romániai magyar iro-
dalom megszületésénél, kialakulásánál jelent ős szerepet játszott. Az 
Ő  jelenléte a fiatal nemzedékhez tartozó Farkas Arpáddal együtt egy-
magában is jelzi azt, hogy a nemzedékek - a történelmi tapasztalat 
által meghatározott távolságot áthidalva— megtalálták azokat a közös 
cólkitüzéseket, amelyek egyesítik Őket, természetesen anélkül, hogy 
bárki Is feladná sajátos művészi egyéniségét, stílusát, alkotási eljá-
rását. , úgy  érzem, hogy a hagyománykövetés, a szakítás és folytatás 
dialektikáját csak akkor értelmezhetjük helyesen, hogyha azokból a 
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feltételekbő l indulunk ki, amelyek bármely ország, bármely nemzet, 
bármely nemzetiség irodalmát meghatározzák. Számunkra abból az 
örökségbő l, amelyet a romániai magyar irodalom megalapítói, akik 
közül örömünkre nagyon sokan még közöttünk vannak, kialakítottak, 
változatlanul kötelező  az az elgondolás, hogy ennek az irodalomnak 
a maga Sajátos módján, a maga Sajátos eszközeivel a romániai magyar 
nemzetiség sorsproblémáit kell megszólaltatnia. Amikor sorsproblé-
máról, a nemzetiségek sorsproblémájáról beszélek, akkor nyilvánvalóan 
azokra a problémákra gondolok, amelyeket az együttélés, a mi esetünk-
ben a román néppel való együttélés, a kölcsönös feltételezettség és 
összefüggések rendszere megszab. Mindent meg kell tenni azért, 
hogy ennek a nemzetiségnek a kultúrája, mi több: a szellemisége 
fejlődjék és gazdagodjék, ügy váljék korszer űvé, úgy váljék maivá, 
hogy ugyanakkor megőrizze mindazt, amit az el őttünk járók hasszú 
sorától kaptunk. Ügy érzem, hogy az egymás után következ ő  és együtt 
dolgozó nemzedékek viszonyát alapvet ően a közösségi szolgálat válla-
lása, a közösségi gond és felel ősség szabja meg. Ez a döntő  elem, 
ez az, ami a folytonosságot biztosítja, függetlenül attól, hogy ez a 
közösségi gond és felel ősség milyen formában, milyen módon nyil-
vánul meg. A döntő  az, hogy arról szóljunk, arról beszéljünk, ami 
azoknak, akik közül jöttünk, és akiknek a szellemiségét kifejezni akar-
juk, létkérdése. 

PÁSKÁNDI  GÉZA: Szerintem hagyomány és modernség között 
semmiféle szakadék nincsen. Csakis hagyományból lehet modernséget 
építeni. Aki nem érti azt, hogy Ady Endre, amikor archaikus elemeket 
épít a lírájába, azzal a legmodernebb és a legmeghökkent őbb, az nem 
ért semmit. Természetes, hogy minden életérzésünk csakis abból a 
valóságból táplálkozhat, amelyikb ő l és amelyikben élünk, mert ellen-
kező  esetben elvágjuk magunk alatt a fát. Az aztán megint más kérdés, 
ha a közeg, amely körülveszi az embert, nem igényli a visszhangot. 
Szóval képzeljünk el egy olyan Narkisszos- és Ékhó-legendát, amely-
ben az egyik elem hiányzik, akkor ott ugyebár meg kell keresni az 
okokat. De ellentétek hagyomány és modernség között szerintem nin-
csenek. 

ÜZENET: A romániai magyar Irodalom a teljesedés el őtti pilla-
natát éli. A törzset alkotó Írók országos és külföldi sikerei azt bizo-
nyítják, hogy hitelt szereztek az Új törekvéseknek. Nem véletlen és 
e/szigeteit eredmény Sütő  András Anyám könnyű  álmot ígér című  nap-
ló/a, amely oly szerencsésen asszimilálta Tamási és Illyés vívmányait, 
Kányádi Sándor épülő  szintézise, amelyben megfér egymás mellett a 
népköltészet ás az illyési hagyomány, Páskándi Géza merészsége, 
hogy az archaikus elemeket és a rusztikus realitást Becket- és lones-
co-szerű  abszurditással és groteszkséggel vegyítse. És sorolhatnánk 
még tovább azoknak a nevét, akik hasonló meglepetéseket tartogató, 
jelentős alkotásokkal gazdagították ezt az irodalmat. Mi az az orientáló 
erő, amely a mértéket ós az akusztikát az átmeneti válság után ala-
kítja? 

KÁNYÁDI  SÁNDOR: A romániai magyar irodalomra az elmúlt fél 
évszázad során két társadalmi rendszer nyomta rá bélyegét. Csak legény- 



kornak számító életét Is már két részre osztotta a második világhá-
ború. Ez az  irodalom-mégis  egységes. Abban is egységes, hogy annak  
müvelő i,  alapítói, letéteményesei szerencsénkre átvészelték a második  
vHágháborút,  s tovább vitték.  Azonkívül  egységes abban, amit annak 
idején  Gaál  Gábor fogalmazott meg: a  romániaiságában  ás a humá-
num folytonosságában. Ami az utóbbi években történt a romániai 
magyar irodalommal,  sz  más irodalmakkal Is előfordult. Talán nekünk 
szerencsénk Is volt, mert mi vagyunk talán Európa legnagyobb kisebb-
sége, többen is vagyunk, ás mert látványosabban jött ki egy pár könyv. 
Ezek, úgy érezzük, sikerek, de ezek el ődeink sikerei is. Tulajdonképpen 
nem terhet kellett lerázni magunkról. A modernség, mondjuk az  új 
Symposion  modemsége sem ismeretlen a romániai magyar irodalom 
történetében. A romániai magyar Irodalom a húszas években kijárta 
ezeket a különböző  izmusokat. Minden valamirevaló izmust  -  dadát, 
szürrealizmust  -  kijárt  ez az Irodalom. Folyóirataink voltak. Szóval 
ez. a mi Irodalmunk történetében már el őfordult. Nem tudom, hogy 
mennyivel vagyunk mi modernebbek mondjuk egy Tamási Áronnál, 
aki a maga szürrealizmusával ás egyáltalán a maga prózájával még 
mindig nem tehertétel ás nem olyan hagyomány, amellyel szakítanunk 
kell. Ellenkezőleg: még mindig mehetünk a nyomában. Az orientációt 
megkönnyíti, hogy a romániai magyar Irodalom történetében már bizo-
nyos utakról bebizonyosodott  az,  hogy járhatatlanok, hogy nem érdemes 
menni rajtuk. Valahogy úgy, mint amikor egy bányáról bebizonyosodik, 
hogy nem érdemes termelni benne, mert vizes, gyönge  az  ér. Nekünk  
sz  ilyen  avantgarde  hagyományoktól kell megszabadulnunk. Ne é rtsen 
senki se félre: nem  sz avantgarde  ellen akarok beszélni. A rosszul 
sikerült kísérletektő l kell megszabadulnunk, ugyanakkor attól, ami pro-
letkult néven nehezedett ránk, ami késleltette mondjuk egy Sütő  And-
rás, egy  Páskándi  Géza jelentkezését. Ez a nehezék megnehezítette 
azt,. ami irodalomtól független és  -  ez nemcsak a mi irodalmunkra,  
hanem  Közép-Európa minden más irodalmára vonatkozik  -  ugyanúgy 
galuskát tett a már kialakult költők torkába is. Mondjuk  Szemlér  
Ferencnek  -  hogy éppen a jelenlevőt említsem  -  nyelnie kellett egy 
nagyot és nem kellett semmi mást csinálnia, csak visszanyernie azt 
a hangját, amelyet bizonyos időben nem ve tt  igénybe, mert  nem is 
Volt  rá társadalmi igény. Hivatalosan. Tehát ezektő l kellett nekünk 
megszabadulnunk. Még mindig  sz sz  érzésem, hogy nem csináltunk 
olyan nagy dolgot. A prózában Is voltak régebben a maiakhoz hasonló 
sikereink.  Kuncz  Aladárra,  Markovits Rodion  Szibériai garnizonjára 
gondolok. Nemzetközi sikerei is voltak a romániai magyar irodalomnak, 
nem beszélve itt ugye a Tamási-életm ű rő l. Igen örvendetes az, ami  
most  nálunk megindult. És örvendetes az, hogy ennek  sz  irodalom-
nak ez alkotói nem gondolnak a gombra, miközben a kabát ot  csinál-
ják. Vagyis nem egy gombhoz varrjuk a kabátot. Ez  sz  irodalom a 
romániai valóság talajából táplálkozik, a legjobb hagyományokra épül. 
Az Irodalom meggyőződésem szerint úgy épül, mint egy középület, mint 
egy szentegyház: kőről kőre,  sz  alaptól fölfelé. Mi tehetségünkhöz 
mérten ezen  az  épületen, a romániai magyar irodalom épületén dolgo-
zunk, ki-ki a maga képessége szerint. Ezt a hasonlatomat a jugoszlá-
viai román irodalommal kapcsolatosan í rtam le. Van közöttünk, aki 
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ablakot  csinál, van, aki támpillért rak, van, aki freskót fest. Mondjuk  
Páskándi  Géza éppen egy ilyen  nonfiguratív  freskót fest az oltár fölé, 
Sütő  András pedig egy egész népnek ír, megírja a templomi közön-
ségnek a zsoltárt, hogyha arról van sz ő, hogy a  templomnak  ez  is  
kelléke, vagy Ő  csinálja a szószéket. Tehát egy folytonosságról  vai  
szó, ezt szeretném hangsúlyozni. S amiben erényét látom a romániai 
törekvésnek, az az  -  és ezt nem dicsekvésképpen mondom  -‚  hogy 
igyekszünk lépést tartani, amennyire lehet, habár ez az irodalom első-
sorban egy nemzet, egy nép vagy éppen egy nemzetiség számára 
készül. Olyan irodalomról nem tudunk, amely egyenesen a világiro-
dalomnak készült volna. Tehát a lehet őségeinket eleve megszabják a 
viszonyaink. amikor sok minden fel van fedezve, csakugyan elavult 
dolog volna, ha még mindig barlangban lyukakat vájnánk, holott a 
világon m űanyag, beton- és acélépítkezés folyik. Tehát a romániai 
magyar irodalom a maga hajlékát az Új épít őanyagok figyelembevé-
telével igyekszik tovább tervezni.  Orülök  annak, hogy az egyetemes 
magyar irodalmon belül van egy Olyan kísérleti lehetőség amilyen 
Jugoszláviában van. Csak olyankor szomorodom el, amikor az  avant-
garde -  engedjék meg, hogy  előörsnek  fordítsam magyarra  -‚  az  
előörs  irodalom egyes képvisel ő i annyira elmennek a rajtvonaltól, az 
első  vonaltól, hogy már nem tudják a kapcsolatot tartani a futóárokban 
vagy lövészárokban hasalókkal és már rádióösszeköttetés sincsen. Gya-
nítom, hogy a vezetőség  -  ebben az esetben a kritika  -  hadijelen-
tései jobb esetben vagy füllentenek ilyenkor, hogy a földerítés nagyon 
jól folyik, vagy még mindig hisznek, remélnek, hogy ott el ő l a munká-
latok nagyon jól folynak. Tehát az  avantgarde -nak, az  előörsnek,  a 
földerítésnek szerintem egyetlen értelme van: a frontot szolgálni. Nem 
hiszek ezekben az irányzatokban, még akkor Se, ha ezek pillanatnyi-
lag irodalmi iskolák. Számítani kell a közönségre is, amelyet félre lehet 
vezetni. Mindannyian átéltük a világháborút, hadijelentéseket hallot-
tunk, amelyek arról szóltak, hogy nagyon Jól folynak a hadm űveletek, 
közben már régen jöttek visszafelé a hadak. A mi irodalmunknak az a 
jellemzője, hogy a hagyomány és a jövend ő  egysége próbál valami-
képpen megvalósulni benne.  

SOTÓ  ANDRÁS: Nem hiszem, Sanyi, hogy ellentét lenne közöt-
tünk ebben. Hagyomány és szakítás egységér ő l beszéltem. Ezen azt 
értem, hogy annak a  Szemlér  Ferencnek, akiről diákokként azt olvas-
tuk, hogy a Nyugat hatósugarában, a Nyugat-nemzedéknek az eszté-
tikai vonzásában indult, meg kellett a saját mestereit haladnia, nem 
abban az értelemben, hogy Adynál nagyobb költővé nőjön, hanem hogy 
a saját egyéniségét é rvényesítse. Minden valamirevaló tehetség azzal, 
hogy fölszívja azt a hagyományt, amire szüksége van, egyben tovább 
is lép, tehát szakít is és tovább is viszi. A szakítást olyan értelemben 
használom, hogy egyrészt a saját egyszerű  és utánozhatatlan egyéni-
ségét juttatja érvényre, másrészt pedig nyilvánvaló, hogy  szakftás  és 
hagyomány egységét kell értenünk azon, hogy 1973-bari már nem lehet 
Móricz modorában írni novellát. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy Mó-
ricz szellemi öröksége meghatározhatja egy egész nemzedéknek a ki-
bontakozását. 
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KÁNYADI  SÁNDOR: Ez tökéletesen Igy van, András, de ez  mn-

den  irodalomra  áH,  nemcsak a romániai magyar Irodalomra. Pet ő fi-
verset írni ma persze hogy nevetséges, de úgy írni verset, ahogy  Pető fi  
Sándor írt volna ma, ez a lényege a kérdésnek.  

SOTŐ  ANDRÁS: Azt Viszont nem tudjuk, hogyan Irt Volna Pet ő fi. 
Azt hiszem, a harmincas években úgy, ahogy József Attila, utána meg 
úgy, mint Szabó Lőrinc, Weöres Sándor,  lilyés  Gyula.  

OZENET:  Magyari Lajosról Írta Kányádi Sándor azt, hogy - bá' 
a költő  hazája a nagyvilág - valahogy otthon kell lennünk ahhoz, hogy 
felnőjön szívünkben »a sudár Szabadság<'. Bár a most következ ő  kér-
déssel kapcsolatban Gálfalvi Zsolt és Kányádi Sándor Is már szÓlt 
néhány szót, a kérdést mégis föltesszük, hátha van még mit monda-
nunk róla: Vajon azt jelenti-e ez, hogy hazai földben kell görcsöse. 
megkapaszkodnunk ahhoz, hogy egyetemes érvényű, mondanivaló:ú 
ás jelentőségű  műveket alkossunk? 

SZEMLÉR  FERENC: A benyomásom az, hogy a kérdésben tulaj-
donképpen benne van a felelet Is. Amennyiben nem érzem a talpam alatt 
a földet, akkor nem tudok elrugaszkodni tő le. Ha viszont nem ugortam 
elég magasra, akkor nem tudom megmutatni azt az er őt, amit nekem 
az a föld ad, amelybő l kinőttem ás amelybő l születtem. Ennek a kér-
désnek a megoldása lényegében, azt hiszem, igen egyszer ű . írói mun-
kámban soha nem tudtam elvonatkoztatni magamat attól a valóságtól, 
amelyben éltem, viszont soha nem tudtam elvonatkoztatni magamat 
attól az eszménytől sem, amelyet megvalósítani akartam. Nagyon egyet-
értek  Páskándival  akkor, amikor a hagyomány és az újítás közé vont 
mesterséges ellentétvonalak ellen tiltakozik. A hagyományhoz termé-
szetesen hozzátartozik mondjuk az a romániai magyar irodalom, amely 
nem most kezdődött, hanem évszázadokkal ezelőtt indult meg már a 
maga útján, s amelyet mi úgy folytatunk ma, hogy az egész európai 
irodalom ás az egész világirodalom minden lehet őségét igyekszünk 
felhasználni. Nagyon örvendek annak, hogy legtöbb írónk mégiscsak 
ezt vallja. Nálunk már régen elmúltak azok az id ők, amikor a  Sü4ô  
említette hagyományosságnak, Vagyis hagyomány őrzésnek, magyarul 
mondva konzervativizmusnak egyáltalán valamilyen sikere lehetett. Mi 
már ezen régen túl vagyunk. E pillanatban a kérdés nálunk az, lega-
lábbis én úgy érzem, ás tulajdonképpen mindig Igy éreztem, mennyi-
ben vagy elég tehetséges ahhoz, hogy megírjad azt, ami benned van, 
mert lényegében minden emberben megvan az, ami az  Iróban  is meg-
van, csak éppen az a kérdés, ki tudja-e fejezni ezt. Szóval itt a tehet-
ség kérdése is felmerül. Nem lehet a tehetséget adottnak venni. A 
tehetséget Szép lassan ki kell fejleszteni, meg kell találni a hozzá-
vezető  utakat, és amennyiben az illet ő  csakugyan bebizonyította azt, 
hogy tud valamit, és ezt mások is elismerik, akkor ebben a pillanat-
ban mégiscsak elértünk ahhoz az egységhez, amir ő l itten annyi szó 
esik. Engem itt többen is ügy aposztrofáltak, mint annak az egykori 
nagy nemzedéknek egyik tagját. Fel kell azonban hívnom a  figyelmst  
arra, hogy az az úgynevezett nagy nemzedék sem volt annyira egy-
séges, mint ahogy ma látjuk. Abban a nemzedékben volt egy hatalmas 
ellenzéki csoport, és ennek az ellenzéki csopo rtnak voltam án Is  az  
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egyik tagja. Ez az ellenzéki csoport volt képes arra, hogy a nagy nem-
zedéknek az eredményeit, a hagyományait átmentse abba a korba, 
amelyben mondjuk Páskándi Géza barátom alkot, és amelyben Ká-
nyádi Sándornak Olyan ragyogó költeményei jelennek meg, és ahol 
a legfiatalabb közöttünk, Farkas Árpád is - aki Ugyanúgy udvarhelyi 
mint án, de harminc év különbség van közöttünk - meg tudja mondani 
azt, amit annak idején a nagy nemzedék is érzett, csak a maga módján 
mondott ki. Ők már a maguk módján beszélnek, de azok, akik a nagy 
nemzedéknek az eredményeit tapasztalták és átélték, úgyanúgy át tud-
ják élni az ő  eredményeiket és a sikereiket is. Ez a mi egységünknek 
a titka. 

PASKÁNDI  GÉZA: Szerintem a modernség nem más, mint a ha-
gyomány legmerészebb, legbátrabb lehetőségeinek a felismerése. Tu-
lajdônképpen nem más, mint a hagyományból kiinduló vonalnak a leg-
távolabbi pontja. Hagyomány nélkül végeredményben modernség 
sincsen. 

Dr.  REHÁK  LÁSZLÓ: Hogyan látjátok ti Romániából az itteni szel-
lemi életet, az itteni alkotásokat, figyelembe véve azt, hogy két baráti 
államról van szó, s mindegyiknek megvan a maga sajátossága? Kí-
váncsi volnék arra a képre, amelyet a megismerés mostani fokán ké-
pesek vagytok szellemi életünkről alkotni. 

FARKAS ÁRPÁD: Az az érzésem, hogy részleteiben is lehetne 
beszélni errő l a problémáról. Ezeket a részleteket viszont meghatá-
roznák pletyka jelleg ű , pletyka színezetű  információk. Én például nyu-
godtan beszélhetek úgy a jugoszláviai magyar irodalomról, mint hogyha 
a romániai magyar irodalomról beszélnék. Nagyok a különbségek, de 
a lényeg egy. A mi kisebbségi tudatunk, mert van egy nemzetiségi 
tudatunk, nem az államalkotó néppel, hanem tulajdonképpen Európá-
val szembeni kisebbségi tudat. Európa nagy népei, a franciák, az an-
golok, a németek, nem ismerik annyira egymás kultúráját, mint ameny-
nyire mi ismerjük az övékét. Mi a kultúra-szomjazásban és -fogyasztás-
ban sokkal, de sokkal európaiabbak vagyunk, mint Európa nagy népei. 
A helyzet diktálta el őny nem válik fölénnyé, és emiatt ny űvődünk egy 
Olyan kis veteményeskertben, amelyben rengeteg mindent lehetne ter -
melni, de mi elsősorban európai növényeket akarunk termeszteni, ás 
nem becsüljük eléggé a háztájit, a háztáji jelleget. Én sem becsülöm, 
mert elkényelmesíti az embert. Kimegy a kertbe, az ajtó mellett hagy-
mát tép, salátát szed, beviszi, az asztalra teszi. Elkényelmesíti, mert 
nem fárad eleget érte. Szerintem a fensége a szellemi munkának olyan 
körülmények között, ahogy mi szellemi munkát végzünk, az, hogy nem 
kell belterjes gazdálkodást folytatni, bár ez lenne a kényelmesebb, ha-
nem igenis nagy-nagy gyalogtúrákat végezni azért, hogy szellemi po-
cakunk ne nőjjön. Persze ez így elvont és nagyon egyszer űnek is tűn-
het. A jugoszláviai magyar irodalomban nagyobb, érdesebb felületek 
vannak. Nagyobbak szerintem a kihívási lehetőségek. Nem tudom meg-
állapítani mindig, hogy mire hívnak: táncra vagy harcra? De ez el őny. 
Nálunk bizonyos fajta homogenizálási törekvések vannak. Nem stilisz-
tikai értelemben, hanem »egy fazékban egy kút vize fõjõn« alapon. 
Pedig gondolkodás nincs tusa nélkül. Itt, ebben a kis szellemi biro- 
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dalomban ez nagyobb intenzitással folyik, nagyobb ágyúkkal, illetve 
nagyobb ágyúlövésekkel, s ez, hogy úgy mondjam, izgalmasabb, szur-
kolószemmel nézve. itt jön a gondolkodás és a szellemi tevékenység 
fegyelme. Szerintem nem elhanyagolható dolog saját szellemi tevé-
kenységünknek a hasznát keresni. Gondolkodásunkban els ősorban az 
Európával szembeni kisebbségi tudatot kellene felszámolnunk ahhoz, 
hogy európaiakká válhassunk. 

GÁLFALVI  ZSOLT: Engedjétek meg, hogy hozzátegyek még va-
lamit. A nyílt kérdés nyilvánvalóan •nyílt választ követel. Mi a jugo-
szláviai magyar, irodalmat és az egész jugoszláviai magyar m űvelődési 
életet olyan jelenségnek tartjuk, amelyet mindenekel őtt sokkal alapo-
sabban és sokkal jobban kell ismernünk. Olyan jelenségnek, amelyröl 
olvasóink számára sokkal többet kell beszélnünk. Mindent meg kell 
tennünk azért, hogy a m űvészeti irodalmi közgondolkodásnak ãzok a 
valós, eleve serkentő  élesztőként ható értékei, amelyek a jugoszláviai 
magyar művelődési életben megszülettek, a mi olvasóink számára is 
kincsekké váljanak. Úgy érzem, hogy azon a nagy és különösen szelle-
mi vérkeringésen belül, amely a szocialista országokat összef űzi, 
amelynek Európa országait össze kellene f űznie, a nemzetiségekre kü-
lönösképpen  sz  a hivatás hárul, hogy - a közös nyelv adta lehetősé-
geket felhasználva - egymás jobb megértését az eddiginél hatéko-
nyabban elősegítsék. Ez nemcsak önismeretük, önmaguk gazdagítása, 
hanem Ugyanakkor azoknak az országoknak a kulturális gazdagítása is, 
amelyekben élnek. Úgy vélem, hogy a jugoszláviai magyar szellemi 
élet sakkal több hasznos tanulságot rejt magában, mint amennyit be-
lőle a magunk számára eddig értékesíteni tudtunk. A kisebbségi hu-
mánum Fábry megfogalmazásában nemcsak azt jelenti, hogy a nemze-
tiségek mindig érzékenyebbek a humánum érvényesítésére, mert jel-
legüknél fogva kisebbségben vannak, hanem azt is jelenti, hogy ezzel 
a történelmi  folyamatokban kialakult érzékenységükkel és fogéiony-
ségukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a többségi nemzetek is jobban 
magukévá tegyék a humánumnak, a mi esetünkben a szocialista hu-
mánumnak a gondolatát. A jobb együttm űködés, az értékek kölcsönös 
cseréję, a megismerés lehet őségeinket, távlatainkat, gondolkodásun-
kat gazdagíthatja, s úgy érzem, nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy 
akár a jugoszláviai, akár a romániai, akár a csehszlovákiai magyar 
szellemi élet továbbfejl ődjék. Még két dologra szeretnék nagyon rövi-
den kitérni: fogalmazásaimban igyekeztem nagyon következetesen a 
kérdést nem az irodalomra lesz űkíteni, hanem a jugoszláviai magyar 
szellemi életrő l beszélni. Úgy érzem, döntő  fontosságú tényező  az. 
hogy  sz  irodalom Igen jelentős szerepének a lebecsülése nélkül egyre 
Inkább tudatosítsuk, hogy egy nemzetiség csak akkor fejl ődhet, akkor 
állhat helyt magáért, hogyha szellemi életének skálája mindazt átfogja, 
amit egy nemzet szellemi élete átfog. Nem az irodalom ellen beszélek, 
hiszen ez a hivatásom és ez a kenyerem, irodalommal foglalkozom, 
de meg kell értenünk azt, hogy amennyiben a nemzetiségi m űvelődés 
köréből kizárjuk, vagy nem elég hatékonyan érvényesítjük a humán ás 
ugyanakkor az egzakt tudományokat, akkor a nemzetiséget bizonyos 
fokig szellemi meddőségre ítéljük és végs ő  fokon az irodalom, a m ű- 
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vészet  ellen is támadunk, pontosan megfosztjuk a továbbfejl ődés lehe-
tőségétő l. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy a kölcsön ős megis-
merés nemcsak az irodalmi m űvekre, nemcsak a m űvészi életnek a 
megismerését kell hogy jelentse, hanem mindenekel őtt mindannak, amit 
a nemzetiségek gondolkodása, szellemi élete létrehozott. A másik do-
log, amirő l nagyon röviden beszélni szeretnék: függetlenül attól, hogy 
Utánam még ki mit fog mondani, szeretném megköszönni az Üzenet 
szerkesztőségének az irántunk tanúsított érdekl ődését, azt, hogy erre 
az érzésem szerint számunkra különösképpen hasznos kerekasztal mel-
letti beszélgetésre meghívott bennünket. Szeretném elmondani azt is, 
hogy bár néha találunk bírálnivalót is az Üzenetben, látjuk azt, hogy 
a szerkesztőség küzd azokkal a gondokkal, amelyekkel más irodalmi 
lapok szerkesztő i is - nálunk is, máshol is - küzdenek. Rendkívül 
nagyra becsüljük azt a következetes törekvést, hogy ez a lap ezernyi 
szállal kötődjék ahhoz a földhöz, amelybő l kinőtt, hogy a szellemi mű-
helyek legváltozatosabb eszközeit felhasználva magába foglalja azokat 
a problémákat, azokat a kérdéseket, amelyekkel Jugoszlávia nemzetei, 
nemzetiségei ás a lap jellegének megfelel ően a jugoszláviai magyar 
nemzetiség foglalkozik. Mindaz, ami múltját, jelenét és jöv őjét jellemzi. 

SÜTŐ  ANDRÁS: Őszintén és bizonyos önkritikával visszük át, 
ugye kedves Zsolt, hogy a jugoszláviai magyar lapok sokkal többet fog-
lalkoznak romániai magyar irodalmi jelenségekkel, mint a romániai 
magyar lapok az itteniekkel. Ebben a pillanatban egyoldalúnak t űnik 
az együttm űködés. Ez a találkozó, ha már gyakorlati kérdésekre is ki-
tért, mindenképpen arra késztet bennünket, hogy ezen az egyoldalú 
érdeklődésen segítsünk. Számomra rendkívül izgalmas a jugoszláviai 
magyar irodalom mai forrongása. Például az esszéirodalmat frissebb-
nek, elevenebbnek és modernebbnek, a nagyvilág impulzusait gyor-
sabban felvevőnek tartom, ás ez miránk is nyilvánvalóan jó hatással 
lehetne. Rendkívül izgalmas a gondolat, amelyet itt olvastam valahol: 
kelet-európaiasság. Azzal kell hazamennünk, legalábbis ami engem 
illet, hogy az Igaz szó, az Új Élet és a hozzánk közelebb álló lapok 
szerkesztő ivel meg kell találnunk a módját annak, hogy ezt az egyol-
dalú érdeklődést valahogy helyrebillentsük. A könyvbehozatal ás -kivi-
tel kérdése, mert hiszen ez az alapja a kölcsönös megismerkedésnek, 
valószínű leg a mi hatáskörünket meghaladó kérdés, de hát minden 
kérdés Ott születik meg, ahol a felvet ők képtelenek ezt megoldani. 

SZEMLÉR  FERENC: A jugoszláviai magyar írók szintén önkéit 
vállalt kötelességnek érzik azt, hogy a szerbhorvát és a többi szellemi 
élet jelenségeit a maguk olvasóival megismertessék. Nekünk azt a 
lehetőséget kell kihasználnunk, hogy nemcsak a mi közös nyelvünk 
és közös irodalmunk jelenségeit ismerhessük meg, hanem rajtunk ke-
resztül ti megismerhessétek a román szellemi élet eredményeit, ás mi 
rajtatok keresztül megismerhessük a szerbhorvát irodalom jelenségeit. 
Tehát ez egy gyakorlati kérdés, amely azonban nagyon fontos, mert 
számomra semmiféle lehet őség nem nyílik arra, hogy akár Davi čót, 
akár Tadijanovićot, akár Jure Kaštelant megismerjük, hogy hirtelenjé-
ben Csak azoknak a nevét említsem, akik eszembe jutnak. Csakis raj-
tatok keresztül ismerhetjük meg Őket, akik fordítjátok ás magyarázzá- 
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tok Őket. Ugyanigy ti Sadoveanut, Eminescut, Arghezit, Sorescut raj 
tunk keresztül ismerhetitek meg. Tehát ezzel mi tulajdonképpen többet 
teljesítünk annál, mint ami a saját ügyünk volna, mert hozzájárulunk 
ahhoz, hogy nemcsak a két kisebbségi irodalom, hanem a népek, a 
nemzetek, az országok is közelebb kerüljenek egymáshoz. Azt hiszem, 
hogy ezt a munkát a jövőben is folytatnunk kell. 

PÁSKÁNDI  GÉZA: Gyakorlatilag valóban arról van szó, amit a 
kollegáim mondtak: meg kell nézni, mennyire lehet intézményesíteni, 
Személyesen intézményesíteni ezeket a találkozókat, a jelenlétet ott 
a mi irodalmi lapjaink hasábjain, hogyan lehet megoldani a könyv-
cserét, hogyan lehet hivatalosan bármilyen kevés könyvet is kicserélni. 
Ha száz könyvet küldünk a kiadón keresztül, vagy száz könyvet ren-
delünk, ez nem azt jelenti, hogy száz ember olvassa majd el. Kezdet-
ben bármilyen kis számmal is indulhatunk, mert ezt a számot nyugod-
tan meg lehet szorozni legalább tízzel, később még többel. 

Február elején neves romániai írók jártak Vajdaságban ás Baranyában. 
Közülük hatan - Farkas Árpád, Gálfalvj Zsolt, Kányádi Sándor, Páskándi 
Géza, Sütő  András ás Szemlés Ferenc - Szabadkára is ellátogattak ás 6-án 
- dr. Rehák Lászlóval, a Létünk f őszerkesztőjével együtt - részt vettek 
a lapunk által szervezett kerekasztal-beszélgetésen, majd irodalmi estet 
tartottak a Népkörben. A beszélgetés során elhangzott véleményeket, vala-
mint az fró-olvasó találkozón elmondott bevezet őt ás Összekötő  szöveget 
azzal a szándékkal közöljük, hogy olvasóinkat megismertessük jeles vendé-
geinkkel és a romániai magyar irodalom öneszmélő  törekvéseivel. 
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GÁLFAL  VI  ZSOL! BEVEZE TŐlE  

Tisztelt közönség, kedves barátaink! 

Engedjék meg, hogy Románia Szocialista Köztársaság trószövet. 
sége s egyben a jelenlev ő  romániai magyar írók nevében köszönetet 
mondjak a szabadkai Népkörnek, az Üzenet és az Életjel szerkeszt ő -
ségének a megtisztel ő  meghívásért, nagyra becsült barátunknak, Urbán 
János írónak szíves üdvözl ő  beszédéért, õnõknek a megjelenésükkel 
irántunk tanúsított hizelg ő  figyelmükért, a meleg fogadtatásért s egy-
ben baráti és családi szóval köszöntsem minden szabadkai olvasónkat. 

Barátok hívtak, barátok vártak, barátok fogadtak itt bennünket. 
Szocialista országainkat az azonos eszmények, közös célok, a köl-
csönös megbecsülés és a szoros együttm űködés tartós szálai f űzik 
össze. Olyan országból jöttünk és olyan országba érkeztünk, amelyek-
nek népe a saját kezébe vette sorsának formálását és nem mond le 
arról, hogy továbbra is a maga szándékai, törekvései, hagyományai 
szerint egyengesse jelenét és jöv őjét oly bonyolult világunkban és az 
egyenjogú népek nagy közösségében. Az író, aki a maga Sajátos mód-
ján népe lelkületének, szellemiségének kifejezője, a politikai, gazda-
sági, társadalmi téren kialakult együttm űködést a szellemi értékek köl-
csönös megismertetésének útján igyekszik bens őségesebbé varázsolni, 
az értelmi-érzelmi megértés, közeledés hídjait építve a népek, nemze-
tek, az emberek között. Szívb ő l kívánjuk, hogy mostani látogatásunk, 
találkozásaink sorozata szilárd köt őanyagként illeszkedjék be ebbe a 
hídba, erősödjék és tartalmasodjék a romániai és jugoszláviai írók köl-
csönös tiszteleten és érdekl ődésen alapuló együttm űködése s legyen 
példája annak, miként lehet az irástudóknak a maguk néha erőtlen-
nek tűnő , de mégis messzehangzó szavával hatékonyan szolgálniuk 
- a humanizmus eszményeinek vonzáskörében - a béke és bizton-
ság Európájának és világának - mindnyájunk közös álmának és törek-
vésének megvalósulását. 

Amit ma este elmondunk, felolvasunk írásainkból 5nöknek, sze-
rény mutató kíván csupán lenni a romániai magyar irodalom soksz ĺ-
nűségébő l. Irodalmunk életének mai pillanatát íróinknak az a törek-
vése jellemzi, hogy - természetesen mindenki a maga módján, m ű -
vészi egyéniségével, stílusával - minél hitelesebben, árnyaltabban és 
művészibben fejezzék ki az emberekben és az emberek közti viszo-
nyokban kibontakozó, sokszor ellentmondásos folyamatokat, mindazt, 
amit életnek, a mi életünknek nevezünk. A romániai írás sikerült alko-
tásait a közösségi gond és felel ősség hatja át, az a serkentő  hit, hogy 
van mit mondanunk és vannak, akik meghallgatják szavunkat. 
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Jugoszláviai látogatásunkra együtt jöttünk el román ás romániai 
magyar írók, a szocialista Románia nagy családjának egyenjogú tag-
jai, mint ahogy otthon is közös eszmények jegyében, egymást kölcsö-
nösen sajátos értékekkel gazdagítva fejtjük ki munkánkat. Mialatt  it  
Önökkel találkozunk, román  íróbarátaink Versecen  lépnek olvasóik elé. 
Meggyőződésünk, hogy az írónak minden tő le telhetőt meg kell  ten-
nie,  mindenekelőtt a Valóság m űvészi kimondásával, a szocialista nem-
zetek ás a szocialista nemzetiségek belső  harmóniájáért ás az egyen-
jogúság gyakorlati, maradéktalan érvényesüléséért az élet minden 
területén. 

A mi irodalmunk elkötelezett irodalom  -  szándékaink szerint 
az emberhez méltó gond és felelősség irodalma. Mai eszményeink és 
múltbeli hagyományaink, tapasztalataink egyaránt ezt az utat szabták 
ki számunkra. Európának ezeknek a tájain, a Duna mentén az évszá-
zadok során gyakran tomboltak kíméletlen, sodró ás próbáló szelek. 
Aki itt meg akart maradni, aki itt meg aka rta ő rizni magát ás azt, amit 
az idők távolából hozott ás az idők távolának tovább kívánt adni, 
annak ugyancsak erősen és  leleményesen  kellett kapaszkodnia. A tör-
ténelem íntő  tanulsága, hogy a megtartó fogódzók közö tt  milyen jelen-
tős volt ás maradt az anyanyelv, az írás, a gondolat. 

A romániai magyar  ŕrodalom  alakulását ugyanazok a társadalmi-
politikai tényezők határozzák meg, mint a testvéri román írását, a  
soksz ĺnüség  egységét valló irodalmunk azonos valóság talajából n ő  
ki. A romániaiságot éppúgy egyik megkülönböztet ő  jegyünknek valljuk, 
mint itteni társaink az anyanyelvben és Írásban a jugoszláviaiságot. 
Ezt a felismerést nem gyengíti, hanem erősíti azt az otthoniasságot 
biztosító tudat hogy a Halotti Beszéd névtelen  szerzőjétöl  Balassin át 
József Attiláig és tovább  [velő  halhatatlan sortól tanultuk az igét, örö-
költük a Szép szót, a kötelező  s tápláló hagyományt. Hisszük és vall  
juk,  hogy akkor vagyunk közös hazánk h ű  fiai, ha emberségünkkel 
együtt alkotón Ő rizzük  magyarságunkat  is. Ugyanakkor biztos vagyok 
abban, hogy a szó, amit mi, romániai magyar Írók éppúgy formálunk, 
mint jugoszláviai magyar kollégáink, ás éppúgy kívánunk továbbadni 
utódaink utódainak is, nemcsak minket rokonít, hanem ahhoz is hozzá-
segít, hogy országaink barátságát hasznosabban munkálhassuk. Min-
den múltból örökölt el ő ítélet, ordas eszme, bizalmatlanság nagyfokú 
elvszerűséget, érzékenységet ás következetességet igényl ő  kigyomlá-
lása a nemzetek és nemzetiségek közötti viszonyból alapvet ő  feltétele 
a szocialista emberség győzelmének, annak, hogy egy százötven  évvel  
ezelőtt született költőnk szavaival élve: a szellem napvilága ragyog-
hasson minden ház ablakán. Társaimmal együtt vallom, hogy ezé rt  
a célé rt  élni és írni érdemes. 

Elöljáróban ezt szerettem volna Önöknek  -  a jelzőket ismételve  
-  baráti és családi szóval elmondani. 

A továbbiakban  sz  a kevéssé hálás feladat hárul rám, hogy be 
mutassam Önöknek íróküldöttségünk tagjait. Remélni szeretném, hogy 
mindez lényegében felesleges, hiszen akik itt ma este színpadra 
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lépnek, korántsem Ismeretlenek Onõk el őtt. Könyveik, m űveik - me-
lyek közül jó néhányat a jugoszláviai magyar lapok, folyóiratok is kö-
zöltek - minden bemutató szónál hatásosabban ajánlják kollégáimat a 
közönség szíves figyelmébe. Éppen ezért csak néhány mondatra kívá-
nok szorítkozni, Inkább tájékoztató, mint értékel ő  jelleggel. A jelen
levők olyan gazdag és sokoldalú, állandóan tovább teljesed ő  élet-
m űvek alkotói, hogy a rendelkezésemre álló keretek között, bárcsak 
vázlatos portrét is rajzolni róluk, hiú próbálkozás lenne. 

