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VTJJICSICS  D. SZTOJAN: Késęi  sírvers 8 506. 

Búcsúzó 8 507' 

A túlsó parton 8 508 

(Csuka Zoltán fordításai) 

ZÁKÁNY ANTAL: Az óra 1 8 

Hirdette Jóska a világ végét... 1 8 

Egy Öreg az utcámból 1 9 

Várakozás 	 - 	 . 3 189 

Múlt—jelen '3 189 

Szobavilág - 	3 190 

SZÉPPRÓZA 

BARÁCIUS  ZOLTÁN: A nagy futás 10 704 

BARTA  SÁNDOR .  és akkor téged kívántak hallani 3 191 

CSËPE IMRE  vendég 	-. 8 605 

GAJDOS  TIBOR: A rövidlátó visszatért 1 11 

•  A 	adószedő 	 - 8 4Ś5 

HOLTI.MÄRIA:  Ami a válóperb ől kimaradt 11 811 

KIS, ĎANILO: lJtirajzok 	 •  6-7 401 
(Borbély J ănos fordítása) 

KLARSKI, JOSIP:  Ot a veszélyes titkokhez 9 637 
(Kopeczky  Csaba fordítása) 

KREKOVICS FËRENC:  A tárgyalás 1 19 

Az emlék 6-7 397 

LATÁK ISTVÁN:  Vád 2 110 

A szürke homokmez őkön 2 111 

/  Vannak napok 2 112 

MAGYAR ZOLTÁN: Betdk  6-7 372 

• 	 MALETIN, NAT4ŠA:  Nyári pókhálók 11 871 
(Kopeczky  Csaba fordítása) 

ŠEGINJ-DOŠEN, '  

MARIJA: Rózsa Jeszenyinnek 5-7 404 
(Kopeczky  Csaba fordítása) 

SZIRMAI KÁROLY: Különös żenebona 10 699 
Füstölgő  gyertyák 10 702 

TIŠMA ALEKSANDAR:  Három dermeszt ő  nap 	- 	 • 10 734 
•  (Csuka Zoltán fordítása) 

VIKOR  GYÖRGYI: Fakereszt 6-7 387 

VOJNI Ć -PZJRČAR, -' 
PETKO:  Fülöp 	 • 1 16 

(Gajdos Tibor fordítása) 
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ŽDRALE, RADO  VAN: Bosszú 3 202 

Testvér 3 203 

Fácán 3 204 

Ballada a mogyoróerdőről 3 204 

Kisliba 3 205 

Pók 3 205 

Égi bűntény 3 205 

(Almási  Tibor fordításai) 

-S 

SZÍNMO,  HANGJÁTÉK.  .  SZINOPSZIS 

DEÁK FERENC: Két forgatókönyv gyermekfilmhez 9 614 

DÉR ZOLTÁN:  Laguna  György karrierje 2 113 

Ember a határon (I.) 10 713 

Ember a határon(I.I.) 	.. 11 839 

KOPECZKY L4SZLÓ: . Ósbemutató  a Ló utca 4-ben 9 619 

KVAZIMODO- .  
BRAUN ISTVÁN: A sofőr és az igazságszolgáltatás 4-5 253 

TANULMÁNY ,  KRITIKA, CIKK, KRÓNIKA  . 

BARÄCITJS  ZOLTÁN:  rintet1en szbvegkönyv  1 83 

Nagyok lehétünk-e a kicsik között? 3 V,22  

Hétköznapi cselekvések 6-7 454 

Mosolytalan színházak 	.  11 892 

BENK Ő  ÁKOS: A bizalom drámája 3 225 

BODROGVÁRI  FERENC: Dialektikus negáció, vagy formális 
logikai obverzió 	 .  3 206 

Ütkeresés  6-7 433 

CSUKA  ZOLTAN:  A maradandóságnak sosem kés ő  8 580 

DÉR ZOLTÁN:  Toncs  Gusztáv Pet őfi-tanulmánya  .  4-5 282 

DÉSI  ÁBEL: Jegyzetek az írói szubjektivitásról 8 558 

ERDÉLYI LÁSZLÓ: A  szinonímák szerepe a műfordításban 10 780 

GYÖRE KORNEL:  Adalékok Szabadka 
gazdaságtörténetéhez 9 685 

RAJDÖK  JÁNOS: Gazdag harmónia&ilág 2 15 

Dr. ROCK REZS Ő : Jogi terminológiai ismereteink egy 
felmérés tükrében 	.  9 670 