Kezdjük - betű rendben - a jelenlevők lefi'atalabbjával,  Farkas  
Arpáddal. A hatvanas évek közepén, gyermekfejjel jelentkezett a ro-
mániai magyar költészetben, s ma már, két kötet után, ha a neve 
mellő l nem is kopott le a »fiatal« jelz ő , de mindenesetre mellé került 
az »érett» min ősítés is. Első  kötete Másnapos ének címen 1968-ban 
jelent meg, a Forrás sorozatban, amely az utóbbi évtizedben oly sok 
kivételes tehetség útnakindítója volt. Második kötete, a Jegenyekör 
1971-ben látott napvilágot, szinte órák alatt fogyott el, és ami verses-
könyvnél világméretekben is ritkaság, második kiadást kellett nyom-
tatni belő le. A második kiadás ötezer példányt jelentett - a kötet 
azonban változatlanul hiánycikk. Anélkül, hogy a m űalkotásnak és 
befogadójának, az olvasónak a viszonyát leegyszer űsítenók, az Ilyen 
nagyméretű  érdeklődés félreérthetetlenül arról tanúskodik, hogy Farkas 
Árpád költészete reális és konkrét, az esztétikumtól el nem választható 
emberi-társadalmi szükségletet, szebben szólva igényt elégít ki. Azok-
nak az olvasóknak az igényét, akik számára a költészet értelme azonos 
az értelem költészetével, akik a realista illúzíótlanságot nem tévesztik 
össze a kiábrándultság csömörével, a szenvedélyes józanságot a szenv -
telenséggel, a hamis eszményítéstő l való eltávolodást az eszményte-
lenséggel; akik elvesztették ugyan illúzióikat, de az illuzórikus gya-
nútlanságot nem az élet, a társadalmi cselekvés értelme iránti gya-
nakvással cserélték fel. Amikor a költ ő  egyik versében azt óvja »mi 
mítosztalan már / de lelkiismeret még» - fogalmilag is pontosan 
tömöríti alapállásának két egymással szorosan összefüggő  pólusát: az 
illúziókkal, a hamisító mítoszokkal való szakítást és a közösségi el-
kötelezettség felelősségtudatát. Farkas Árpád népszerűsége a valóság 
költészetére érzékeny költőt és a költészet valóságára fogékony olvasót 
egyaránt dicséri. 

Farkas Árpád (sz. 1944) Jelenleg Kovászna megye székvárosában, 
Sepsiszentgyörgyön él, és az írószövetség Marosvásárhelyen megje-
lenő  folyóiratának, az Igaz Szónak bels ő  munkatársa. 

Igazán nem szeretnék - miután Farkas Árpádban az illúziótlan-
ságot dicsértem - rózsaszín ű  képet festeni a romániai magyar köl-
tészet helyzetérő l és sikereirő l,  Kányádi  Sándor bemutatását mégis 
azzal kell kezdenem, hogy az ő  1970-ben megjelent, Fától fáig című  
gyűjteményes verseskötete Is csak két kiadásban tudta legalább né-
mileg kielégíteni az olvasók érdekl ődését. Bár első  versei csaknem 
negyedszázaddal ezelőtt Jelentek meg, szeretném Őt Is a fiatal költők 
közé sorolni, már csak azért is, mert azonos nemzedékhez tartozunk. 
Kányádi reprezentatív kötete voltaképpen a naivitástól a tapasztala-
tokon alapuló és szükségképpen problematikus tudásig, felismerésig 
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vezető  belső  Út sajátos költő i vetülete. Ez az Út - a megismerés 
rögös Útja - az egyszerűtő l az összetett, az ifjonti hittő l az érett 
tudás, a felhőtlen derű tő l a realitásokkal való számolás felé ível. Őszin-
tén meg kell vallanom, hogy annak idején, indulásának éveiben, ami-
kor frisseségükben, egyszer űségükben, tisztaságukban megkapó lírai 
dalait ás zsánerképeit írta, nehezen hittem volna el, hogy nem 
is sok év múltán Kányádi az egyik leginkább bölcsel ő  igényű  költő  
lesz. Rögtön szeretném hozzátenni; a gondolatiság el őtérbe kerülése 
korántsem szorította ki költészetéb ő l a valóság nyers és erőteljes szí-
neit, vonalait, ás nem feledtette el a népköltészet annak idején meg-
határozó ihletését sem. Mindez a modern költészet magasabb fokán 
szintetizálódott sajátos vonzó, fanyarságában Is tartásos lírává. Nem 
véletlen, hogy az utóbbi évtizedben Írt verseiben állandóan visszatér 
Bartok és Brîncusi neve - nem egyszer űen névként, hanem emberi-
művészi magatartásként, példaként, ihlető  motívumként. A népi gyó-
kerektő l a bonyolultan át az egyszerű ig eljutó, a folklorból alkotón 
merítve a modern kor komplexitását kifejez ő  nagy művészet vonzás-
körében formálódott ez a k ő ltészet. Mindez mindenekelőtt gondolati-
ságban és formai eszközeinek alakulásában érzékelhet ő  s emellett 
abban Is, hogy Kányádi verseiben a falu világának átalakulása ás a 
mai nagyvárosi civilizáció ellentmondásossága egyaránt benne lüktet. 
Ami ebben a vonatkozásban különösképpen jellemz ő : a faluról jövő  
költő  nem valami bukolikusnak szánt idillt állít szembe a nagyvárosi 
életforma zaklatottságával, hanem az utóbbi környezetben honos em-
ber jellegzetesen mai riadtságát szólaltatja meg. Kányádi költészete 
a maga egészében elkötelezett, összetettségében is hangsúlyozottan 
közügyi, a valóság új tartalmát gondolatilag-érzelmileg magas h őfokon 
szintetizáló líra. 

Kányádi  Sándor (sz. 1929) egy Küküll ő  menti székely faluban szü-
letett, a középfokú ipari szakiskola elvégzése után színiakadémista 
volt, majd irodalomtanári diplomát szerzett. Jelenleg a legkisebbek iro-
dalmi lapjának, a Kolozsváron megjelen ő  Napsugárnak az egyik szer-
kesztője ás számos, gyermekek számára írt verseskönyv szerz ője is. 
Kitűnő  műfordító, sikeres drámaíró, ás amikor csak teheti, világutazó, 
olyanképpen, hogy Párizsban, Stockholmban vagy éppen Szabadkán 
sem felejtheti el a Küküllő  menti Nagygalambfalvát. 

Huszegynéhány  évvel ezelőtt, azokban a rendkívül mozgalmas 
és váratlan helyzeteket teremtő  időkben Kányádi Sándort a nála évek-
kel fiatalabb  Páskándi Géza »fedezte fek. Páskándi szinte gyerekfejjel 
ismert költő  ás fiatalokat tanácsokkal bátorító szerkeszt ő  volt már - 
s később jelentős költővé, a romániai magyar irodalom egyik legsok-
színübb, legkeresőbb kedvű , nyugtalanítóan újszer ű  és vonzó alko-
tółává érlelődött. A költészetben, a novellában, az esszében és a drá-
mában egyaránt otthon van, s ha néha egyik-másik Írása vitára is in-
gerel, az biztos, hogy mindenre, amit Ír, nagyon-nagyon oda kell figyel-
nL Kereső  kutató, kísérletező  író, izgalmasan érdekes, korszer ű  mon-
danivalója és ebből kinövő  Sajátos formavilága megkülönböztetett he-
lyet biztosít számára irodalmunkban. »Legalább Európát megtanulhat-
tátok volna - mondja egyik remekm űvű, gondolatgazdag novellá- 
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jának  hőse -‚ s Páskándi írásaiból tudjuk, hogy ő  valóban megtanulta 
Európát, nem földrajzi, hanem mindenekel őtt szellemi értelemben. Ter-
mékenysége, teremtőereje, m űvészi leleménye, mondandójának gazdag-
sága lenyűgöző . Nemrég jelent meg Tű  foka cím ű  Új verskötete, amely 
- Saját szavai szerint - »tulajdonképpen regény: egy indulat, egy 
látomás regénye. Az igazi verseskönyvet épp olyan izgalommal lehet 
olvasni, mint egy bűnügyi regényt. A b űnügyi regényben a tettest fog-
ják meg, az igazi verseskönyvben a lélek legmélyét érjük tetten. S 
miközben ez a »regény« született, drámák sorozata is kikerült alkotó-
műhelyébő l, amelyek a történelem és stílusukban ugyanakkor a drá-
matörténet különböző  korszakait idézik meg, köztük két Olyan kiemel-
kedő  a'kotás, mint az etikai szépségével, gondolati mélységével, dra-
maturgiai építkezésével egyaránt remekl ő  Vendégség, a hitújító Dávid 
Ferencrő l és a Tornyot választok, az anyanyelvű  tudományosság és a 
felvilágosult gondolat erdélyi h ősérő l, Apáczai Csere Jánosról. Azt, 
hogy említett m űvein kívül még mi mindent írt az utóbbi években, 
felsorolni is nehéz lenne - elovasni azonban feltételenül érdemes. 

Páskándi  Géza (sz. 1933) Kolozsváron él, a nemzetiségi könyv-
kiadó, a Kriterion ottani fiókszerkesztőségének lektora. 

Tudom, hogy az irodalomban, a m űvészetben, a számok nem ér -
tékmérők, Sütő  András bemutatásakor mégsem hagyhatom említés nél-
kül, hogy könyve, az Anyám könny ű  álmot ígér rövid id őn belül három 
kiadásban jelent meg és már túl van a százezer példányon - az Újvi-
déki Magyar Szó folytatásos közlését nem is számítva. Ez a könyv 
volt az utóbbi negyedszázad romániai magyar irodalmának legnagyobb, 
legvisszhangosabb könyvsikere, az egybehangzó olvasói és kritikusi 
vélemények szerint megérdemelten. Írója ma negyvenöt éves, első  
írásai a negyvenes évek végén láttak napvilágot, számos novellás 
kötet, esszégyűjtemény, sokat játszott színdarab és több filmforgató-
könyv szerzője. Románia Szocialista Köztársaság Írószövetségének 
alelnöke, a Marosvásárhelyen megjelenő  Új Élet cím ű  társadalmi-poli-
tikai-m űvelődési képeslap főszerkesztője. 

Anyám könnyű  álmot ígér című  könyvének műfajáról annak ide-
jén sokat vitatkoztak, valóban nehéz lenne eldönteni, hogy mi is való-
jában: naplójegyzet, Írói szociográfia, regény, esszé, dokumentum-iro-
dalom. A felsorolt írásformák mindegyikéb ő l van benne valami, mind-
ezek sajátos ötvözete. Szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy 
Sütő  könyve lényegében írói vallomás, vallomás az elkötelezettségról 
a nemzetiség, a nép, az emberiség sorsa és a humanizmus eszményei 
iránt. Mint ahogy ugyanilyen vallomás az elkötelezettségr ő l ezt követő  
könyve, a műfajban és tárgyában látszólag eltérő  jelleg ű  Rigó és apos-
tol című, úti tűnődéseket tartalmazó kötete is. Bármilyen távolságokat 
is Jár be Sütő  András időben ás térben, a kiindulópont mindig a szü-
lőföld, az otthoni közösség, az ebbő l kinövő  gond és felelősség, amely-
nek sugarai hosszúsági ás szélességi köröknél szabályosabban hálózzák 
be az író lába elé terül ő  földabroszt Rómától Teheránig. Az állandó 
szellemi készenlét, az elkötelezett gond ás felel ősség, történelmi múlt, 
Jelen ás jövőbeli távlat egymásba játszó hullámzása, hagyományhoz 
való hűség és a napi gondokat, emberségünket vallató szigorral ás 
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igényességgel számbavev ő  fogékonyság, az el ődök és a közösség kö-
telező  erej ű  vonzása, a pusztakamarási mezei úttól a nyugat-európai 
autósztrádákig zökkenőmentesen ível ő  figyelem alakítja ki azt a sajá-
tos műformát, amelynek lényege a közügyekben - azaz: a kisebb és 
nagyobb közösség ügyeiben - való gondolkozás. Süt ő  két utóbbi 
könyvét - és nyugodtan hozzátehetjük - egész életm űvét - az a 
felismerés hatja át, hogy a könny ű  álmot csak a gondokkal viaskodó, 
eszmélkedő  ébrenlét ígérheti az embernek - a toll emberének is. 

Eddig se volt könnyű  dolgom, miközben sokrétű  életm űvek elem-
zését néhány mondatba próbáltam tömör ĺteni, Szemlér Ferenc írói 
oeuvre-jének bemutatásakor a nehézségek azonban megsokszorozód-
nak: a romániai magyar irodalom egyik leggazdagabb, legsokrét űbb, 
legimpozánsabb arányú életm űve az övé. Bármennyire is igazságtalan 
leszek a termékeny és jelentős prózaíró, a kivételes m űveltségű  ás 
tájékozottságú esszéista, a szellemes drámaíró, a páratlan invenciójú 
műfordító iránt, ezúttal csak a költ őrő l tudok néhány szót mondani. 
Szemlér Ferencnek (sz. 1906) a húszas évek elején kibontakozó költé-
szete, amely a csaknem másfél évtized el őtt megjelent Téli alma cím ű  
kötetével a m űvészi érettség és összegezés kivételesen termékeny 
szakaszába lépett, a legfinomabbra csiszolt gyémántkristály vonzó ra-
gyogását, keménységét, sokszín űségét és tisztaságát idézi emlékeze-
tünkbe. Klasszikus veret ű  költészettel van dolgunk a szó legjobb ás 
legteljesebb értelmében. A klasszikus veret ebben az esetben a forma 
játékos könnyedségében is szigorú fegyelmén túl mindenekel őtt a 
harmóniát jelenti, azt a harmóniát, amely a m űvészetben csak a való-
ság tényeivel való könyörtelen és férfias szembenézés eredménye le-
het, azt a harmóniát, amelyért mindig, újra és újra meg kell küzde-
nünk, amelyet csak az emberi elme ás értelem mindig rendet és rációt 
kereső  ereje teremthet meg. Ebben a harmóniában a leszúrt életta-
pasztalat és életbölcsesség, a világgal ás önmagával viaskodó lélek 
fegyelme, a féleimektől és szorongásoktól sohasem szabaduló, de azo-
kon éppen felismerésük és bevallásuk révén mindig felülkereked ő, a 
megismerés veszélyes kalandját minden idegszálával átél ő  ember ke-
servesen megszenvedett fölénye kristályosodik M. A lét végs ő  kérdése-
inek emberi kérdőjelei Szemlér költészetében nem elvontságot és még 
kevésbé metafizikai életidegenséget eredményeznek. Válaszainak ér-
zelmileg ás világnézetileg-gondolatilag egyaránt átélt dönt ő  eleme az 
elkötelezettség tudatosulása, szervessé válása; az elkötelezettségé az 
alkotó, termékeny, hasznos élet, a közösség, a nép, a szül őföld iránt. 
Annak az emberileg-esztétikailag egyaránt rendkívül vonzó, klasszikus 
költői harmóniának, amelyre már utaltam, éppen ez az egyik megkü-
lönböztető  vonása. Ez a harmónia nem olümposzi fölény és megnyug-
vás - a vergődő , kétségekkel kuzdő , szaggatottságaival szembenéz ő  
ember nagyon is emberi, világnézeti gyökérzet ű , kiharcolt bölcsessége. 
Sokat kellene még mondani Szemlérről, elégedjünk meg ezúttal azzal 
a bizonyossággal, hogy az Ő  esetében ,a költő  szó mellé minősítő  jel-

zőt illeszteni már felesleges. 
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ÖRÖKSÉG 

DÉR  ZOL  TÁN  

TONCS  GUSZTÁV PET ŐFI-TANL'LMÁNYAI 

Toncs  Gusztáv igen nagy reményeket f űzött Petőfivel foglalkozó  mun-
kái'hoz.  Hátramaradt iratai között két vaskos dossziét töltenek ki a 
költő  műveirő l készült jegyzetek s a kiadatlan tanulmányok. Különösen 
a versek  fő ldolgozására  fordított nagy figyelmet. E dossziékban meg-
őrzött följegyzések arra vallanak, hogy  Toncsot  1887-tő l a húszas évek 
derekáig,  tehát  mintegy harminc éven át kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal, de szinte állandóan foglalkoztatta  Petőfi . Munkája határozott 
módszerességet mutat, s arra vall, hogy rendkívül tüzetesen, sok szem-
Pont szerint szinte  »felgõngy6lítette« Petőfi életét és  műveit.  Az élet-
rajzi följegyzésekbő l részletes naptárt készített. Arról, hogy mikor hol 
járt  Petöfi,  mely verseit hol írta, hol datálta. Sok jegyzet szól a szül ők-
rő l, a származás kérdéseirő l: hol született, milyen vallásban n őtt föl, 
kik voltak a szülei, ősei? 

Némi egyszerűsítéssel a két dosszié anyaga két alapszempont 
szerint  különíthető  el. Az egyik csoport a körülményekrő l, a korról, a 
társadalomról való tudást gy űjti össze, a másik a belső  adottságok ada-
tait. E két csoporton belül sor kerül a költ ői pálya külső  eseményei-
nek,  az  eszmei hatásoknak a fölmérésére, valamint a költő  eszméinek, 
hajlamainak, érzéseinek a tanulmányozására. Található itt vázlat és két 
dolgozat Petőfi szerelmei rő l s a szerelmes versekrő l; külön dolgozat 
a költő  tárgyköreirő l; az életrő l és a halálról vallott gondolatokról; a 
költő  képzeletéröl,  képeirő l stb. Nem túlzás, ha azt mondjuk:  Toncs  
a Petőfi-mű  problematikájának  sziinte  egész szövevényét tanulmányozta. 

Érdeklődése az idők során alakult, módosult. Az 1888-ból szárma-
zó dolgozat még az élet és a halál eszméjének a versekbő l  kiolvasható  
mozzanatait veszi számba. Később a költő re irányul a figyelem, végül 
pedig egyéniségére, amelynek átvilágító jellemzésével  Toncs  az egész 
életm ű  jellemzését véli megoldani. Készülődésének  -  a jegyzetek ta-
nulsága szerint  -  nagy lendületet adhatott  Ferenczi  Zoltán 1896-ban 
megjelent három kötetes Petőfi-életrajza. Alapos jegyzeteket készít a 
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könyvről, főleg a költő  származására, gyerekkorára vonatkozó adatokat 
jegyzi szorgalmasan. Itt-ott kritikusan is. F őként ahol a tények s a 
jellem alakulásának kézenfekvő  összefüggéseit Ferenczi nem ismeri 
föl. Toncs Viszont éppen erre készült: az egyéniség fejl ődésének Ok-
szerű  magyarázatára. Annak megfejtésére, hogyan, miféle küls ő  erők 
és belső  adottságok révén emelkedett az egyszer ű  mészáros fia a 
világirodalom első  vonalába. 

Az irodalomtörténész Toncs ritkán elmélkedik, de az egyéniség 
alakulásának rajzához készülve, némely jegyzete szerint, végig kellett 
gondolnia az ember, az egyéniség alakulásának végső  kérdéseit is. 
Azt, hogy az egyéniség mennyiben »születik» s mennyiben »terméke» 
a kornak. S jóllehet vizsgálatát szociológiainak nevezte, az egyénisé-
get a külső  és belső  erők összhatása révén létrejött »eredménynek» 
tekintette. S ebben a kölcsönhatás hangsúlyozása ugyanannak az ösz-
tönös és józan fölfogásnak a bizonysága, mellyel más tanulmányaiban 
is találkozhatunk, s amely sokszor szinte dialektikus megoldásokra 
képesíti Őt. 

Nemcsak érezte, de tudta is, hogy a XIX. század költészetében a 
műfajok szerint való megközelítés egyre kevésbé vezethet célhoz. Az 
egyéniség kategóriájához is azért ragaszkodott, azért becsülte sokra, 
mert gyújtópontnak vélte, amelyben a forma s az életrajz tényei össze-
futnak. Egyik kéziratos  Téjékozásában  így ír erről: »Minden költő i alko-
tás a költői egyéniség kifolyása, az egyéniség pedig részint a benne 
rejlő  erőket, részint a 'körülmények által benne keletkez ő  hatásokat 
tartalmazza. A költemény Okozat, az egyéniség ok. Ügy járunk tehát 
el, hogy Petőfit vizsgálván mint dal-, óda- stb. költőt, e költeményeinek 
sajátságait egyénisége sajátságaiból fogjuk leszármaztatni.« Ily módon 
- véli Toncs - nem más m űvekbő l elvont normák szerint, hanem 
aszerint mérheti Petőfi műveit, hogy önmagukban milyenek. Hiszen az 
ember nem szorítható müfajokba. »Ma csak egy m űfaj van különbőzö 
címek alatt, a lírai 'költészet.» Ez az állítás - Toncs szerint - Petó-
fire különösen érvényes, mert Ő  semmiféle szabálynak nem vetette alá 
magát. Tehát a müfajokat csak 'm űformának tekintve óhajtja vizsgálni, 
Vagyis aszerint, milyen sikerrel tud bennük a költ ő  szelleme érvénye-
sülni. Olyan fölfogás ez, melynek ihajiékonysãga még ma is szem-
beötlő . 

Semmi kétség: legtöbb becsvággyal s legszorgalmasabban Pető-
fi egyénisége cím ű  tanulmányán dolgozott. Ennek 1888-ban egy válto-
zatát már meg is írta. E dolgozat tartalmának rövid ismertetése sejtet-
heti, miről is szólt: Egyénisége megértésének kulcsa. - Életpályája egy 
képben. - Egyéniségének sokféle felfogása. - Alakja. - Ěrzékenysě-
ge. - Saját nyilatkozatai érzékenységéről. - Derült és komoly hangu-
latai. - Impressziók. (Példák.) (Megnyilvánulásai a küls őségekben.) - 
Gyors elhatározása és cselekvésmódja. (Példák.) - Képzelete és értel-
me. Elvei, világnézete. - Onérzetessége, függetlenség- és szabadság-
érzete. - Szeretete és gyal őlete. - Petőfi jellemének pozitív iránya. 
- A tettek embere. Rajta van az ifjúság bélyege. 
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Annyi ebbő l a tartalomjegyzékb ő l Is sejthető , a teljes szöveg alap-
ján pedig tudható  is,  hogy  Toncs  Petőfi egyéniségérő l alkotott koncep-
ciója lényegében megegyezik kora Pet őfi-képével, s eredetinek csak 
annyiban mondható, hogy az egyéniség Ismert tulajdonságait a versek-
bő l vett sok-sok idézettel, fölismeréssel igen részletesen rajzolja ki. 

Ezzel a dolgozattal azonban elégedetlen lehetett, mert utána még 
sokáig gy ű jtötte az adatokat egy nagyszabású Új kifejtés számára. Fi-
lológiai, kronológiai táblázatók, tárgykör szerinti vizsgálatok eredményeit 
szerette volna egy logikusan  fölépített  műben hasznosítani. Ez a m ű  
azonban érett formában nem készült el. Ami elkészült s megjelent  -  
lesz még róla szó  -‚  nem ugyanaz, amely a tervezetekben megva-
lósulni készült. 

Eredményeit illetően értékesebbnek véljük azokat a tanulmá-
nyait, melyek Petőfi képzeletérő l szólnak. Ezekb ő l egy rövid részlet 
nyomtatásában is megjelent (Szabadkai Hírlap. 1887. november 20. 47. 
szám), de ennél jóval fontosabb az a mindmáig meg nem jelent, kéz-
iratos dolgozat, melyet az alábbiakban közlünk. Ez Szintén korai, 1887-
ben íródott, de sok találó észrevétel található benne, s olyan sajátsá-
gokra figyelmeztet, melyeket azóta föltárt ugyan a  Petöfi -irodalom,  
Toncs  idejében azonban még többé-kevésbé újdonságnak számítottak. 

Az elméleti apparátus itt sem hivalkodó, de igen átgondolt. KI-
fejti, hogy mit ért képzelet alatt, s mik e fogalom összetev ői. Ennek 
során beszél a szemléletrő l, annak elemeirő l mint a képalkotás alap-
jairól. Aztán a képzettársításokról, az eszmekapcsolatokról s az érzé-
seknek a képzeletre tett hatásairól. Mai megítélésünk Szerint is lénye-
ges  összetevăkrő l. Toncs  nagyon jól tudta, s hangsúlyozta is, hogy a 
szubjektivitásnak a költ ő i képekben, leírásokban milyen fontos a szere-
pe. Különösen Petőfi esetében, akit eredendően lírai természetnek tart-
ván, eszerint igyekezett megérteni és jellemezni is. Erejét is szub-
jektivitásában, annak merész, eredeti, sokszín ű  megnyilatkozásában 
jelölte meg, s értelmi fegyelmét  -  bizonyára Gyulai nyomán  -  Ara-
nyénál  alábbra  Is becsülte. 

A megjelentek láthatóan alkalmi cikkek, nem valamely tudomá-
nyos föladat megoldása miatt készültek, hanem jubileumra, s így nem 
a művekkel foglalkoznak, hanem a jelenséget  méltatják.  Az 1923-as 
centenárium során, mikor a magyarság  akklimatizálódását  az új állam-
ban épp hogy elkezdte, érthet ő  okból  Toncs  Is a magyarság reprezen-
tánsaként méltatta Petőfit: emberség és magyarság eszméinek zseniális 
összegezőjeként. Azt ekkor sem hallgatja el  Toncs,  hogy Petőfi köl-
tészete »maga az élet, maga  avilágc,  tehát e költészet kivételes gaz-
dagságát, de legnagyobb nyomatékkal zsenialitásának er őt adó szerepét, 
nagyságának bátorító, fölemel ő  szépségét  hangsúlyozza. (Bácsmegyei  
Napló. 1922. december 31.) A vajdasági magyar é rtelmiség akkori 
közérzete ilyen cikket kívánt, ilyet Sürgetett szinte könyörögve a topo-
lyai A Hét szerkesztője is. Cikket, mely a többi néppel való testvériség 
jogát s a magyarság lehetőségét a legtisztább példa fölmutatásával 
tudja igazolni.  »Petöfi  a mi hitünk, reménységünk, oltalmunk, erős vá-
runk, csak  igazi  magyar és emberi  szívvel  s megértéssel hallgassunk 
szavára. Petőfi a magyar  szellemnek  Inkarnáció Ja és  egybeolvadása  
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az egyetemes emberi szellemmel, amelynek ragyogásából a magyar 
vonást, amelyet ő  adott neki, többé soha semmiféle hatalom nem tő rő l-
heti M. (A Hét. 1923. február 18.) 

Ez bizony nem tudomány már, hanem publicisztika, annak is re-
torikus kissé, s ha fontos, Csak azért, mert kortörténeti adalék. A sok 
éven át gyűjtött anyag s az előmunkálatok gyümölcsének inkább az a 
tanulmány tekinthető, amely  Petőfi címmel a Szabadkán 1923-ban 
megjelent Petőfi-Naptárban látott napvilágot. Ám ez a tanulmány sem 
összegezése az előzményeknek, hanem - bizonyára az alkalom kíván-
ta, hogy ilyen legyen - inkább népszer űsítő  pályakép. A versekre 
támaszkodva beszél a költő  szüleiről, a költő  irántuk való érzéseirő l. 
Beszél a gyermekkorról, a versekr ő l, melyek ebbő l az élménykörböl 
származnak. A szabadság és dicsősségvágy korai megnyilatkozásai-
ről, a vándorlás éveiről, aztán a költővé ért Petőfiről. S ettől kezdve, 
noha tovább is az életrajz folyamatát követi, már a költészet esemé-
nyeit sorolja: a bordalokat, az úti jegyzeteket, a hazafias verseket, táj-
verseket stb. Igy Jut el a szerelmi lírán át a tet őpontig: a nagy sze-
relmes versek és politikai költemények magaslatáig. 

Ismertetésünk szükségképpen egyszer űsít. Ha részletesebb lehet-
ne, kitüntetné, hogy Toncs ismeretterjeszt ő  munkájának szerénysége 
nagy szerkesztői ügyességet rejt. Ez a dolgozat ugyanis, miközben a 
versek révén életszer űen tükrözi az életrajz drámai folyamatát, a köl-
tő  élményeiről szólva egyéniségérő l is közli, ami az élményt kifejez ő  
vers megértéséhez szükséges. Osszetett ás átfogó pályaképet ad tehát, 
no(a előtérben végig a költő  élete áll. Pályaképet, mely minden fonto-
sabb adatot közöl, minden fontosabb élménytípusról ás m ű ről beszél. 
Esztétikai elemzésbe nem mélyül, de éreztetni tudja a tüneményes je-
ienség jelentőségét. Arányosan, lendületesen, az anyag fölötti uralom 
biztonságával, s hangjában Is kevésbé retorikusan, tehát tisztábban, 
mint az előbb említett újságcikkek. Új tudományos fölismeréssel nem 
szolgál ugyan ez a tanulmány sem, de rendelkezik az ismeretterjeszt ő  
munkának egy ritka sajátságával: szerényebb, mint â tudás, amely 
mögötte rejlik, s tartalmasságában föl-fölvillan a lepárlás el őtti bőség 
gazdagsága is. 
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TONCS  GUSZTÁV 

PETŐFI KÉPZELETE 

Amíg a pszichológusok s Utánuk az esztétikusok a képzeletet önálló 
tehetségnek tekintették, mely mint isteni adomány a megismerésnek 
alája nem esik, a költői m űvek keletkezéséről hű  képet adni nem 
lehetett. Mert abba a sejtelmes tehetségbe, mely a leikesülést akkor 
hozta létre, mikor akarta képeket úgy teremtett, mint neki tetszett, 
bepillantani nem lehetett; küls ő  lény volt az, perszonifikáció, tehát 
emberi alkotás, melynek az ismerő  elme önálló létet tuIajdonitot. 
Ilyen csalódásnak az emberi elme már régen is ki volt téve, nemcsak 
a pszichológia terén; a nyelvtudomány terén a nyelv eredetének és 
sok részt a vallások eredetének kérdésében hasonló képzeleti lények-
kel állnak szemközt a tudósok, kiirtásukra törekszenek; de mivel az 
elme éppen a természetében rejl ő  tévedésekhez ragaszkodik legjob-
ban, törekvésüknek nem mindig van kellő  sikere. 

Manapság a képzeletet önálló lénynek nem tekinthetjük, hanem 
a képzettársulás egy módjának, mely bizonyos, eddig nem ismert fizi-
ológiai folyamatokhoz kötve, akképpen jön létre, hogy a meglev ő  szem 
léleti elem alapján a képzeteket feldolgozza, átalakítja, formálja, egy -
szóval újraalkotja. Az, ami úgy jelenik meg elménkben a visszaidézés 
által, amiként oda bejutott, a képzeleti munkán nem ment keresztül; 
ellenben az, mi át van alakítva, más képzetekkel összekötve, az ere-
detiektől elválasztva, a képzelet kohóján át új alakban lép fel: a fan-
tázia működésének nyomát viseli magán. 

E lelki működésben két fontos tényt lehet észrevenni: az anyagot, 
melyet a képzeleti munka feldolgoz, és a szabadságot, mellyel feldol-
gozza. A feldolgozott anyag nem más, mint az eleven és a potenciális 
tudásban felhalmozott szemléleti elem. A képzelet erre van utalva, s 
mondhatjuk, hogy a képzelet egyetlenegy Új szemléleti adatot nem 
teremt, csak azt, ami a szemléletben már adva van, feldolgozza. A 
képzelet létrehozta például a szárnyas ló képzetét, ez Új képzet volt, 
mint egész, de részeiben (szárny és ló) már a tapasztalat által ada-
tott; így hozta létre a léghajó képzetét (a repülés, a lég és a hajó 
képzetéből); a képzet maga, mint fantáziai alkotás, új, eredeti; de 
részeiben csak Olyan, melyet a valóság nyújtott. Ugyanilyen eredményt 
látunk a költemények fejtegetésében is: Petőfi A ledőlt szobor c. köl-
teménye részeiben éppúgy a valóság által adott szemléletb ő l áH, mint 
az Ambrus gazda c. zsánerképe vagy a János Vitéz gyönyörű  tündér-
országa. A képzelem korlátoltsága abban áh, hogy Új szemléleti ele-
met nem alkothat. Rokon jelenség ezzel egészen az, ami az álombeli 



képekre nézve áh; minden álmunk visszavezethető  azon szemléleti ké-
pekre, melyek valamikor - akár tudunk róla, akár nem - tudatunk-
ban voltak. Ennyiben az álomképek is korlátoltak. 

De mily néptelen tér áll a képzelem el őtt a szemléleti anyag 
feldolgozásában. A képzelem itt szabad, nem akadályozza semmi, tör-
vényszerű  kapcsolatokat a képzetek közt éppen Úgy hozhat létre, mint 
törvényteleneket, életképeket éppen ügy alkothat, mint mesebeli lénye-
ket, regés országokat, szép ás torz alakokat; a tárgyakat kicsinyítheti, 
vagy nagyíthatja, vagy másokkal összkapcsoihatja. Ily sajátságos mun-
ka közben s által keletkezik minden m űvészi alkotás. A fantázia hozza 
létre a tanulmányfejeket éppen úgy, mint az él ő  vagy élt alakok szob-
rait; a valóban létező  vagy csak kigondolt tájak képeit; a hangok har-
móniáját s a költői alkotások számtalan faját s módját az egyszer ű  
mesétő l kezdve az epikai s drámai alkotásokig s az egyszer ű  leirástól 
a magas röptű  ódákig. 

Szabadsága dolgában a képzelem hasonlít az álomképekhez. Ki 
volna merész, hogy az álomképek tarkaságát lerajzolja? Ki az a m ű-
vész, ki az álmodó lélek alkotásait elevenségre s a képek százféle-
ségére utolérheti? Az álomképek a tér és id ő  korlátain túltéve magukat, 
végtelen szabadsággal csapongnak s ami előbb szép angyali alak 
volt, a másik pillanatban Ördögi torzalakká idomul, a szép róna kietlen 
erdőséggé változik, s a barátságos alakokat félelmes arcok váltják 
fel. E tarkabarka képek keletkezésének törvényszer űségét még eddig 
alig ismerjük, de hogy hasonlóságukat a képzeleti jelenségekkel ész-
revegyük, törvényszerűségükre nincs is szükségünk. 

A képzelet korlátoltsága és szabadsága mnden költ őnél más és 
más, aminthogy minden embernél is az. A korlátoltság mutatja a szem-
léleti elem gazdagságát, mely fölött a költ ő  rendelkezik. Minél nagyobb 
a szemléleti elem, annál nagyobb változatossággal alkothat a költ ő . 
Képeinek sokasága, találósága, újsága jelentékeny részben ett ől függ. 
Ellenben szabadsága mutatja legjobban, hogy a feldolgozó szellem 
mennyire rugékony s eredeti a szemléleti elem változatos feldolgo-
zásában. Az ässzekapcsolások változatossága ás újsága adják meg jó 
részét a kötlői eredetiségnek is. V&räsmartynak a gazdag szemléleti 
elem folytán változatos alakjai, b őséges képei $ szfngazdag nyelve 
van, az Ő  képzelete buja, gazdag s term ő  képzelet; már a nyomába 
lépő  Garay színtelen nyelvvel, élettelen s csak modeNszer ű  alakokkal 
dolgozik. Hasonlítsuk össze a szalonpoéták nyelvét Pet őfi ás Arany 
nyelvével, szemléleti képeit szemléleti képeikkel, az utóbbiakban 
gazdag kincses bányára találunk, amazokénak színtelensége ás so-
ványsága pedig méltán visszatetszenek. Amely költ ő  gazdag szemlé-
leti elemre akar szert tenni, nagy írók olvasásából ne induljon ki, ha-
nem a természetből, mert csak élettelen másoló lesz; a természet el-
lenben kincses ház, melyből az élénk megfigyelő  gazdagon megra-
kodva térhet vissza mindig. Az igazán nagy 'költők, kłk bőséges fan-
táziával dicsekedhettek, a természetnek nagy kedvel ői voltak. Csak 
az angol Burnst, a francia Hugo Viktort, a német Göthét ás Leunaut 
s a magyar Petőfit s Aranyt említjük fel. 
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A pszichológusok és esztétikusok különbséget tesznek a töké-
letlen és tökéletes képzelet közt, amazon értvén a mindennapi gon-
dolkozók és a tudósok 'képzeletét, emezen például egy Shakespeare 
képzeletét. A képzelet e két faja közt bizonyára nem min őségi, ha-
nem foki különbség van. Ugyanis mindkett ő  szemléletekkel dolgozik, 
az anyag tekintetében mindkett ő  korlátolt s a feldolgozást illet ő leg 
mindkettő  egyaránt szabad. Nagy különbség van azonban közöttük 
arra nézve, hogy a tárgyak hatásait mily er ővel fogadják magikba, 
mily erővel összpontosítják, s mily világossági fokkal bírják Őket 
visszaidézni. tppen olyan a különbség köztük, mint kisebb és maga-
sabb fokú értelem között. Képletesen szólva az utóbbi jobban belát 
a dolgok viszonyába, mint az el őbbi, de azért lényegben teljesen meg-
egyeznek egymással. 

A tökéletlen képzelet a tárgyak hatásait csak részletekben fogja 
fel, lassabban s gyengébben összpontosítja, míg ellenben a tárgy ké-
pének a visszaidézése az eredeti érzet elevensége mögött végtelenül 
elmarad. Ez a képzelet a gondolkodó elme képzelete, mely a tárgya-
kat logikai vonatkozásaikban veszi észre, s nem a m űvészé, ki a tár-
gyat észrevenni, szemlélni akarja, azért maga elé képzeli s arról le-
másolja. 

Mit jelent az, a tárgyat teljesen észrevenni? Befogadni a lélekbe 
minden legkisebb mozzanatában, a hatásoknak kaput tárni, hogy a 
lélekbe benyomuljanak, s maradandó eredményt hozzanak létre; de 
ugyanaz alatt az idő  alatt a lélek is belemerül a tárgyba, beleszege-
ződik mélyébe, hatásait magába fogadja nemcsak passzíve hanem cse-
lekvő leg, egy szóval a tárgyat mint egészet felfogni: ez a tárgy teljes 
észrevétele. 

S mit jelent az: maga elé képzelni a tárgyat, személyt? El őttünk 
nincs a tárgy, nincs a személy, sem képmása egyiknek sem, s mi 
mégis magunk előtt látjuk  Oly elevenen, mintha érzékeinkkel szemlél-
nők. Az önnön magunkból, központi izgatás által kivetített képet Oly 
elevenen vetítettük ki, mintha nem központi izgatás, hanem küls ő  
tárgy hatása folytán vetítettük volna ki. A nagy költ ők, mikor alkotnak, 
alakjaikat, tárgyaikat ily elevenen szemlélik, képzelik maguk elé, mint-
ha az ott volna el őttük, nem pedig csak lelkükben élne Oly  elevener1 
a kép. A festő  az alakokat, tájakat, arcokat, a zenemüvész a hangok 
harmóniáját képzeli ily elevenen. S az egész pszichikai folyamat tény-
leg azon alapszik, hogy a képzet, akár összetétel, tehát képzeleti úton, 
akár előbbi szemlélet által keletkezett is, az eredeti érzet elevenségé-
nek fokára elemkedik. E jelenség, bármily csodálatosna'k t űnik is, lénye-
gében azonos, vagy legalább azonos sajátságdkat mutat fel az álom-
mai, a vízióval s az őrültség egyik nemével. Ugyanis az álomkép Oly 

elevenen jelenik meg el őttünk, hogy - alvásunk alatt - valóságában 
egy cseppet sem kételkedünk, sőt az előttünk lefolyó eseményeknek 
magunk is részesévé leszünk, beszélünk, hallunk, látunk, mozgunk, 
mintha éber állapotban volnánk. Az álomkép e csodálatos elevensé-
gében az eredetileg szemlélt dolgok képzetei Oly világossági fokkal 
jelennek meg, hogy valóságukban mit sem kételkedünk. Éppen úgy 
van látomásával az, ki vízióban van. El őtte nincs alak, tárgy vagy 
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sźemëly,  de a betég látja, kezét s żorĺtja, beszélget hozzá, nevetgél 
vele, azután elbúcsúzik tőle - abban a hiszemben, hogy Ő  való 
alakkal szórított kezel, beszélgetett vagy búcsúzott el t őle. Egy önma-
gából kivetített képet való érzetnek gondol, mert a képnek elevensége 
oly nagy, mint a szemléletben. A  müvészeknél, kiket a természet ele-
venebb képzelettel áldott meg, a vízió nem ritka jelenség. Egy festo, 
ki később megőrült, az egyszer látott arcot csupán képzelete után 
le bírta híven festeni. Geothériëk egy alkalommal az a víziója volt, 
hogy önnönmagával találkozott. Vagy a nagy m űvészek képzeletük 

erejénél fogva kitűnően tudják ábrázolni a vízióban levőket, mint pél-

dául Arany János Bor vitézében,  Goethe ErIkőriigkéjében, Arany János 
E/téli párbajában. Mit mondjunk végül azon szerencsétlenekről, kik-

nek Č rültséguk abból áh, hogy alakokat képzelnek maguk elé s azt 
való lényeknek gondolva, velük cselekvéseket folytatnak. Igy a való-
ságos rajongásban szenvedők földöntúli, mennyei alakokat látnak, S  

velök cselekvő  viszonyban képzelik magukat; a szerelmi búbánatban 
megőrültek valamely bábot imádtak kedvesük gyanánt, mert kedve-
sük képét, melyet magukban látnak, oly elevenen látják, hogy ,  rajta 
kívül mit sem vesznek észre. Bármint vélekedünk is e megdöbbent ő  
jelenségekről, az, hogy a zseni és az őrültség közel állanak egymáshoz, 
megingatni nem lehet. Szomorú tapasztalatok bizony ĺtják s elsősor-

ban azok a költők, kik megőrültek. Kemény Zsigmond, Bajza, Keré-
nyi a magyar írók közül; a boldogtalan Lenau a német írók közül. 
Lenauról mondják, hogy betegségének kitörése el őtt »költészetének 
Összes ‚komor, rettentő  képei kísértetekként vették körük (Élete. 192. 
0.) Továbbá Moliére hipochondriája, Széchenyi őrülete, Comte Ágost 
tébolya - mind e szomorú adatok a lángész és a téboly közt lev ő  
rokonságra. Különösen jellemző  a költöknél, kiknél a már el őbb jelent-

kező  hallucinációk s víziók a bekövetkezhet ő  őrültség jelei. Csak egy 
kis megzavarása a természet rendes folyásának s bekövetkezett. Érde-
kes ás pszichikai bizonyságot adó tény, hogy a lángesz ű  Írók az őrül-

teket oly kitűnően ábrázolják. Például Arany János az Ágnes asszony-

ban, a Tetemre hívásban; Shakespeare a Lear királyban és a Hamlet-

ban; s a sok közt Petőfi is Az Őrültben. 

Kérdés azonban, hogyan van, hogy oly kit űnő  írók, mint Arany, 
Shakespeare, Goethe, Schiller, Hugo Viktor  sz  őrültséget elkerülik? 
A véletlenségnek vagy talán egyéb körülménynek kell tulajdonítani. 
»A közönséges érzelem - mondja DuPrel egyik munkájában  (Psycho-

logie der Lyrik.  13. o.) - a zsenit és a tébolyt hajlandó két széls ő-

ségnek tartani; azonban a pszichiátria rokonságukat bizonyítja. A té-
bolyodottak is gondolkoznak, de nem> tudják, hogy gondolkoznak. Ter-
mészetesen az őrültségben valamely képességnek beteges elfajzá-
saról van szó, ami közte és a zseni közt közös Ismertet ő  jegy, miután 

ennél a művészi terméléstiez szükséges képességek egyensúlyának 
létezni kell Shakespeare, mivel benne ezen egyensúly csodálatos foka 
megvan, s nem, mert az Őrültséghez közel állott, mutathatta be a Lear 

királyban az őrültséget, olyképpen Maudslay kénytelen beismerni, „hogy 
a téboly valódi Okairól oly trágédiából, mint a Lar, többet tanulhatunk, 
mint míndobból i  amit itt tudományos formában íratott." Egy másik író 
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pedig azt mondja: „Csak a teljes összhangban fejlett zsenik élvez-
hetik azt a magasabb lelki életet, amely egy  Schillernek,  egy Arany 
Jánosnak, egy Kantnak adatott átélni." (Oláh Gusztáv: Lángész ás 
elmekór).  

Taine,  a nagy francia író Shakespeare képzeletét tökéletesnek 
nevezi (Az angol Irodalom története, II. kötet), s kimutatja, hogy mind 
az objektív tárgyak, mind a szubjektív állapotok felfogásában és kép-
zelésében egyaránt a legmagasabb fokú. A tárgyakat a legkülönbö-
zőbb szempontokból könnyűséggel fogja fel, de éppen oly könnyű-
séggel utána is képezi; a kifejezés és gondolat nála fedik egymást, s 
mindig egymásra találnak, ha javít, sohasem a kifejezést javítja, ha-
nem a gondolatot változtatja meg. Mi Arany János képzeletét a nagy 
brit író képzelete mellé merjük állítani, jól tudjuk, hogy  sok  különbség 
van közöttük, de tökéletesség dolgában Aranyé a Shakespeare képze-
letének mit sem enged. A tárgyakat ő  is a maguk egészében fogja fel, 
s éppen úgy a maguk teljes egészében képzeli el. Ez az oka, hogy 
oly kitűnő  alakokat teremt, melyek a világirodalomban is ritkítják pár-
jukat. Szubjektív állapotait is éppoly tökéletes séggel szemléli s adja 
vissza képzeleti alkotásaiban. De Shakespeare képzelete rohamosabb, 
áradozóbb ‚képet képet után hengerít tolla alá, egy gondolatot három-
szor-négyszer ismétel, s képei oly megdöbbentőek, mint egyetlen íróé 
sem. Arany János nyugodtabb természet ű , idegalkata melankolikus, 
felfogása tárgyilagosabb, képei, ha rohamosak is, sohasem elrohanók, 
Olyan  szilárda'k,  mint a szikla, mely évezredékre szól. Shakespeare ér -
zelmei rögtön szenvedéllyé nőnek, azért félelmesek, Aranyé csendes 
folyású, de annál mélyebb. Shakespeare rohamosan, Szinte megálla-
podás nélkül alkot, ontja ki magából nemcsak a remek képek és gon-
dolatok hosszú sorozatát, hanem a m űvek nagy csoportját is. Arany 
ellenben sokszor  révedezlk,  a tárgyát  meghánja-veti, néha háromszor 
is újra kezdi (Toldi szerelme, Daliás idők, Buda halála, Csaba trilógia), 
de ha tárgyát megragadta, hatalmas képzelete teljes fényével egyszerre 
megalkotja. Az ő  képzelete, ha másként alkot is; mint a nagy brit író, 
éppen oly tokéletes, mint ezé. 

Shakespeare és Arany összehasonlítása arról gy őz meg bennün-
ket, hogy a nagy szellemek 'képzelete a tárgyi és a szubjektív világ 
jelenségeit egyforma erővel fogadják magukba, képzelik el költő i ihle-
tettségükben; az összes jelenségeket egyszerre látják, s nekik errő l 
a szemléletrő l csak  másolniok  kell alakjaikat s tárgyaikat. Mi azonban 
azt hisszük, hogy nem minden tökéletes fokú 'képzelet ilyen  kettós  
irányú, van Olyan is, mely vagy az egyik, vagy a másik csoportra vo-
natkozhat egyedül. A nagy epikusok, akiknek képzelete a küls ő  világ 
jelenségeibe hatol be mélyen, rendesen gyengébb  lírikusok,  a nagy 
lírikusok pedig, mivel képzeletük részint inkább a bels őre irányul, 
részint a belső  állapotok  -  indulatok, szenvedélyek  -  befolyásolják, 
rendesen gyenge epikusok. A nagy drámaírók képzeletének mindkét 
irányban ki kell  terjedniök.  

Petőfi a világirodalom legnagyobb lírikusai közé  tartozIk,  S mint 
ilyennek képzelete a belső  állapotok észrevételében s  újraalkotásában  
fog kitű nő  lenni. Ebben az irányban mi az Ő  képzeletét tökéletesnek 
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merjük nevezni. Aki ismeri epikai alkotásainak, többek közt az  Apos-
toĺnak végtelen elevenségét, egyes jeleneteit, melyekben önmagát festi, 
aki ismeri verseit, melyek - noha tárgyias jelleg űek - tulajdonképp 
lávaszerű  szenvedélyének tárgyiasításai, s aki ismeri lírai alkotásait, 
lehetetlen, hogy velünk hasonló gondolatra ne jusson. Mi Pet őfi kép-
zeletét, amennyiben a bels ő  állapotokra irányul, éppoly tökéletesnek 
ismerjük, mint Taine Shakespeare-ét, csak hogy Tainét ő l eltérő leg a 
képzelet tökéletességét nem kőtjük mind az objektív tárgyak, mind a 
szubjektív állapotok képzeléséhez. De honnét is van képzeletének szub-
jektív iránya? Onnét-e, hogy a küls ő  tárgyak tulajdonságalt nem veszi 
észre elég behatóan, s így képzelete nem is alkothatja meg azokat 
Újra magában tökéletesnek? Nem egészen innét; hanem onnét, hogy 
Petőfiben a külső  hatások végtelen érzelemáradatot keltenek, s az ér -
zelemáradat a képzeletnek a küls őre irányulását megnehezíti; s őt oly-
kor egyenesen csakis a maga számára foglalja le. Benne az az érze-
lem szintén egyszerre erős indulattá, máskor Ismét szenvedéllyé válik; 
kedélye végtelenül fogékony és érzékeny, a kis csapások is elkeserí-
tik, a nagyok pedig egyenesen világgy ű lölővé teszik; de elméjének 
van akkora ruganyossága, hogy az őrültséget elkerüli, de azt, hogy 
magát az Őrült alakjában láthassa, nem bírja elkerülni. Az Ő  Őrültje 
belső  áliapotainak tökéletes kifejezése őrületes gondolatugrásaival s 
kétségbeesett érzelmeivel. Petőfi, ha tovább ól, s csapások látogatják, 
amilyen lehetett volna rá nézve a forradalom leveretése, ha isten en-
gedi, hogy túlélje, továbbá ha izgató szerekkel él, mint Lenau, csep-
pet sem lehetetlen, hogy tébolyulttá lesz valamikor. Fantáziája Oly ele-
ven s tökéletes, érzelmei Oly erősek, rohamosak, szenvedélyesek, hogy 
be kell ismernünk, hogy e fôltételëk kedvez ő  körülmények mellett az 
említett eredményt aligha el ő  nem idézik. 

Föntebbi állításunknak, mely szerint Petőfi képzelete tökéletes, 
alább részletes bizonyítását adjuk, vizsgáljuk képeit a gondolatokhoz 
való viszonyukban, képzeleteinek roppant elevenségét, víiÓszer ű  láto-
másait, gondolatfolyamának rohamosságát, roppant emelkedéseit s in-
dulat- és szenvedélyvilágának roppant lefolyását képzeletté, mely meg-
fosztotta attól, hogy tökéletes epikai alkotásokat nyújthasson. De ne 
sajnáljuk ezt, mert így adott tökéletes lírai alkotásokat, egy csodálatos 
bűvös világban, melynek neve: Petőfi költészete.. 

(Folytatjuk) 
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ŚGTÁJ 

PÁLINKÁS  JÓZSEF  

SZABADKA NËPOKTATÁSA  (I.) 
(1687-179(>-1868--1918.--t94t) 

Hatvanezer főnyi lakosával Szabadka a kiegyezés korában Szeged 
után a legnépesebb alföldi város. Országos viszonylatban az 1870-es 
népszámlálás adatai alapján a harmadik helyre emelkedett. Népis-
koláinak száma alapján azonban közel sem foglalt el ilyen el őkelő  
helyet a korabeli városok között. Jóllehet iskoláinak híre a XVIII. 
században túlnőtte a város és megye határait, 1870-ben az ország-
házban mégis azt állapították meg, hogy Szabadka 56000 lakosa közül 
32 000 írástudatlan.' Nem meglepő  ez az ámtás, ha figyelembe vesszük 
a város polgármesterének 1868-ban tett jelentését a népiskolák láto-
gatottságáról. A város elemi iskoláit ebben az évben 2543 gyermek 
látogatta ,2  holott egy korábbi összeírás már 14 061 tanköteles gyer-
meket tüntetett fel.' Ezek szerint a tanköteles gyermekek 5,90/0  járt 
rendszeresen iskolába abban az évben, amikor meghozták a polgári 
társadalom iskolarendszerét megalapozó népoktatási törvényt. 

Szabadka népművelődésének fejlődése a többi vezető  városéhoz 
viszonyítva lemaradt. A lemaradás okát f őleg az elemi iskolák háló-
zatának kiépítetlenségében kell keresni. Hogy ezt a város korábban 
is mennyire elhanyagolta, szolgáljon példaként az 1820. évi népok-
tatás állapota. A 32 247 lakost számláló városban ebben az évben egy 
kéttanítós főelemi és Öt egytanítós triviális iskola m űködött, az isko-
lába járó tanulók száma pedig 288 volt. 4  Nem ismeretes ebben az 
évben az iskolaköteles gyermekek száma, de hozzávet őlegesen is kite-
hetett 6-8 ezret. 

Ezek után nem kell csodálkozni, hogy a helybeli latin f őgim-
náziumban a vidéki diákok száma jóval nagybb a helybelieknél, de 
még azon sem, hogy ötven évvel kés őbb, 1870-ben is csak 473 értel-
miségi egyént tartottak nyilván a városban. 5  Ezek közül is a legtöbb 
bevándoroltnak számított. 
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A polgári társadalomra várt tehát az a nagy feladat, hogy c 
népes parasztváros elmaradott népm űvelődését az elemi iskolák szá-
mának megnövelésével és a népoktatás magasabb fokát el ősegítő  tan-
ügyi intézmények megnyitásával megoldja. 

1918-ig a város népoktatásának fejl ődése három szakaszra 
osztható: 

Népoktatásunk a tanügy országos rendezése el őtt. 
A tanügy országos rendezése - nemzeti f őiskolák. 
A város népoktatásának megszervezése a népoktatási törvény 

szellemében. 

NËPOKTATASUNK  A  TANUGY  ORSZÁGOS RENDEZÉSE EL ŐTT 

1. 

Az osztrák merkantilizmus a török kiűzésével felszabadított terü-
leteket a kIbontakozó bécsi ipar szolgálatába állította. Ennek meg-
felelően rendezte is be azokat. Bácskát mint jó nyersanyagforrást a 
kamarai birtokok közé osztotta be és telepítését már a török háborúk 
alatt megkezdte. A tiszai határ őrvidék felszámolásával pedig bevezette 
a polgári közigazgatást, majd egyes népesebb településeket társadalmi 
ás gazdasági központokká alakított. Mindezt abból a célból tette, hogy 
e termékeny terület gazdag kincseit minél fokozottabban, tervsze-
rűbben zsákmányolja ki. Bécs nem átallotta azt sem, hogy jó pénzért 
a népesebb településeket mezővárosi vagy éppen szabad királyi városi 
rangra emelje. Ezzel akarta helyrebillenteni a hosszú háborúk alatt 
megingott ăflampénztár egyensúlyát. 

Szabadka ekkor már a népesebb települések közé tartozott. Egy 
1702-ből származó összeírás 1969 lakost említ itt. 1  A lakosság száma 
a telepítések alatt aránylag gyorsan növekedett és a tiszai határ őr-
vidék idején már több ezerre rúghatott. Fogialkozásukra nézve az 
idetelepültek legnagyobb része pásztor, földm űves. Szabadkán az ipa-
rosok nehezen honosodtak meg, mert a pásztorok és földművesek 
termelőeszközeiket, ruházatukat ás egyéb szükségleteiket sokáig ma-
guk állították elő . 

Bécs figyelembevéve a település eddig elért katonai érdemeit, 
a telepítés eredményeit ás nem utolsósorban  sz  állampénztár igényeit, 
Szabadkát 1743-ban kamarai mezővárosi rangra emelte és meger ősí-
tette a polgári városi elöljáróságot . 7  Harminchat évvel később Szabad-
ka szabad királyi város lett.' 

Szabadka népoktatásügye a város polgárosításával állandósult. 
17434~ a város gondjaiba vette a katollkus és görögkeleti egyház 
által már korábban megszervezett elemi iskolákat. Az ifjúság neve-
lését és oktatását ekkor még az egyház irányította. Ezzel a kérdéssel 
az állam nem foglalkozott ás meghatározott iskolapolitikája sem Volt, 
csak a felügyelet jogát gyakorolta az iskolák felett. Az egyház veze- 



ma Is túlterheltek. A múltban a város elmulasztotta az elemi iskolák 
hálózatának kiépítését az iskolaköteles gyermekek gyorsan növekv ő  
számának arányában. Ahhoz pedig, hogy  ,a múlt mulasztásait mai tár-
sadalmunk gyorsabban helyrehozza, három dolog szükséges: pénz, 
pénz és harmadszor is pénz. 

A legrégibb szabadkaj elemi iskolák felszerelését nem ismerjük, 
de feltételezzük, hogy azok sem különböztek a kor hasonló iskolá-
inak felszerelését ől. Erről pedig a pedagógiai irodalomban b őven talál-
ható adat. 

Tanítóikról már valamennyivel többet tudunk. Szakképzettségük 
Ugyan még nem volt, mert tanítóképz ők a felvilágosult önkényuralom 
előtt sehol sem működtek. Az egyháznak meg éppen nem állt érdeké-
ben, hogy a tanítók külön kiképzését szorgalmazza, nehogy azok aka-
dályozzák eszméinek terjesztésében. Az elemi iskolai tanítóktól csak 
annyit követelt meg, hogy a plébános által tanított hittant, az elemi 
oktatás legfontosabb tantárgyát, ismételni tudja a tanulókkal, tudjon 
valamicskét olvasni, írni, de a számolást már nem tartotta annyira 
szükségesnek. Kevés elemi iskolában tanítottak akkor még számtant. 
Többet ezektől a tanítóktól nem is lehetett elvárni, akik a legjobb 
esetben félbemaradt diákokból, iparosokból, obsitosokból kerültek ki. 
Szabadkán az első  világi tanító sekrestyés, harangozó, a második meg 
kántor volt. A német iskola tanítójaként pedig egy leszerelt katonát 
szerz&ltetett a város. Nem jobb a helyzet a szerb tanítóknál sem, 
hiszen azok is az egyház szolgálatában álltak és a tanítóskodás mel-
lett még más munkát is végeztek. 

A város által szerződtetett tanítók csak tanítással foglalkozhat-
tak. Más munkát nem végezhettek. Ha munkájukat - a tanítást - 
nem győzték, a város megengedte nekik a segédtanítók alkalma-
zását, akiknek eltartását saját maguk fedezték. Kádár Jánosnak, az 
első  szerződtetett tanítónak az évi fizetését 1743-ban 74 forintban álla-
pította meg a város. Ezért a fizetésért tanítania kellett az összes kato-
likus ifjúságot. Később ezt a fizetést a város oly módon módosította, 
hogy a javadalom egy részét átruházta a tanulókra. Három évvel 
később Kádár fizetését részben készpénzben, részben természetben 
szabták meg. 76 forintot vehetett fel készpénzben, azonkívül másfél 
mázsa húst és három font gyertyát vásárolhatott a városi mészár-
székben a város számlájára és minden tanulótól kapott 1/4 mér ő  
búzát és két kötés nádat tüzelésre. Pénzbe átszámítva a tanító évi 
fizetése kb. 100 forintot tett ki, ami ebben a korban jó fizetésnek 
számított. 16  

A tanítói fizetés egy részének a szül őkre való átruházásával a 
város valójában bevezette a tandíjat, amit teljes egészében a tanító 
kapott meg. Így akarta ösztönözni a tanítókat a nagyobb jövedelem 
reményében minél több gyermek toborzására az iskolába. Célját a 
város nem érte el. A városi iskolát továbbra is a városban meghono-
sodott kevés iparos és keresked ő  gyermekei látogatták. A pásztorkodó 
és földművelő  rétegek megterhelést láttak a város eljárásában s még 
inkább elzárkóztak az iskolától. A karikás ostor Vagy a kapa kezelé- 
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tése  alatt folyó oktatás legfőbb célja az uralkodó osztály hatalmi 
helyzetének fenntartása és er ősítése, majd a feudális állami és egy-
házi hatalmi szervezet számára hivata1nokknak és papoknak a ne-
velése Volt. 

Az elemi iskolák létét - valamint a többiekét is - társadalmi 
funkciójuk határozta meg. Az első  iskolákat Szabadkán Is az egyház 
szervezte meg közvetlen a török kiűzése után. 1687-ben a betelepülő  
ferences barátok már iskolát szerveztek a papság utánpótlásának 
biztositására. 9  tľgy látszik, hogy a ferences barátok kolostori jelleg ű  
iskolája, amelynek működéséről többet nem is tudunk, 1732-ben meg-
szűnt és a városban megnyílt a mindennapi katolikus elemi iskola 
világi tanító vezetésével. 10  Valamivel előbb nyitották meg a város-
ban a szerb iskolát, 1 ' amelyben az első  világi szerb tanítót az 1742-3. 
tanévben említik. ' 2  

A polgárosodásnak induló mez őváros mindennapi életében egyre 
nagyobb hatása volt az ij polgári kultúra szellemének. Nagyobb 
gondot fordított a város a telepítésekre, kedvezményekben részesítette 
a nehezen meghonosodó iparosokat, keresked őket és rendezni kezdte 
a birtokfelosztást. Azonfelül gondoskodott az ifjúság magasabb fokú 
oktatásáról, Is, és 1747-ben a kalocsai érsekség beleegyezésével megnyi-
totta Vajdaság első  városi nyilvános középiskoláját, a háromosztályú 
latin gramatikális iskolát. 13  1776..ban pedig a városban megtelepedett 
német iparosok kérelmére megnyitotta a német triviális iskolát, amely 
1798-t61 triviális leányiskolává alakult és német leányiskola néven 
még 1848-ban is működött." 

Ezeket az iskolákat vette gondjaiba a város azzal, hogy gondos-
kodott fenntartásukról, tanítóiknak ellátásáról és beneficiumairól. A 
város csak a katolikus tanítókat fizette saját pénztárából, akikkel 
évente kötött szerződést és bejegyeztette őket a tisztségviselők jegy-
zékébe. Ezek a jegyzékek a szerb tanítókat nem említik, és fizeté-
süket is a görögkeleti egyház biztosította közadakozás révén. Egyéb 
kedvezményekben azonban egyenrangúak volak a katolikus tanítókkal. 

3. 

Sok kívánnivalót hagy maga után még ebben a korban is az 
iskolák elhelyezése és az épületek befogadóképessége. Külön épüle-
teket a város az elemi iskolák részére csak a múlt század vége felé 
kezdett építeni. Addig ezeket az iskolákat elhagyott, bérelt vagy áta-
lakított épületekben helyezte el. Az az elhagyott, roggyant paraszt-
ház, amelyben a katolikus iskola első  szerződtetett tanítója kezdett 
tanítani, még azt a kisszámú tehet ősebb szülő  gyermekét sem fogad-
hatta be, akik hajlandók voltak azokat a mindennapi városi iskolába 
járatni. A város lakosságának száma ezekben sz években nem isme-
retes. De ha alapul vesszük sz 1765. évi összeírást, amikor a városban 
9556  leiket tartottak nyilván, 15  akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy az 
iskolaköteles gyermekek száma már 1743-ban jóval nagyobb volt, 
mint amit az említett épület befogadhatott. Azóta sem oldódott meg 
a szabadkai elemi iskolákban a tanterernhiány. Iskolaépületeink  még 
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séhez  nem tartották szükségesnek az ábécé megismerését. Maga a 
paraszt nem látta értelmét az iskolába járásnak, mert helyzete ezzel 
nem lett könnyebb. De nem követelte ezt a feudalizmus gazdasági 
rendszere sem. Sőt ha a paraszt gyermekeit iskolába járatta, saját 
helyzetét nehezítette meg a feudális terhek kielégítésében, mert ke-
vesébb munkaer ővel rendelkezett. Az iskola társadalmi jelentőségét 
e polgárosodásnak induló város parasztsága még nem ismerte fel elég-
gé. A városban él ő  polgárság viszont még nem bírt olyan er ővel, hogy 
magával ragadhatta volna ezt az egyre jobban tömegesed ő  réteget. 

4. 

Hány tanuló járt az iskolába, nem lehet megállapítani. Az isko-
lai adminisztrációt csak a tanügy els ő  országos rendezésével vezették 
be országszerte. Hogy a mindennapi városi iskolát kevés gyerek láto-
gatta, az abból is következtethet ő, hogy a katolikus egyház elégedet-
lenségét fejezte ki és a hittan tanítására külön hittaniskolát szervez-
tetett a várossal. 1748-ban nyitotta meg a város az els ő  hittaniskolát 1 ' 

és vezetésére egy gyöngyösi n őt - valószínűleg apácát - szerződ-
tetett. A hittaniskola különbözött a városi mindennapi iskolától. Itt 
a hittanon kívül mást nem tanultak. Munkájáról b ővebbet nem tu-
dunk, de annyi bizonyos, hogy az egyház ide kényszerítette be a 
városi iskolát nem látogató szegényebb sorsú szül ők gyermekeit, 
akiknek száma jóval meghaladta az el őbbiekét. Ez már abból is lát-
szik, hogy 1763-ban, amikor bunyevác nyelven is kezdtek a hittan-
iskolában tanítani, négy hittanítót kellett a városnak szerz ődbetnie: 
egy nőt, egy férfit a magyarok, úgyszintén egy n őt és egy férfit a 
bunyevácok részére. Ugyanakkor a városi mindennapi katolikus isko-
lában egy tanítóról tudunk. 

Ügy látszik, hogy a hittaniskola kiterjesztette munkáját az id ő-
sebb ifjúságra is, mert a házasságkötésnél számon kérték a hitbéli 
jártasságot. A házasulandó feleket, amennyiben nem mutattak kell ő  
jártasságot, pénzbüntetésre ítélték, a büntetés összegét pedig a hit-
taniskola javára fordították. A hittaniskola tanítói kevesebb fizetést 
kaptak ás nem élvezték a városi iskolák tanítóinak megszabott ked-
vezményeket. 

Ilyen körülményék között az említett mindennapi iskolák nem 
lendítettek sokat a város m űvelődésének fejlődésén. Korszerűsíteni 
kellett azokat, amit a felvilágosult abszolutizmus kormányzata a szá-
zad második felében meg is indított. 

A TANÜGY ORSZÁGOS  RENDEZESE -  NEMZETI FŐISKOLÁK 

1. 

Bécsben a felvilágosodás eszméinek hatására már a XVIII. szá-
zad közepén komoly lépéseket tettek az ifjúság oktatásának korsze-
rűsítésére. Már udvari körökben is er ősen hangoztatták az iskolák 
korszerűsítésének szükségességét és élesen bírálták az egyház oktatás- 
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polifikáját.  Különösen sokat tett ezen a téren Van Swieten, akinek 
a legmagasabb udvari körökben is akadtak követ ői. Erősen köve-
telték, hogy az állam vegye át az Iskolák irányítását, helyezze az 
oktatást és nevelést világi alapokra, és vonja meg az egyháztól eddigi 
jogait az ifjúság oktatásának irányításában. Ez a hang a felfelé tö-
rekvő  polgárság hangja, amelynek a megváltozott viszonyok között 
nem volt mindegy, ki neveli az ifjúságot. Az ifjúság nevelését áUam-
érdekké tették. 

A század derekán kibontakozó állami neveléspolitika hívei a 
birodalom kormányzatában is helyet kövebelbk maguknak. 1760-ban 
megszervezték az első  állami tanügyi szervet - az udvari tanügyi 
bizottságot - azzal a céllal, hogy a birodalom egész oktatásügyét 
a felvilágosodott abszolutizmus szándékainak megfelel ő  hasznos állam-
polgárok nevelése felé irányítsa. A köznevelés, ahogy azt a refor-
merek kifejtették, nemcsak erkölcsös alattvalók formálásának, hanem 
a feudális abszolutizmus megerősítésének Is alkalmas eszköze: a ne-
mes ifjúságot hivatali és hadi pályára kell nevelni, a polgárok fiait 
az ipari, kereskedelmi fejl ődés hordozóivá, a szegény kézműves- és 
parasztgyermekeknk pedig elég a termel ő  munkához szükséges szak-
ismeret, s hozzá ersölcsi és vallásos nevelés, amely szorgalmat, h űsé-
get, engedelmességet s helyzetükben való megnyugvást plántál 
beléjük.' 8  

A tanügy átszervezése és állami irányítása Magyarországon is 
esedékessé vált, persze csak a gyarmatokhoz mért módosításokkal. 
176-ben tehát a helytartó tanácsban is megalakult a tanulmányi 
bizottság, és feladatává tették, hogy a kibontakozó állami nevelés-
politikát a katolikus iskolákra Is kiterjed ő  felügyelet formájában ér-
vényre juttassa. 

Magyarországon a közoktatás rendezésének el őmunkálatait 1766-
ban a katolikus iskolák összeírásával kezdték el. A befutó jelentések 
alapján a jezsuiták mutatkoztak a leggazdagabb és legtekintélyesebb 
iskolafenntartóknak. Köztudomású, hogy a jezsuiták nem kedvelték 
az elemi iskolákat; ebben az összeírásban is csak két elemi iskolájuk 
szerepelt. Annál nagyobb számban nyitották meg a három osztályos 
latin gramatikáiis iskolákat p1. hat helyen, magukénak vallottak 19 
hatosztályos latin főgimnáziumot, két akadémiát` ás két egyetemet. 
Összesen 31 iskolát tartottak fenn  sz országban* " Neiú szűkösködŐtt 
iskolákban a többi szerzetesrend sem, de a jezsuiták iskoláinak szá-
mát egy sem érte el közülük. 

A katolikus egyház éber figyelemmel kísérte a kormányzat kez-
deményezéseit sz állami neveléspolitika bevezetésére. Minden erejét 
latba vetette, hogy azokat meghiúsítsa, hiszen évszázados jogainak 
megdöntéséről volt szó. Leghevesebben a jezsuiták álltak ellen. 

A felvilgosuit abszolutizmus azonban jelent ősen megváltoztatta 
a katolikus egyház és az állam érdekszövetségét. A fejedelmi abszo-
lutizmus már nem hajalandó elfogadni, hogy az állam fölött sz egy-
ház uralkodjék és az uralkodó akaratát a jezsuiták irányítsák. Az 
egyház hatalmi pozídóját a felfelé tör ő  polgárság is erősen támadja, 
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ugyanakkor a jezsuitákat sem kíméli a hatalomhoz és az uralkodó 
osztályhoz való ragaszkodásukért és az alsóbb társadalmi osztályokkal 
szembeni  közömbösségükért.  

Mária Terézia nem fordult szembe a katolikus egyházzal, de 
azt az állam keretei közé kényszerítette és érvényesítette a fejedelem 
korlátlan hatalmát. A fejedelem korlátlan hatalmának tudatában je-
lentette ki 1770-ben, hogy »Az iskola politikum és az Is  marad-, -"  és 
ennek szellemében indította meg gyakorlatilag a tanügy országos ren-
dezését. 1773-ban a je zsuita rend feloszlatásával megszűnt az utolsó 
nagyobb akadály a tanügy átszervezése és államosítása el őtt. 

Az iskolák átszervezésére  Felbiger  apátot, a porosz iskolák köz. 
ismert  szervezőjét  hívta meg 1774-ben, aki még ebben az évben kidol-
gozta a német népiskolákra vonatkozó szabályzatot  Allgemeine Sehul-
ordnung für clie deutschen Normal, Haupt  und  Trivialsehulen in den 
sämmtlichen  k. k  Erbländern22  címen, amit az uralkodón ő  azonnal 
jóvá is hagyott. Két évvel kés őbb, 1766-ban az  Illír  Udvari  Deputa-
cio  az  Aflgemeine Schuordnung  szellemében kidolgozta a görögkeleti 
iskolák rendezését szolgáló utasítást  Skolski ustav za pravoslavne tri-
vijalne male ăkole  u  provincijalnom delu Tamiăkog Banata  címen, 
amelyet az uralkodónő  ugyanaz év  decenber  2-án Irt alá. A magyar 
iskolák rendezésére vonatkozó  Ratio educationis totiusque rei Utterária  
per  regnum hungariae et  provincia  eidem adnexas, Vindobonae,  1777 
című  szabályzatot a királynő  augusztus 22-én hagyta  jóvá. 24  

Ezekkel a  törvényerjű  uralkodói rendeletekkel vetette meg a 
fejedelmi abszolutizmus az állami neveléspolitika alapját, fosztotta 
meg a katolikus egyházat évszázados jogaitól az iskolák felett, és segít-
ségükkel helyezte az ifjúság oktatását világi alapokra.  

Felbiger Aflegemeiiie Schulordnungja,  a görögkeleti triviális isko-
lák  Skolski ustavja  csak az elemi iskolák megreformálására szorítko-
zott. Ezzel szemben a  Ratio educationis  az egységes műveltség megte-
remtése érdeké ben felölelte Magyarország és a Ho rvát Bánság kato-
likus iskoláinak mindhárom  f<ikozatát  és bevezette azokba az állami 
igazgatást. A protestánsok nem fogadták el a  Ratio educationis  ren-
delkezéseit. A  Ratio educationis  jelentős lépés volt az egységes és kor-
szerű  világi művelődés megteremtése felé. 64. pontjában, amelyben a 
többi vallásfelekezetet hívta fel az e gységes műveltség megteremté-
sére, Igen szépen határo zta meg a műveltség fogalmát: »Az állam 
boldogsága leginkább az egységes s zintű  műveltségtől  függ, ezért szük-
séges a különféle iskolákban a  doktrináIk  ugyanazon fejezeteit, ugyan-
azon metódussal, ugyanolyan Igazgatás és fe gyelem alatt feldolgozni 
és ezt kötelezővé tenni az egész országban és kapcsolt részeiben. 

A  Ratio educationis  megjelenéséig az iskolák között nem volt 
jóformán semmiféle kapcsolat. Tantervével az Új rendszer pontosan 
megvonta az oktatás egyes fokozatai között a határokat és megterem-
tette a fokoza tok közötti kapcsolatokat. Az iskolák csoportosításában 
az elemi oktatást  egytanítós  falusi, kéttanítós kisvárosi és három- vagy 
négytanítós nemzeti iskolákban végezték. Ezekben az elemi iskolák-
ban a tanítás nemzeti nyelven folyt. Erre az elemi iskolára épült a 
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háromosztályos latin gramatikális iskola a kétosztályos gimnázium-
mai. Az oktatás harmadik fokozata az akadémiákon ás egyetemeken 
folytatódott. 

Az iskolák legfelsőbb igazgatása az uralkodót illette meg, aki 
azt a tanulmányi bizottság révén gyakorolta. Kilenc tankerületre osz-
totta fel a  Rcitio educationis  az országot. Minden tankerület élén kirá-
lyi tanfelügyelő  állt és felelt a művelődésért. A királyi tanfelügyel ő  
alárendeltjeként a népművelést a nemzeti iskolák felügyelői irányt-
tották. Meghatározott jogokkal és kötelességekkel külön igazgatókat 
állított az iskolák élére és bevezette a kötelez ő  iskolai adminisztrációt. 
Ilyen megszervezéssel az iskola közvetlen kapcsolatba került a kor-
mánnyal. 

A  Ratio educationis  a magyar közoktatásügy els ő  átfogó, minden-
re kiterjedő  szabályozása és egyúttal az els ő  magyar pedagógiai könyv. 
Intézkedéseiben világosan tükröz ődnek a felvilágosult abszolutizmust 
jellemző  ellentmondások: a feudális rendszer védelmezése és er ősí-
tése, de ugyanakkor a felvilágosodás számos gondolatának felhaszná-
lása is. 26  Minden ellentmondás ellenére, mint p1. a latin iskolák els őbb-
sége, melyeket a szerzetesrendek, f őleg a piaristák vezettek, a német 
nyelv bevezetése az oktatás minden fokán azzal, hogy annak isme-
rete az egész országban elterjedjen és közkinccsé váljon, a h űbér-
rendszer védelmének kiemelése a tantervekben, a  Ratio educationis  
rakta le a modern oktatás alapköveit. Szerinte a nevelés és oktatás 
célja a hasznos polgár kialakítása, nem pedig az istenfél ő  buzgó hívő  
nevelése. 

A  Ratio edcatjonis az elemi oktatás kérdéseit csak k&vonalaz-
ta. Működési helyük szerint ugyan felosztotta az elemi iskolákat: 
falusiakra, mezővárosiakira, városiakra és székvúrosiakra, de tanter-
vüket már részletesen nem dolgozta ki. Erre csak az 1778. május 1-én 
kezdődő  nemzeti iskolák tanfelügyelőinek budai tanácskozásán került 
sor. A tizenhárom napig tartó tanácskozáson született meg a 133 oldalt 
kitevő  budai Tanterv, amely részletesen foglalkozott az elemi oktatás 
kérdéseivel és kiegészítette a  Ratio educationist. 27  

A budai tanácskozáson három lényeges kérdést tárgyaltak meg: 
a) az elemi iskolák egységes megszervezését, b) sz elemi iskolai tan-
könyvek megírását, c) az Új tanügyi rendszer bevezetése körüli ne-
hézségek elhárítását. 

A tanácskozás kidolgozta részleteiben az elemi iskolák tanter-
vét, részletes utasítást adott az adminisztráció kötelez ő  bevezetésére, 
amit eddig a legtöbb iskolában elhanyagoltak, meghatározta az igaz-
gatók és tanítók jogait és kötelességeit, s megtiltotta a tanító minden 
olyan tevékenységét, amely nem volt kapcsolatban a tanítói hiva-
tással, végül utasítást adott a leánygyermekék nevelésére. További 
intézkedéseiben gondot fordított az ismétlő  iskolákra, amit a  Ratio 
educationis  figyelembe sem vett, betiltotta a zugiskolákat, pontosan 
előírta a nemzeti iskolák tanfelügyel őinek hatáskörét ás külön uta-
sítást dolgozott ki az iskolai munka felülvizsgálására, ellen őriztette a 
házi tanítók munkáját, akik a jobbmódú f őleg nemesi családok gyer- 



mekeivel  foglalkoztak. Erélyesen megkövetelte az iskolákat fenntartó 
helyi hatóságoktól, hogy az iskolaépületeket el őírásosan építsék fel, a 
tantermek legyenek tágasak, világosak és rendelkezzenek az el őírt 
taneszközökkel. Utasításaj és szabályai már megfeleltek a korszer ű  
iskola igényeinek, csak megvalósításuk volt nagyon nehéz. Több mint 
Száz év kellett ahhoz, hogy a budai tanácskozás határozatai valame-
lyest megvalósuljanak. Itt kell megemlíteni azt, hogy az iskolalátoga-
tás tartamát sem a budai Tanterv, sem a  Ratio educationis  nem ren-
dezte. Azt hangoztatták, hogy a falusi gyermeknek addig kell isko-
lába járni, míg el nem sajátítja a tantervben el őírt tananyagot, ami 
eltarthat négy, hat, sőt nyolc évig is. 

Jelentős lépést tett a budai tanácskozás a tankönyvírásban. Amit 
ezen a téren a  Ratio edu,cationis  csak előre jelzett, a budai tanács-
kozás gyakorlatilag is igyekezett kivitelezni. A jehnlev ő  tanfelügyelők 
elválalták a szükséges tankönyvek megírásának megszervezését. Nyelvi 
csoportokat alkotva fogtak hozzá a munkához, és már a következ ő  
évben kiadtak néhány tankönyvet. A tankönyvéket magyar, német 
szlovák, horvát, ruszin, román és szerb nyelven írták, a könyveket 
pedig úgy szerkesztették, hogy az egyik oldalon a nemzeti, a másikon 
pedig a német nyelvű  szöveget tüntették fel. El őször ábécés köny-
veket írtak, majd ezeket követték a többi tantárgy tankönyvei. 

Az új iskolák bevezetése nagyon lassan haladt. Az iskolákat 
fenntartó községek újabb megterheléseket láttak azokban, és közöm-
bösek maradtak megszervezésükkel szemben. Nemcsak hogy új isko-
laépületeket nem építettek, még a régieket sem tatarozták. A taní-
tókat még a külön szerződések ellenére is rosszul és rendszertelenül 
fizették. Sokban hozzájárult ehhez az egyház magatartása is, hiszen 
nem tudta elfelejteni az állam intézkedéseit, és igen élesen támadta az 
Új iskolarendszert. Megnehezítették még az Új tanügyi rendszer ke-
resztülvitelét még a bekövetkezett háborús évek és nem utolsósorban 
a tanfelügyelők helytelen eljárása a községekkel szemben. 

Bácsltáben  a  Ratio educationist  1777. november 10-én hirdették 
ki az tTjvidéken megtartott megyegy űlésen . 28  Ez a gyűlés volt a bács-
kai iskolák továbbfejl ődésének fordulópontja. Bács megye területén 
már korábban is működtek Szép számban a külötböző  vallásfeleke-
zetek elemi iskolái, de a rendezetlen, nehéz viszonyok között mun-
kájuk alig volt érezhető. Képzettség nélküli, sok esetben írástudatlan 
tanítóiktól a gyermekek alig tanultak meg olvasni, írni pedig még 
nehezebben. Ezek sz iskolák semmi esetre sem váUattak a megvál-
tozott társadalmi és gazdasági viszonyok között a haladás és m űvelő-
dés eszméinek hordozóivá. 