HÓDI SÁNDOR: Ha majd sok százév múlva 
hazatérek 6-7 391 

Dr. HORVÁTH, MÁTYÁS: A népfelszabadító háború forradalmi 
hagyományainak ápolása és az 
anyanyelvoktatás 4-5 321 

ĺ  
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(  

JUHÁSZ GÉZA: A népek és nemzetiségek közötti 
kétirányú közlekedés az irodalom 
síkján 1 29 

KATONA IMRE: Fa leszek, ha fának vagy virága .. 1 22 

'KISS DÉNES: »Kinn a méhes, kinn 	pusztán ...< 2 141. 

KOLOZSI  TIBOR: A szabadkai sajtó hőskora 1 68 

Legenda egy pirosbélű  narancsról 2 103 

Harcos író és tudós tanár 8 48 

Politika, ŕiemzetiség.és vallás 	 ‚  10 751 

LËVAY  ENDRE: 	 ' 	 ‚  Művészet ás forradalmas életút 1 7 

Harminc ősbemutató 2 158 

LŐRINC PÉTER: Farahó  János ás a 	öldkérdés 2 151 

Matija Gubec ‚ 	 '  4-5 317 

Csantavértől Majdanekig  8 532 

MALUŠEV, MILAN:  Szabadka harcos szakszervezeti tagjai 6-7 428 

MILADINOVI Ć , 	' 

MILAN  M.: 	 '  Tito a kommunista arculatáról 6-7 35 

MOLNAR, MIRKO:  Pro musica 4-5 341 
(Gönci Sára fordítása) 

PÁLINKÁS JOZSEF: Szabadka népoktatása (I.) 4-5 292 
Szabadka répoktatása (II.) 6-7 416 
Szabadka népoktatása (III.) 8 540 
Szabadka népoktatása (IV.) 9 651 
Szabadka népoktatása (V.). 10 765 
Szabadka népoktatása (VI.) 11 883 

PETKOVICS  KÁLMÁN: Vélemények erdejében (IV.) 1 55 
Egy füzet kapcsán 10 773 

POMOGĂTS BELA: Déry  Tibor és Dubrovnik 	 '  9 647 

RĄCKOV,  IV ANKA: Vázlatok egy portréhoz 9 681 
(Lévay  Endre fordítása) 

SAFR ĂNY  IMRE: Arckép az égbolton 4-5 334 

SZABÓ EDE: 	 ' Ponyavezene 	' 	 ' 	 -‚  10 777 

SZEKERES LÁSZLÓ: Méregdrága baklövés 3 218 

SZ. KANY Ő  ĹEONA:  A csillagokig göröngyös az Út 1 ' 	80, 

STOJANOVIC.- ' 

KĂICH  KATALIN: Hit és dogma  ‚ 	 ' 	 '  6-7 457 
-  Ősi küzdelmek ábrázolója 8 576 

TONCSGUSZTÄV:  Petőfi képzelete 	({I.) 4-5 286  
Petőfi képzelete (41.) 	 '  6-7 406 
Petőfi képzelete (III.) 8 517 

VIRÁG GÁBOR: Csépe  Imre személynevei 11 &6 
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MEGEMLÉKEZÉSEK:  

FEHÉR FERENC: - Vörösvári .He'lnzVilrnos  írói - 

arcké$hez 	 11 .,877  

GAJDOS TIBOR: A bácskai táj odaadó krónikása 	2 163 

HERCEG JÁŃOS: •A hitet és bizakodást adó költ ő 	8 509 

JUHÁSZ G ĚŻA: Taftozásunk 	 9 603 

KOLOZSI  TIBOR: Kvazimodo-Braun István 
(1908-4973) 	 4-5 2'l 

LËVAY ENDRE: Arckép  az álmok mélyeib ől 	- 	9 675 

SZIRMAI ENDRE: Babits levele apámhoz 	 6-7 413 

Apám szerkészt ői munkája 	V 	10 742 

SZENTELEKY  KORNÉL-EMLÉKSZÁM (12) 