A megye vezetősége tisztában volt az iskolák fogyatékosságával, 
és a  Ratjo edueatjonis  kihirdetése alkalmával kezdett először komo-
lyabban foglalkozni az elhanyagolt oktatásügy nehézségeinek megol-
dásával. Határozatot hozott három normális, azaz nemzeti iskolának 
a megyében való megnyitására, és magára vállalta a normális iskolák 
mellett megszervezendő  tanítói tanfolyamok költségeinek fedezését. 
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Szabadka volt az egyike azoknak a városoknak, ahol meg kellett 
szervezni a nemzeti iskolát azzal, hogy itt szervezik meg a katolikus 
iskolák tanítóinak tanfolyamáit. Ezért a megye vezet ői a városban 
a négytanítós nemzeti iskola megszervezését határozták el. A négyta-
nítós nemzeti iskolák jelentették az elemi oktatás legmagasabb fokát, 
éppen ezért, a  Ratio educatkmis  nagy gondot fordított megszervezé-
sükre. Céljukat és feladatukat 48. pontjában a  Ratio educationis  így 
határozta meg: »Fő  céljuk ezeknek az iskoláknak az azonos módsze-
reket alkalmazó rendes tanítók kiképzése az egész ország területén. 
Azért ezeket a f őelemi iskolákat, mint a többiek nevel őintézetét és pél-
daképét, normál iskoláknak hívják. 

Szabadka város vezetősége nem ismerte eléggé az iskolák új 
szervezeti felépítését, 1778 elején mégis lépéseket tett a városi iskolák 
helyzetének megjavítására. A város iskoláinak átszervezése valójában 
csak 1778 júliusában a pécsi tankerület tanfelügyelőjének, Mitter-
bachernek3° a városba való érkezésével kezd ődött el és ez év novem-
berében fejeződött be. 

Mitterbacher  az egységes elemi iskolák megszervezése érdeké-
ben tárgyalt a város vezetőivel." Ezekbe a tárgyalásokba bevonták a 
helybeli szerbeket is, akik Mrazovi ć  hatására 12  mér ez év májusában 
megfelelő  épületet kértek a várostól elemi iskiolájuk részére. Külön 
kell megemlíteni, hogy Bácskában a  Rotio educationis  utasításai alap-
ján szervezték az iskolákat. Mivel a megye területén nagy számban 
működtek máy szerb iskolák Is, ügyükben az Illir Udvari Deputacio 
és 'a Magyar Udvari Kancellária közösen döntött úgy, hogy azokat a 
Skolski ustav  mintájára, de a  Ratio eclucationis  alapján szervezik meg. 

A szabadkai szerbek idegenkedtek az egységes iskolától, amir ől 
a magisztrátus tájékoztatta is a tárgyalásokra ideérkezett Mitterba-
chert. Mitterbacher a szerbeket kész tények elé á]1[totta: vagy elfo-
gadják az Új egységes városi iskolát, vagy pedig saját költségük&i 
külön normál iskolát létesítenek .33  A szerbeket Mitterbacher határo-
zott állásfoglalása megzavarta, mert érezték, hogy anyagilag nem te-
hetnek eleget követelményeinek. A tárgyalások alatt ugyan kifejez-
ték aggodalmukat, hogy az egységes közös iskola nem biztosítja a 
ciri]lbetűk megismerését és .a görögkeleti egyház szertartásainak isme-
reteit. Hivatali tekintélyének latbavetésével a  Ratio educationis  uta-
sításaira hivatkozva Mitteibacher biztosította őket arról, hogy erre 
lehetőséget kapnak az iskola hivatalos órarendjén kívül. Teljesen ért-
hető  Mitterbacher törekvése a szerbek megnyerésére a közös iskola 
ügyében, mert az új egységes iskola nemcsak az új polgári műveltség 
legcélravezetőbb eszköze, hanem a katolikus eszmék kiváló terjesz-
tője is volt. Más megoldás hiányában a szabadkai szerbek elfogadták 
az új közös egységes iskolát. 

A pécsi tankerület képviselője és a városi magisztrátus között 
folytatott tárgyalások eredményesen fejez ődtek be, ás a város magára 
vállalta az Iskola fenntartását és tanítóinak ellátását. Mitterbaeher 
javaslatára az ülés Petar Josi ć  városi tanácsos személyében megvá-
lasztotta a szabadkai elemi iskolák első  világi igazgatóját. 
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Mindenekelőtt a városnafç gondoskodnia kellett es Új iskola elhe-
lyezéséről és az új módszerekben jártas tanítók biztosításáról. Az 
iskolát a város központjában helyezték el, szakképzett tanítókat pedig, 
mivel a város ilyeneket nem tudott biztosítani, a pécsi tanfelügyel őség 
nevezett ki .14  A legszükségesebb előkészítések befejezésével az iskola 
1777 novemberében megkezdte m űködését. 

Szabadka város vezet ősége nem értékelte kellőképpen azt a meg-
különböztetést, amit a négytanítós normál iskola megszervezésének 
joga biztosított számára. Ilyen szervezet ű  iskolákat csak a királyi tan-
felügyelőség székhelyein nyitottak meg. Azok a városok éltek is joga-
ikkal és arra törekedtek, hogy azt ne csak az el őírások betartása miatt, 
hanem a lakosság műveltségének fellendítése céljából minél jobban 
felszereljék és minél jobb szakemberekkel lássák el. Városunkban 
nem ez a helyzet. Már itt érezhet ő  a művelődéssel szemben az a kö-
zöny, amely városunkra Oly jellemző  majdnem századunk derekáig. 
A takarékosság örve alatt nemcsak hogy új megfelel ő  iskolaépületet 
nem emelt a város, hanem még az el őírt tanítók számát is háromra 
csökkentette, ami miatt a negyedik osztály csak a fels őbb tanügyi 
hatóságok többszöri sürgetésére 1784-ben nyílt meg. A város a szak-
képzett tanítók hiányára hivatkozva igyekezett elodázni ennek az 
osztálynak a megnyitását. lrvelése semmi esetre sem volt helytálló, 
mert a városban képezték ki a szakképzett elemi iskolai tanítókat. 
A negyedik osztály beállításának elodázása azon múlott, hogy a Vá-
ros sokallotta a szakképesített tanítók évi 200-200 forint fizetését. 
Két szakképzett tanítót nevezett ki a pécsi tanfelügyel őség azzal, hogy 
a város állítson még két szakképzettség nélküli tanítót, akik az el őb-
bik irányítása mellett dolgoznak. A magisztrátus csak egyet állított 
be, ás a két előbbit arra akarta rávenni, hogy a harmadikat saját fize-
tésükből tartsák el. Persze, ezek nem egyeztek bele. 

Hasonló a helyzet az új iskola felszerelésével Is. Tanteremmel 
ugyan minden osztály rendelkezett, de azokban az els ő  években sem-
milyen bútorzatot nem biztosított a város. Ezért a gyerekek a földön, 
vagy a hazulról hozott székeken ülve hallgatták az el őadásokat és a 
térdükön írtak. Csak egy év múlva - a tanítók többszöri panaszára 
- készültek a három osztály részére szükséges padok minden írásra 
alkalmas fedőlap és támla nélkül. Görnyedve ültek ezekben a padok-
ban a gyermekek, és továbbra Is a térdükön írtak. Arról azonban, 
hogy az előírásoknak megfelelő  tanítási eszközökkel rendelkezett-e az 
iskola, a feljegyzések mélyen hallgatnak. Valószínűleg az örökös pénz-
hiányra panaszkodó iskolafenntartó erre sokkal kevesebbet gondolt. 

Az iskolaépületről egy 1786. augusztus 26-án kelt, német nyelven 
megírt igazgatói jelentésből megrendítő  képet festhetünk: »A városi 
iskolák a városházával egbeépült földszintes házban vannak elhe-
lyezve, de nagyon siralmas állapotban - írja az igazgató -‚ egyik 
osztálynak sincs padlója, s így a sok járástól és söprést ől egész göd-
rök képződtek már a talajban. Még szomorúbb az I. osztály helyzete, 
amelyet csak egy fél lábnyi vastag fal választ el a városi lóistállótól. 
A Szegény kis fiúk a bódító és fejfájást okozó b űzben és a kocsisok 
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éktelen káromkodásaj mellett nem tanulhatnak nyugodtan. Azért vagy 
az istállót keU innen elvinni, vagy ezen osztályt ideiglenesen másutt 
elhelyezni, míg az Új iskolaépület meglesz.- 

A város tehát már ekkor megkezdte olyannyira az iskolákon 
való takarékoskodást, 'hogy még az előírásokat sem tartotta kell ő  tisz-
teletben. flgy látszik, így akarta fedezni a mástéren Oly b őkezű  költe-
kezését, mint p1. a szabad királyi városi jogok kiharcolása, ahol csak 
az ajándékok ás ünnepségek költségeiből fedezni tudta volna még 
egy hasonló iskola felépítését. Nem került sokkal kevesebbe a Sz. 
Teréz-templom felépítése sem 1773-tól, ahol csak a különböz ő  dísz-
vacsorák költségeiből könnyen .felszerelhettek volna minden szüksé-
ges 'kellékével egy-egy tantermet. 

A tanügyön való, szinte a fösvénység határait surló takarékosság 
még századunkban is jellemző  a városra. 

Munkáját az iskola a budai Tanterv szerint szervezte meg a kö-
vetkező  tantárgyakkal: 

'osztály 

Hittan, iskolai szabályok, olvasás anyanyelven, német és latin 
nyelven, írás. 

osztály 

Hittan, iskolai szabályok, olvasás (olvasmányok a tisztességes 
polgári élettel és gazdálkodással kapcsolatban), írás, számolás a gya-
korlati élettel kapcsolatban. 

osztály 

Hittan az evangélium magyarázásával, bibliai történetek, olvasás, 
helyesírás, számtan (négy alapművelet), hazai mér ősúlyok, mérőesz-
közök, pénzfajták ás az anyanyelv mondattana. 

osztály 

Hittan az evangélium magyarázásával, bibliai történetek, olvasás, 
írás (helyes- és szépírás), számtan (aritmetika), osztrák súlyok, mé-
rések, pénzfajták, az anyanyelv mondattana, fogalmazások, anya- és 
német nyelven, a latin nyelv alapjai. 

A kötelező  tantárgyak mellett voltak még a rendkívüli tantár-
gyak: nemzeti történelem, topográfia, rajz és zene. 

A budai Tanterv magán viseli -kora forrongó pedagógiai néze-
teit. Ervényesülnek benne a pietizmus, filantropizmus elvei és f őleg 
Basedov715  pedagógiai realizmusa és racionalizmusa: nem kell a gyer-
meknek sokat adni, de amit ad az iskola, az legyen célszer ű, hasznos 
és a gyakorlati élettel kapcsolatos. E szerint is jár el a budai Tanterv. 
A számtan tanítását a falusi iskolákban a mezőgazdasági, a mező-
városiakban és városiakban pedig  sz  ipari ás kereskedelmi élettel 
kapcsolta össze. Hasonló a helyzet a rendkívüli tantárgy~ is; pL 
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a nemzeti történelmet nem a háborúk és államformák szemszögéb ől 
tárgyalta, hanem az oktatás súlypontját a hazai ipar és m űvészetek 
tanulmányozására helyezte. Földrajz helyett viszont topográfiát taní-
tott azzal, hogy általa mutathassa be az ország, gazdasági viszonyait. 

A tantervben a hittan állt az els ő  helyen. Vasár- és ünnepna-
pokon tanították a szülők jelenlétében azzal, hogy az el őadott anyagot 
ők maguk is megtanulják ás otthon ismételgethessék gyermekeikkel. 
A hittanórákon a fiúkat külön választották a leányoktól. Tekintettel 
az azonos vallású, de különböz ő  anyanyelvű  gyermekekre, a hitok-
tató a hét még egy napján saját lakásán végezhetett hitoktatást. A 
többi tantárgyat két csoportra osztották fel: egyes tantárgyak, mint 
a betűismeret - silabizálás -‚ a nyomtatott és írott bet űk olvasása, 
helyesírás, szépírás, számtan, német nyelv minden tanuló számára 
kötelező  volt, míg a latin nyelv elemei csak a nemesi származásúakra 
és a latin iskolában tovább tanulni szándékozó tanulókra volt köte-
lező . Ezek számára még kötelez ővé tették a mértant, fizikát és sztereo-
metriát. Az utóbbi három tantárgyat kötelez ővé tették még a kitűnő , 
de tovább tanulni nem szándékozó tanulók számára is. Az iskolában 
külön tanító tanította a latin nyelvet. 1779-ben Szabadkán külön zene-
tanítót is nevezett ki a város a zene mint nem kötelez ő  tantárgy taní-
tására. A szabadkai normában a három osztálytanítón kívül a hittant 
tanító papokkal együtt még négy tanító tanított. 

A szabadkai norma munkáját két szakképzett és egy szaképzet-
len tanítóval kezdte meg. Hofbauer Jakab és Böck Ferenc szakképzett 
tanítók elvégezték a bécsi Felbiger-féle tanítói tanfolyamot, ahol elsa-
játították az Új tanítási módszert. Harmadik tanítóként a város Szken-
derovics Pál nevű  helybeli egyént nevezte ki, akinek sem képzettsége, 
sem jártassága sem volt az Új módszerben. Böck Ferenc vezette a 
harmadik osztályt, Hofbauer Jakab a másodikat, kett őjük felügyelete 
alatt Szkenderovics pedig az els őt. 

Ma már nehezen állapítható meg, hogy a szabadkai norma tanu-
lói milyen tankönyvet használtak. Nagy választékuk a tankönyvek-
ben nem lehetett, mert a nemzeti iskolák számára megírt els ő  magyar 
ábécés tankönyvet Révay Miklós szerkesztésében 1781-ben említik 
ABC könyvekcske a Nemzeti Oskoláknak hasznokra címmel. Ezt a 
tankönyvet többszöri kiadás után még 1852-ben is használták az elemi 
iskolákban. 36  Nincs kizárva, hogy a szabadkai iskolákban is használták 
Révay könyvét. Egyébként az iskolai tankönyveket Szabadkán egy 
ideig a városi ügyész szerezte be, akinek kötelessége volt azoknak 
tartalmát ellenőrizni és használatukat engedélyezni, ha megfelel őek-
nek találta azokat. Kés őbb a könyvkötők, majd a könyvkereskedők 
árusították a tank8nyveket. 37  

2. 

Mária Terézia korszakalkotó tanügyi reformjait fia II. József 
folytatta. Nem értett egyet mindenben anyja iskolapolitikájával, az 
elemi oktatás szervezetén azonban nem változtatott. Nagyon becsülte 
az elemi oktatást. Rendeletileg intézkedett a 7-13 éves gyermekek 
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kötelező  iskolalátogatásáról azzal, hogy a közjó érdekében minden pol-
gár tudjon írni, olvasni és számolni. Centralisztikus törekvései a tan-
ügyben is kifejezésre jutottak. Er őszakos németesítő  politikája cél-
jából a birodalom oktatásügyét az átszervezett központi udvari tanul-
mányi bizottság ügykörébe helyezte, ami megszüntette a magyar hely-
tartó tanács kebelében működő  tanulmányi bizottság önállóságát. Né-
metesítő  politikájának realizálására az iskolákat tartotta leghivatot-
tabbaknak. Ezért 1784. június 14-én rendeletet bocsátott ki, hogy az 
elemi iskolában is csak németül tudó tanítók taníthatnak. A németet 
mint tanítási nyelvet fokozatosan igyekezett bevezetni az oktatás 
mindhárom fokozatán, ami azt jelentette, hogy a nemzeti nyelven 
fólyó elemi oktatást a német nyelvű  oktatás váltja fel, míg a közép-
és felsőfokú oktatásban a latint. 

Szabadkán a német tanítási nyelv már a norma megnyitásával 
helyet kaphatott az elemi oktatásban. Nehezen tételezhet ő  fel, hogy 
a két német származású vezet ő  tanító, Hofbauer és Böck, annyira 
ismerte a magyar és bunyevác nyelvet, hogy azt munkájában siker-
rel alkalmazhatta volna. Szkenderovics ugyan helybéli, és ha beszélte 
is mindkét nyelvet, a helyzeten nem sokat változtatott, mert csak 
írni és olvasni taníthatta a növendékeket, azt is csak németül. 

II. József erőszakos németesítő  politikája, a nagyszámú elemi 
iskola megnyitása mellett is nagy ellenállásra talált a birodalomban 
élő  nemzetiségek között. A német nyelv bevezetésében a szül ők anya-
nyelvük tanításának elhanyagolását látták, ami nem is volt más, és 
gyermekeiket a büntetések ellenére sem járatták iskolába. Hamar 
megmutatkozott a német tanítási nyelv eredménytelensége. Jeles 
tudósok, írók, pedagógusok kijelentésëi igazolják ezt az eredmény -
telenséget. Dugonics András azt Írja a német tanítási nyelv eredmény-
telenségéről, hogy a növendékek szájában »ropogott a német szó, 
hozzá nem szokhattak. Jellemz őbb ennél a pécsi tankerületi f őigaz-
gatói jelentés, amelyben ez áll: »A harmadik osztály tanulói nem tud-
ták németre fordítani ezt a mondatot - Hozz egy pohár vizet.4< 38  
Számtalan szülő  úgy vélelkedett, hogy nem enged gyermekéb ől né-
metet nevelni, inkább nem küldi iskolába. 

1784-ben a szabadkai normában a felettes hatóságok szigorú 
intézkedésére megnyílt a negyedik osztály Is. Ha a város a negyedik 
osztály jelentőségét olyan komolyan vette volna, mint ahogy azt a 
tanítók értékelték, akkor ez az osztály sokat pótolhatott volna a helyi 
iparosok és kereskedők hiányos szakismereteiben. Ebben a korban, 
ebben aź  osztályban szokatlanul magas, heti 4 órában, tanították a 
számtanon kívül a mértant a mechanika alapfogahnaival. A rende-
letek értelmében ezt az osztályt minden iskolaköteles gyermeknek 
látogatnia kellett, akik tanulmányaikat nem szándékoztak a latin is-
kolában folytatni. Bár a városi tanács - mérlegelve a város m űvelt-
ségéť9  - arra a megállapításra jutott, hogy a lakosság m űveltsége 
túlságosan lemaradt, mégsem tudta felmérni a negyedik osztály m űkö-
désének jelentőségét. Beadványaival az osztály megszüntetése végett 
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ki Is eszközölte annak megszüntetését. 1800-ban a helytartótanács 
megengedte szüneteltetését 40  két évre, az osztályt azonban többé nem 
nyitották meg a szabadkai normában. 

Végső  fokon a Város még sem használta ki a többi bácskai vá-
rossal szemben juttatott el őnyt, hogy egy teljes négyosztályú normát 
állítson be sokat vitatott műveletlenségének leküzdésére. 

A normát a lakosság számarányához viszonyítva nagyon kevés 
gyermek látogatta még a tankötelezettség elrendelése után is. Szá-
muk száz körül mozgott noha a város lakossága meghaladta a húsz-
ezret. 4 ' Ezek szerint az iskolaköteles gyermekek száma is kitett né-
hány ezret. Fiúk, leányok, katolikusok, görögkeletiek és Mózes-hit űek 
közösen látogatták az iskolát. Noha a közhangulat ellenezte a koedu-
catiót, anyagi okokból kifolyólag ezt Szabadkán nem lehetett elkerülni. 
Pedig országszerte kevés normában jártak együtt a fiúk a leányokkal. 

A legrégibb kimutatások a tanulók létszámáról az 1784-5. tan-
évből származnak, amit félévenként állítottak össze. Az els ő  félév 
november 1-től március 30-19, a második pedig április 1-től szeptem-
ber 15-ig tartott. Ebben a tanévben 117 tanuló íratkozott be a norma 
négy osztályába, az év végén pedig maradt 98. Az I. osztályba 5-12 
éves korig befratkozott 36 tanuló, az év végére számuk megn őtt 40-re, 
köztük volt 5 leány; a második osztályban 5-12 éves korig az I. 
félévben 28 fiú és 13 leány volt, a II. félévben a leányok és néhány 
fiú elhagyta az iskolát és az év végére maradt 25 fiú; a harmadik 
osztályban az I. félévben volt 24 fiú, a II. félévben maradt 18, a ne-
gyedik osztályban 9-14 éves korig az I. félévben 16 fiú, a II. félév-
ben maradt 15.42  Nemzetiségi és társadalmi hovatartozás szempont-
jából érdekes adatokat nyújt az 1786-7. tanév második félévének ki-
mutatása. Ebben a félévben 88 tanuló járt az iskolába, mégpedig nem-
zetiség szerint 44 szláv, 28 magyar és 16 német. A szül ők társadalmi 
helyzete szerint 28 földműves, 44 iparos és kereskedő, 6 szülő  foglal-
kozása nem állapítható meg, 7 nemes, valószín űleg kisbirtokos arma-
lista, 1 tanár és 1 orgonista volt. Szembet űnő  a kimutatásokban a 
tanulók életkora és a nagy lemorzsolódás. Az iskolába járó gyermekek 
életkora 5-14 év, ami nem jelentette azt, hogy az idősebb mindig 
felsőbb osztályba is járt. Az els ő  osztályban voltak 5 évesek és ugyan-
akkor 12 évesek is. Legnagyobb oka a szóródásnak éppen ebben a 
korkülönbségben rejlik és éppen az els ő  osztályban, mert a tananyag 
nehézsége nem alkalmazkodott a gyermekek pszichofizikai fejlett-
ségéhez. Az ötéves gyermeknek ugyanazt kellett tanulnia, mint a 
tizenkétévesnek. Ezzel magyarázható az 1785-6. tanévben bekövetke-
zett nagy százalékú lemorzsolódás az I. osztályban, amikor a 40 ta-
nuló közül csak 12 jutott el a II. osztályba. Hozzájárult ehhez az is, 
hogy már az I. osztályban ezeknek a zsenge gyermekeknek számukra 
két teljesen ismeretlen idegen nyelvet, a németet és a latint kellett 
tanulniok. II. József halála után a latin és a német nyelv kimaradt 
az I. osztály tantervéb ől, és az anyanyelvre fordítottak nagyobb súlyt. 
Ez valamennyire eredményesebbé tette az I. osztályos kisgyermekek 
munkáját. 
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Sem a tanulók száma, sem nemzetiségi és szociális összetétel űk 
a négyosztályú szabadkai norma huszonnyolc éves fennállása alatt lé-
nyegesen nem változott, ami viszont arra enged következtetni, hogy 
ez az állandóan növekv ő  város  -  a megváltozott életkörülmények 
ellenére  -  kulturális fejlődésében egyre jobban lemaradt. 

Ez az egy  négyosztályú  norma még az ideális látogatottság köze-
pette sem  elégíteťtË  ki a lakosság művelődésében mutatkozó szükség-
leteket. Ezért a város belső  tanácsa már az 1786. június 16-án meg-
tartott ülésén javasolta a lakosság durva műveletlenségének felszá-
molása céljából elsősorban a plébániák számának felemelését, s csak 
azután az iskolákét. Javaslatában megemlíti a  keri  triviális iskola 
megszervezésének szükségességét, ugyanakkor az újabb plébáni4k 
megszervezéséért feláldozza a város hírnevét öregbít ő  gimnáziumot, 
amelyet úgy is nagyon kevés diák látogat." A gimnáziumban dolgozó 
ferences barátok évi 400 forint fizetéséb ől szándékozik  ~tartani  az 
egyik alapítandó plébániát a barátok vezetésével akkor, amikor az 
épülő  Szt.  Teréz-templom plébánosának évi fizetése 1000 M., 152 lánc 
termőföld használata  és 24 öl  tüztfa.' 5  A külső  tanács vagy a választott 
polgárok tanácsa határozottan ellene volt  sz  újabb plébániák meg-
szervezésének, beadványában azonban egyetértett a bels ő  tanács véle-
ményével a lakosság elmaradottságáról és a következ őket Írta:  ...  alig 
van az egész országban Oly város, melyben a nép Oly faragatlan és 
bárgyú, mely a tudományról, a vallásról és erkölcsről Oly kevés foga-
lommal bírna, mely a becsületet és emberséget Oly kevésre becsüli, 
mint a mienk. Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy a városban lev ő  
2500 házból (20-30-40 létszámmal) összesen alig 100 gyermek jár 
iskolába. Ritka ember az, aki fiát valamely tudományra, vagy keres-
kedésre, vagy katonaságra neveltetné; annyira megrögződött a török 
idő  óta megszokott nyersességben. Azért Is 20 ez ernyi  lakosság  mellett  
sem katonai, sem más országos hivatalban nem találni egyet Is a 
város  fiaiból,  de még arra sincsen itt alkalmas egyén, hogy a városi 
elöljáróságot lehetne helybeliekből összeállítani. 

Szomorú kép ez a város  elmaradottságáról,  ami  -  sajnos  -  
még ötven év múlva sem változik. A maroknyi városi polgárság az 
iskolák számának kibővítésében látta a műveltség fellendülését, erőt-
lenségében azonban még arra sem tudott hatni, hogy azokat gyor-
sabban megszervezzék. Annyit azonban elért, hogy a  háborús  idők 
miatt a tervezett Új plébániák megszervezését elhalasztották és hozzá-
fogtak a triviális iskolák megszervezéséhez a város küls ő  területein. 

1786-ban szervezték meg az első  külterületi triviális iskolát a  
Ker  nevű  külvárosban a bunyevác gyermekek oktatására. Vezetésé-
vel  Szkenderovics  Pált, a belvárosi norma eddigi tanítóját bízták 
meg, akinek helyébe a pécsi tanfelügyelő  egy szakképzett  tanítót  
nevezett ki. Öt évvel később, 1791-ben szervezték meg a Magyar 
végben a második triviális iskolát a magyar gye rmekek oktatására, 
a harmadikat 1798-ban a  Zenta  nevű  külvárosban, ugyanakkor a ne-
gyediket  a leányok 'részére a belvárosban. A triviális iskola tantervei 
azonosak a nemzeti iskola első  osztályának tantervével, azzal az elté-
réssel, hogy az egyes triviális iskolában különbözött az  anyanyeiv.  

- 
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A fanügy orśzágos rendezéséňek első  húsz évében Szabadka vá-
ros tanácsa megszervezte a közös nemzeti iskolát és megnyitott négy 
katolikus triviális kisiskolát. tjabb huszonöt évnek kellett eltelnie, 
hógy a város növelje a triviális iskolák számát és kivigye azokat a 
pusztákra, ahol egyre nagyobb számban telepedett le a lakosság. 

A  GORÖGKELETI  SZERB ELEMI ISKOLA 

Szabadkán a görögkeleti szerb elemi iskolát 1710-ben említik a 
feljegyzések. 46  Szervezésére valószínűleg az udvari haditanács által a 
tiszai és dunai határőrvidékek részére kidolgozott szervezeti szabály-
zat értelmében került sor, amely szerint minden határ őrvidéki köz-
ségben plébániát és iskolát kellett szervezni. A katonai közigazg ű .s 
eleget tett az udvari haditanács rendeletének, és a katolikus ferences 
iskola mellett megnyitotta a görögkeleti szerb elemi iskolát is. 1743-ig 
a polgári közigazgatás bevezetéséig az iskola m űködéséről nincsenek 
adataink. Annyi bizonyos, hogy a görögkeleti szerb iskola m űködését 
erősen befolyásolták a katolikus bunyevácok és a görögkeleti szerbek 
közötti śurlódások a város vezetése körül, melyek a negyvenes évek 
végén még inkább kiéleződtek, és a szerbek nagy része elhagyja a 
várost. 

A polgári közigazgatás bevezetésével a város a görögkeleti szerb 
iskolát is gondjaiba vette. Gondoskodott az iskolaépület karbantar-
tásáról, és tanítóját kiegyenlítette a katolikus tanítók polgári el őnye-
ivel. Az 1742-43. tanévben a városi iratok Marko Vuji ćot említik a 
görögkeleti szerb iskola tanítójaként és utána még kett őt, arról, azon-
ban, hogy az iskola megszakítás inélkül dolgozott-e a tanügy országos 
rendezéséig, említést nem tesznek. Valószín űleg, hogy az említett 
surlódások következtében a szerbek elköltözésével a városból, majd 
lassú visszaszivárgásukkal, az iskolának Is szünetelnie kellett. Ezért 
nem is lelhető  fel a szerb tanítók névsora folyamatosan a magisztrátus 
jęgyzőkönyveiben. A városi tisztvisel ők jegyzékébe a görögkeleti szerb 
iskola tanítói azért nem kerültek be, mert 1779-ig ugyan leteleped-
hettek a városban, de polgári jogokat nem nyerhettek. 

Az oktatást az egyház irányította. Az iskolában a hittanon kívül 
olvasni, írni tanultak, az énekórákon pedig az egyházi énekekkel is-
merkedtek meg a tanulók. Számolásról még ebben az id őben nemigen 
esett szó az oktatásban. 

1742-ig az iskola tanítói Ismeretlenek. Feltételezhetjük, hogy a 
templom közelében elhelyezked ő  iskolában papok vagy szerzetesek 
tanítottak. Ha világiak is volak közöttük, azok a határ őrvidéken rend-
szerint kiszolgált altisztek voltak. Tanítói szakképzettségük még a pa-
poknak, szerzeteseknek sem volt, hát még a leszerelt altiszteknek. A 
bácskai görögkeleti püspökség területén a XVIII. század derekán ösz-
szeírt papok és szerzetesek osztályzataiból m űveltségükről a követ-
kezőket olvashatjuk: »Gyengén olvas, valamicskét énekel, Írni nem 
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tud«,  vagy: »Az örök boldogság titkait és a parancsolatokat nehezen 
fogja fel, de Írni és olvasni valamennyire tud«. Jobb osztályzatok rit-
kábban fordultak elő, mint például: »A betűolvasásban járatos, az 
olvasást, éneket és az írást gyakorolja< vagy: »Kit űnően olvas, éne-
kel és Ír, a f.ogaimazásban nagyon járatos*. 47  

A görögkeleti szerb iskolában az oktatás teljesen az egyház 
hatása alatt állt és a papnevelés érdekeit szolgálta. Olvasni egyházi 
könyvekből tanultak leginkább, noha már 1726-ban Suvorov behozott 
egy ábécés könyvet (Bukvárt) Oroszországból, amelyet többször is ki-
adtak. Az Írást szintén egyházi szövegen gyakoroltak. Énekelni csak 
egyházi énekeket tanultak ás gyakran részt vettek az egyházi szer-
tartásokon, hogy az énekek alkalmazását a szertartában gyakorolják. 

A határőrvidéki iskolák rendezésével a kormányzat a német tan-
nyelvű  iskolák mellett az itt szolgáló többi nemzetiség gyermekeinek 
is módot adott az anyanyelven való elemi oktatásra, bár voltak olyan 
nézetek Is, hogy az összes határ őrvidéki iskolaköteleseket német okta-
tásra kell fogni és elnémetesíteni. 1763-ban a kormányzat összeíratta 
a Temesi bánság iskoláit, majd 1770-71-ben a bácskai görögkeleti 
szerb iskolákat és jelentést kért azok állapotáról, tanítóiról, látogatott-
ságáról. 1769-ben a karlócai zsinat többek között a szerb iskolák kér-
déseit mérlegelve, főleg azok anyagi helyzetéről tárgyalt. Ezen a zsi-
naton kifejezésre jutott Mária Teréziának az a kívánsága, hogy min-
den, helységben, ahol erre megvannak az anyagi feltételek, nyissanak 
elemi iskolát. Ekkor még az állam nem biztosított anyagi alapot az 
iskolák fenntartására, hanem azt a községekt ől vagy. a. földesúrtól 
követelte meg. Foglalkozott az iskolaügyekkel az lUir Udvari Depu-
taciot Is 1770. április 22-én megtartott ülésén, ás úgy vélekedett, hegy 
a szerb iskolák megreformálása államérdek és hozzá kell fogni annak 
megvalósításához. Véleménye szerint ezt a kérdést az Illir Udvari 
Deputacio, az Udvari Haditanács és a Magyar Udvari Kancellária 
együttes ülésén kell megoldani. Az együttes ülés döntése az volt, hogy 
a szerb és román iskolák adatait össze kell írni; Abból is látszik a 
pravoszláv iskolaügy fontossága, hogy az 1770-ben kiadott köz- és 
egyházi ügyekre vonatkozó Regulament ismét föglalkožott vele és 
megállapította, hegy az iskolák rendezését külön rendelettel szabá-
lyozzák. Négy évvel később a görögkeleti iskolák helyzetének rende-
zésére megjelent a  Regulae drective für die Verbesserung des iflirz-
schen  und  waląchischen nzclLtunierten Elementer oder Trivial-Schul-
wesens in den  k. k.  Erbländern.48  Ez az utasítás pontosan megjelölte, 
hány Új iskolaépöletet kell felépíteni, hányat megjavítani és milyen 
skoläfelszereléssel kell ellátni a tanulókat. 1774-ben vet ődött fel elő-
ször az Új - Feibiger módszer bevezetésének gondolata a görög-
keleti iskolákban. Legnagyobb akadálya ennek azonban az volt, hogy 
a tanítók sem az Új módszert, sem a német nyelvet nem ismerték. 

Az iskolareformot a szerb iskolákra Is kiterjesztette a birodalom 
kormányzata ás 1776-ban világot látott a  SkoZski. ustav.  
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A Skolski ustav  az első  Olyan okmány, amely a kormányzat 
részéről indította el a görögkeleti elemi iskolák korszer űsítését és 31 
pontban foglalta össze az ezzel kapcsolatos tennivalókat. 

Bécsnek érdekében állt a görögkeleti elemi iskolák rendezése, 
mert a szerbeknél a polgárosodás folyamata kedvez őbb jogi helyze-
tüknél fogva gyorsabban fejl ődött, mint a földhöz kötött többi népek-
nél. A tiszai határőrvidék felszámolása után a szerbek egyre inten-
zívebben kapcsolódtak be mint iparosok és keresked ők a gazdasági 
életbe, ahol az örményekkel együtt a század második felében ők vál-
tak az osztrák kereskedelmi t őke fő  hordozóivá. A kormányzat sz 
iskolák bővítésével igyekezett növelni az iparosok és keresked ők szá-
mát és rajtuk keresztül emelni a termelést. Nem zárja ki a kormány-
zat az iskolákból a földművelőket sem és elrendeli, hogy minden 
görögkeleti plébániával rendelkez ő  községben görögkeleti iskolát is 
kell szervezni. Az iskolaépületben a tantermen kívül tanítói lakás is 
legyen, nagyobb községekben pedig kéttanternies iskolát kell építeni 
úgy, hogy az épületben a segédtanítónak is legyen lakása. Az iskola-
épületet a falu közepén a templom mellett kell felépíteni és minden 
odavezető  utat télen-nyáron karban kell tartani. Azokban a közsé-
gekben, ahol a szerbek számuknál fogva nem nyithattak iskolát, 
gyermekeik látogathatták a katolikus elemi i&kolát teljes vallássza-
badsággal. 

A  Skolski ustav  teljesen világi alapokra helyezte az ifjúság neve-
lését. Papok az elemi iskolában csak olyan községekben taníthattak. 
amelyek szegénységüknél fogva nem bírták kifizetni a tanítókat. 
Ehhez pedig külön felsőbbhatósági engedély kellett. Továbbá ki-
mondta, hogy csak szakképzett tanítókat lehet alkalmazni, akik csak 
tanítással foglalkozhatnak. A segédtanítók, valószín űleg az oklevél 
megszerzéséig, nem nősülhettek. Az iskolakötelezettség 6-13 éves 
korig tartott úgy, hogy a mindennapi iskolát a 6-9 évesek látogatták, 
az ismétlőt pedig vasár- és ünnepnapon délután 1-3 óráig a 9-13 
évesek. A leányokat az osztályban külön kellett ültetni a fiúktól. Az 
Új szabályzat bevezette és kötelez ővé tette az iskolai közigazgatást, 
amit eddig hanyagul vagy éppen sehogy sem végeztek. 

Az  Aflgemeine Schulordr&v,ng  falusi egytanítós iskolákra vonat-
kozó fejezete alapján elkészült  Skolski ustav  változatát Keess taná-
csos észrevételeivel egészítették ki, aki komoly javaslatok mellett az 
udvar titkos vágyát, a vallási unió gondolatát is belesz őtte. Javas-
latai szerint a tanítót a község választotta, képesít ő  vizsgáját a tanító 
a kinevezett igazgató el őtt teszi le, a hittant a nevelési tudományok 
iránt sem érdeklődő  papok helyett a szakképzett tanító tanítja. A 
hittantanítás átruházásának politikai jellege volt. Célja, hogy a papo-
kat vakon követő  népet elválasszák azoktól. Nagyon fontos javaslata 
Keessnek a tankönyvekr ől való gondoskodás és a megfelelő  szakkép-
zettségű  tanítók kiképzése. 

A  Skolski ustav,  amellett, hogy alapjában az udvar érdekeit szol-
gálta, elindította a görögkeleti szerb elemi iskolák sorozatos megny1 
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tását,  rendezte az iskolaépü}etek kérdéseit, bevezette a világi oktatást, 
szakképzettséget követelt a tanítóktól, el őírta az enyhébb fegyelme- 
zési módot és a gyermekek számára megírt tankönyvek használatát. 

Az iskolai tankönyvek szerkesztése megel őzte a  Školski ustav 
kiadását. Már 1774-ben kidolgozták a legfontosabb tankönyvet, a 
katekizmust és az ábécés könyvet (Bukvárt), amelyet 10000 példány-
ban ingyen osztottak szét a szegény sorsú gyermekek között. 1776-ban 
Todor Janković-Mirijevski, a Temesi bánság görögkeleti szerb iskolák 
igazgatója lefordította Felbiger Methodenbuch  című  munkáját, ugyan-
akkor kiadta kétkötetes kézikönyvét  Ručiuiia knga...  címen a tanítók 
számára. 1776-ban jelent meg az írás tanítását tárgyaló tankönyv. 
A következő  évben lefordították Feibiger Lesebueh cím ű  tankönyvét 
Cztanka  címen és ebben az évben kiadták a számtankönyvet, az Arit-
metikát. 

A szerb iskolákat rendez ő  szabályzatban el őírt tantárgyak 
mindegyikét a nyomtatott és írott bet űk olvasását nemzeti nyelven, 
az Írást, a számtant, a hittant és az éneket engedélyezett tanköny -
vekből tanították. Tankönyvekb ől és tanítói kézi könyvekből a trivi-
ális görögkeleti szerb iskolák ebben a korban jobban álltak, mint a 
magyar akár katolikus, akár protestáns iskolák. Szerkezetük hasonló 
a magyarokéhoz, az egyik oldalon az anyanyelv ű, a másik oldalon a 
német szöveg. 

A  Skolski ustav  ezekben az iskolákban nem írta el ő  a német 
nyelv kötelező  tanulását, de ha a tanító az anyanyelv ismereteinek 
megerősítése után németre is oktatta a gyermekeket, munkája elis-
merésben részesült. 

Külön kell megemlíteni a görögkeleti szerb iskola tanftási nyel-
vét, amely nem volt azonos a mindennapi beszéddel. A katekizmust, 
kivéve a többi tárgyat, ún. slaveno-szerb nyelven tanulták, amelyet 
a gyermekeknek külön kellett megtanulnink. Ez nagyon megnehezí-
tette a tanulást, mert a tanuló számára ez a nyelv teljesen idegen 
volt. Az egyik pap feljegyzéseiben így emlékszik vissza diákkorára: 
»Ahogy kijövök az iskolából rögtön hozzáfogok a leckém olvasásához, 
de egy szót som értek belőle és maganban felteszem a kérdést, Vajon 
milyen nyelv ez? Ezt megtanulni nem lehet*ć49  A mindennapi beszéd 
nagyon sokáig nem tudta kiszorítani ezt a nyelvet az iskolából. 

A görögkeleti szerb iskolák rendezése Bácskára is kiterjedt. Sza-
badkán már a  Ratio educationis  bevezetésének bemutatásával foglal-
koztunk valamelyest a szerb iskola kérdésével és láttuk Mitterbacher 
törekvéseit a helybeli szerbek megnyerésére sz egységes közös norma 
érdekében.  Dötésükkel a szabadkai szerbek az egységes iskola mellé 
álltak, egytanítós iskolájukat azonban még akkor sem szüntették meg, 
amikor azt a város feleslegesnek nyilvánította és megvonta t őle anyagi 
támogatását. Bizalmukat a közös iskola nem nyerte meg és arra töre-
kedtek, hogy iskolájuk eddig élvezett jogait visszaszerezzék. Kérel-
mükkel többször folyamodtak a városhoz és arra hivatkoztak, hogy 
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a közös iskolába járó gyermekek részére engedélyezett különórák a 
cirilibetűk és az egyházi rítus megismerésére kevésnek bizonyultak. 
A város ekkor megengedte a magániskola fenntartását, de anyagi 
támogatásban nem részesítette. 51  Sehogyan sem tudtak belenyugodni 
iskolaügyük ilyen elintézésébe és tovább küzdöttek, míg végül 1783-
ban kieszközölték a triviális iskola visszaállítását a városban. 51  Az 
iskolát a város ugyan fels őbb utasításra megnyitotta, de kitartott 
álláspontja mellett, hogy a közös iskola mellett a szerb triviális iskola 
szükségtelen, és anyagiakban nem is támogatta. Az iskola részére egy 
szűk kis szobát jelölt ki, ahol a gyermekek nem fértek el, és amikor 
az ikolák igazgatója a szoba kib ővítésére csak 54 forintot kért, azzal 
utasította el a város, hogy az Új iskolaszervezéssel ezt is elintézik. 
Űjabb helytartótanácsi intézkedésnek kellett bekövetkezni, hogy a Vá-
ros mint iskolafenntartó kötelességét teljesítse. Végül 1786-ban 52  szer-
ződésileg kötelezi magát, hogy a szerb iskolát gondjaiba veszi, és 
tanítójának eltartását is magára vállalta. Ett ől kezdve nyomon tud-
juk követni a szerb tanítókat a városi jegyz őkönyvekben. 

II. József 1785. augusztus 31-én rendeletet adott ki a vegyes 
iskolák bevezetésére. Avram Mrazovi ć, a Pécsi tankerület görögkele ť  
nemzeti iskoláinak tanfelügyelője ezt a császári rendeletet akarta fei-
használni, hogy a szabadkai szerb iskola ügyét Végre rendezze. A 
szabadkai normát, amelyet különféle vallású gyermekek látogattak, 
Mrazović  nem tartotta vegyes iskolának, és a várostól azt követelte, 
hogy a szerb gyermekek részére egy kétosztályos, kéttanítós elemi 
iskolát nyisson. Mrazović  követelését a pécsi tankerületi f őigazgató 
ugyan helyeselte, de amikor az iskolaköteles szerb gyermekek létszá-
máról szóló jelentést megkapta, szándékát megmásította és elállt a 
kéttanítós iskola megnyitásától. Ezzel szemben úgy rendelkezett, hogy 
az 1789-90. tanévt ől a normába egy szerb tanítót is kell választani. 
Az új tanévben meg is választották a szerb tanítót, aki egy évig taní-
tott is, de helyébe többé más szerb tanítót nem választottak. A szerb 
gyermekek nagy része továbbra is a triviális iskolát látogatta. 

A tanügy országos rendezését ől ez az iskola is a városi elemi isko-
lák igazgatósága alá tartozott, munkáját pedig a Pécsi tankerület görög-
keleti nemzeti iskolák tanfelügyel ője ellenőrizte. Ebben az egytanítós 
iskolában a gyermekeket hárem osztályra osztották fel és a következ ő  
tantárgyakat tanították: hittant, olvasást, írást, szép- és helyesírást, 
számolást, német olvasást és erkölcsi szabályokat. Minden tantárgynak 
megvolt a tankönyve, amiről Mrazović  gondoskodott. Viszonyítva a 
vároban élő  szerbek számához, ezt az iskolát aránylag több gyer-
mek látogatta, mint a formát. 1780-ban kétezer körül mozgott a vá-
rosban élő  szerbek száma és ebből mintegy negyven gyermek látogatta 
rendszeresen az iskolát, 1787-88-.ban 39 fiú és 7 leány, 1791-92-ben 
a II félévben 41. 1788-ban a város összlakossága 20 147 lélek. Ha ebb ől 
levonjuk a kétezer szerbet, marad tizennyolcezer, és ezek közül Pon-
tosan ebben az évben kerek 100 gyermek látogatta a normát. Hozzá 
kell azonban tenni azt is, hogy a normába járt még néhány szerb 
gyerek is. 
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Nem járt a szerbeknél sem minden iskolaköteles gyermek Is-
kolába. Szociális összetételüket nem ismerjük ebben a korban, felté-
telezhetjük azonban, hogy f őleg az iparosok és kereskedők járatták 
fiaikat, különösen leányaikat iskolába. 

A XVIII. század derekáig a szerb kultúra, valamint az iskolák a 
görogkeleti egyház vonalán haladtak. Más a helyzet azonban a század 
második felében, amikor az izinosodó szerb polgárság az ébred ő  nem-
zeti eszmék jegyében helyet követel magának a kulturális élet és az 
iskolák irányításában, és az egyházzal szemben támogatja a kormány-
zat iskolare.formj alt. Szakít az addigi orosz befolyással, Nyugat felé 
fordul, és követi az Új polgári eszméket. Arra viszont ébren ügyel, 
hogy nemzeti nyelvét és kultúráját meg őrizze a Nyugatról jövő  elnem-

zetlenitő  törekvésektől. 

1790-ben a temesvári nagygy űlésen (szábor) a szerb polgárság a 
tanügy helyzetével is foglalkozott. Követelte a szerb iskolahálózat 
kibővftését, a korszerűbb oktatás feltételeinek biztosítását és védel-
mébe vette II. József halála után a kormányzat által újjászervezett 
iskolákat az egyház támadásaival szemben. 

II. József halála után az újjászervezett iskolákat általános táma-
dás érte, amiből a görögkeleti szerb egyház sem maradt ki. Több he-
lyen az egyház beavatkozására el űzték a tanítókat, csökkentették fize-
tésüket, és megtiltották az új módszer alkalmazását. Bácskában né-
hány ilyen esetről tudunk, ahol Mrazovićnak minden tekintélyére 
szükség volt, hogy a megbontott rendet valahogy visszaállítsa. 

A TANITÖKËPZËS  KEZDETEI SZABADKÁN 

A korszerű  alapokra helyezett elemi oktatás korszer űen képesí-
tett tanítókat igényel. Ki Is hangsúlyozták ezt a  Ratio edtLcatk»us  

szerzői és munkájuk 48. pontjában a tanítók kiképzésére a normát 
jelölték ici. 

Szabadkán az első  tanítói tanfolyam a norma megnyitásával pár-
huzan»san kezdődött meg. Évente kétszer szerveztek egy-egy öthóna-
pig tartó tanítói tanfolyamot: november 1-t ől április 15-ig a téli és 
április 15-től augusztus 20-ig a nyárit. A téli tanfolyamokat f őleg a 
tanítói pályára készül ő  fiatalok látogatták, a nyárit pedig a már szol-
gálatban levő  tanítók. 

A tanítói tanfolyamok első  szervezői, Hofbauer Jakab és Böck 
Ferenc szakképzett tanítók voltak, majd 1779-ben a város által egyházi 
zenészként szerződtetett Novotnik Ferenc kapcsolódott be ebbe a mun-
kába, akit a  magisztrútus  egyéb teendői mellett a normában a zenei 
neveléssel Is megbízott. A zenei nevelés csak a tanítói tanfolyamokon 
volt kötelező, míg a normában csak rendkívüli tantárgyként szerepelt. 
Ezeken a tanfolyamokon a hallgatók módszertant, anyanyelvet, német 
és latin nyelvet, számtant, szépírást, rajzot és zenét tanultak, amelyek-
ből képesĺtői vizsgát is tettek. Azonkívül hallgattak még nemzeti 
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történelmet és topográfiát, amib ől nem kellett vizsgázniok. Különös 
figyelmet szenteltek a tanfolyamokon az elméleti és gyakorlati mód-
szertan megismerésének. Tankönyvként Feibiger Methodenbuch  ját 
használták. A hallgatók gyakorlati munkája abból állt, hogy 14 napig 
hospitáltak a megfelelő  osztályban, 8 napig pedig az osztá1ytantó 
jelenlétében önállóan vezették az osztályt. Munkájukról jegyz őköny-
vet vezettek, és az eredményt a vizsgák jegyeinek megállapításakor 
figyelembe vették. A tanfolyam befejezésével vizsgát tettek és latin 
nyelvű  diplomájukkal elhelyezkedhettek. 

A tanítóképzés ezeken a rövidre szabott tanfolyamokon nem volt 
egyéb, mint a jelöltek odaidomítása, hogy a falusi gyermekeket meg-
tanítsák írni, olvasni, és megisn-iertessék velük a katekizmus anyagát. 
Ettől függetlenül itt kezdődött a rendszeres tanítóképzés, és bel őlük 
fejlődött ki az önálló tanítóképzés. 

1806-ban az iskolák újabb rendezésére kiadott  Ratio  intézkedései 
szerint a tanítóképzés továbbra is tanfolyamokon történik azzal a mó-
dosítással, hogy a módszertant napi két órára emelte és bevezette a 
géptant, a mértant és a hazai történelmet az említett tantárgyak sorá-
ba, végül a nem magyar ajkúak számára kötelez ővé tette a magyar 
nyelvtan tanulását. A XIX. század húszas éveit ől a népoktatás na-
gyobb érdeklődést váltott ki, amikor a tanügy a társadalmi fejl ődés-
ért és nemzeti függetlenségért kezd ődő  reformtörekvések szerves ré-
szévé vált. A haladó politikusok és pedagógusok az oktatásügy kor-
szerűsítésén fáradoztak, és figyelmüket nem kerülte el a kezdetleges 
tanítóképzés sem. 1827-.ben beszüntették a tanítói tanfolyamokat az 
egész országban, és áttértek a kétéves tanítóképzésre. Az els ő  magyar 
önálló tanítóképző  Egerben nyílt meg 1828-ban. Kevés kétéves tani-
tóképző  nyílt meg a negyvenes évekig, addig a tanítók magánútou 
készülhettek és vizsgázhattak a nemzeti f őiskolákban. A szabadkai 
nemzeti főiskolában 1843-ig vizsgáztak tanítók, a városban azonban 
kétéves tanítóképz ő  nem volt. 

* * *  

A bemutatott iskolákkal kezdett kibontakozni ennek a gyosan 
növekvő  parasztvárosnak a népoktatása abban a században, amikor 
megjelentek Rousseau, Guyton de Morveau, Roland d'Erecville, La 
Chalotais, Leibnitz, Woitff, Franeke, Basedow nevelésre vonatkozó m ű-
vei, melyek új hangjukkal felrázták a közvéleményt, a közönség érdek-
lődését a nevelés iránt és ők voltak az elsők, akik megérezték az Új 
idők szavát, elindĺtdtták az újat, ami hamarosan kiterjedt az egész 
művelt Európára. Soha annyit nem beszéltek pedagógiáról, mint e 
felsorolt írók műveinek megjelenése után. Gondolataikkal és Új néze-
teikkel ők alapozták meg az ifjúság világi nevelését és az oktatás 
olyan újjászervezését, ami legjobban megfelel a felfelé ível ő  polgári 
társadalom igényeinék. 

(Folytatjuk) 
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LŐRINC PÉTER  

M14TIJA GUBEC  
(1573-1973) 

Tüzes koronával  megkoonáztk,  mint  eLődét, Dóa  Györgyöt, de élő-łxiz-
dító  példa Is mindmái& akár Dózsa György. Bá.  Dóát  Ady Is  inegéne-
Iceite, nála viszont regényt Írt  Senoa,  akt szívesen  eLiúőzött  Szintén  sz  első, 
a  kelő  aaitiLeudálls  polgárság  Ja&rében: falun G4bec, városban az aranym ű-

es kismester és lánya társaságában. 
Akkor a horvát, a szlovén jbbágy is ott !eszült feedáJis ura, a 

Bábsburgok és a török ácsolta láthatatlan kerbi. Az eredett t őkefel-
ha]mozás, a pénz- és áriugazdálkodás meg a török hód ďţás követlçjsztében  
birtoka csökkent,  ki Is csúszott a talpa alól, a kizsákmányolás intenzivitása 
meg növekedett és idestova már mezunt egységes osztály lenni, mert 
ntár-snár kulónvált a telkes jdbbágy a zseUértl őL Számosan már - fel-
ismerve a török feuda]izznus kezdetiLbb  s Így enbtébb mivoltát - török 
hódoltság alá húzódtak, míg az éppen onnan szököttek  -  ipari  e]jhelyezke-
dás hś én - zsoldossá váltak a Haibsburg-területen. 

Fokozta elnyomását a ránehezedő-si»tó  Habsburg-diatalom  Is, a török 
elledi háborúskodás Is - Úgy Is mint fizikai erőfeszítés, de Úgy Is mint 
háborús pusztítás. HIszen a -saját« katonája Ja fosztogatta. A törökbetli-
rásek, om'beTraMásOk,  meg a szökés, elkóborlás  előle is növelte - akár 
a paraszti birtokok kisajátítása is - a »szabadi, a '4elszabadult» szökött 
jobbágyok számát - a kóbor csavargók számát. 

Maga az eUcćboriás, a mIáció Is a tiltakozás jele volt. De a káborok 
Ideiglenes csoportosulása kisébb-nagyobb paraszti  egységelcbe  a hajdúsko-
dás, lvuruckoděs, uskokoskulás is, az egyének vagy kis csoportok harca 
Is ennek  volt, egy már magasabb foka, hogy a tiltakozás végül Is a szinte 
áflsndúsult feikelásekbe torkoiljon. 

Ha  sz  ideig  péktáui hlagyarország, mint sz akkori világ elsó arany- 
termelő  országa, Szerencsés-Fortunátusokat  ás  Thurzókat teremtett És az 
országba vonzotta a Fuggereket, akik üzIettárs~ tették a hercegpr'Jmás 
BakŁczot  Is  (aki ott trónolt a Zágráb fölébe emelkedő  óvárosban, Gradec- 
Gricsben), most Amerika feIifedezése és  rbszolgává  alázása után, a keres- 
kedelmi utak ás aranyban dús országok  nyugatra  helyeződése után a horvát 
városok fejlődése Is megakadt, a horvát bányászat Is hanyatlott És űlra 
szárba szökkent, virágsátorba borult a megifjodott hübérrendszer, amely 
a város fölött Is - ahová már a nemes Is beköltözött - úré vált, széles 
városi tömegeket Is jobbággyá törve. Egyesek a városok közül az urak, 
főurak keresbedeln!i 'És hitelnyújtó ügynökei łvé vúlnak  s egy Új polgár- 
ságot, a kereskedelmi És uzsorattőke polgárságát teremtik meg, hogy -  a  
feudaliznua  reneszánsza idejen - meggazdagodva, birtokba  Ickt~& pén- 

ás nemessé vá]janak  magok Is. Çlbursó,  Batthyány.)  E réteg Is a 
jotbágyj  roboton  hízlk,  s a  jobibágyból  kisajtolt pénzjáradékot adja  köl- 

-  egy-egy  uredalcmnört -  a  Zrínyi-Zrinskieknek  vagy éppen e]ilen- 
ségenelç az Endődieknek.  Mert ezek Is egymás ellen hareoltak - job- 
bégycsapatokat  űzve a csatába -‚ akár a  Heningek  és Gregorijanecek, 
akik ha pusztÍtják Is a jobbágyságot ezzel, egyúttal fegyvert Is adnak a 
jobbágy kezébe, amelyet azután, kés őbbi fokon, a maga ézd6kében Is harc- 
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ba  vihet a nemesek ellen, amikorra már megtanulta, hogy az Úr Is legy ő-
het,ő, s megsebezhető : Ember! Annál is inkább, mert bányászi, hajtói mun-
káját is robotba követelte már az űz'. Ahogy az állam is gyarapította, súlyos-
bította az úrdolgát. 

Igen, azelőtt a jobbágysors könnyebb volt, s a reg Ősök-gusJ árok talán 
valami még régebbi aranykorról is énekeltek, valami ősközösségről és a 
horvát jobbágyban megtermett hatásuk alatt az álom, ábrándkép a »stare 
pravíce, az egykori jobb élet újrateremtéséről. Mert egykor kaláka volt 
a későbbi - klaka-tiaka, és akkor nem volt még kisajátítás sem! 

A tiltakozás első  ás második foka még virágjában volt, de készültek 
már 151 a harmadik fokra, a felkelésre Is, hiszen az örök röghözkötöttség 
őket Is érintette. 

Szöknek Tahy birtokáról is a jobbágyok, mert az ő  neve emelkedik 
a kizsákrnájnyolás szinibólumává szemükben, de esakhamar belátják, hogy 
más Úr földjén sem mennyország az élet. Amíg Úr van, a paraszt csak 
jobbágy! Iiiigyelttié csak a bús-örömös farkas-szabad kóborélet válik abban 
az időben, amikor Draškovi ć, a püspök Is elismeri, hogy az úri zsarnokság 
válik a felkelés mozgatóerejévé. Ha azután persze majd maga Is odaáll 
Herángné, Heningo ţĄca  meg  Tahy, Erdődi ás Alapi, KegleviĆ  oldalára, a 
Gr'egoetjanecek ás Zrínyi-Zrinskiek ellenében - fegyvert adva mindkét 
részről a jobbá" kezébe. Tahy persze a legéhesebb egyelőre közöttük: 
emeli a járadékot, kisajátítja a blrtokot, el űzi Őket Ősi földjükről, a 
»stara pravica» ďöldjéről! 

Az elkeseredés nő  ás - Bécs se segít, hiába bíznak benne! 
Az 1572-es paraszti »szövetségek» (Talán a »Bundshuh» nyomán?) 

gyarapodnak, erősödnek s már a paraszti érdekekért forgatják a fegyvert, 
bevéve  Sused  várát Is. De Bécs, M elvetette a paraszti panaszokat, most 
parancsba adja Id viszont a rendteremtés követelménylét a paraszt ellené-
ben! A harc azért folyik tovább, a forrongást még nem tudják elfojtani, 
sőt a jobbágy hamarosan elfoglalja Legrad várkastélyát Is, majd 1573-ra 
meghirdetik Gubecék az általános felkelést is. 

Persze, ha a horvát ás szlovén jobbágy együtt harcol, Heningéket I 
ott látjuk mát az úti egységtronton a parasztág ellenében, annál Is Inkább, 
mert a jobbágy nem ismer már el más urat önmaga fölött a császárnál, 
a császáron kívül. Holott a csúszás árulóvá  nyüvánítja  a jobbágyokat és 
nyíltan az Úri frontra helyekedve kiadja az általános parancsot: »Fegyver-
be!» a parasztok ellen! 

Gubecék  Célja a hatalom átvétele, meghódítása. Zágrábban császári 
helytartĆeágot kívánnak létesíteni, adót szedni, s őt a török ellenében a 
határvédelmet  Is át kívánják Venni - ahogy Svra č  megfogalmazta a prog-
rampontokat, míg Sterc ezt azzal bővítette Id, hogy meg kell szüntetni a 
parasztot sújtó adókat, járadékokat, de a papirendet Is, mert nem isten 
igéit, de az adó- ás járadékfizetést hirdeti a szószékről. Ës célul tűzik ki 
azt Is, hogy megnyitják a közlekedési utakat a paraszti árutermelók el őtt is! 

Ilija Gregorič ,  a hadvezér az egész horvát Zagorje ás Szlovénia fal-
szabadítását veszi fal haditervébe, fokozatosan kívánva el őrehaladni, min-
den Újonnan felszabadított terület parasztságával növelve egyúttal a had-
sereget és annak ütőerejét Is. »Elmegyünk Ljubljaniáig s a tengerpartig 
ás mind aiávetük e területeket.» A Tahy-elleni harcnak általános felkeléssé 
kell nőnie! Megszüntetik utána a hűbérséget, szabaddá teszik a kereske-
delmet - a nép számára! Csak  ,a császárságot ismerik el továbbra Is azzal, 
hegy nincs többé közvetítő  a nép ás a császár között. Legyen továbbra is 
adó, de annak özszegét  ás célját, hovafordítását maga a paraszt szabja meg! 
A törökellenes harcot Is a horvát-szlovén paraszt fogja szervezni, irányítani. 

Gvbecék  oldalán ott látható a tehetősebb telkes jobbágy, s őt a városi 
plebejusi réteg Is: Sterc, a lakatos, Bartoli, a kovács, Orbac, a mészáros. 
Különben, ha Gubec ás vezérkara paraszti jobbágy Is, a f ővezér Gregorić  
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olyah  katona,  ki kereskedIk  Is. Akad közöttük itt-ott egy-egy hivatalnok Is:  

ivan Horvat,  a  suseciji  udvari bíró, sőt az elfoglalt  Legrad  igazgatója Is.  
Vinkier  pedig még 1574-ben Is odaáll a császár elé egyes  halálra ítéltek 
érdekében. A falusi pap,  Beb Ć  vIszont  némileg Lőrinc-pap szerepét vállal-
ja. Igyekeznek  Gubecék,  amíg lehet, a nemesek egymás közti  viszályko-

dását  Is kihasználni. A szervezés folyamán  (1571.- 1 572)  ki!alakkul  egy köz-
ponti vezetőség  (Gubec, Pasanac, M4ga1Ć)  s ez  ÁGregoalétyal,  az ügyésszel 
együtt, alkotja egyúttal a forradalmi törvényszéket Is. A katonai f ővezér,  
GregoriĆ  mellett tizenegy csapatkapitány vezényli a csapa tokat. Tisztjeik,  
altisztjelk  sokszor a  hatáilőilők  közül verbuválódtak. Van közöttük hivatá-
sos  forradalmár  Is, aki már 1572-ben sem művelte-művelhette meg amiatt 
földjét, s ha jobbágy volt, Úgy  Úrdolg.ra  sem  járihatott  el!  Gregorić  igyek-
szik  megvalósítani  haditervét ás egyszerre indítja meg a felkelést 1573 
január végén a horvát  Zagorjében  ás a  Sutlán  túli  Szovéiliáhan.  A paraszt-
ság  tĚisnegesen  csatlakozik, s gyors kezdeti sikerek követik a harc meg-
indítását. 

A gyors (ha csak 1573-at vesszük tekintetbe, s nem az 1571-72-es 
harcokat  is)  kezdeti sikerek után hamarosan fordul a szerencse kereke. A 
nemesség hirtelen  megszerveekedák  ás  támadáSba  lendül. Ennek leg-
főbb okai: 

A bizalom és rendíthetetlen hit a császárban, akt padig ellenük 
fordult! 

Az  uskdk-prob]éma  mibenlétének fal nem  ismerése.  Gubecék  hisz-
nek a fegyveres  uskokokban  is, holott azok szintén ellenük  támadnak.  De 
hogyan is ismerték volna fel az  uskok-kérdés lényegét?! Abban az időben 
egyedül  Machiavelli  Ismerte fel a zsoldos hadsereg ős a paraszti-népi had-
sereg közt levő  Óriási  társadahni-politikai különbséget. S csak jóval később, 
jóval  Gubec  után ás Machiavelli útmutatása alapján Zrínyi Miklós, a 
költő ! De  Gubec  nem olvashatta, nem érthette  Machiavellit,  mint meg-
érthette a hat nyelv en  beszélő, írástudó úri  főnemes!  

Miben Is áll hát az  uskok-zsoldos probléma?! 
Mint már tudjuk: a paraszt, a marxi kett ős értelemben, ez időben 

»szabaddá» válik, azaz  ninestelen  csavargóvá lesz. 
Sok balkáni kóbor bujdosó válik ekkor  uskokká  a  tengernielléken,  

tengerparton, ahová vándorol. 
Ha a XVI. században nagyobb  ipar  fejlődhetett volna ki  -  ezek a 

tömegek az iparban  helyeskedhettek  volna el,  proletárokká  válhattak volna. 
De a  nernlétező  ipar-bányászat fel nem  szívhatta  Őket, Igy:  hajdúskodik,  
csavarog  sz  és  -  felkelővé válik. 

Sokan Amerikát igázzák le, az ottani szabad indiánt teszik  rabszolgá-
vá,  azaz  kiirtják,  ha az nem áll kötélnek ős maga is  elJhUjdOSik.  Sokan a 
császári csapatok zsoldosává szeg ődnek. Mert ez VAN, zsoldos hadsereg 
van, ha már ipar nincsen! Csak ez szívhatja fel Őket, csak ez szegődtetheti 
Őket. S  az  ily zsoldos hadsereg (vagy ennél Is olcsóbban a Habsburgok szá-
mára, mintegy önfenntartó nagy-nagy  kaszárnya, a határőrvidéknek, vég-
vidéknek, végváraknak) katonája: határőr, végvári vitéz,  uskok  ebben  az 
időben szükséges Is a  )bomladozó  hűbéri-paraszti sereget pótolandó! 

Igy válik a kóbor  »szábad« paraszt  cári  kozákká, habsburgi  határ-
őrré, tengerpart melléki  uskokkú! 

Esetleg,  de csak itt-ott ás inkább  kéSőbbi  fokon, felkelő  kuruccá, de 
akkor Is kénytelen, a  kurucmaga  Is, a jobbágy hátán élni meg! 

Mindezt egyedül  Machiavelli  látta mér a XVI. század elején. Ezért 
volt a  zsoldosok  ellen, ezért igenelte a népi-nemzeti gyalogos hadsereget 
mint polgári-nemzeti  Íelsz5badátó  erőt! 
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3. A harmadik oka a vereségnek az volt, hogy a császár es az urak 
most már  ässzefogtak, és Alapi Gáspár niled Zr~ mind Erdődi sere-
geit Is egybegyűjtötte, és egyesítette parancsnoksága alatt a Gubecek ellen! 
Mapi, aki élve került hi SzIget4x alól. Az uskokok egyként fosztogattak, 
gyújtogattak. Hiába teszi Gregori ć  most már új terve értelmében St*sbicát 
a sereg központjává, a csapatok vereséget szenvednek, s csak Gubec tartja 
még magát Ibicánái, hegy azután Draškovi Ć  puspoksrendeletére  Alapi  
Sti.bica ellen forduljon, ugyanakkor, amikor oly értelm ű  jelentést is küld 
a püspök a császánnak, hogy »Gubec-béget« a csapatok királlyá kiáltották 
Ici, Így hát elrettentő  példát kell statuákii: »Tüzes koronával fogjuk meg-
koronázzu, ha császári engedélyt kapunk erre. A császár bizonyára meg-
engedni kegyeskedett Gubec sütögetését [»biskup ga pekel (a püspök meg-
sütötte), mondja Petrica Kereinpuh  is],  mert ezzel fejeződött be Zagrábban 
1573 február 9-én a parasztfelkelés. Istvánflfy szerint vagy háromezer pa-
raszt kegyetlen kivégzése követte ezt a zágrábi tüzes koronázást! 
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SZEMPONT  

DR.  HORVÁTH MÁTYÁS 

A NÉPFELSZABADITÓ HÁBORÚ 
FORRADALMI HAGYOMÁNYAINAK ÁPOLÁSA ÉS 
AZ ANYANYELVTANÍTÁS 

Sok pedagógus a világnézeti nevelést azonosítja a politikai neveléssel. 
Pedig a politikai nevelés a világnézet formálásának csak egy  -  igen 
fontos  -  tényezője. A  pohtikai  élet  eseményeinek  konkrét vizsgálata 
és a társadalmi életben való aktív részvétel nagymértékben el ősegíti, 
hogy tanítványainkban materialista nézetek alakuljanak ki a társada-
lomról. Közelebb kerülnek a társadalom  mozgástőrvényemek  megérté-
séhez, kialakul bennük a társadalmi életben való aktív részvételnek, 
sőt a társadalom megváltoztatásának igénye is. 

A politikai nevelés azonban egyrészt szűkebb, másrészt tágabb 
folyamat,  niint  'a világnézet formálása. Politikánk rendszerének a maga 
egészében a marxista világnézet az alapja. Vannak azonban, olyan  
cétkitűzései,  'mozzanatai, melyek megvalósítása során együtt haladunk 
más világnézetű  dolgozókkal is, akiket fokozatosan vonunk be olyan  
akciókba, cél`MI:úzésck megvalós ĺtásába,  melyek egyértelműen és köz-
vetlenül a marxista világnézetb ő l fakadnak. A politikai nevelésnek ez 
a történelmileg szükséges vonása az ifjúság nevelése során is jelent-
kezik. Emellett azt is látnunk kell, hogy a  politkai  nevelés során más 
feladatokat is megoldunk, p1. formáljuk tanítványaink erkölcsi tudatát, 
érzéseit és magatartását. 

Ugyanakkor a politikai nevelés csupán a társadalomra vonatko-
zóan formálja tanítványaink nézeteit a  természetre  vonatkozó helyes 
materialista nézetek egészükben kívül esnek hatáskörén.  Súlyos -  egy-
oldalúsághoz vezetne, ha a világnézet formálását kizárólag a politikai 
nevelés  útján akarnánk megoldani. 

Helytelen az a pedagógiai gyakorlat is, mely a világnézeti neve-
(ás feladatait kizárólag az oktatás útján, a tanítási órán szándékozik 
megoldani. A világnézet formálásában, mint általában minden nevelési 
feladat megoldása során, a tanítási órának központi szerepe van, de 
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a világnézet kialakulásának folyamatát vizsgálva meggy őződhetünk az 
órán kívüli tényez ők első rend ű  szerepérő l. Ezeket a tényezőket tuda-
tosan, tervszerűen és a tanítási órán folyó nevel őmunkával szerves 
egységben kell megszerveznünk, hogy a hatások egységét biztosítsuk. 

A tanítási órán folyó világnézeti  nev&és  során leggyakrabban 
elkövetett hiba az álobjektív pozitivizmus, a világnézeti tételek mega-
lapozatlan deklarálása és a világnézeti  !kĎvetkeztetések  elszakítása 
tanítás anyagától, illetve a tanulók értelmi fejlettségét meghaladó kö-
vetkeztetések levonása. 

A világnézet formálását az oktatási folyamat egészével, a tan-
anyag minden részletének feldolgozásával szolgáljuk. Ezt azért kell 
hangsúlyoznunk, mert elég elterjedt gyakorlat, hogy a világnézeti n -
velést  az ismeretanyag egyes, világnézeti szempontból exponált  ré-
szeihez  kötjük. 

A világnézeti nevelés leszűkítésének egyik gyakorlati módja az, 
hogy azonosítják a vallásos hiedelmek elleni küzdelemmel, s őt egyes 
szélsőséges esetekben a tanulóknak a vallási szertartásoktól való tá-
voltartásával. A világnézeti és ateista nevelést helytelen elválasztani 
egymástól. A vallásos hiedelmekkel kapcsolatos munka nem külön fela-
dat, amelyet a világnézetet formáló egyéb tevékenységtő l  elszakítva 
végezlietünk. 

Ugyanígy  nem lehet külön feladat a népfelszabadító háború for-
radalmi hagyományainak ápolása sem. Ez a tevékenység marxista vi-
lágnézeti nevelésünk sze rves részét alkotja. Tehát nem külön diszcip-
lína a nevelésben, hanem Sajátos eleme a szocialista emberformálás 
folyamatának. 

Általános iskolai tantervünk félreérthetetlenül megszabja a peda-
gógusok feladatát az anyanyelvtanítás keretein belül:  

»...  neveljen szocialista hazaszeretetre, mélyítse el a nép a haza 
és a proletár internacionalizmus iránti érzetét, érbesszen lelkesedést 
a  szoçializmus  építésének munkája iránt, s végs ő  fokon járuljon hozzá 
az Irodalmi szemelvényeken keresztül a tanulók világnézetének kia-
lakításához.< 

A középiskolák magyar nyelv és irodalom  tanterveiben  ez a ne-
velési feladat nem nyert ilyen egyértelm ű  megfogalmazást, a gim-
náziumi tantervbő l pedig sajátos módon ki Is marad. Ezekben az isko-
lákban  -  már a tananyag nyújtotta lehetőségek miatt is  -  sokkal 
nehezebb a pedagógusok helyzete. Egyéni alkotómunkával kell meg-
tervezniük feladataikat a népfelszabadító háború forradalmi hagyo-
mányainak ápolását illetően. 

NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS NYELVTANÍTÁS 

Kétségtelen, hogy a nyelvtan tanítása nyújt legkevesebb lehet ő-
séget a forradalmi hagyományok ápolására. A m űvelődési anyag ter-
mészeténél fogva kedvez őbb feltételeket biztosít az értelmi nevelés 
célkit űzései  nk  megvalósítására. Szigorú szabályrendszere kedvez ően 
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befOyásoIja  a tanulók logikus gondolkodását,  $  a nevelőnek a kedvező  
feltételeket az értelmi erők fejlesztésére nem is szabad elmulasztania. 

A kínálkozó lehetőségeket tehát valamiféle pragmatizmusból nem  
áldozhatjuk  fel. Az adott helyzet azonban nem zárja ki, hogy más ne-
velési területek ne érvényesüljenek a nyelvtan tanításában, függetle-
nül az iskolatípustól. Ha nincs is olyan bő  lehetőségünk a forradalmi 
hagyományok ápolására, mint az  anyanyelvtanítás  más ágazataiban, 
mégis kínálkozik alkalom.  

rülnünk  kell, hogy jó és egyre javuló min őségű  tankönyvek szol-
gálják a nyelvtanítás célkit űzéseit. Ha a pedagógus szakszerűen hasz-
nálja ezeket, a nyelvtanórák majdnem minden szakaszában fokozhatják 
a tanítási folyamat hatékonyságát. Igy a  nyeivtankönyvek  szolgálhatják 
az adott nyelvtani fogalmak kialakításához szükséges szemléltet ő  szö-
vegeket is. Mivel ezek adottak a tankönyvekben, az általunk taglalt ne-
velési feladat érdekében nem  áldozhatjik  fel azokat. 

Több esetben azonban a nyelvi szemléltet ő  anyag nem elegendő  
a  nyelvtáni  fogalom kialakításához. Ilyenkor a tanár gondoskodik kie-
gészítő  szövegekrő l. Ezeket az alkalmakat  hasznáłhatji.ťk  fel, hogy tar-
talmilag a szemléltető  mondatókat  a népfelszabadító háború esemé-
nyeirő l, hőseiről,  esznéirőĺ  alkossuk. 

Természetesebb, ha ez a tevékenység nem esetleges, hanem a 
tanuló közvetlen élményeihez f űződik. Az általános iskolában alka-
lom nyílik erre iskolai kirándulások után, amikor a forradalmi harcok  
színhelyével,  emlékmúzeumokban tett látogatások közvetlen benyomá-
saival érzelmi telítettség ű  szinten ismerkedtek meg a tanulók, tehát  
térmészetesen  következne, hogy a tanár és a tanulók mondatai adott 
nyelvtani szituációban ebbő l a tárgykörbő l származzanak. 

Megfelelő  alkalmat látunk az egyes települések felszabadulási 
ünnepeiben is. A tanulók rendszeresen részt vesznek koszorúzási ün-
nepségeken, emlékünnepélyeken. Nem ritka, hogy ilyenkor alkalmuk 
van veteránokkal, a felszabadulás napjainak  szemtanúival  találkozni. 
Az Ilyen közvetlen élményen alapuló lehetőségek természetessé teszik, 
hogy utána néhány órán példamondataink, nyelvtani-helyesírási felada-
taink  tartalmi.ťkkal  a népfelszabadító  háború  és annak hősei felé  for-
dUljanak.  

Különösen keressük a testvériség-egység eszméjének nevelési 
lehetőségeit. A jugoszláv népek mellett a nemzetiségek közös harca 
Is volt a népfelszabadító háború. Dr. Dávid András 1972 augusztusá-
ban a magyar szakos tanárok szemináriumán elhangzott el őadásában 
számos lehetőségre mutatott rá, hogyan tudjuk felhasználni az  okta-
tásbaň  a Petőfi-brigád emlékét. Ugyanakkor nevelési szempontból is 
teljes  mértékben  hasznosítanunk kell ezt a lehetőséget. Különösen  
azOkban  a helységekben, ahol a Petőfi-brigád megalakult, vagy nagy 
számban csatlakoztak hozzá a magyar fiatalok. 

Meg kell említenünk az iskolai ünnepeket is. A köztársaság nap-
ját, a  hadsereg  napját, a győzelem ünnepét minden iskolában meg-
ünneplik, il letve megemlékeznek ezekrő l a napokról. Ebben az eset- 
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ben is a közvetlen élmény anyagát ne hagyjuk nevelési szempontból 
kihasználatlanul. A legközelebbi órákon inspirálja a tanulókat nyelv-
tani feladataik megoldásában. 

A fentiekből láthatjuk, hogy ha kisebb mértékben is, mint az 
irodalomolvasásban, de mód nyílik a nyelvtanításban is, hogy a ter-
mészetes adottságokat felhasználjuk a forradalmi hagyományok ápo-
lására. Ez a tevékenység azonban, mint ahogy el őzetesen kiemeltük, 
nagy körültokintést igényel. A merev tanári hozzáállás, az érzelmi telí-
tettség hiánya a tanulókban a cél vulgarizálását fogja eredményezni. 
Tudatformálás helyett álszenteskedést idézbetürrk el ő . 

AZ IRODALOMOLVASÁSBAN REJL Ő  LEHETŐSÉGEK 

A jugoszláv népi forradalmat kiváltó okok, a forradalom esemé-
nyei, alakjai, a hősöket fű tő  eszmék és eszmények megtalálhatók 
irodalmunk anyagában is. Az irodalom azonban nem úgy tükrözi a 
valóságot, mint a tudomány. Az utóbbi a világ törvényszer űségeit, a 
valóságról alkotott elképzeléseket fogalmakban, ítéletekben, törvény-
szerűségekben általánosítja. A m űvészi-irodalmi megismerés bizonyos 
mértékig ellentétes a tudományos megismerés módjával. Míg a tudo-
mányos megismerés inkább a tudatra hat, az irodalom a maga eszköz-
tárával, ábrázolási lehet őségeivel inkább az érzelmekre hat, az olvasó-
tanuló nézeteit formálja, alakítja személyiségét 

Olvasókönyveink szemelvényanyagát tehát így közelítsük meg: ne 
az ismeretgazdagítás legyen f ő  célunk, hanem mély érzelmi alapo-
zással a tanulók magatartását, hozzáállását igyekezzünk formálni 
általuk. 

Fokozottan érvényes a fenti megállapítás az alsó tagozatos tanu-
lókra. Konkrét ismereteik a népfelszabadító háborúról igen hiányosak. 
Csak bizonyos epizódokat ismernek meg ebb ől a tárgykörből az iskolai 
oktatás során a természet- és társadalomismeret, majd a társadalom-
ismeret keretében. Hiányos ismereteiket kiegészítik a különböz ő  infor-
mációforrások, mint a tévé és a film, azonban ez feldolgozatlan élmény-
anyag, rendszerezetlen ismeretekkel. 

Különösen nehéz a helyzete a pedagógusnak az I. osztályban. 
Maga a háború fogalma is távoli a mai els ős kisdiáknak. Az iskolán 
kívüli Információs források alapján inkább a csata fogalma alakul ki 
benne. A pedagógus rendkívül nehéz helyzetben van, amikor összetett 
társadalomtudományi fogalmakat kell a hétéves tanulóval megértetnie. 
Ha nem akar tanítványaira életkori sajátosságaikat meghaladó fela-
datot róni és a tartalom helyett üres vázat adni, kénytelen felfedezni 
a népfelszabadító  háború elbeszél ő  elemeit. Törekvése ez alkalommal 
Is a gyermekhősök felé kell hogy irányuljon. A tanuló, azonosítva ma-
gát, vonzódik a gyermekhősökhöz, beleéléssel érzelmi síkon szinte 
Újra átéli a különböző  történetek gyermekszerepl ăinek tetteit. 

A Napsugár olvasmányanyaga egyetlen szemelvényt tartalmaz a 
népfelszabactftó háború tárgyköréb ől. A szerkesztőket gátolta az a tény, 
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hogy a tanulóknak ezen a fokon els ősorban képzési feladatokat kell 
megvalósítaniuk (meg kell tanulniok 3lvasni), másrészt számoltak az 
ismeretek hiányával. 

A Miska, a kis  futár clmű  olvasmány feldolgozásakor a tari ĺtónak 
nem arra kell törekednie, hogy a hiányzó ismereteket pótolva nagy 
tablót vázoljon fel a népfelszabadító háborúr ěl, hanem megértetni a 
tanulókkal, hogy az általános népi feik~en a maguk módján 3 

gyermekek is kivették a részüket. Erejükhőz rflérten segítették a fel-
nőtteket. Igyekezzenek beleéltetni a tanulót a szituációba, mert csak 
Így képes tetfogni a történetben szerepl ő  gyermekek hőstettét. 