-DÉR ZOLTÁN: A  Szenteleky-eiilékszárn elé 	-' 927 

FEHÉR FERENC: Párbeszéd (vers) 929 

HEICEG  JÁNOS: A magányos Szeńteleky 931, 

BORť1MRE:  A Keserg ő  szerelem 940 

SZELI ISTVÁN: Szenteleky  irodalomszemléletének 
margójára 	- 	. 	 -  952 

JUHÁSZ GÉZA: Párhuzamos  vonalak 	 -- 
(Szenteleky  világnézetér ől) 956 

BÁNYA'I  JÁNOS: Két világ (Szenteleky költészete 	- - 	- 

-.  a Kéve tükrében) 	 -  961 

ZÁKÁNY -ANTAL: 	-  Erősebb a kínnál (vers) 968  -  

CSUKA ZOLTÁN: 	-  Bácskai éjszakák  - - 	- 
- 	- 	-. Sżenteleky  Kornéllal 	- 	 - -  970  -  

FEKETE LAJOS:'- Emlékezés egy igaz barátra 	 - 	-  974 

DUDAS 
 KÁLMÁN:  - - 1ő zava,  a felejthetetlen 879  -  

Ács KÁROLY:  -  'A •  porok városa (vrs) 	- 	 -  982 

LÉVAY  ENDRE:  - Fipom,  szerény virágok  - - 	 - 
- 

- 	(A Bazsalikom című  antológiáról) 93 

-CSORDÁS-  MIHĂLY:  A szeretet elköteleettje, 	- 	- 

- 	-  s 	(Szenteleky az emléksorozat tükrében) 986 

SZÜCS  IMRE: Föld ás gyökér  
(Szenteleky  »helyi színek« elméletér ől)' 996 

AR ĂCIUS  ZOLTÁN: A hősbukása, 
-  • (A fény felgyúl és ellobog című  

-  drámáról) -  1001. 

DÉR ZOLT ĂIf:, - Szenteléký  ismeretlen levelei 	 - 	-  1608 	-  

MOLNÁR - - - 	 - 	-  

CSIKÓS LÁSZLÓ: - 	Halmozott mondatrészek Szenteleky 	- 

- 	 . 	- - 	útirajzaiban 	 - 	- 	- 	 -  1616  

- 	- 	-  Kortársak Szentelekyr ől - 	- - 	 - 	- 
- 	- 

- 
- Kólozsi  Tibor összeállítása 1022 
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XEGYÉB 

BIACSI  ANTAL: A második évfolyam után 2 181 

Elkötelezett irodalom 
(Kerekasztal-beszélgetés 
romániai magyar írókkal) 4-5 265 

GÁLFALVI ZSOLT:  bevezet ője 	 -  4-5 276 

kELEMEN  MÁTYÁS: A Népkör száz évę  2 145 

Kiadói tanácsunk ülése 2 186 

Szirmai Károly életrajza 10 745 

JLMER  GÁSPÁR: Az 1846-ban fennálló szabadkai 
közintézetek 10 762 

K5NYVJSMETETËSEK:  
X 

ÁGOSTON ANDRÁS: Őnigazgatóknak  szabatosabban 3 244 
(Onigazgatók  iskolája) 

X  

Önigazgatásról tömören 6-7. 475 
- (Milojko Drulović : Samoupravna 

demokratija) 

Megkéśett biosúra  10 805 
(A JKSZ negyedik értekezlete) 

Párttörtnet  dióhéjban 11 917 
(Pero Mora ča:  A J.KSZ harca -  

a szocialista Jugoszláviáért) 

ALMÁSI  TIBOR: k régmúlt világ pi1lanatkéei 8 598 

BAKTAI  SÁNDOR: Az indulás hírnöke 8 593 
(Dr. Danilo Kecič : Revolucionarni 
radnički pokrot  ü Subotici - 	 X 

-  A forradalmi munkásmozgalom 
Szábadkán  I.) 

BARÁCIUS  ZOLTÁN: Drámai hősök 4--5. 348 
(Deák Ferenc: Tor) 

BARNA GÁBpR: Még egy hajó átkelt 	 '  8 596 
(Karolj 	irmai: Vizija tišine) 

I 
Dr. BODROGVARÎ. 
FERENC: Számvetés az örökséggei 11 904 

(Sándor Pál: .A nagyar filozéfia 
története 1900-4945 I—II.) 

Szerényen"  de -súllýal 4-5 344 
(Dér Zoltán: A tudós tanár) 

BORBËLY  JÁNOS: Változatok egy témára 	 .  6-7 477 
(Danilo Kiš: peščanik) - 

CSETVEI  MÁRIA: Egy jól szerkesztett tankönyvkettős 11 913 	-  

(Dr. Dávid András: Anyanyelvünk I.) 
•  Vajda József: Anyanyelvünk II.) 

-  X 	
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CSORDÁS MIHÁLY: Egymás irodalmának megismerése 9 	690 
(A jugoszláv népek irodalmának 
gyöngyszemei Csuka Zoltán 
fordításában és válogatá şában) 

Rehabilitált értékeink 10 	792 
(Csépe  Imre: Mezei dolgok) 
Egyéniségformáló ifjiúsági regény 1 	90 
(Mirnics Zsuzsa: ,Égig é ő  fák) 
A vörös kaktuszok országában 3 	232 
(Fülöp Gábor: A négydimenziós ablak) 

Népies íróink 	 4-5 	350 
(:Móra István, Novoszel Andor, 

•  Kristály István., Cziráky Imre: 
Föld és mag) 
Az egyéniség keresése 	 6-7 464 
(Dér Zoltán: Laguna György karrierje) 
Kritikánk gazdagodása 8 	586 
(Bányai János: A szó fegyelme) 

DËRZOLTÁN:  Pillérek teljes világításban 1 	92 
(Rónai György: A nagy nemzedék) 

FEKETE LAJOS: Költői remeklés 	 . 1 	95 
(Sinka  István: Szigetek könyve) 

GAĂL  GYÖRGY: Egy jelentős mű  fogyatékosságai 8 	583 
(Munkásmozgalomtörténeti  lexikon) 

Változatos publikáció 11 	918 
(Baicanica: Annuaire  de l'institut 
des etudes balcaniques, III) 

GAJDOSTIBOR:  Sűrített vázlatok Ś . 	45 
(Csoóri 8ándor -'-K6sa Ferenc: 

.  Forradás) 
- 

Kis népek irodalmának tisztelete 10 	801 
(A szlovén irodalom kistükre) 

HERCEG JÁNOS: Fanyar prózai fintorok 	 6-7 471 
(Tolńái  Ottó: Gogol halála) 

Drámai színek 	 6-7 478 
(Mihai Avramescu:  Letört ágak  - -  

Ezüstherceg) 

• 	 HETÇNYI  VILMA: 	 - Múlt 	zázadi tabló 9 	 • 	693 
(Jakov Ignjatovi ć :  Örök vőlegény) 

JUNG KAROLY;- Lírai vallomás a gyermekkorról 1 	87 
(Fehér FeFenc: Egy kiskirály 
kunyhójából) 

-  

Tiszta hang fele 	 4-5 347• 
(Gulyás József: Pirossal, feketével) 

Hét év után 	 • 	 • -  11 	907 
(Fehér Ferenc: Vasf ű ) 

KÁNTOR LAJOS: Lóversenyi ácsorgások 	 - 11 	920 
• (Csurka  István—Rákosy. Gergely: 

Igy, ahogy vagytok) 

KISS DËNES: Gondolkodtató életrajz 3 	229 
(Fekete  Sándor: Igy élt a- 
szabadságharc költ ője,) 
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KOLOZSI  TIBOR:  Az egyenjogú  nyelvhasználat 
jogi aspektusai 3 	240 
(Dr. Rudolf Hok: Pravni aspekti 
službenog jezika  i  jezika narodnosti) 
Költők a Tisza partján 11 	911 
(Septembarska Kanjiža -  
Kanizsa sźeptemberben) 

KOPEÇZKY  CSABA: A vers igézetében 10 	807 
"• (Zaorkice.  Fiatal szabadkai költ ők 

verseskötete) 