Van azonban a népf'elszabadftó háborúnak 'olyan alakja, aki az 
elsős tanuló előtt Is jól ismert: Titó elvtárs. Nevét ismerik, létezésér ő l 
tudnak, ha sokuk számára elvont fogalomként létezik is. Éppen ezt 
szándékoznak a szerzők kihasználni, illetve a fogalomban élést felol-
dani, közel hozni alakját a tanulókhoz. A Tito, valamint A kis kapás 
című  szemelvényekkel azt szeretnék érzékeltetni, hogy a népfelszabadító 
háború és a szocialista országépítés nemzetközi jelentőségű  hőse 
éppen olyan viszontagságoknak volt kitéve gyermekkorában, mint a 
kis olvasók egy része napjainkban. Az id őjárás viszontagságaival szem-
beszáHó kisdiák, otthon ás a rokonoknak a mez őgazdasági munkákban 
segítő  gyermek példaként szolgálhat tanítványainknak. 

Különös figyelemmel kell feldolgozni a Tito születésnapján  oĺmű  
olvasmányt. Az ifjúság napján rendezett ünnepségek rendszerint nem 
hozzák eléggé emberközelbe az ünnepeltet. A hétéves tanuló csak a 
külsőségeket észleti, sokszor nem érzi az ünnepségek bels ő  tartal-
mát Az olvasmány feldolgozásával eléjük varázsoljuk az ünnepelt ott-
honát, Jugoszlávia minden nemzete és nemzetisége szeretetét ő l öve-
zett államfőt, aki a társadalmi átalakulás sodrában következetesen 
munkálkodott a forradalmi hagyományok ápolásán, azok továbbfejlesz-
tésén, gyakorlati alkalmazásán. 

Mivel az életkori sajátosságok egyre nagyobb lehet őségeket biz-
tosítanak ‚a II. osztályos Gyöngyvirág több szemelvényt tartalmaz tárgy-
körünkből. Az előző  osztályban megkezdett munkát fejleszti tovább a 
Séta a kertben című  olvasmány. Vele kapcsolatban már felidézhetjük 
a tanulók előzetes ismereteit, beszámolhatnak olvasmány-, film- és 
tévéélményeikről. Fontos az, hogy a tanulókban ne közhelyek marad-
janak, hanem megszilárduljon bennük a hit, Tito Őszintén érdeklődik 
a gyermekek, az ifjúság élete iránt, mert Ők lesznek folytatói a szo-
cialista építésnek. 

A népfelszabadító háború témakőréből két OIvasmányra szeretnénk 
felhívni a figyelmet. Az egyik Jelka néni ás a magyar pionírok. Ezze az 
bivasmánnyal kezdetét veheti nevel őmunkánk annak tudatosítására, 
hogy az össznépi ellenálláeban a jugoszláviai magyarság is tevékenyen 
észefl.  A vajdásági pio*o1cnak kevesebb &kelmuk volt a fegyveres 

~rer, de annál több a harcolók vagy bebörtönzöttek hozzátartozó-
Ittak megsegítésére. Ebben a tevékenységben a magyar gyermekek is 
ldvettá4c részüket, ás gondoskodásukkal igyekeztek feledtetni a csa-
IáZItagOIC távollétét, enyhíteni az ápoló kezek hiányát. 
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A másik olvasmány a Hadirokkant. A népfelszabadító háború h ő-
sei köztünk élnek. Sokan abból a harcból, melyben puszta életüket 
állították szembe a fasiszta hadigépezettel, rokkantként kerültek ki. 
Az ilyen embereknek  érezniök  kell az egész társadalom minden tag-
jának  figyeimességét,  megbecsülését. De a figyelmesség nem kapcso-
lódhat csak adott ünnepekhez! A mindennapjaikat kell szebbé tenni. 

Sajnos, mindkét olvasókönyv szemelvényanyaga távol áll az iro-
dalmi igényességtő l. Eredetiben sem voltak irodalmi remekm űvek ezek 
a szemelvények, a fordítások pedig csak torzítottak rajtuk. A peda-
gógusoknak arra kell törekedni, hogy legalább er őszakos  didaktizá-
lással  ne rontsanak tovább a szövegeken. 

A  Ill.  osztály számára készült Aranykapu Irodalmi szempontból 
örvendetes változást hoz. A népfelszabadító háborúval kapcsolatos 
szemelvényanyagát általában jó tollú íróktól válogatták  össze. Példa 
erre  Asren Dikli ć  Az erdő  kis házikó/a, valamint  Branko ČopiĆ  Háborús 
gyermekkor cím ű  regényrészlete. 

Az első  szemelvény szinte a népmesék hangulatával varázsolja 
a tanulók elé a partizánélet viszontagságait. A másik a  teg ńap  még 
unott vagy éppen gy ű lölt iskola pusztulásával érzékelteti a háborús 
rombolás értelmetlenségét. A szövegek Irodalmi értéke lehet ővé teszi, 
hogy a tanítóság sikeresebben valósítsa meg nevelési feladatait. A 
mély érzelmi átélés, az események sajátos vonzása megengedi, hogy 
tüzetesebb történelmi ismeretek nélkül is sikeresen feldolgozzuk őket. 
Nem is marad el a siker, ha az érzelem- és gondolatébresztésre he-
lyezzük a hangsúlyt, nem pedig bőséges tényanyag nyújtására. 

A IV. osztályos Tavaszi rügyek népfelszabadító háborúval foglal-
kozó szemelvényanyaga lényegében ismétli az el őző  osztályok tema-
tikáját. Az ismétlések elkerülése végett nem szeretnénk ezekkel külön-
külön foglalkozni. Van azonban a szemelvények között egy, amely 
külön figyelmet érdemel. Ez  Majtényi  Mihály  Mísi  cím ű  elbeszélése. 

Említettük már, hogy a népfelszabadító háború legendás h őseit 
emberközelbe kell  hozunuk.  Ez a törekvés azonban ne jelentse a nem-
zeti (és nemzetközi) hősök profanizálását, amivel itt-ott találkozhatunk. 
Pl. a háború el őtt Hunyadi nevét ismert  hashajtó  keserűvíz viselte, 
napjainkban pedig az epikus h ős Zrínyi neve konyak- és sörmárka lett. 

A népfelszabadító háború több h ősérő l gyáróriásokat neveztek 
el. Ezek a nevek azonban a csaknem három évtized alatt inkább ipari 
készítmények márkáiként élnek a köztudatban, és keveseket emlékez  
tetnek  névadójukra. Igy van a fiatalság  Szervó  Mihály nevével is. Ha 
ezt a nevet halljuk, a bánáti élelmiszeripari kombinát készítményei 
idéződnek fel emlékezetünkben, nem pedig tartományunk magyar 
néphőse. 

A tankönyv szerkesztője nagyon helyesen tette, hogy a szemel-
vénnyel alkalmat ad a népfelszabadító háború magyar néph őseire em-
lékeztetni. A bánáti iskolákban elég, ha csak a szöveget dolgozza fel 
a tanító, a tartomány többi táján azonban a környék vagy helység 
magyar néphőseit Is meg kell említenünk. A tanulók érzelemvilágában 
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méltó helyet kell biztosítanunk a közelmúlt. azon magyar h őseinek, 
akik Jugoszlávia többi népével együtt életüket áldozták a forradalmi 
társadalmi eszmék valóra váltásáért. 

Az általános iskola felső  tagozatára készült olvasókönyvekben 
megszaporodnak a nevelési lehetőségek. Az V osztályban a tanulók 
tárgyi ismeretei még mindig felületesek a népfelszabadító háborúról, 
de érettebb voltuk kitágítja lehet őségeink határát. 

Az Elmúlt időkről című  fejezet szerves részét képezi az a három 
szemelvény, mely a népfelszabadító háború témaköréhez kapcsolódik. 
Ismeretanyagukat illetően a társadalomismerettel tartanak rokonságot, 
azzal képeznek koncentrációt. A szemelvények szerepl ő i gyermekek, 
vagy gyermekek is, tehát a tanulókhoz közelálló személyek. 

A börtön foglyai című  elbeszélés a háború előtti osztálytársada-
lommal ismerteti meg a tanulókat. Andris, az elbeszélés h őse a tanu-
lókkal együtt megismerkedik a bebörtönzött kommunistákkal, akik a 
születendő  éj társadalmi rendért szenvednek bortonbüntetést. Az író 
nem közvetlenül ismerteti a foglyok bátor magatartását, hanem része-
ges börtönő rükkel mondatja el azt. Észre kell vétetnünk tanítványa-
inkkal, hogy szervezettségük, öntudatos magatartásuk, harcuk céljai 
még őrükbő l is önkéntelen elismerést váltott ki. 

A baba című  elbeszélés már a háborús évek légkörébe vezeti 
az olvasót. Házkutatás, a megszállók és bérenceik embertelen maga-
tartása az ellenálló családjával szemben, de ugyanakkor kiérz ődik 
félelmük is a szabadságharcosoktól. A tanulóknak meg kell sejteniök, 
hogy a partizánokat támogató hátországi lakosság a maga módján épp 
olyan hősies harcot vívott a megszállókkal, mint a fegyveres harc 
résztvevői, épp Olyan szenvedéseket, megpróbáltatásokat kellett kiáll-
niok, mint azoknak, akik szemt ő l szembe álltak az ellenséggel. A harc 
mindenütt folyt: hegyekben, városokban, a hideg lakásOkban. Taîán 
még hősiesebb volt a kislány harca fagyos teste, éhes gyomrocskája 
ellen, mint a feln őttek küzdelme. 

Ą  barackfa című  szemelvény a forradalom oltárán hozott legna-
gyobb áldozatról szól: hogyan vesztette életét egy partizán, hogy vesz-
tette el édesapját egy gyermek. 

A szemelvények legnagyobb értékét abban látjuk, hogy éreztetni 
tudják a tanulókkal, hogy a forradalom tudatos harc volt. Résztvev ő i 
a legnagyobb megpróbáltatást is vállalták a végs ő  célért: az Új társa-
dalmi rend megteremtéséért, az ország felszabadításáért. Ä śzövegek 
irodalmi értéke biztosítja, hogy nem közvetlen közlés formájában, ha-
nem áttételesen jutnak ismeretekhez. Még értékesebb, hogy megfo-
galmazatlanul is, érzelmi síkon tudnak hatni tanítványaikra. 

A VI. osztály olvasókönyvében megsokasodnak a népfelszabadító 
háborúról szóló szemelvények. A szerz ő  abból a helyes feltevésbő l 
indul ki, hogy a tanulók életkori sajátosságai nagyobb lehet őséget 
bitosĺtaflak a nevelési célok megvalósítására. A szemelvényanyagot 
Tito  az újvidéki pionírokhoz intézett beszédének egy részlete vezeti 
be. Feltétlen feldolgozásra javasoljuk, annak ellenére, hogy a szer-
kásztő  szinte. fejezetkezdő  szövegként iktatta az olvasókönyvbe. A nép 
felszabadító erők volt főparancsnoka ebben a beszédében ugyanis 
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érzékelteti, hogy a népfelszabadító háború nemcsak bizonyos társa-
dalmi eszmék megvalósításáért folyt, hanem azzal párhuzamosan egy 
Új erkölcs megteremtéséért is küzdöttek. Nem a célok megvalósulása 
volt a fontos mindenáron. A küzdelem középpontjában mindenütt és 
minden körülmények között az ember áh, aki viselte a harcok minden 
szenvedését, de a harcos gondoskodott a menekültekr ő l, a gyerme-
kekrő l is, akik majd építői lesznek az Új társaralomnak és örökösei. 
hordozói az Új erkölcsnek. Minden tekintetben példaként kell álli-
tanunk a tanulók elé ezt a magatartást! Büszkéknek kell lenniök, hogy 
örökösek a népfelszabadító háború hagyományainak! 

Az ötödik század  tutára  című  olvasmány hőse feltehetően már 
több gyermek számára ismert. Ezt az adottságot kell kihasználnunk az 
olvasmány feldolgozásakor. A változatos cselekmény, a gyermekh ős 
viszontagságai alkalmat adnak, hogy követend ő  példaként állítsuk ta-
nítványaink elé. Ez nem lesz nehéz feladat, mert Branko Čopić  az 
életkori sajátosságaknák megfelel ően dolgozta fel a történetet. Az oi-
vasmány megismerése után, ha lehetőség nyílik rá, nevezzünk el pionír 
vagy felderítő  őrsöt hősünkröl. 

Három  kötelmény  (A sebesült,  Kordun  síkon sok már a sír, Egy 
elesett partizán anyjának) foglalkozik a népfelszabadító háború tema-
tikáával. Bármelyiket is dolgozza fel a pedagógus, nagy körültekin-
téssel fogjon munkájához. Teljesen mell őznünk kell a »cselekmény< 
átmeséltetését! Helyette a m űvek esztétikai értékeit helyezzük a figye-
lem középpontjába. Csak így tudjuk kibontani a bennük foglalt érzelmi 
anyagot. Végeredményben el kell érnünk, hogy a mai társadalom gyer-
mekének magatartásforrnáihoz tartozzon: 

»Nagyon szép élni, anyám, de újra halálba 
mennék azért, amiért meghaltam egyszer.' 

Ugyanezt a gondolatot találj* Branko ČopiĆ  Ne búsulj,  bronzör!  
című  regényéből vett részletben. Az elesett néph ős anyja fia szobrával 
beszélget, s ez a groteszk szituáció alkalmat teremt a pedagógus szá-
mára, hogy emberközelbő l szemléltethesse a népfelszabadító háború 
hőseit. A beszélgetésből ugyanis megtudjuk, hogy az elesett harcos 
éppen olyan falusi gyermek volt, mint talán éppen tanítványaink. Fúrt, 
faragott, barkácsolt, ábrándozott. De álmainak - álmaik - valóra 
váltói a mai fiatalok. Lehetőségeiket éppen Ők, a vérüket áldozók 
teremtették meg, akik készek lennének Újra minden áldozatra, ha a 
szükség úgy kívánná. A tanulók nem vonhatnak le más következtetést: 
a mai kor gyermekének minden társadalmi adottságot kihasználva 
arra kell törekednie, hogy korszer űbb formában tovább folytassa a 
megkezdett utat. 

A VII. osztály olvasókönyvének megfelel ő  szemelvényanyagából 
három téma érdemel fokozottabb figyelmet. Az egyik a kragujeváci 
vérengzést megörökítő , Az elnémult iskolacsengő  című  olvasmány, va-
lamint az ugyanerre a témára íródott Desanka Maksimovi Ć-vers, a Vé-
res rege. A téma valószín űleg már általánosan ismert a 7. osztályos 
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tanulók előtt a  fiimváltozatok  alapján, ezért fokozottabb figyelmet far -
dittatunk  a tartalmi elemek mellett a mondanivaló kibontására és az  
érz&emkeltésre.  

Mindkét szemelvény  -  különösen a költemény  -  kitűnően érzé-

kelteti, hogy a  fiata4ság,  köztük a középiskolás diákság is milyen aktív 
szerepet vállalt a megszállók elleni harcban. A bátorságnak, a retten-
hetetlen meg nem alkuvásnak állíthatunk példát a  kragujeváci  gimna-
zisták magatartásával. Ne feledkezzünk meg, hogy a feldolgozás során 
tanáraik példájával bizonyítsuk a nevel ők kötelességét: tettekkel is 
bizonyítják az általuk hirdetett elvek helyességét! 

A néphős sírjánál című  olvasmány lehetővé teszi, hogy tanítvá-
nyaink megismerjék a jugoszláv munkásmozgalom, valamint a népfel-
szabadító háború egyik kiemelked ő  magyar nemzetiség ű  hősét. Pap 
Pál példázza azoknak az ismert és Ismeretlen harcosoknak az alak-
ját, akik a háború el őtt a munkásmozgalomban, majd a háború viha-
rában fegyverrel a kezükben képviselték az igazi proletár internaci-
onalizmust és a testvériség-egység eszméjét. Igen  fontnos,  hogy a 
mondanivalót ne korlátozzuk csak Pap Pál alakja köré. Megfelel ő  fel-
dolgozással hozzájárulhatunk, hogy eltüntessük a tanulók kisebbségi 
érzését, fokozhatjuk  önbizaimukat.  A Pap Pálhoz hasonló h ősök pél-
dájával bizonyíthatjuk, hogy a magyarság öntudatos képvisel ői kez-
dettő l a haladó gondolat, az új társadalmi rend ás a népek testvéri-
ségének eszméje mellett harcoltak. 

A  Helytálás  című  regényrészlettel érzékeltethetjük tanítványaink-
kal, hogy milyen kegyetlen és egyenl őtlen harcot kellett a partizánok-
nak vívniuk. Az ellenség számban és felszerelésben er ősebb volt a 
partizánalakulatoknál. Az igazságos harc tudata ás az, hogy a hazá-
jukat védik a betolakodóktól adott erőt ás fölényt a partizánoknak a 
betolakodók elleni győzelmes harchoz.  Szorgalmi  feladatként olvas-
tassuk el tanítványainkkal az egész regényt. 

A VIII. osztály olvasókönyvében jelenik meg el őször a hazai (vaj-
dasági) táj és a hazai emberek is a népfelszabadító harcokban.  Pinki 
találkozott Titóval cím ű  olvasmánya lehetőséget nyújt, hogy  érzékel-
tessük: függeltlenül  a kedvezőtlenebb terepviszonyoktól, Vajdaság ás 
a vajdasági emberek ás népek is kivették méltón a részüket a meg-
szállók elleni harcból. Azokban az években formálódott sz űkebb ha-
zánk, Vajdaság új arculata, hogy minden itt élő  nép ás nemzetiség 
békés alkotóműhelyévé váljon. 

A fenti olvasmányhoz kapcsolhatjuk a Bácskai szimfónia című  
vers feldolgozását. Mivel olvasó könyvein  kben  az e g y e ti e n S Z e-
m e  Iv  é n y, mely a Petőfi-brigádról szól, nagyobb  alaposságga4 dol-
gozzuk  fel.  Ěreztessť,lc  a költeménnyel, hogy a harcosokat a  világsza-
badság  nagy költőjének,  Petőfmek  a szelleme fűtötte. Rongyosan,  hiá-
gyos felszereléssel,  de öntudattól f űtötten indultak a harcba, hogy 
tetteikkel biztosítsák a méltó helyet a vajdasági magyarságnak a szü-
lető  Új világban. Kár, hagy olvasókönyveink nem biztosítanak több 
lehetőséget a magyarság  résztváilalásának  tudatosítására! 
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A Tito parancsa cím ű  óda feldolgozásával alkalom  nyílik  arra, 
hogy a költő i nyelv képrendszerének segítségével végigvezessük tanít-
ványainkat a háború minden borzalmán, ugyanakkor a forradalom ve-
zéregyénisége Iránt Is fokozhatjuk a köteles tiszteletet. A költemény 
feldolgozásakor elkövetett leggyakoribb hiba, hogy a pedagógusok 
nem a képrendszerben mélyednek el, hanem végigvezetik a tanulókat 
a  »cselekményen«.  Elemi hiba, mert a befejez ő  osztály tanulóinak már 
rendelkezniük kellene megfelel ő  jártassággal a trópusok ismeretét ille-
tően, s ennek birtokában érdemlegesebb elemz ő  munkát Is folytat-
hatnánk. 

A felsorolt szemelvényekkel még  konrántsem  merítettük ki az 
olvasókönyv nyújtotta lehet őségeket. Ugyanis a szerző  feltehetően fi-
gyelembe vette, hogy ebben az osztályban ismerkednek meg a tanulók 
részletesebben történelembő l a  népfelszabadító  háború eseményeivel, 
tehát megalapozottabb tárgyi ismeretekkel rendelkeznek. Igy a sze-
melvényanyag tetemesebb részét szentelhette ennek a tárgykörnek, 
mint ahogy azt az előző  osztályokban tapasztaltuk. 

A középiskolai irodalomoktatásban alig van lehet őség, hogy a 
tanórák keretében szervezetten munkálkodjunk a forradalmi hagyomá-
nyok ápolásán. Egyedül a 4. osztályos anyag biztosít erre némi  iehe -
tőséget. Itt kapják Ugyanis a tanulók a jugoszláviai magyar irodalom 
áttekintését. Ennek keretében a Híd szerepével és utolsó háború el őtti 
főszerkesztőjével, valamint  Debreczeni  Józseffel, Herceg Jánossal,  Maj -
tényi Mihállyal, Gál Lászlóval,  Thurzó  Lajossal és Fehér Ferenccel 
kapcsolatban adódnak bizonyos szövegválogatási lehetőségek, hogy 
hangsúlyozottan foglalkozzunk a kit űzött nevelési feladattal. Az álta-
lános iskolától eltérően a gimnáziumban nem hivatkozhatunk konkrét 
szemelvényekre, sem azok feldolgozási lehet őségeire. A középiskolai 
tanárnak  tanmenete  összeállítása közben kell gondolnia erre a fela-
datra, hogy az említett  írók  feldolgozásakor Olyan szövegeket is ele-
mezzen, amelyek a nevelési célok megvalósítását is lehetővé teszik 
a képzési feladatok megvalósítása mellett. 

A FOGALMAZASTAN!TAS ADTA LEHETŐSÉGEK 

Az általános iskolai fogalmazástanítás kevesebb lehet őséget nyújt 
a forradalmi hagyományok ápolására, mint az irodalomolvasás. A tanu-
lónak csak a befejező  osztályban lesz kellő  ismerete, hogy a népfel-
szabadító harcokról  lírni  tudjon. Ennek ellenére a tanárokban nemcsak 
hogy megvan a törekvés, hogy az írásbeli feladatokban is megvaló-
sítsák ezt a nevelő i célt, de sokszor megalapozatlanul is  rákénysze-
rîtik  a tanulót, hogy ebből a  tárgyköbő l  merítse fogalmazványa témá-
ját. Igy p1. alig van iskola, ahol minden évfolyamon november 29-e 
körül vagy december 22-én ne fogalmaznának a  lkõZtársaság  keletkezé-
sérő l vagy a Jugoszláv Néphadseregrő l. Az ilyen  -  tárgyismeret  nél--  
kül ,! -  fogalmazványok pontosan tükrözik a törekvés célt tévesztett-
ségét. A tanulók írásai hemzsegnek a pontatlanságoktól, az érzés és 
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értelem nélküli  mondataktól.  Lépten-nyomon  hallomásból  lejegyzett p0-
Htíkai  közhelyekkel találkozunk, gondolatokkal, melyek nem tartoznak  
érzésvilágunkhoz.  

Ilyen  formában  helytelen kezdeményeznünk azokat a fogalmaz-
ványokat, melyek a forradalomból merítik témájukat. De szorgalmaz-
nunk kell a már említett irodalmi szövegeken alapuló értékel ő  fogal-
mazványokat,  vagy azokat, melyek élményeit a tanuló az iskolai ünne-
pélyeken merítette 

Fokozottabb lehetőség nyílik a nevelésre a különböző  pályáza-
tokon való részvétel alkalmával. Szinte nem múlik el év, hogy vala-
melyik társadalmi szervezet ne hirdetne pályázatot Olyan fogalmazvány 
írására, melynek tartalma a népfelszabadító harcokkal ne ta rtana ro-
konságot Ilyen alkalommal Csak a tehetségesebb tanulókat kell bevon-
nunk a pályamunkák elkészítésébe. Ezek a tanulók olvasottabbak, tájé-
kozottabbak, vagy képesek arra, hogy  forrásmunkákat  is használjanak 
munkájuk közben. 

Igaz, hogy ilyen esetben a nevel őmunka nem terjed ki minden  
tántllóra,  de hatásosabb azok körében, akik rátermettebbek vagy na-
gyobb érdeklődést tanúsítanak anyanyelvük Iránt. 

Ezzel ellentétben a középiskolába a fogalmazástanítás Szinte pó-
tolja az irodalomoktatás gyérebb lehetőségeit. Ezen a fokon is jó lehe-
tőségek rejlenek a pályázatokban, de a rendszeres iskolai fogalmazás-
tanítás keretében Is adva van minden lehet őség, hogy tanítványaink 
figyelmét a forradalmi  hagyományokra  irányítsuk. A középiskolai dol-
gozatok tanúsítják, hogy tanáraink élnek is ezzel a lehet őséggel. 

AZ IRODALMI  SZAKKÓRBEN  FOLYÓ MUNKA 

Az általános és középiskolai irodalmi szakkörökben egyaránt al-
kalom adódik arra Is, hogy a népfelszabadító háborúról szóló irodalom 
feldolgozásra kerüljön. A szakköri tevékenység f űződhet egy-egy neve-
zetesebb évfordulóhoz (p1. a párt 50 éves évfordulója, a népi forra-
dalom kezdetének 30. évfordulója, az  AVNOJ  II. ülésének 30. évfordu-
lója stb.), de szervezhetjük  tematikusan  Is: a  népfelszabadító  háború 
a lírai  alkotásokban,  a prózában, regényirodalomban; a forradalom 
gyermekhősei, nők a népfelszabadító háborúban stb. 

A nevelési cél megvalósítása mellett egyéb célok elérését is szor-
galmazhatjuk: az olvasási kedv fejlesztését, az el őadókészség kialakí-
tását stb .A felsorolt lehetőségeket nem tekinthetjük  m&lélccéloknak:  
a szakköri munka lényege az elmélyült  eszté'tikai  nevelés, amelyre a 
szakköri összejövetelek oldott légköre még alkalmasabb lehet, mint 
az iskolai tanóra. De az esztétikai neveléssel párhuzamosan, illetve 
azzal egybekötve folyik a világnézeti nevelés Is, melynek fontos tar-
tozéka megbeszélésünk tárgya, a forradalmi hagyományok  ápoláse.  

Ha a fentieket elvként  fogadjúk  el, akkor a szakkörvezető  tanár-
nak ügyelnie kell, hogy a szakköri tagok elé kerül ő  irodalmi alkotások 
ne csak tartalmi,  łianem  esztétikai szempontból is méltóan képvisel-
jék azt a témakört, amelyre vonatkoznak. Ha vizsgálódásaink közép- 
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pontjába az irodalmi alkotást állítjuk bizonyosak lehetünk benne, hogy 
elkerülhetjük a jelszószer ű  közhelyek üres pufogtatását. Az irodalmi 
szöveg közvetlenül, hangulatos formában hasson a tanulóra, minden 
belemagyarázás, aktualizálás nélkül. 

Természetesen az irodalmi szakkör közel sem tehet Olyan szolgá-
latot a nevelésnek, mint a történelmi szakkör. Nem is szükséges, s őt 
nem is szabad, hogy a cél eszközjelleget nyerjen, és az irodalmi szak-
kört történelmi szakkörré változtassuk. 

AZ ISKOLÁN KÍVÜLI HATÁSOK BEVONÁSA 
A NEVELÉSI CÉL MEG VALÓSITÁSÁBA 

Számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy tanítványaink az iskolán 
kívül is szereznek ismereteket a népfelszabadító harcokról. A tömeg-
kommunikációs eszközök (rádió, tévé) és a film gyakran merítik témá-
jukat ebbő l a tárgykörbő l. Kűlönösen az általános iskolás az, aki er ő-
sen vonzódik a cselekménydús háborús témájú filmek iránt. Azono-
sítja magát a filmek h őseivel, beleéli magát az ábrázolt szituációkba. 
Ontudatlanul is formálódik nézete, fokozatosan »ellenségre és »szõ-
vetsógesre« osztja a szerepl őket. Tárgyi ismeretek híján hajlamos a 
sematikus, fekete-fehér felosztásra. 

Mivel a felnőttek vagy a pedagógus utasítása nélkül is szívesen 
nézik az ilyen filmeket, mi sem kézenfekvőbb, hogy nevelési szemszög-
ből kíhasználjuk ezt a jelenséget. A tanároknak figyelemmel kell kísér-
niök a filmszínházak és tévé m űsorát, felhívni a tanulók figyelmét egy-
egy filmre, mely a népfelszabadító háború eseményeivel foglalkozik. 
Ha közösen vagy egyénileg megtekintették azokat a tanulók, találjunk 
rá időt, hogy megtárgyaljuk irodalomórán. Ez annál inkább szükséges, 
mart az utóbbi években nem egy film készült, mely a naturalizmus, a 
groteszk vagy a szatíra kifejezési eszközeivel ábrázolja a forradalom 
eseményeit, hőseit. Ilyen esetben szinte elengedhetetlen a tanári segéd-
lettel történő  elemzés, mert ellenkező  esetben el őfordulhat, hogy a 
tanulók tévesen értelmezIk, vagy éppen ellenkez ő  hatást váltana ki 
belő lük a feldolgozott esemény, mint amit elérni szeretnénk. 

A középiskolás tani.Klók érettsége lehet ővé teszi, hogy a filmelem-
zés közben a film formanyelvét is ismertessük. A cselekmény és a 
sz řnészi teljesítmény elemzése mellett az Irodalmi esztétikum észrevé-
tetéséhez hasonlóan fokozatosan vezessük be tanítványainkat a film-
esztétikumba Is. A cselekmény által kiváltott érzelmi hatás ezáltal el-
mélyülhet. 

Az Iskolai kirándulások alkalmával a népfelszabadító háború neve-
zetes emlékműveivel, eseményeivel ismerkednek meg a tanulók. Már 
szóltunk arról, hogy ezt hogy hasznosíthatjuk a nyelvtanórán. A moz-
galmi élet lehetővé teszi, hogy tanítványaink a Petőfi-brigád vagy a 
vajdasági brigádok nyomdokain végigjárják szabadságharcosaink h ősi 
útvonalát. Nagy hatást érhetünk el ilyen alkalmakkor, ha a mozgalmi 
vezetők mellett a meneteléseken a brigádok valamelyik él ő  tagja és a 
magyartanár is részt vesz, hogy szavaikkal, elbeszélésükkel feleleve- 
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n ĺtsék  a múlt hősi harcait, a résztvevők hősiességét s általuk merít-
senek tanítványaink erőt a szocializmus építéséhez, hogy magukra 
találjanak a békében, ismerjék fel azokat a lehet őségeket, amelyek 
rájuk várnak a tudományos ás technlógiai forradalomban. 

xxx  

A lehetőségek felsorolása korántsem teljes. Mindez jelent ős mér-
tékben függ a helyi adottságoktól és az ifjúsági mozgalmi ě let fejlett-
ségétő l. Teljes eredményt r ţevelési munkában csak akkor érhetünk el, 
ha a marxista világnézeti nevelés nem kötődik tantárgyakhoz (p1. csak 
az anyanyelvtanításhoz vagy más tantárgyhoz), hanem átszövi az iskOlai 
és iskolán kívüli tevékenység minden elemét. Ellenkező  esetben nem 
leszünk mentesek a dogmatizmustól. A dogmatikus munkának pedig 
az lesz az eredménye, hogy a tanulók szerrvforgató farzeus módra 
megtanulják, hogy mit kell m o n d a n I o k adott szituációban, nem 
pedig szocialista ember módjára v i s e I k e d n i. 



ALKOTÓ M (5HELY 

SĂFRÁNY  IMRE 

ARCKÉP AZ ÉGBOLTON 

Amióta Szomszédék hazaértek külföldi bolyongásaikról, állandóan az a 
chicagói tér Járt az eszemben, amelynek közepén egy hatalmas bronz 
lovasszobor áh, valami hadvezérnek az emlékét Őrzi, de a szerepe úgy 
látszik lejárt, mert kiürült körülötte a városrész és az üres házak, utcák 
kísérteties sokasága ő rzi a teret. 

Arról álmodoztam - nekem az ilyen álom nagyon ízlett -‚ hogy 
abban az elnéptelenedett városrészben otthonra lelhetnének a világ 
otthontalan és m űterem nélkül tengődő  képzőművészei. Csodálatos 
kiállítótermekben az arra járóknak állandóan lenne új és új bámulni-
való, nem beszélve azokról a csodálatos boutique-okról, dísztárgyle-
rakatokról, amelyek gomba módra n őnek ama városrészben ott a ma-
gára maradt bronzlovas szobor körül. 

Tekintettel ezeknek a friss lakóknak a természetére, akadna jócs-
kán kellő  üzleti érzékkel rendelkező  italmérő , cukrász, kávéfőző  mester, 
aki kihasználná a kínálkozó alkalmat. 

Ezzel a bronz lovas szoborral foglalkoztam hosszú id őn át, és 
képzeletemben csodálatos fénycső  alkotta reklámok tark ĺtották a fel-
éledt városrészt a tér felé egyre fényesebben, s ű rűbben és játéko-
sabban. 

Itt, Szabadkán, az utcán, Séta közben nagyokat nevettünk azon 
a magános bronzszobron, és ha véletlenül szemközt jöttek velünk 
Szomszédék, már tudták nevetésünkrő l, hogy ottvagyunk a lovas bronz-
szobor árnyékában. 

Ezt a teret, ezt a távoli teret egy még távolabbi tó szorította ki 
képzeletembő l. A Magyar Televízió képerny őjén - hogy, hogy nem -‚ 
persze fekete fehér adásban, a világ legmagasabban fekvő  tavát, a 
Titicacát pillantottam meg. A gyönyörű  képsorhoz idomított szöveg 
vörös flamingókat emlegetett, és ez újra megindította fantáziámat, 
mert fekete-fehér képerny őn vörös flamingókról ábrándozni bizarr játék. 
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Mindehhez az járult hozzá  -  ez is mutatja  -‚  hogy színes álmot 
nem lehet következmény nélkül álmodni: Dómi és Méri befutottak  
Üjvkiékräl  és egy nagy papírtekercset hoztak, amelybő l előkerült  Du-
dás újvidékre  kölcsönadott csodálatos tája. 

A Piros  flamingékat  ezen az újrateremtett világot ábrázoló képen 
fehér hattyúk  méltóságtelyesen  úszó sorai helyettesítették. Igazi fes-
tőnek kellett annak lennie, aki így merte a planéta felületét átfogal-
mazni. Dudásnál nincs Leonardo  da  Vinci által agyonfogalmazott, 
harmadik dimenziót érzékeltet ő  távlat, ezen a képen minden vízszintes 
beosztásban, szaftosan festett ritmusokban ismétlődik és csodák csodá-
jára kiszorultak e planéta értelmes lakói a képr ő l és a vízszintesen 
és párhuzamosan  elhlyezkedő  csatornákban méltóságteljesen hatalmas 
fehér hattyúk úsznak. 

A növényvilág dúsan borít be mindent. Csak a folyóvizek sávjai 
látszanak ki a növényzöld itt-ott lecsurrant festék-mindenségb ő l. Ez 
a világ a kérgek és burkok mögött él a zöldeken belül, a csurranáso-
kon belül és ott lent mélyen a talaj alatt, ahová már Dudás ecsetjé-
nek nincs belépőjegye. S azt a szédületes ritmust, a me ly valahonnan 
a talajvízen felül indul meg és a növényzet lombozataink káoszában 
fejeződik be ellenő rizetlen bolond tempóban, az életnek ezt a fejetlen-
ségét a hattyúk  ellenőrzött  nyugodt siklása egyensúlyozza ki azon a 
vízen, amely szintén egészen más világ, Szép ellenpontja annak, ami 
a zöldeken belül van. 

Állítólag a festő  mamája egyszer a banyakemencébe festmények-
kel  fütött  be, és így most Dudásról csak azon a kisszámú m űvön át 
tudunk tájékozódni, amely véletlenül megmaradt, de ha most az el-
hunytat vigasztalni tudnám, akkor elmondanám neki, hogy  Vermeer  fenn-
maradt képeit Is meg tudnánk az ujjainkon számolni, de ezzel a hol-
land festő  egy centiméterre l  sem kisebb az óriásoknál, s az épületeket 
is  ma}dnem  úgy, mint a beteg tüd ő t a bacilusok, beborítják, úgyhogy a 
tekintet mellett a képzel őerőt is igénybe kell venni, hogy megfejthes-
sük a rébuszt: templom rejtőzik-e a berkek mögött, kastély-e vagy 
palota? Az épületek lakói nem léteznek a kép világában, mert lehet, 
hogy a festőnek nem az emberi beszéd, mozgás, élet jelentette a belé -
pöjegyet  a gubancos ecsettel, furcsa, színes porokkal és  étolajjai  
festett  kartorđemezre,  hanem a fehér hajók, amelyekké néha egy-egy 
hattyú átváltozott. 

Napokban a  pasti  rádió egyik  m űsoismertetésében  hallottam, hogy 
másnap egy akadémikus el őadássorozatában a  Titicacáról  hallhatok 
a rádió hullámain. Vá rtam a másnap reggeli előadást és éjszaka vö-
rös  flam'ingókkal  álmodtam, mert nemcsak a négyezer méterrel a 
tengerszint felett elterül ő  tó izgat és hív, hanem még az el őadás is, 
amely arról beszél, és a magnószalag is, amelyen ott hangok rögzít őd-
tek. A rádió felett Dudás-festmény függ a falon. Újra nézem és csodál-
kozva látom, hogy a  vízszintesen  mutatkozó folyósorokban egyetlenegy  
hattyú  sem látszik. A  buja  növényzet között két piros  téglából  épült 
épületet lehet. sejteni; az egyik talán szálloda, a másik pedig els ő  
pillantásra sírnak látszik, mert felette az égen egy révült tekintet ű  női 
arc, valahonnan a horizont fel ő l indul a váll, a nyak és az arc azzal a 
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határozatlan tekintettel és talán hajjal melyet a kartonra er ősített zöld 
egybe léckeret takar. El kell majd vinnem a keretez őhöz ezt a csodá-
latos festményt, hogy Óvatosan szedje le róla a rámát és toldja ki, 
és a toldást fesse be ugyanolyan zöldre, hogy kiszabaduljon a n ő  haja 
és az ég a léc  alol.  Ha újra nézzük az égen az arcot és a horizont 
alatt a  zäldben  látszó vaskos keresztet és a kereszt alatt a két függ ő-
legest, melynek párhuzama sírt sejtetett, akkor  megláthatjuk,  hogy itt 
nem  sírről  van szó, melyben az a n ő  pihen, akit a festő  felfestett a 
hatalmas égboltra, hanem egy templom bújik meg a lombok között 
és a kereszt a torony tetején van. Ez egy olyan Dudás-kép, mely nincs 
egy vízszintessel és egy függő legessel kétszer megfelezve, hogy ezáltal 
megszabaduljon a nagy felülettő l és rajta négy különálló mezőt kapjon, 
hogy mind a négyet külön tudja megfesteni, külön festménynek, ame-
lyek a  dudási  maszatolás törvénye szerint kapcsolódnak egymáshoz, 
kiegészítik egymást és végtére Is mégis egységet alkotnak a szakma 
valamelyik, eddig még  telyesen  meg nem fogalmazott, de Dudásnál 
szépen észrevehető  szabálya szerint. 

Ma találtam egy húsz  éwel ezelŐtti  fényképet, portrét, amelyen 
annak a dús, hullámos hajú fiatalembernek, aki voltam, nincs szakálla.  
lJyen  csupasz arccal, frizurásan egyszer találkoztam Dudással. Ez a 
találkozás két évtizeddel ezel őtt volt  újvidéken,  ahol a  TanurdžiĆ-palo-
tában, a mostani tejcsarnok helyén, kiállítás volt, a vajdasági fest ők 
tárlata, amelyen O is kiállított, ha jól emlékszem, két olyan négykép ű  
képet, én pedig valami színes ritmusú  raguzai  képeket, melyeken Ját-
szott, hogy már túl Vagyok az impresszionizmuson, de egyébre nem 
emlékszem. 

Akkor én a Szerb Képz őm űvészek Szövetségének friss tagja 
voltam és így lehagyva osztálytársaimat az akadémián, zsebemben a 
Függetlenek 1951-es tárlatának katalógusával, a Világ közepének érez-
tem magam, és akkor még nem ismertem a  naív  festészet varázsát, 
melyet Párizsban a modern m űvészet múzeumában és  Hlebinjen, Ivan 
Generalić  falusi házának konyhájában megismertem és megszerettem; 
ezért  pacséri  bajtársam képeit úgy néztem, mint az az ember nézi a 
nyomtatott újságszövegeket, aki nem ismeri a bet űket. Úgy emlékszem, 
hogy akkor ott mondtunk Is valamit egymásnak, de nem hiszem, hogy 
értelmes szövegeket, mert O már valószín ű  akkor is süket volt, én 
pedig a világ közepe voltam. 