LEVAY  ENDRE: Vajdaság napfényben 4-5 	353 
(Dra.ško Redep: 'Suńčanom 
stranom Vojvodine)  
Versek a világról 6-7 	469 
(Gál László: Rozsdás esték) 
Semfűhordó  8 	588 
(Csépe  Imre: Határdomb) 
Irodalmunk fejezetei 10 	795 
(Szunyog  Sándor—Varga József- 

•  
-Szomi  Pál: Tavasvárás) 

Párhuzamok és kölcsönhatások 11 	901 
(Szomszédság és közösség. 
Délszláv—magyar irodalmi 

• 	 .  kapcsolatok) 

LŐRINC  PĚTER:  Nemes publicisztika 6-7 	472  
(Kolozsi  Tibor: Erzsébetlaktól 
a Maglajig) 

-  A dokumentumriport »szabadkai« 
műfaja 9 	687 
(Petkovics  Kálmán: Áprilistól 
novemberig) 

MATIJEVICS  LAJOS:  -  Üzenet a mai Śzerémségből 	.  2 	176  - 
(Penavin  Olga: A szerémségi 
magyar szigetek nyelve) 

M. M.: Költői hangulatvilág 1 	-99 
('Király Ern ő : Tíz dal vajdasági 
költők verseire) 

MOLNÁR  CS. ATTIL*:  Árnyjáték szavakkal 2 	175 
(Brisnyó  István: Lampion a fán) 

Égetni nem 11 	910 
(Brasnyó  István: Szociográfia; 
Égetni viszik?) 

MOLNÁR  
CSIKÖS  LÁSZLÓ: Két nyelv kézfogása 8 	591 

(Dezső  László: Tipológiai vizsgálatok; 
S  Mikes Melánia-Dezs ő  László- 

-Vuković  Gordana:  A  főnévi 
csoport alapkérdései) 

Névhasználat és jog 10 	799 
-  (Dr. Sőregi Zoltán: A név a magyar 

és a jugoszláv családi jogban). 

PETKOVICS  KÁLMÁN: Legendák nélkül 	 •  2 	167 
(Godó  Ágnes: Magyarok a jugoszláv 

S 	 -  népfelszabadító háborúban) 
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- POMOGÁTS  BÉLA: Németh László és Kelet-Európa 	6-7 461 
(Németh László: Európai utas) 

SULDI  GYÖRGY: Nyelvünk színképe 11 922 
(Anyanyelvi .kaleidoszkóp) 

SZEKERES LÁS ŻLÖ: Olvasmányos történelem 2 179 
(Lőrincz  László: Dzsingisz kán)_  
Megbízható levéltári kalauz 	- 	4—ó 35 
(Emil VojnovićHuliner Găšpar- 
-Mirjana Dimitrijevió- 
-Tereza Bu1jovČ ić : Vodić  kroz 
arhivske fondove -. Istorijski ärhiv 
Subotica) 

STOJANOVI Č- 
KÄICH  KATALIN: Szellemi életünk újraértékelése 	-  9 685 

(Bori Imre: Fejezetek irodalmunk 
természetrajzából) 

SZŰCS IMRE: Mese  és valóság 	 -  2 172 
(Fehér Ferenc: A kőkecske titka) 
Hiteles dokumentum 3 243 
(Életjel évkönyv 2.) 
Gyűjtőmunka, arrielyet folytatni kell 10 797 
(Matijevics  Lajos: A vajdasági * 

magyar  diáknyelv) 

TERÉK  MÁRIA: Riportsorozat a n őkérdésről 1 96 
(Földes Anna: A nő  szerep. főszerep) 

•  A tőkés társadalom kritikája 2 177 
(C. Wright Mills: Az uralkodó elit) -. 