Jelzett a rádió és a bemondó bejelentette, hogy rövid szünet 
után magnóval a világ  körül  mehetünk az  akadémikussal.  Előtte szín-
házműsort hallottam és bennem maradt az a cím, hogy a pillangók 
szabadok. Ebbő l a  színdarabcímbő l  jó  festménycím  Is lehetne. A 
fővárosi  Nagycirkuszban,  ott valahol a pesti állatkert mögött, szép cím ű  
előadás van: A porond ifjú csillagai. 

Az akadémikus La  Pazt,  Bolívia fővárosát emlegette, és a 4000 
méter tengerszint feletti magasságot, és az utazást a gyönyör űsége-
sen kék tó felé ott fent az Andokban, ahol ami lent van, az is maga-
sabban van, mint a mi  Triglavunk  vagy Mont  Blancunk.  
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Ott a fővárosban, ahonnan az autó eIndult a tó felé, csodálatosan 
régi utcák vannak, amelyekkel kapcsolatban az el őadó még anekdotát 

is bemondott a régi házakban kutató és régi falakat bontogató kincs-

keresőkről. 
A tekintet végigsikiik olyankor Illimanin, az indiánok kialudt szent 

tűzhányóján, régi legendák szerepl őjén. 

A tó partja kék mögötte, a VÍZ még kékebb és legalább egy tucat-

szor nagyobb, mint az el őadó dunántúli magyar tengere. 

A hatalmas vízfelületen, a nádasok mögött, az indiánok nádcsó-
nakai látszanak, felfelé hajló ormánnyal ringanak a tenger-tavon. Ez a 
világ egyetlen helye - meséli az akadémikus -‚ ahol az itt hajókázók 
egyszerre kaphatnak hegyi és tengeri betegséget. 

Emlékszem még egy számomra kedves mondatrészre, amelyben 
az előadó hófehérre meszelt templomot emleget egy félszigeten. En-

nek  habłatára  mindjárt a mi tavunk, a mi kiürített tavunk jutott eszembe, 
amelynek partjáról ott a kisvendéglő  és a szálloda előtt szintén félszi-
get nyúlik be a tófenék fölé, amelyen annyiszor sétáltunk, amikor még 
a Víz miatt egészen romantikus íze volt a sétának. Ott az Andokban az 
expedíció vezetője nemcsak magnót cipelt, hanem azt Is kikarambo-
lozta abban a Szép magasságban, hogy nincsenek hajdani erd ők nyo-

mai a talajban. 

Kissé csalódtam a rádióprogramban, mert a hangszalag La P3z 
rádiójának élénk ritmusú, spanyolos, indiános muzsikáját rögzítette és 
a vörös flamingók egyetlenegyszer sem szóltak bele tengerük szemre-
vételezőjének  szövegébe. 

Dudástól az után a régi tárlat után, ahol szót váltottunk, lega-
lább olyan messze kerültem, amilyen messze vagyok most a Titicacá-
hoz. Elsüllyedt valahol faluja végén, és véletlen folytán képeivel el őbb 

találkoztam, mint vele. Egy orvos ismerősömmel, aki vérbeli gyűjtő  
ma is - most az afrikai néprajz után bolondul - nemrég találkoztam 
Szabadkán. Kabátja belső  zsebéből egy fényképet húzott el ő , amelyen 
Haile Szelasszie császár látszik egy fogadáson és Ő , de azt külön ki 
kellett hangsúlyozni, hogy az a kétrét görnyedt alak a császár el őtt, 

az ő, és valóban, miután jobban megvizsgáltam a fényképet, ráis-
mertem. 

Az afrikai Út el őtt az orvosnak eszébe jutottam, és mint vérbeli 
gyűjtő, tőlem is akart képet szerezni. Választott is képet, és mondta, 
hogy én Is választhatok nála, mert ismer ő  egy csodafestőt, aki - 
amikor gyógyulni jött hozzá - képpel jött, és most van már t őle egy 

jó halom festmény. 

Az a halom festmény, mert láttam és kaptam is bel őle néhányat 
cserébe, mind Dudás-kép volt. Végül Is az afrikai Út miatt rákénysze 
rült az orvos, hogy széthelyezze gy űjteményét biztos helyekre, így 
most arról az akkor látott halom Dudás-festményr ől tuddk, és szeren-

cse, hogy a csodafestő  gyógyulni festménnyel ment, mert így ezek a 
képek legalább nem kerültek a banyakemencébe. 
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A gyűjtés nekem Is szenvedélyem, különösen ha a kreatív ösztön-
nek is táptalajt ad, de ez a Dudás-képcsere kapóra jött, mert a képzel ő-
erőm megindult kutatni, vissza az id őben, amíg el nem ért addig a 
régi Újvidéki tárlatig, ahol el őször és utoljára láttam fiatalon a furcsa 
festő t. Ennek az absztrakt utazásnak az lett a kézzelfogható eredmé-
nye, hogy néhány évvel ezel őtt egy őszi napon  -  kegyetlenül esett 
az eső  -  elindultam megkeresni Dudás Antalt. Úgy emlékszem, autó-
buszról szálltam le  Pacséron,  de az Is lehet, hogy vonatról. A velem  
szembejövăktől -  alig volt forgalom a kegyetlen es őzésben  -  kér-
deztem, merre lakik Dudás Antal. Sokan értetlenül bámultak rám, mert 
úgy kérdeztem Dudásról, mintha közismert polgára lenne a falunak, 
holott a kérdezetteknek fogalmuk sem volt arról, hogy kit keresek. 
Végül eszembe jutott, hogy az Afrikába költözött képgy űjtő  olyasvala-
mit mondott, hogy  Duclás  a temető  közelében lakik. A további kérde-
zettekhez tájékoztatás kedvéért ezt is hozzátettem. Egy-két  járó1elő t  
a kérdés  kibővítése  után sem sikerült szóra bírni. Ekkor mintha fölvil-
lant volna a villanykörte a koponyámban, eszembe jutott a bakkecske. 
Dudásról, amikor  élt,azt  mesélték, hogy bakkecskéje van. Kés őbb az 
anekdotákat faragó ráérők, konkrétan az egyik m űvészettö rténész isme-
rősöm, Dudás halála után már úgy fogalmazták át ezt a tényt, hogy 
Dudás volt az a festő , aki abban az id őben, amikor az országban tör-
vény tiltotta a kecsketartást, abból élt, hogy bakkecskéje volt, és akik 
»feketén« gidát tartottak, Dudáshoz vezették azt, hogy  bakkecskéjévei  
pároztassák. 

A következő  szembejövőt már úgy kérdeztem, hogy merre kell a 
Dudáshoz menni, aki a temet ő  közelében lakik és bakkecskéje van. 
Az Ilyen kérdés már használt. Útba igazítottak a járókel ők, én pedig  
rendület ţenül  gyalogoltam a Szép meleg esőben, és végül Is egy ke-
gyetlenül sáros utcában az utolsó megkérdezett rámutat ott egy rozoga 
házra. Nagy nehezen benyitottam a kiskapun, nagy nehezen, me rt  az 
ilyen régi házak kilincse csak olyanoknak nyílnak könnyen, akik gyak-
ran járnak ott. Az egyszer ű  falusi udva rt  az tette számomra feledhetet-
lenné, hogy a szél mindent telehordott nedves szárlevéllel mintha  film-
díszletbe  léptem volna. Kiabálásomra egy Öregasszony került el ő  a 
ház mögül, a festő  mamája. Mondtam neki, hogy  mijáratban  vagyok, 
hogy Dudás Antalt szeretném látni, de a nénit ez mintha elkedvetlení-
tette volna, mert azt válaszolta, hogy nagy munkában vannak. Megkér-
deztem, hogy mit csinálnak, és a néni azt válaszolta, hogy bed őlt a 
ház fala, falaznak. Ezen nem volt semmi csodálkozni való, me rt  a szűn-
ni nem akaró esőzések következtében a nedves talaj átnedvesítette a 
vályogfalakat és vert falakat és olyankor bizony bed ő lhetnek a házak 
falai. Ám én nem tágítottam, s a néni végül hátrament a ház mögé, és 
elővezette a festőt. A dialógusokra már nem emlékszem, mert Dudás 
akkor már ismeretlenek el őtt  teljesen süket volt, és csak az anyja 
szavát értette. 

Hármunk beszélgetésének első  része az udvaron zajlott le. Kel-
lékei a talicska, a vödör és a lapát volt, és a szükség kinevezte kőmű-
ves szemmel láthatólag húzódozott a beszélgetést ő l. Nem is csoda, 
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hiszen bedő lt a ház fala, falazni kellett! A mama mégis  beinvitált  ben-
nünket a lakásba. Ott félhomály volt, mint valami katakombában, ás a 
nedves falak  d'iktálták  a lakás levegőjének milyenségét. 

Nem tudom már, hogyan került el ő  néhány megfestett karton, de 
ami a megkezdett képek mellett maradandó élmény maradt számom-
ra, az a nedves falú m űteremlakás festészethez tartozó kellékrend-
szere, amely különböző  bádogdobozocskákból  és a dobozocskák fede-
leibő l, egy egész halom különféle festékporoktól színes  papírzacskók -
bél állott, no meg megkopott ecsetekb ől, amelyekbe már beleszáradt a 
festék, de hát ez érthető  volt, mert ha bedő l a ház fala, nem lehet 
festeni, falazni kell! 

Rejtély maradt számomra, miért nem tudtam 'képet venni. Az 
első  Ok valószínű  a falazás sürgőssége volt, a másik talán az, hogy 
Dudás homályosan emlékezett arra a régi találkozásunkra ott a  Ta-
nurdžiĆ-palota kiállítási termében, de valószín ű , hogy mindehhez jócs-
kán hozzájárult az az újdonság a kis, nedves ház lakóinak életében, 
amelyre a  rövId  beszélgetés akadozó mondatai utaltak: volt itt a napok-
ban két belgrádi, akik képet fognak venni. De az is lehet, hogy a 
hivatkozásom közös orvos ismerősünkre som volt jó ajánlólevél. 

A néni 'kissé beljebb tette, hogy megmentse a lezuhanástól az 
asztal szélén álló, étolajjal töltött  cipökrém -doboztetőt, án meg, hogy 
véget vessek a látogatásom elő idézte kínos helyzetnek, búcsút vettem. 

Nyilvánvaló lett előttem, hogy Dudás-ügyben éppen semmit nem 
tehetek, de rövidesen rábeszéltem egy fiatal fest őt, hogy menjen oda 
ás vásároljon Dudás-képeket. Mondtam neki, hogy ezért az ötletért egy 
Dudás-łestményt  kérek tőle. A látogatás megtörtént, néhány kép gaz-
dára talált, ás nemsokára szárnyra is kelt a hír, hogy Dudás Antal 
meghalt.  És  abban az időben keletkezhetett a banyakemencében ég ő  
máglyáról szóló hír Is, és én örültem, hogy a Dudással kapcsolatban 
realizálódott ötletem révén néhány kép megment ődött a máglyaha-
láltól.  

újév  előtt meglátogatott a m űvészettörténész, és alighogy meg-
jött, telefonált is. Nemsokára kiderült, hogy egy hölgyet hívott, aki 
magnetofonnal jött, hogy felvegye beszélgetésemet a  müvészettÖrté-
nésszel.  Hangsúlyozták, hogy a beszélgetés hosszabb is lehet, de Ők 
majd a stúdióban szükség szerint  lerövidítik,  ahogy az újévi m űsor 
megkívánja. A kedves hölgy kérésemre megígérte, hogy majd, miután 
a hangszalag tartalmát legépelik, a  gépelés  egyik példányát eljuttatja 
nekem.  újév  már két hete elmúlt, de a beszélgetésemet a m űvészettör-
ténésszel eddig 'még nem kaptam kézhez. Leh et , hogy ennek az volt az 
oka, hogy amíg forgo tt  a magnó, a művészettörténész a falra  mutatott  
ás megkérdezte, ki festette azt a képet, amelyik Ott a rádió fölött lóg. 
Azt feleltem neki, hogy ezt egy olyan festő  festette, akit a művészet-
történelem eddig még nem jegyez. Mondhattam volna neki azt is, hogy 
eddig még Csak a bakkecskéjér ő l hallottam vele kapcsolatban a m ű-
vészettörténészektő l  anekdotát.  Mondhattam volna neki azt is, hogy 
gyönyörűséges múzeumában egyetlenegy  Dudáskép  sincs, sőt nem 
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biztos, hogy tudja, mikor született és mikor halt meg. Mondhattam vol-
na neki azt is hogy Dudással kapcsolatban a bakkecske helyett azt is 
híresztelhette volna, hogy ez a nagy fest ő  itt Észak-Bácskában, aki 
1969-ben tüd ővészben pusztult el, pedig akkor már lehetett sreptomy-
cint kapni, ső t Szerémségben már régóta m űködik a tüd őszanatórium. 
Mondhattam volna neki azt Is, hogy a képz őm űvészetrő l filozófáló 
illetékeseknek nemcsak arról kellett volna gondoskodni, hogy a külön-
böző  nemzetiség ű  festők egyformán alig semmit kapjanak m űvészetü-
kért, hanem esetleg arról Is, hogy aki festő , méghozzá olyan eredeti, 
mondhatnók egyedülálló m űvész, mint Dudás Antal, akkor arra ne 
dő ljön rá nedves házfal, akkor annak legyen mit ennie, és legyen hol 
gyógyulnia. 
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MIRKO  MOLNÁR 

PRO  MUSIC4  

Szabadka nagy zenei hagyományokkal rendelkezik. Városunkban mindig 
különösen a k&usniuzslkát  művelték szívesen. A jó kórusok sorába, ama-
ly'ek megalakultak, hogy azután feledésbe merüljenek, a közelmúltban fel -

*kôzott az a kamarakórus, amely rövid Idő  alatt szűkebb pátriánk hatá-
rain kívül íz hfrnóvre tett szert. Pedig külonosebb óhaj, küls őség nélkül, 
majdhogy alkalmi kórusként alakult. 

Az 1968 októberében, a zeneiskola fennálésának századik évfordulója 
alkahnából megtartott ünnepi hangverseny után azonban ez a zenének-ének-
lésnek áldozó kis csoport, amely a nagy kórus piciny részét képezte csu-
pán, Úgy határozott, hogy továbbra is együtt marad. Megalakításának 
ötletét Égető  Gabriella tanárnő  es karnagy adta. 

Az első  próbán még csak hatan voltak, ám az &iel?elrn vá9y& száma 
hamarosan húszra emelkedett. A hetente kétszeri, egyórás 'gyakorlást már 
kezdettől fogva rniixlannyiarn a legkomolyabban fogták fel. Tagjai - orvo-
sok, ügyvédek, tanárok, előadók, diákok - valamikor a zeneiskola növen-
dékei voltak. Eleinte nem volt neve, majd egy próbán valamelyikük meg-
említette, hogy felvehetnék a Pro musica - a zenéért - nevet, hiszen 
mindannyian a zene iránti szeretetből járnak énekelni. 

A Pro musica első  nyflvános fellépésére Csantavéren - ahol minden 
évben megtartják a zenekarok és kórusok kömégi szemléjét - került sor. 
Az &tt elért Jó eredmény után eljutott a vajdasági zenekarok és kórusok 
rumal szanléjáre. 

Tekintettel a tagok számára, már az els ő  .napoktól kezdve a kamara-
-együtteseknek megfelelő  zenei formát művelte. Műsorén régi mesterek 
dalai szerepelnek, köztük olyanok Is, amelyeket manapság nagyon nt-
kén adnak elő . 

A repertoár összeállítását a tagság teljes bizalommal a kórt vezény-
16 Égető  Gabnieflának engedte át, aki kiváló ismerője énnek a műfajnak. 

Az 1970. év a kórus elóadásrnôdjának állandó min őségi emelkedését 
Jelenti, amit a kommégés a kritikusok elismer ő  szavai Is  igazolnak. 

A Pro musca önálló hangversennyel az említett év fbruárjúban lé-
pett először a közönség elé az Életjel Irodalmi élőújság rendezvényéh a 
zeneiskola termében, rekordszárnú hallgatóság  elóft. Műsorún O. di Lasso, 
Paleatnina, Janequiian, Bach, Mokranjac és Kodály művei szerepeltek. Ez 
a koncert alkalom volt arra, hogy bemutassa egyéves komoly  munkój  ának 
eredményét 

»A műsor mér az első  pillantásra igéreter volt. Arra azonban nem 
gondoltunk volna, hogy az alig egy éve alakult Pro  musica kamarakórus 
egy ilyen  széles ívű, változatos programot nagyszerű  produkotókkal tesz 
még élvezetesebbé»  - írta a hangversenyről egy kritikus. 

Ugyancsak ebben az évben volt alkalma a kórusnak arra is, hogy 
nagyszámú, kétezer főnyi hallgatóság el őtt lépjen fel a szabadkai nagy-
tanplomban a hagyományos belgyógyászati napok tiszteletére rendezett 
koncerten. A kórus tagjai számára ezután a hangverseny után mindig 
különös élményt jelentett olyan akusztikus termekben énekelni, mint ami-
lyenek a templomok ás a kolaetorok. Ilyenkor  sz  énekes érzi, hogy sokkal 
kisebb erőkifejtéssel énekel  —magával ragadja az akusztlka, amely léheb ővé 
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teszi azt a benyomást, hogy a kórusban nem csupán húsz, hanem néhány 
száz ember énekel. Nem véletlen tehát, hogy a templomokban és kolos-
torokban gyakran hangversenyeznek, mint például az ohrkli Sveta Sofi-
jában Vagy a šibeniki katedrálisban. 

1971-ben a kórus országos viszonylatban is ismertté vált. Ez év ápri-
lisában tartották meg a Jugoszláv Zenekedvel ő  Ifjúság II. kongresszusát 
a Makarska melletti Baško Poljén. Ide minden köztársaságnak jogában 
állott. elküldeni egy-egy együttest, melyek a kongresszus keretében ren-
dezett hangversenyeken léptek fel. A szerbiai egyesület erre a találkozóra, 
amelyen a jugoszláv zenei élet számtalan élm űvésze is megjelent, a P ťo 
unusica kórust nevezte be. 

Mielőtt Baško Poljéra indultak volna, a kórus tagjai jól tudták, hogy 
ez az a pillanat, amikor nagy sikert arathatnak bekerülhetnek a legjobb 
hazai kórusok közé -‚ vagy pedig megbukhatnak, és ezzel meginoghat 
az együttes magába vetett hite, kérdésessé válhat a kétéves lelkitismere-
tes munka eredménye. 

Megbeszélték, hogy a fellépésig tökéletes fegyelemmel, teljes er őbe-
vetéssel gyakorolnak ás csak ezután következhet a lazítás ás a pihenő  ezen 
a gyönyörű  adriai nyaralóhelyen. 

A kórus az első  esten a hivatásos, régi hangszereken játszó, zágrábi 
együttes után lépett fel. Gyorsan leküzdötte a lámpalázt,  ás a közönség 
már az  első  két dal után  »megújrázta« éneklését. A hallgatóság nem re-
mélt, közvetlen támogatása olyan lendületet adott a kórusnak, hogy ezzel 
a fellépésével fennáJiásának rövid ideje alatt egyik legjobb produkcióját 
nyújtotta. 

Ez a szereplés végérvényesen bebizonyította, hogy a Pro mus!ica átla-
gon felüli értékekkel és lehet őségekkel rendelkező  együttes. 

A belgrádi Pro  musica  c. zenei folyóirat ezt írta a hangversenyr ől: 
-Ra mindannyian jók, valakinek akkor is a legjobbnak kell lennie. Meg-
győződésünk, hogy a szabadkai Pro snusica kórus éneklése a Jugoszláv 
Zenekedvelő  Ifjúság II. kongresszusán égy hangzott fel, mint a legjobb 
előadóegyiittesé, amelynek ott a helye hazánk minden zenei ünnepségén.' 

Ebben az időben szoros együttműködés jött létre a Zenekedvelő  Ifjú-
ság szerbiai egyesületével, amely megszervezte a kórus belgrádi, nilade-
novaci és aranđelovaci hangversenyeit. Időközben a Pro musica Bácstopo-
lyán, Bácspalánkán és Szabadkán lépett fel. A tagok különösen az említett 
egyesület belgrádi meghívásának örültek. Egy esetleges f ővárOsi fellépésre 
már régen gondoltak, de tudták, hogy ott csak akkor léphetnek közönség 
elé, ha tökéletes formában vannak, mert Belgrád az a város, amely érté-
kelni tudja a kórusmuzsikát, hiszen több mint tíz neves kórusegyüttese van. 

A Pre musica belgrádi fellépésére 1971. december 13-án került sor a 
Freskógalériában. Ebben, a hangversenyzésre különösen alkalmas környe-
zetben a kórus ismét tanúbizonyságot tett képességeir ől. 

Felfedezés  Szabadkáról címmel a Politika 1971. december 22-1 számá-
ban Rajko Maksimović  zenekritikus a következ őket írta: »Valószínű , hogy 
a jelenlevők többségének, mint e sorok írójának is, a szabadkai kamara-
kórus nemcsak kellemes meglepetést, hanem Igazi felfedezést jelentett! 

Két nappal később a kórus Aranđelovacon lépett fel. Ez a vendég-
szereplés mélyen a tagok emlékezetébe vés ődött, mert az újonnan átren-
dezett Fejedelmi csarnok bizonyára a legszebb volt azok közül, amelyekben 
eddig pódiumra léptek. 

Az 1971. év tehát a kórus számára országszerte sok sikeres fellépést 
hozott. Eredményeit méltatva az újvidéki Dnevnik 1972. január 144  számá-
ban Ivan Mihalek zenekritikus  Eókelő  társaságban címmel a következő-
ket Írta: »Az elmúlt esztendő  a szabadkai Pro musica kórus ás vezet ője, 

gető  Gabriella számára a jelentős művészi elismerés éve volt a jugoszláv 
nyilvánosság előtt. A 22 lelkes tag háromévi kitartó munkája meghozta 
gyümölcsét. 
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Hogy a Pro snusica kamarakórus valóban a jugoszláv kórusok el ő-
kelő  társaságá-iba tartozik, bizonyítja, hogy meghívták az 1972 júliusá-
ban Nišben megrendezett Jugoszláv Kórusünnségekre, amelyeket két-
évenként tartanak meg tizenhat kiváló hazai és néhány külföldi 'kórus 
részvételével. 

A naši vár szabadtéri színpadán, mintegy ezer f őnyi közönség előtt a 
kórus 20 perces műsorún Paleotrina, Gastoldi, Gallus, Masster, Jellé, Ko-
dály, Maksimović  és Skovtran művei szerepeltek. 

A kritika kedvezően értékelte fellépését, Egyedüli észrevétele az, hogy 
az éneklés helyenként halk volt. 

Hízelgő  volt a Belgrádi Televízió ajánlata is egy félórás hangverseny 
felvételére. A hangfelvétel a Belográdj Rádió stúdiójában, a színes kép-
felvétel pedig a szabadkai városháza gyönyör ű  dísztermében készült. 

Ez 'volt egyben a 'két éve dolgozó kórus utolsó fellépése is régi Össze-
tételében. A tagok közül egyesek folytatták tanulmányaikat, mások családi 
okokból hagyták abba az éneklést. A megcsappant létszám miatt úgyszól-
ván mindent elölről kellet kezdeni. 

A nemzedékcsere minden kórus sorsának elkerülhetetlen velejárója, 
de különösen a kis létszámú együtteseket sújtja, melyekben minden egyes 
tag távolléte megérehető . 

Ma a Pro musica felújított - eddig legnépesebb - együttese 28 
tagot számlál. Műsora teljesen új, s nagyobb eredmények csak néhány 
hónap múlva várhatók. 

A kórust nagy sikerrel továbbra is &-et ő  Gabriella, a zeneiskola tanár-
nője vezényli, akinek felmérhetetlen érdemei vannak az együttes ve-
zetésében. Szerénységével és alapos 'zenei tudásával kiérdemelte a kórus-
tagok osztatlan rokonszenvét. 

Az idei tervek meglehetősen am'bíciózusak. Az együttes kikindai 
fellépésére készül, hangversenyt ad Eszéken az Eszék-2oirbor—Szabadka 
kulturális együttműködés keretében, önálló esten láp Szabadka közönsége 
elé, Keckeméten vendégszerepel, ás természetesen a csantavéri és rumai 
szemlén Is részt vesz. 

Nem ivöonyű  a kemény munkával szerzett tekintélyt meg őrizni. En-
nek a kórus régi és Új tagjai is tudatában vannak. Az eddigi színvonalat 
mindenképpen meg kell tartani, ezért a városházán lev ő  új próbatermek-
ben fokozott szorgalommal gyakorolnak. 

Mindennek alapján remélni merem, hogy továbbra is városunk büsz-
kesége marad a Pre musica kamarakórus. 

Gönci Sára fordítása 
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40 	 OP 

OLVASÓNAPLÓ 

SZERÉNYEN, DE SÚLLYAL  

DIR  ZOLTÁN: A tudós tanár. 
Életjel Miniatűrök 22. Szabadka, 1972. 

Dér Zoltán mély vízbe vetette kutasának hálóját, s bizony apró szem ű re 
szőtte. Nem félt attól, hegy a feledés mélységének súlya alatt ez a hálo 
majd szétszakadozik, még akkor Is, ha benne semmilyen nagy hal sem talál-
tatik. Az Életjel miniatűrsorozatában 1972 végén megjelent nem pusztán 
életrajz, hanem Tones Gusztáv munkámágának feltárásával kortörténeti 
dokumentum. . . könyvecskéje arról a szükségszer ű  merészségről tesz tanú-
bizonyságot, hegy érdemes és kell Is vállalni a kutatás apró szem űre sző tt 
hálójának kockázatát, ha kallódó szellemi értékeink nyomozását lelkiisme-
retesen ás  sz  Igazán tudást adás indítékával végezzük. Ezért a könyvecske 
csupán formátumát illetőleg könyvecske. (Egyébként megjegyzendő, hogy az 
Eletjel felhágyhatna már a mini-miniat űr formátum nem éppen szeren-
csés szorgaisnazásával. Modernebb, célszer űbb alak ás  szedésteehnika inkább 
segítené kiadványainak elterjedését, hangsúlyozná jelent őségét.) Az emlí-
tettek miatt a könyvecake tehát nem könyvecske, de a fed őlapra írt élet-
rajz ás  kordokusnenbum meghatározásának szerénysége Is meglepő. Még 
más valami Is. Ezt kellene bizonyítani most. 

Az életrajzok ás kordokumentumok értéke csak akkor mai, tehát elé-
remutató, irányjelző  nevelő-oktatói jellegű, ha egyszersmind hő  anyagot 
ad, de ismeretterjesztő  jellegét túlhaladva, írójának  felkészültségérõl, ko-
runk szellemi klímájának, tudományos ős világnézeti koncepciójának meg-
felelő  to]mácsolási színvonaláról Is vall és éppen ezért a szubjektív átélés 
sajátos ízelt megőrizve, de túlhaladva is, normatív jellege van, etikai indí-
tékú. E tulajdonságokat a munka, melyről írok, birtokolja. Ezért tartom 
érdemesnek, hegy a »harmadszint ű  ismertetéshez fogjak, azzal hogy azt 
a hálátlan feladatot vállaljam, hogy a Toncs által írottak elsó szintjér ől 
Dér Zoltán által második szinten írtakról most harmadik szinten beszéljek. 

Dér Zoltán megtette azt, amit a múlt aprólékos ás kritikai ismeretének 
szükségességét oly sokszor hangoztató szakpedagógusok nem tettek meg: 
pedagógusról írt. Olyanról, akinek nevét sok pedagógus nem Is ismeri, 
pedig akinek örökségét ápolni hivatott. Dér visszautal bennünket a gyö-
kerekhez, merítsünk, okuljunk, bírálva továbbfejl ődjünk. Ha csupán a 
régi tanár munkásságának egyszer ű  jegyzékét adta volna, már ez Is érték-
nek minősíthető  tenne. 

Ha Dér csupán a kor ellentmondásos képét rajzolta volna meg, s nem 
kísérelte volna meg az értékelést, rendszerezést ás ezzel egy eredeti nézet-
koncepció kiépítését, már ez Is becsülend ő  dolog lenne. A tudós tanár 
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kritikai nyelvezetével ható funkciót végez, úgy ezt kett ősen teszi: vagy 
hatáserő  mérsékelt foniájiával, vagy egyszerűen úgy (és ez a nehéz dolog), 
hegy »beszélteti ás  á]iásfogla]ást kialakítani kényszerfti*c magát a ~eget. 

A munka édeméitek  tudtam be, hogy problémákat vet fel és kutatási 
irányokat jelez. Ezek a munka hiányosságának indokai Is. Nem ártott volna, 
ha Dér pár sorral megtoldva fejtegetéseit er őteljesebben elemezne, Illetve 
az erőteljesebb elemzésre utalna bennünket. ľme néhány példa: 

Toncs  Gusztáv életér ől írva megállapítja (15. o.), hogy 1922 körül 
helyzete min4iinicÁbb romlik, eladja könyv tárát, majd Magyarországra kel-
tözik. Miért? Politikai, személyes, részlegesen-lokális stb. okokból? Err Ől 
pontosabb ismertető-állásfoglaló betekintést kívánna az olvasó, amely egy-
ben alapja lehetne egy olyan vizsgálódásnak, amely a szabadkai (és nem-
csak szabadkal) intelligencia els ő  világégés utáni nagy'krízisét tűzné eél1. 

A szaktudóst igen komolyan érdekelné például az Is, hogy »Nem 
véletlen hát, hogy Tones  Is kísérletet tett tudományos világképének filoló-
giai megalapozására. Később elsorvad munkásságának es az ága... (20. o.). 
Vajon miért? Napjaink kutatásaiban a nyelv szerepe, a jelentés problémái 
és a világkép, ideológia stb. Viszonya különösen kiemelked ő  fontosságú. 
Nem ártana a múlt hagyományainak elemző  ismerete. Dér felveti a problé-
mát, de amíg például a irodalmi anyag ismertetésekor aprólékos értéke-
léseket ad, itt egyszerre elhallgat. Pszichológiai ás szűk prograinatista jelle-
gű  magyarázatad meggyózésl erőtlenségükkel elütnek a munka más terü-
letein .inegmutatkozó alaposságától. 

Vannak helyek, amikor Dér képtelen arra, hogy a bemutatással együtt 
az LmpllcIte álláatfoglaló értékelés szintjét - melyet a munka erényének 
tudtam be - következetesen megtartsa. Ilyen kirívó résznek tekintem a 
Szabadka nevéről folytatott Tones-féle vizsgálódások ismertetését ás a hoz-
zá csatolt Déréle magyarázatot Is. Dér még csak meg sem kísérli, hogy a 
mai felfogást ismertesse, s ennek híján ez a részlet kissé émelygés ideoló-
giai mellékízt kap. Amikor ugyanis Iványi »magyarbeá]lutású koncepci-
ójának Tones »ziávbeállítású» magyarázatát veti szembe, akkor az el őbbi 
ehnarasztaiásával nem fukarkodik, de az utóbbi helyességének kritériumá-
ról nem beszél. Az az érzés marad utána, hegy Toncs beállítása nem 
tudományossága, hanem beállítása miatt jó. s es valóban jó dolog? 

Még két megjegyzés kívánkozik ide. Egyik az, hegy Dér olyan jellem-
rajzot ad Toncaról, amely - bármennyire Is hangsúlyozza az emocionális 
vetületeket - mégis a tudós tanárt az »animal ratlonalec egyik példányá-
nak vetíti elénk, s ez - enyhén szólva - problematikus. Már csak azért 
is problematikus, mert nincs öerzihangban azokkal a megáflap ĺtásakkal, 
melyeket Dér a toncsi életmű  tematikájának elénk vetítésével önkéntele-
nül - ki nem snondottan is - tesz. Ezt a »tudós tanárt" ugyanis az ember 
mélyen emberi, emocionális-akarati ás esztétikumbelisége vonzza, s olyan 
módon fr, melyet éppen nem nevezhetünk az érzelmek érzelem nélküli 
leírásának. A másik megjegyzés a k ővetkező. Zavarólag hat, hegy Dér mind-
untalan kiemeli azt, hogy Tones nem ad, nem alkot valami »Igazán tudo-
mányos újat, s eközben arra a következtetésre jutunk, hogy Dér számára 

dekiiaratfv  kijelentései ellenére is - a tudomány csak ás kizárólag sz, 
amit a nagy  feltalálők, a korszakalkotó  felfedezők nyújtanak. Akkor miért 
volt ez a tanár tudós? Ez a bels ő  ellentmondás mindvégig érezhet ő  a 
könyvben, de feloldódása nem következik be, s a könyv elolvasása után a 
dilemma megmarad bennünk. 

De ne legyünk szőrszálhasogatók. Történelmi, irodalomtörténeti, nyel-
vészeti, episztemológiai, tudoniányfilozófiaî, ideológiai, sajtótörténetl, tanf-
tástani, általános pedagógiai, pszichológiai stb. problémákhoz nyúlni, s 
azokról értékelő  hozzáértően nyilatkozni, meshaladni a szokványos publi-
cisztika, vagy a klasszikus életrajzírás szintjét, nem megrekedni a kö'el-
múlt mélyvlzének sok csapdát rejt ő  ideológiai örvénylésében - sokat jelent. 



Az apró szemű  háló sokat merített., s ha].ásza nem találomra vetette a vízbe. 
Jé könyvet Irt, amely csak akkor lenne jobb, ha terjedelmesebb lenne, töb-
bet kimondó. Ám akkor tudományosságában nyerne ugyan, de elveszítené 
egyik  vonzereóét:  a népszerű, közvetlen ás érdeklődést keltő  frisseségét, me-
lyet nem tettek áporodottá a sárga lapok, melyeket a szerz ő  böngészett, s 
melyeket nem súlyosítottak túl nehézzé a tudományos igény kötelességei. 
Igy nyereségünk kettős:  sz  átlagolvasó Is nyer, a szakemberek padig ösztön-
zést s értékes Útmutatást találnak benne. 

BODROG VÁRI FERENC 

TISZTA HANG FELE 

GULYÁS JÓZSEF: Pirossal, feketével. 
Forum, fljvidék, 1972. 

A jugoszláviai magyar irodalom há-
ború utáni Időszakának nagyobb fe-
jezetét vizsgáló, eddig egyetlen átfo-
gó tanulmányban Bori Imre a ma-
gánosnak nevezett fiatal költőkről Is 
szól, közülük elsőnek Gulyás Jó-
zsefet említi. A »magánosok' közös 
je]lemzőjeként említi a különállást, 
a magános harcot, a nemzedéki szer-
vezkedésektől való távolmaradást. 
Ezek a magános költ ők az azóta cl-
telt csaknem másfél évtized alatt is 
magánosok maradtak, az azóta ki-
lombosodott fiatal (ás fiatalabb) írók 
költészetének alakulását ugyanúgy 
távolról figyelik, mint indulásuk 
pillanatában. 

Gulyás Józsefre az elmondottak 
hatványozottanérvényesek: a vele 
indulók nagyobb része vagy elhall-
gatott, vagy nagy ritkán megszólal-
va hallatja csak hangját, de mm-
denképpen  a  pertfériára  szorulva 
mér alig elhanyagolhatatlan ténye-
zőként van jelen költészetünkben. 

Az ötvenes évek végén jelentke-
ző  írók - köztük Gulyás Is - olyan 
időszakban Indultak, amely közvet-
len  előzménye volt a mai, Immár 
magabb méroéklvel  Is mérhető  ju-
goszlévial  magyar  költészetnek. A 
hangváltás vihara következett a 
kezdő  Gulyás  költői kísérletet után; 
de Indulásakor maga mögött tudta 
mér a negyvenes  évek harsány, el-
kötelezettséget ás szolgálatot  = valló 
ás vállaló, ám költői  megvalésulás  

szempontjából igen szerény eredmé-
nyeit,  sz  új eredménynek számító 
alanyi természetű  versfelfogást Is, 
anielyet_ a Symposion-nesnzedék fel-
lépése előtt ápolt a hazai magyar 
költészet. Ilyen felemás örökséggel 
a háta mögött alakult ki első  két 
kötete kapcsán Gulyásról  a »későn 
beér&ś  ás a ».hétköznapokat rnegé-
nekl&'c költő  képei de  sz »őstehetség ś  
jelző  is nemritkán elhangzott, ha 
kültészetét méltatták. A kett ős Örök-
ség nyomai leginkább a költészet-
ről vallott 1959-es szövegéb ől tűn-
nek ki (Vajdasági ég alatt. 172.), ahol 
Gulyás a »költészet fegyver ás esz-
köz voltát hirdette a történelmi fo-
lyamatban, versetben pedig ez a cél 
naiv lelkesedés, harsányan  hangos 
szavak És eléggé ki nem érlelődött 
gondolatok formájában bukkant jel. 

Gulyás költői  eszméléséitek hosz-
szú Útja (UtaSi Csaba írt hasonló 
címmel alapos elemzést kölbészeté-
ről) a Könyörgés magamhoz ás a 
Vörös fagyöngy versein keresztül ve-
zetett a nemrég megjelent Pirossal, 
feketével  kötet immár letisztultabb, 
relevánsabb költői értékeihez. Az 
egyéni sors keserveinek megéneklé-
se után erekben a versekben már a 
rádöbbenés ás a szembenézés tuda-
tos kísérlete az alaphang, a vállalt 
ás  átértelmezett Út lelhető  költői ké-
vetkezntőnyelnOk tudatosodása: bú-
csú az illilzióktóL 



A statikus helyzetté vált »sodrás  
nélkülI  tér* állandó  peklapkiúja  
a Pirossal, feketével verseinek; a  
Mint  röpte madárnak cím& versé-
ben nyer es a  szduáoió egértelm 
költői megfogalmazást: 

nemes  érceim  kioldani 
kevés és vagyok er őtlen 

egy dalt lágyan hajlítani 
mélységek  föiibe  
ha lenne  értölme  egy mosolyt 
mely  köztiinJc  átível 
mint röpte madárnak 
talán ha lenne itt egy virág 
Út hit hely barát akárki 

A József Attila-d  »h4ôeg úr« szi-
tuációjához közelít Gulyás ezekben 
a versekben, a költői utalások vé-
gig  idnyoniozhatók  a versekben. (*a 
tavasz nem tud klválni éroelb ői», 
»bimbóban marad a  málua»,  »dél 
van a pályán I már délután stb.) 

Költői  szenhatárának bsé-
vet Gulyás  lényegébea a költ ői 
létnek ugyanazen kérdései e1é lát-
aziik  közeledni,  mánt  legújabb köl-
tészetudk,  költ ői lextkája anban 
ezekkel a  problésnókkal nem  tud  
minóig eredsnésycsen dir1,ni.  
Gulyás számára a költészet azonos 
a költő  életővel,  babát a költ ő  
zjzstendá ăs problámái qyben  a 
költészet  egzisztennólis  kérdései Is. 
Ezért  ellnazte költéazetét a múlt-
ban ás  je]]usl mcwt  Is  -  bér  e&j-
re  lettsztultabb k^ ~dásQk-
kal. -  az egyéni sors közvetl m  ősz-
szekapcsolódása  a költészettel. 

Egyéni sorsának élményanyaga 

köJtásaebésiék 	terében, s csak nt- 
kén .bcszáketk CMy~ olyan 
versakil&l, asnelyetez a költ ői meg-
nyilaekozás mai problénámak elem-
zésére  bere ~1~  Ma  kcM- 
saekínkbm babát Gulyás  sz 
pOétikai  felfogás irányát képviseli, 
alig él korszerűbb  versfelfogásunk 
hangjával, nyelvével, módsz ereivel. 
A gulyást költ ői kutatások távol áll-
nak újabb  kö1'bészetÜk tendenelá-
itól; önkcjnlk körülhatárolt, nem 
kutatják lázasan a megnyilatkozás 
problémáit, mintegy határvonalat 
húzva az egyéni tét ás a költészet 
között Gulyás számára a költészet 
nem nyelvi probléma, nem  verslaöz-
poutú  lírát művel. (Ezzel szemben 
s~ mep5dve  állapította meg  
kritikánk  annak ián, hogy fia-
taljatink  költészetéb ől szinte teljes-
séggel Máuy<znak  például a szeret-
mez versek!) 

Gulyás költészetén ek kategóda-
rendszere  ($  kötetében Is az általa 
kiépített körben  mozo& de a ver-
sek szikérabibak, puritánabbak,  a  
versaltobó  küzdel em  nehéz percei-
ről vallann Fh a löltészet távol 
áll a iátt'ényo bfsérfetekt ől, talán 
ezért 4s  hbeł ük  róla, hogy a  fyko-
zatoa mélyülés ás a  bh'tç4k6a yett 
esaközök &nyalása Által dlkexülte a 

magiios aUotát veszelyez -
tető  állapotot  a  ~ kiégést ás  vé-
gülaz elnémulást.  

Gulyás tehetsége ás négy kötete 
ezt  I&taik alzrd.. 

Jt!NG KA RUt V  

DRAMM HÖfOI  

DEÁK P'UENC: T.r. 
Foeum, Ü)vídék,  112.  

Peeta  non  clit, sod naseiten. 	fl'kem »(-r*et,  hárem hang- 
A költő  nem lesz, hanemkletik. játéka ás  MW 
A költ ő  neve: Deák Ferenc. 	tarWsnaz a kötet, s ennek a. könyv- 



nek a »zervezetét.c fejből ismerem. 
Mégis a sorok olvasása közben a já-
ték elevensége ismételten hatalmá-
ba kerít Színpadra vitele után né-
hány esztendővel újra a kötet rang-
elsőjét, az  Áfonákat  olvasom, s kü-
lönös belső  izgalommal tapasztalom, 
hogy az írott mű  olyan elemeket is 
tartaJmaz, amelyek a színpadon éj-
ve-snondva nem fedeztették fel ma-
gukat, s most a dráma összehason-
líthatatiasiul többet mutat, fürké-
szésre És ellentmondásra ingerel, 
mert úgy hiszem, idŐközben nem sz  
írás, hanem mi változtunk meg. Ha 
a dráma bevárja az előadó És a kö-
zönség beérését, tovább élhet; a lá-
tási viszonyok feljavultak. 

Szokatlan elvontsággal »vádol-
tuk' a fiatal drániaírót, akinek m ű-
ve egyértelműen koiiunlohoz, embe-
reinishez kötődött, sormrnkra ragadt 
kényelmetlenül, mint a pióca: me-
netelő  embereket küldött a hosszú 
útra,  poitan gyaloglókat, akik da-
cosan, erkölcsi és szellemi nyorno-
rodás je]képeiként haladnak a me-
netelés végén tátongó szakadék fe-
lé, a maguk választotta megsemmi-
sülésbe. Valóságunktól elidegene-
dett sorsok felett a harang Sem szól. 

Egy-egy goromba mondattal, fél-
bemaradt káromkodással a szerep-
16k egymásról rángatják le az ál-
arcot, egymást kergetik ki a fede-
zékből, s a vélt biztonság egyszerre 
csak a már említett menetelésre 
készteti az embereket a »kispadról'<, 
az ÖnJiihájUk által fölöslegessé vált 
szerzeteseket, Detkyket, Fiúkat és 
Apákat. Mert nem vagyunk mi 
olyan kiválóak az élet interpretálá-
sában, mint ahogyan hisszük. Az 
ró, aki kimozdul íróasztala mellől, 

érzékletes sűrítéssel rést üt a való-
ság kemény falán, amelynek neki-
ment, s tovább kíván a résen halad-
ni. 

Szándékosan leszűkített problé-
mákat tagialnak a kötet írásai. Is-
mert a mondás: Csak a félreismert 
lelkek s csak a szegények tudnak 
mégfkgyelni, mivel minden megseb-
zi Őket, s mivel a megfigyelés szeri-
vedésból keletkezik. 

Igy lenne? 
Deák a maga módján a gyöké-

rig snegismertetż  velünk a világot, 
drámai 1okra i.zzaszli.ia a hétköz-
napok történéseit, történebnet idéz, 
életkiápek végzetazerű  kiteljesedésé- 

ről szól. Szinte lehetetlen iskolás 
szempontok szerint osztályozni a 
műveket. A kiegyensúlyozott szín-
vonal »vétken< abban, hogy a vá-
lasztókat Is nehezen fedezzük fel, de 
a sorok alatt vékony piros vonal 
fut: a felelősségvállalás jelenvaló-
sága. 

Goethe azt állította, hogy rosz-
szat teszünk  sz  embernek, ha pon-
tosan olyannak Írjuk le, amilyen, 
de ő  sem  fogadta meg, amit mon-
dott Egyéni konfliktusok csomóit 
bogozza Deák a Légszom3oan, ítéle-
tet mond ki: Nem jól éltek, embe-
rk Deák tehát nem felesleges ag-
godalommal, ref1esoiókban számol be 
tévelygéseinkről, s a horgony nem-
egyszer eleven húsba csapódik. 

Taps nélküli  megrendü]éssel  ol-
vasom a műveket, de nehezen sza-
kadok el a drámáktól, mert vélemé-
nyem szerint  sz  Író saját propagá-
torának itt inutatkoz4ik a legsike-
resebbnek, bár a deáki világot a 
fi]imszcenáriuin, természetesen ké-
pek segítségével, mutatja be a leg-
érzékletesebben. 

Feljegyezték: A nyomtatásban 
megjelent könyvet nem teheti töb-
bet  nemléte2Zvé az ember. Szeren-
csére Deák írásaihoz kegyesek  vol-
tak a szerkesztők, a dramaturgok, 
a művészeti tanácsok, hiszen a kö-
tet mindegyike színpadot, kamerát 
vagy rádióstúdiót látott. Mű fajilag 
elszakadtak, de a művek mégis egy-
másba játszanak, hiszen a Teher 
például a  Légszovní  egyenes  folyta- 

Miből, honnan indul ki a deáki 
szöveg? 

Azonnal megérezhető, hogy az 
író valami elveszettnek a pótlásá-
val, költői sorokban fogalmazza  meg 
eltűnt  ifjCiságánalc  emlékeit, s ez az 
atmosrźéra billenti a tiszta, keser-
nyés-gyeameki líra felé a nagymo-
nológokat, sohasem öncélúan, soha-
sem feleslegesen. Az agyonkompro-
mittált »imxlern» jelzőkkel azonban 
iiletleoség  jellemezni Deák szöve-
gét, pedig ahol hiányzik a konkré-
tabb kötés, ott veszélybe  kerül a 
kép, képzavariikkal volt terhes  he-
lyei*ént az Âfon ţ áJc  Is, de a mi 
ügyünkben felvetett Írói hang nem 
egy szűkebb körű  entellektüel  tá-
borniak  íródott, hanem azoknak, a-
kik -  sajnos  - elég későn vették ész-
re, hogy itt most rólunk van szó, a 
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mi életünket jobbító szándékkal for-
dul az író jelenünkbe. 

A kötet a különféle tevékenysé-
geknek roppant gazdagságát vonul-
tatja fel. Ebbe az arzenálba bele-
került •a zsurnalisztika mindennapi-
sága is; példaként az Interurbánt 
említhetjük. De helyenként a nehe-
zebben befogadható extremitásig is 
elkalandozott a szerző  (Vak trió), ám 
a művészetben kevés olyan vétség 
van - ha egyáltalán beszélhetünk 
vétségekről -‚ amelyet a tehetség 
ne egyensúlyozna. 

A kötet szerzőjétől erőteljes foly-
tatást várunk. Társadalmunk jelen-
legi problémáinak legfontosabbjáról 
már szólt az író, de az első  vázla-
tok kitágíthatók. 

Deáktól elsősorban újabb szín-
padi műveket várunk. 

A már bemutatott művek, a pre-
mier, ha mégoly élményszámba 
ment Is, a rnúltté. A szalagok a 
filmszcenárium ás a hangjátékok a-
nyagát Őrzik. Milyen érdekes és iz-
gatmas feladatot t űzhet ki maga e-
lé az induló Újvidéki magyar  szín-
ház: Új színészi és rendezői meg-
fogalmazásban, színpadra vinni az 
Afonyákat.  Esetleg bemutatni a 
Tort Szabadkán?! 

Vagy a műsorról levett művek 
halotti köntöst kaptak? 

Reméljük, hogy a drámákat -vi-
szontláthatjuk- a színpadon, hiszen 
ismeretes, hogy a vajdasági magyar 
dráma rendkívül türelmes jószág. 

A könyv bevezetőjét Gerold 
László írta, s mintegy harminc ol-
dalas ismertetőjével »olvasóközelbe» 
hozza az írót. Az ízléses borító- és 
kötésterv Kapitány László munkája. 

B1RÁCIUS ZOL  TÁN 

NÉPIES MINK 

MÓRA ISTVÁN, NOVOSZEL ANDOR, KRISTÁLY ISTVÁN, 
CZIRÄXY IMRE:  FÖld és mag. Válogatott írások. 
Forum, Üjvidék, 1971. 

Ma már mind nyilvánvalóbb, 
hogy a $ugoszlávliai magyar iroda-
lomtörténeti kutatások kibontakozá-
sát két fő  tényező  segítette: egy kül-
só ésegybelső. 

A külső  tényező  a kutatások in-
tézményes keretei nyújtotta lehet ő-
ségeket jelenti. Bebizonyesodott, 
hogy csak ezeknek a lehetőségeknek 
a kihasználása hozhat általános ér-
vényű  tudományos eredményeket. 
Példának enflhthet)OJc az újvidéki 
Magyar Tanszék fontos szerepét a 
munka szerverlésében ás a Hungaro-
lógiai Intézet űttöi,Ő  jellegű  vállal-
kozásait. 

A belső  tényező  tulajdonképpen 
nemcsak az Lsodalomtiirténeti tevé- 

nem érvényessége szinte az egész 
vajdasági irodalmi életre kiterjed, 
rokonságot tartva azokkal a törek-
vésekkel Is, amelyek a nemzetiségi 
magyar irodalmakban általában ta-
pasztaihatók. Lényege az a szándék, 
amely már Szentelekyt is vezérel-
te: meglelni azokat a sajátosságokat, 
amelyek kialakítják az alkotások 
(ás továbbmenve: az ábrázolt világ) 
szféráját. 

Az utóbbi kérdéskomplexum 
boncolgatása feladatként vár még 
irodalomtörténészelinkre. Számunk-
ra annyiban fontos a probléma fel-
vetése, amennyiben a sajátosságok-
nak a keresése összefügg az önálló- 
sulás  ás ezzel kapcsolatban a külön 

kenységnek  a meghatározója, ha- hagyományok gondolatával. 
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Ezzel irodalmunk központi prob-
lémájához, a hagyománytisztelet kér-
déséhez jutottunk el, áttételesen pe-
dig ahhoz az ellentéthez, amely né-
hány éve ntőg fennállt az avantgar-
de-ista és a realista ars poeticák kö-
zött. 

A hagyoniányőrzés nagy felada-
tát hivatott most legalább részben 
teljesíteni a Forum Könyvkiadó kö-
zeünúltban indított sorozata, a Ha-
gyom4naink.  A sorozat második 
köteteként látott napvilágot az a Vá-
logatás, amely négy népies írónk el-
beszéléseit tartalmazza. A könyvhöz 
írott utószavában mondja Ben Im-
re, a válogatás elvégzője: 

»Népieszégünk  története zárt és 
egységes immár, s külön fejezetét 
képezi a jugoszláviai magyar iroda-
lomnak. Kezdetei a múlt században, 
elsorvadásának most vagyunk szem-
tanúi. Virágkorát viszont a húszas-
harmincas évekre kell tennünk, 
amikor a  -novellának  ás a tárcairo-
dalomnak legnépszerűbb művelői 
éppen népieseink voltak.» 

Az első  lépés ezzel a válogatással 
megtörtént hát sokáig feledett népi-
es íróink munkásságának újraérté-
kelése terén. Hisszük, hogy a jövő  
meghozza a folytatást Is, hiszen 
Bori Imre elemző  igényű  tanulmá-
nyaki kívül e területen egyéb tu-
dományos értékű  munka eddig még 
nem született, a hiány pedig már 
nagyon érezhető. Különösen akkor, 
ha a továbbvezető  szálakat szeret- 

nénk  megtalálni Csépe  ás a mai, 
.illyési értelembe vett népiesek irá-
nyában. 

De a vélemények harcából ki-
sarkosodó állásfoglalásokra akkor 
Is szüksége van mér Irodalmunknak, 
ha nem a jelenét Is, hanem csak a 
múltját, a történetét akarja felmér-
ni. Tisztázni kellene végre, hegy mi-
lyen szempontok szerint ítéljük meg 
népies íróinkat. Hogy a mai gya-
karlati értékkategóriáink kozu1 me-
lyek fogadhatók még el napjainkban 
Is, ás melyek már idejétmúltak. 

A folidórkutatásók eredményei 
különösen jól hasznosíthatók az 
irodaloniknitikának a népiesekkel 
foglalkozó ágazataiban. Az ilyen 
elemzésre kiváltképpen alkalmasak 
Móra István, Novoszel Andor és 
Oziráky Imre novellál. Kristály 
István elbeszélései folkJA5rszempont-
bó1 élvezhetetlenek, de Irodalmi vo-
natkozásban leginkább érdemesek 
elemzésre, habár szóvirágokban 
jócskán bővelkednek. Viszont a 
többinél sokkal Inkább sűrítik a kor 
gondolatait, érzéseit, szenvedélyeit. 

Novoszel  Andor az anebdota jó-
ízű  humorán túl keveset tud nyúj-
tani. Móra István és Cziráky Imre 
azonban néhány novellájában máig 
Is egyedülálló remekművet alkot, 
amelyek nemcsak a vajdasági, ha-
nem a húszas ás harmincas évek 
egész népies irodalmának Is csillo-
gó gyöngyszemei. Ezért a törekvést, 
amely mostani megjelenésüket lehe-
tővé tette, csak üdvöz&hetjük. 

CSORDÁS  íţfIHÁ Ĺ  Y  

REPREZENTA T/V  G  YŰJTEMËN  Y  

SANDOR PETEFI: Pesme. 
Matica srpska, Novi Sad - No]It, Beograd,  1973. 

Amint kezembe kerül a könyv, a- nek felületes lapozgatás helyett, el- 
zonnal a fordítók nevét keresem, a mélyült, odafigyel ő  olvasáasai adóz- 
»-gúzsba kötötten táncolőkét'<, akik- hatok csak cfáradozásukért. Nem 

351  



hosszú a névsor: Jovan Jovanovi ć  
Zmaj, Danilo Xiš, Ivain V. Lalié, 
Veljko Petrović. Négy névhez fűző-
dik tehát a köt~ foglalt 41 Pe-
tűti-vers fordítása. Miaden Lesko-
vac sz  előszóban arról ad bírt, hogy 
ez csak kis hányada a szerbhorvá-
tul megjelent Petőű-kÖltemények-
n, melyeknek száma 232-re rúg. 
Alapos rostálást végeztek. Elavult, 
pontatlan, Önkényes fovdítások, át-
költések klirnaradtak, Danilo Kiš és 
Ivan V. LaliĆ  pedig épp a jubile-
unń, representatív gyűjtemény ki-
egészítésére készített Új, korszerű  
fordítáaekat. De nem Is kiegészíté-
sére, klikább megalkotására, hiszen 
a két utóbbi fordító 18 és 16, Jovan 
Jovanović  Zmaj mindössze 6, Velj-
ko Petrovtó pedig egy verssel sze-
repel. 

De születtek '-Íoításlia]jmazok 
is egy-egy Pet&li-versről. A Szep-
tember végén című  költeménynek 
például kilenc szezhhorvát fordí'tá-
sz  lemezt, köztük a formaművész 
Dobrijca Cesarićé. Párhuzem villan 
át agyamon. Magyaróra Geothe kiM-
tészetéről, s A vándor éji dala cí-
mű  nyolcsorosnak magyar fordítás-
fiizére, közte Móricz Zsigmondé, 
Kosztolányi Dez őé, Tóth Árpádé, 
Szabó Ibrincé. Megragadni a meg-
fogbatatlant. Átmenteni egyik nyelv 
közegéből a másikba, s a halmazál-
lapot-változást elkerülni. Az átlé-
nyegülést létrehozni. Ez a törekvés 
vezethette  Petőli  híres versének 
fordítótit Is. A Szeptember végén 
pedig tartalmaz olyan varársos ezz-
szenciát, mely a művészt arra sar-
kallja, hegy meghonosítsa nyelvé-
nek éghajlati viszonyai között a 
máshol nőtt virágot. 

És Minden Leskovac válogat a 
szerb nyelv atinoszférájában kíván-
csian teldntgető  fordítás-virágok kő-
zött. Kizárólag líralak kerülnek a 
kśitet lapjaira, különos tekintettel a 
tájversekre (Az aZ$$lcl, Kutyakapa-
ró, A Tisza, A puszta télen), melye-
ket Krleža is nagyra értékelt, Da-
nilo KIŠ  pedig Pet&i minden egyéb 
alkotása fölé helyez. 

Meglepően kevés vers képviseli 
azonban a Îorrada]márt. A szóki-
mondó A nép nevében és az Egy 
gondolat bánt engemet című  verse-
ken kívül csak  sz impiicit  A ku-
tyúk dala és A farkasok dala szere-
pel. 

A szerelmes versek közül A 
négyökrös szekér, a Szeptember vé-
gén, a Minek nevezzelek ás a Sze-
retlek, kedvesem került méltán a 
kötetbe. 

A gyűjtemény kevésbé ismert 
verseket Is tartalmaz, mint amilyen 
a Színbírálat, a Nézek, nézek kifelé 
vagy az Egy goromba tábornokhoz, 
ezzel is szolgálva az eredeti célt: 
Petőfi sokszínű, lírájában is teljes 
gazdagságában jelen levő  egyénisé-
gének bemutatását, megismertetését. 

A fordításokról szólva, Jovan 
Jovanović  Zniaj átültetései kozuI a 
Dalaim  emelkedik ki. Egyetlen fo-
gyatékossága, hogy tél gyakeň  a 
költöj beszédet kissé mesterkéltté 
tev ő, de a fölösleges szótag kiküszö-
bölését célzó magánhangzó-kiesés: 

»Mese Čina  j' setne duše moje. 

Danilo Kiš sz  Egy goromba tá-
bornokhoz, a Szeptember végén ás 
a Színbírálat című  versek fordítá-
sával jeleskedik. Az utóbbi két so-
rát érdemes sz  eredetivel összevet-
ni a tartalmi ás formai összhang 
példájaként: 

»Nilcakvog  u  nýima  žarą, niti duha! 
Stajahu ko klade, pevahu bez 

[sluha.  

>Semmi tűz egyben sem, semmi 
[lélek! 

Mint fajankók, Úgy álltak s 
[beszéltek.>' 

Ivan  V. Lalié avatott kezét di-
cséri a Nézek, nézek kifelé,  a  Szü-
lőföldemen ás a Jó Öreg kocsmáros 
fordítása. Figyelemre méltó  az  el-
ső  vers csattanójának sikeres átül-
tetése: 

Hej, al etele kazna božja 
Preteška, 
Sto  se inanulz ja života 
Vite ăka; 
Tek sam pesrdk, eveg  se drugog 
Ltáio... 
Tamo veé  bili za kaplara 
Prišio.  

Hejh, de meg is vert az isten 
Engemet, 
Hogy elhagytam a vitézi 
Életet, 
Poéta lett belőlem, csak 
Poéta... 
Ott talán már képlár volnék 
Azóta. 
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A kevésbé sikeres fordítások kö-
zé tartozik a  Csokonai a sok ide-
gen elem miatt. Első  nehézség a 
hős neve, amely félreértésre is okot 
ad. A wkal~tiad frater*c a »kál-
vinista pap» megfelelőjeként pedig 
egyáltalán nem ébreszt olyan gon-
dolattársításokat, mint a magyar 
nyeltben. Nem is szólva arról, hogy 
kálvinista szerzetes tudomásom sze-
rint nincs. 

Sajnálatos, hogy az igényes, szép 
kiállítású könyvben elég sók sajtó-
hiba van, s hogy a kötet ára elég 
magas. Remélhetőleg hamarosan ol-
csóbb kiadás fogja szélesebb körben 
ismertté tenni Petőfi költészetét. 

Miaden Leskovac  bevezetőjén ás 
Datálo "nek a magyar költésze-
tet körvonalazó 'tanulmányán kívül 
fontos kiegészítője a jubilenmi ki-
adványnak Bányai János Pet őfi-é-
letrajza ás Petőfi szerbhorvát nyel-
ven megjelent verseinek Desanka 
BogdanoviĆ  által osszeállított bib-
liográfiája. Az utóbbi jelentős »bá-
nyáwmimka*c eredménye, s esetle-
ges hiányosságai ellenére Is nagy 
segítséget nyújthat a kutatóknak. 

Összegezve az elmondottakat: a 
jugoszláv irodalom gazdagabb lett 
egy horizontokat nyitó, értékes tor-
dltáakötettel, amelynek mindannyi-
an Őszintén örülünk. 

VIRÁG ÁGNES  

VAJDASÁC  NA  PFÉN YBEN 

DRAŠKO REĐEP: Sunčcmnom stranoin Voývodine. 
Os'vit, Subotica,  1972. 

«A kritika művészet, önálló 
művészet, amelynek megvan a 
maga technikája, megvan a 
maga álláspontja, és megvan a 
maga filozófiája.«  

Branko Lazarevi ć  

Már  sz  első  mondat után fölfokozza 
az olvasó érdeklődését Draško Redep 
könyve, mert tetten éri a kritikust, 
ás ugyanakkor magát a műalkotás 
be&tgadóját Is. Az irodalmi  élet vér-
keringése szempontjából mindkettő  
szerepe éppen napjainkban újabb 
követelményekkel bővült: ez  sz e-
gyüttélés,  a közös alkotás elenged-
hetetlen követelménye. Igen: meg-
hökkentő  az emberközelségnek ez az 
iitnperativusa: ebben a feloldódásnak 
ás a jelenvalóságnak azt a fokát ér-
ti a tartomány napfényes oldalán ál-
ló irodalmi anatómus, amikor az író-
ban  - jelen esetünkben a kritikus-
ban, irodalomtörténészben Is  -‚ 
még ha kimondottan Vajdaságról 
beszél Is, semm)féle *vidékies el-
távolodása nincs a világtól, mert a 
Vajdaság,  sz  ország, a világ ás az 
élet számára annyira egy és osztha-
tatlan, mint maga a világirodalom. 
De ha még jobban belemélyedünk  

tanulmánnyá érlelt kritikáiba (röp-
ke recenzióiba), akkor még világo-
sabban, még megfoghatóbban, ás 
még meggyőzőbben látjuk, hogy Eu-
répa kultúrája az európai népek 
kultúrájának összége: Vajdaság 
kultúrája, művészete Jugoszlávia 
kultúrájának ás művészetének e-
gyüttható alkotó része volt, ma Is 
az, ás holnap - a szellemi élet egy 
még gazdagabb ás termékenyebb 
korszakában - is az lesz. 

Ennek a napfénnyel teli kötet-
nek bevezető  tanulmánya Is inkább 
önálló művészi vallomás - ha Úgy 
tetszik: hitvallás -‚ mint a szó min-
dennapi értelmében vett kritika: ás 
akár Braxiko Lazarevi Ć, Így Redep Is 
olyan kötelező  igénnyel nyúl témá-
jához, hogy a recenzens, a fülszö-
vegíró, vagy a közvetft ő  modern me-
nedzseri formáját ig kimondottan el-
kerülve a minőségi értékrend egy 
magasabb szintjén közelítse meg 
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(hogy úgy mondjam: elődjének) iro-
dalom-történeti jelent őségű  szerepét. 

Az ember ás szerep itt egybeol-
vad. Számára Branko Lazarevi ć  mű-
vész, aki sz Irodalmi műveket Olva-
sás közben Önmagában új, egységes 
egésszé alkotja meg, a maga leiki-
alkatának megfelelően, s szenzibili-
tásával olykor még jobban kitelje-
síti, mint a m ű  írója, aki sűrített 
mondatainak kalodájába zárta h ősét, 
talán úgy, mint Németh László 
Iszony című  regényének kritikusa, 
akinek esztétikai elemzéséről a Szer-
ző  azt mondta: »Én nem Is sejtet-
tem, hogy regényemben ez benne 
van, s ezen túl Is: még mi mindent 
lehet belőle kihÚzni!»'... Mert a kri-
tikus a maga képzelőerejének teljes 
kibontakoztatásával élte át az olva-
sott művet, s így a mű  sorokmö-
göttiségével Is »benne tovább fejl ő-
dött s tovább élte a maga életét»... 
Ahogy Dušan MatiĆ  mondja: » 
mert számára  sz  írás olyan, mint 
a világ, egy szakadatlan dialógus, 
melynek nincs se kezdete, se vége-». 

Olvasni bizalommal, odaadással, 
hittel ás maradéktalan élvezettel 
kell. Ez az olvasásnak mint műélve-
zetnek a titka. És - azután, amIkor 
becsukod a könyvet:  »...  ülj csak ki 
a házad küszöbére, sütkérezz, ás 
megelégedetten nézz a magasságok 
felé. . .1-" Mert  »...  elégedetten élni 
csak üdvös gondolatokkal lehet. . 

Ez a tiszta szívű, nemes veretű  
tónus jellemzi az egész kötet hang-
szerelését. 

De maradjunk csak a napsütötte 
oldalon! 

Ki tudja, hány esztend ő  telt cl 
mér, hegy Todor Manojlović  a 
minden vajdasági író által nagyon 
szeretett Tósó bácsi költészeté-
ről, a Bega partján Is az európai 
kultúrában élő  sokoldalú és öt-hat 
nyelven eredetiben olvasó literátor-
ről olyan - nem retorikusan, ha-
nem zeneiLeg  Is finoman megkompo-
nált - megnyitóbeszéd hangzott cl, 
mint amilyent Draško Redep mon-
dott cl a majd három emberöltőt 
megért poéta zrenjaninl emlékszo-
bájánaic megnyitásakor... A napot 
és a napsugarat ebben a megnyitó-
ban Is megtaláljuk; folyton ás újra 
úgy tér vissza, mint egy refrén, akár 
a  Ikzjnal  előtt című  versében, me-
lyet Szenteleky Kornél így fordított:  

»De a kevély, józan Nap 
Égető  szárnyának 
Hatalmas erejével 
Elsöpri és felégeti 
A  félálomnak  varázsos  akvarelljeit;  
A  látomá.sok  elmerülnek, 
Felgyulladt és  szétszakadt  a  híd.  
De te az élet innenső  partjáról is 
Szeretni fogod 
Forró álmodat. 

Nem egyszer megtörtént már, 
hogy az utókor megkésve hajt zász-
lót elhunyt nagy fia emléke előtt, 
s mindig újra azzal a fogadalommal, 
hegy majd ezután sor kerül Össze-
gyűjtött műveinek kiadására. Talán 
egy kicsit ezért Is Žarko Vasiljevi ć-
ről, Üjvidék »egyik legautentikusabb 
írójáról»' a halálának évfrodulóján 
elhangzott emlékbeszéd nem annyi-
ra »napsugaras». Pedig jól emlék-
szünk még rá: csupa szív, csupa lé-
lek költő  volt, aki a szellemi élet 
útján nem Ismert nyelvi különbsé-
get ember És ember között. A köl-
tészetért, az irodalomért, a színhá-
zért: Vajdaságért élt, küzdött És al-
kotott. Kevés olyan hiteles króniká-
sa van ennek a tájnak, mint Ő, s 
krónikái nemcsak irodalmilag, de 
történelmileg Is maradandók. 

A Vándorlások nagy írójával 
folytatott párbeszéd egyetlen monda-
ta, szava sem röpenhat cl. Miloš 
Crnjanski - ha vallomása nyomán 
fölvillant paralella kiegészítésével é-
lünk - a szerb széppróza ma Is él ő  
ás szuggesztíven ható Odüsszeusza... 
Aki soha nem volt emigráns, hanem 
bolyongója a világnak, mint népe, 
melyről a  Seoba naroda  című  tör-
ténelmi regényét megírta. De útja 
nemcsak történelmi kényszerű  nép-
vándrolás, hanem az alkotó művész 
bolyongása Is, És erről a nagy útról 
- bosszú Idő  sután - nem egy maga 
szenvedésével kiérlelt gyöngykagylót 
hozott haza. A haza, a  szülőI  öld 
vonzotta mindig, s itthon, mindenütt 
-  akár a Vajdaságban, akár Belg-
rádban, akár az ország bármely 
szögletében - otthonra talált... Eb-
ből az intim beszélgetésből tudjuk 
meg azt Is, hogy Mi" Crnjanski - 
még ma Is! - nem egyszer elláto-
gat a Vajdaságba: Péberváradra, 
Pancsovára, édesapja síremlékéhez, 
Szerémségbe, de mindig inkognitó-
ban, szert a nagy távolból hazatér ő  
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látogató előtt csak így nyflţk az em-
beri lélek, a gyermeki szív, melynek 
közelségére Londonban mindig  any-
nyira vágyott. 

A napsugaras körkép Veljko Pet-
roviénak ás még több neves költő-
nek, Írónak, képzőművásznek az író 
gondos körültekintéel megformált 
portréjával s műveik szakavatott ki-
értékelésével sem lenne teljes, ha u-
gyanakkor - éppen a teljesség meg-
közelítésének igényével - nem fog-
lalkozik a tartomány nemzetiségei-
nek költőivel, íróival, képzőművésze-
iveL. 

Amint soraiból - nemes szán-
déka mellett is - kiéreshető, számá-
ra es  az anyag (főleg, ami  sz iro-
dalniat illeti!) nehezebben megköze-
líthető, mert fróinkat, köit?őinket 
csak fordításból ismerihette meg. 

Majtényi  Mihály szépprózájának 
szókincse, sajátosan üde játékossága 
ás hangulati árnyalatokat mély lé-
lektani rezdülésekkel érvényesítő  e-
reje kevésbé mosédik cl a műfordí-
tásban, mint Fehér Ferenc költésze-
tének eredett szóképekkel és a po-
ézis igazi harnióniájával szinte k ő-
be vésett sorai. Líránk különleges 
erejű  veretével ezt még semmilyen 
fordításban nem tudtuk elérni. Ady, 
József Attila, Radnóti, Illyés költe-
ményei egészen másként hatnak 
franciául, vagy németül, mint erede-
tiben.  Redep a -múves« kritikusok 
közé tartozik, aki nem elégszik meg 
egy-egy meleg hangzású jelzővel, de 
itt már küzdelmesebben közelítette 
meg azt, amit elmondani akart, mint 
Wanyek Tivadarnál, akinek tárlatán 
• képek lefojtott fényei ás árnyai 
• nemzetköziség nyelvén szóltak 
hozzá. 

LÉM Y  ENDRE 

MEGBÍZHATÓ LEVÉLTÁRI KALAUZ 

EMIL VOJNOvIĆ  - UI3MBR GASPAR - MIRJANA DIMITRIJEVIČ  - 
TEREZA BULJOVČIČ : VOdÍ Ć  kroz arhirske fondove (Istorijski arkiv Subo-
tica). 
Ailhiąr Vojvo&ine, Sremoki Xarlovci,  1970. 

Már szinte a paviovi feltételes ref-
lexhez hasonlóan érezzük ki előre 
a kezünk közé kerülő  kézi sokszo-
rosítón készült anyagokból a szá-
raz, dnforniációklkal telített, id őt és 
figyelmet Igénylő, különböző  érte-
kezletekre jellemző  tartalmat. 

Vannak azonban ebben a »mű-
fa~  Is figyelemre méltó kivé-
telek. 

Levéltári  kalauz - áll magya-
rul is szerényen a román, a szlovák 
ás a  mstn alemnzek  mellett annak 
a szintén szerény - jelentőségét 
nézve talán tťilzottan  Is szerény - 
kiadvány címoldalának belső  felén,  

amelyet itt pár mondat erejéig is-
mertetni ás méltatni óhajtok. 

Többször hallottuk, halljuk, hogy 
a körülményekhez képest a vajda-
sági művelődési intézmények közül 
viszonylag a levéitárak vannak a 
legjobban megszervezve, s hogy ott 
folyik a legjobban összehangolt 
munka is. Az elismerő  vélemények 
értékéből nem von le semmit som 
az, hegy a levéltárak működését 
törvények ás előírások szabályoz-
zák. Az eredmények beszélnek. Az 
arohivisták saját munkájuknak és a 
külső  kutatók munkájának meg-
könnyítésére néhány évvel ezelőtt 
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elhatározták, hogy bemutatják a 
tartomány területén m űködő  levél-
tárakat. 

Emtek  a sorozatnak lege1aő  kö-
tete a Szabadkai Történelmi Levél-
tár munkatársainak munkáját di-
cséri, ennek az intézménynek össz-
állagát ismerteti. Mit lehet rövi-
den erről a hatalmas anyagról és 
vele kapcsolatban mondani? Arról, 
amibe a kalauz ad betekintést? 

Mindenekelőtt azt, hogy a meny-
nyiségileg igen gazdag levéltári a-
nyag tartalom szempontjából is szá-
mottev ő . Leginkább a XVIII. század 
folyamán keletkezett kútfői jelentő -
sek. Azok a részek, amelyek a töb-
bi levéltárban nincsenek, vagy csak 
hiányosan vannak képviselve. Az 
1743-1918 közötti jegyzőkönyvek, 
iktatók és iratok, amint azt a 3. ol-
dalon olvashatjuk, hiánytalanul 
fennrnaradtak. És ez, bizony, nagy 
szó. Ráadásul az anyag valóságos 
tárháza a munkásmozgalmi adatok-
nak  ás a felszabadulás utáni szoci-
alista fejlődésnek. 

Az összállaggal kapcsolatban 
szükségesnek tartom elmondani, 
hogy ez a nagy mennyiségű  és je-
lentős, mintaszertlen rendezett a-
nyag még nincs kellőképpen feldol-
gozva. És ami adott esetben kataszt-
rofális következniényekikel járhatna, 
ennek az anyagnak elhelyezése ma 
még nincs megnyugtató módon meg-
oldva. A könyvben van is ezzel kap-
csolatban egy szemérmes  mejegy-
zés. 

Visszatérve a könyvre, meg kell 
még állapítani, hogy nagyon vilá-
gosan és áttekinthetően van meg-
szerkesztve. Megtaá3liatjuk benne a 
levéltár rövid történetét és függe-
lékül az egyes állagok regiszterét. 
A tárgyi regiszter minden bizony-
nyal nagy segítséget fog nyújtani a 
kutatóknak. 

Aki a könyvet türelmesen átla-
pozza ás elolvassa az egyes á1lagoi-
hoz fűzött, hozzáértéssel és kit űnő  
érzékkel megszerkesztett történeti 
jegyzeteket, biztos kezektől kalau-
zolva ismerheti meg Szabadka vál-
tozatos, tanulságos történetét. 

SZEKERES LÁSZLÓ 
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AZ ÉLETJEL MIN/A TŰRÖK 
szellemi életünk dokumentumai 

I.  LÉVAV  ENDRE:  Ui LÉLEKINDULAS elfogyott 

(Tanulmány) 

2.  SAFRANY  IMRE:  ZSOMB ĚKOK elfogyott 

(Vallomás  Vinkier  Imre m űvészetérő l)  

DF.SI  ÁBEL: KORTÁRSAI O elfogyott  
(Verseiklus)  

4.  KOLOZSI  TIBOR:  ORTÜZ FÉNYÉBEN 4 dinár 

(Szabadkai folyóiratok ás könyvek) 

S.  BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA 3 dinár  
(On  életraj Z) 

6. DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARANDOKA 4 dinár  
(Csátli  Géza emléke) 

LÉVAY  ENDRE:  FĚLALOM UTÁN elfogyott 
(Monodráma) 

BURKUS VALÉRIA: IBOLYA elfogyott  
(Ferenczi  Ibi rivaldafényben) 

GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS HOMLOKO 4 dinár 
(Hangya András életútja) 

20.  GARAY  BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN elfogyott  
(Unéletrajz)  

11.  BARANYI  KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN 5 dinár  
(Onéletrajz)  

12. DÉR ZOLTÁN: AZ ELS Ő  II ŰHELY 5 dinár 
(Kosztolányi Dezs ő  önképzőköri ével) 

13.  PETKOVICS  KÁLMÁN: A TIZENNYOLC NYÁRFA 6 dinár 

(Dokumentumriport) 

14. SOMOGYI PÁL: MÁGLYA 6 dinár 

(Egy életrajz vajdasági fejezetei) 

15.  BARANYJNÉ MARKOV ZLATA: VERGÖDES  5 dinár 

(Farkas Béla napjai) 

16.  SCHWALB  MIKLÓS: A SZÉN 6 dinár 

(A mártír költő  versei) 

17. FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 4 dinár  
(Ő n ě letraizi  jegyzetek) 

111. CSUKA ZOLTÁN: »MERT VÉN SZABADKA, ALDALAK.... 7 dinár 

(Emlékezés  ket  életkorszakra) 

FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKÉVEIM elfogyott 

(A költ ő  kibontakozásának  első  szakasza) 

LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ÉS MÜV ĚSZET 6 dinár 

(Aktivista írások) 

KOSZTOLÁNYI DEZS Ő : NEGYVENNÉGY LEVÉL 9 dinár 

(Költő  családon belül) 

DÉR ZOLTÁN: A  TUDŐ S  TANÁR 15 dinár  
(Toncs  Gusztáv élete ás munkássága) 

13.  KOLOZSI  TIBOR:  ERZSÉBETLAKT ŐL A MAGLAJIG 22 dinár  
(Kizur  István forradalmi életútja)  

Megrendelhető  az ÉLETJEL szerkeszt őségében (Subotica, Trg esze Jovar?a Nenada 
15) személyesen vagy utánvéttel, vagy az összeg el őzetes befizetésével a k ővetkez ő  
folyószámlára: Radni Čki univerzitet -  Munkásegyetem  - Életjel -  66600-603-661 
Postadíj:  2 dinár füzetenként. 



MEGJELENT AZ  ÉLETJEL MINIATŰ ROK  23.  KONYVE 

Kolozsi  Tibor  

ERZSÉBETLAKTÓL  
A MAGLAJIG 
(Kizur  István forradalmi életútja) 

A jugoszláviai munkásmozgalom h ősi korszakai olyan szé-
les medrekben hömpölyg ők, hogy  átö ł elik  az egész országot 
.s a nagy történelmi pillanatok idején a világ munkásmozgal-
mával nem egy érintkezési ponton találkoztak s egyesültek. 
A forradalmi gondolat valahol valamikor kipattant és a moz-
galom híve, harcosa, elhivatottja útján jutott el oda, ahol ennek 
a szakadatlanul terjed ő  gondolatnak érlel ő  erejét várták. 

Vajdaságban nem egy  kmagasló  harcosa, hordozója volt 
a forradalmi gondolatnak s  enne ć  teljes kilombosodási korsza-
kában a népfölszabadító harcnak. A bánáti  Erzsébetlakb3l  
ilyen forró ihletettséggel indult el több mint egy emberölt ővel 
ezel ő tt  Kizur  István a vasasok szívósságával, a proletárok meg-
ingathatatlan hitével és szilárd akaraterejével, amelyet sem a 
kizsákmányolók, sem az ő  kiváltságaikat  -  persze mindig a 
»rend» nevében  -  ő rző  véres kez űek soha nem tudtak meg-
törni. Elindult az ismeretlen bánáti kis faluból Szabadkán át 
ás a legküzdelmesebb utakon át a népfelszabadító háború 
boszniai nagy ütközetéig, amely h ősi élete végállomása  volt.  

K o I o z s i Tibor az  Erzsébetlaktól  a Mag/alig  cím ű  köny-
vének megírásakor sok kutatást és a meglelt adatok feldolgo-
zásakor igen szigorú történelmi h űséget követel ő  munkára 
vállalkozott, amikor elindult azon az alig ismert úton, amelyen 
át  Kizur  István forradalmi életútja fellelhet ő . M űvének  kivéte -
es értéke az, hogy a szabadkai munkásmozgalom egykori él-
arcosának eddig még ismeretlen életszakaszait tárta fel, olyan  

aapossággal  és a részletek Olyan megközelíthet ően h ű  feldoi - 
ý 	gozásával,  amilyennel ritkán találkozunk. Megtaláljuk itt a kor- 

társak, az egykori elvtársak  feljegyzéset ć púgy,  mint azo-
kat a mozzanatokat, amelyek ifjúkorától egészen a feleségével 
való utolsó találkozásáig élete drámai fordulatait idézik fel. 

Az  Életjel  Miniat ű rök legújabb könyve nem életregény ,  
de több mint dokumentumriport, mert a látottak és hallottak 
nyomán az író  képzeletvi!ága  és  komponálókészsége  törté
nelmi  forrásm űvé avatta ezt a teljes  átéiést  követel ő  munkáját.  

‚  300  oidalas  ás sok  á ĺiéC3 dcur2entumot köz ő  kön;:  
ára 22 dinár.  