URBÁN  JÁNOS: Ami egy értékes könyvb ől 
kimaradt 2 171 
Narodnooslobodilačka  borba 

i  revolucija u literarnom 
stvaralaštvu)  
Az igaz  .  ember emléke 8 595 
(Burkus Valéria: Dr. M1}an Bikar, 
a nagy humanista életútja) 

VARGA J ŚTV ĂN: Statikus életképek 1 89 
(Brasnyó  István: A leveg ő  titkai  - 
—  Gazdanépek) 
A humanitás keresése 3 236 
(Magda Simm: Pomra čenje) 
trásos  kultúránk összefoglalója 8 582 
(Leksikon pisaca Jugoslavije  I.) -  
Egyedülálló bibliográfia 10 80 
(Die Literatur über Thomas Mann.  
Eme Bibliographie 198-1969) 

VIRÁG ÁGNES:  Űtravaló  a menetéléshez 3 239 
-  (Sáfrány Imre: Menetelés) 	 -  

Reprezentatív gy űjtemény. 	 4-5 351 
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GULYÁS JÓZSEF 

HINGA 

Fö/dmélyi  süket múzeum. 

A múlt borul *1 itt az ekék alól. 

Csontok lobognak a tájban. 

Réteges barna rakódás. 
Meglékelt s beÍorrt némaság, titok. 
Jönnek az ásók, elvonulnak. 
Ó, hol e csend gyökere, magja! 
Látom vissza az időben: 
kis hajas, lompos tatár lovacska, 
véres palacsinta, 
seregek  vetkőznek beléd, az idő  
szárnyai összecsukódnak. 
Idáig érnek dermesztő  hullámai. 
Tagjaimban meghasadt trombiták, 
Iszonyú kürtök emléke. 
Ahogy a május kifordul hálából, 
mint lágy szövet, 
örökös szál lobog a gerincen 
s az érett barna tájban. 
Mintha lenne valahol itt egy hangszer 
meztelen, klbontva. 
Lágy sárgájú kutyatej szálldos 
és bekerithetetlen virág. 

Dombom! hajadból kifésültem régen 
egy rágott, csipkés aranygyűrűt, 
madár vitte el, 
ki vagy, honnan jössz, Te virággal ben őtt halálhajó, 
nem az én dolgom, 
csak ülők itt a fölmagasodó csöndben, 
kezdetemben és végemben, 
csapkod az időtlenség borzadálya. 
Ágak: megfejthetetlén sorok, 
sorai életnek és halálnak. 
Egy szál hang, fényes, fáradhatatlanul, 
kimond egy szót, nevem, 
ás tovább szövöget magában. 
Seregek fulladtak beléd. 
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Egy csont pisztrángkánt fii/csapódik. 
Te látsz mindent. Lábaidnál 
láttad kikelni apámat s elvirágozni 
rútan, tenger évszak 
elrongyolódott fölötted baltásan, hiába, 
s lent a part sirályos erkélyein, 
csengve az időtlenség föltornyosul, 
húr, feszes, megtépve, örökké, 
csengő  pillanat, örökké, 
a két végtelen Iszonyú fókusza. 
itt van minden 
felhalmozódva, egyszerre s külön-külön, 
án: iemíéked talán? látom, 
egy törzs lemorzsolódik. 
Sirály kel ki a homokból s visszahull. 
Engem túlnan dobott ki a hullám. 
Tán egy vad nyomából, 
hol az Idő  Vastag érként buzog, 
s kecskeköröm formájú csígaházak söprődnek 
a partra ki, 
megszülte magát az az Óra. 
A mérgező  pusztákban, 
ott valami mély szerkezet dolgozik magában, 
ott lent, 
öreg, halódó bútorok között, 
kis, virágnyi fényben készültem, 
lidérces vizek, 
érett piros vizek tövében s lejjebb, 
hol az idő  forrása csobog, nyílik 
Ott agy Szép madárfaj. 
És elvonul lázzal a nyár a barackosokban, 
kifejti szárnyát a magnak, 
ahogy a napok szeme egyre jobban megzavarosodik, 
ülök a Máriaarcú tájban, 
mint  régen, mielőtt beleléptem 
a folyóba, 
ős könyv lapjai közt, benned ás magamban, 
iszapos tagjaimban. 
Hallom a sötét fészkelődést 
a lyukakban, nyekkenő  nyoszolyák, székek, 
mint aż  egérfészkek, 
halom, hűlnek ki a forró boros gyümölcsök, 
az alvók csontjai. 
Éj, sötét és kemény, 
kemény, mint a vas, 
sötét, mint a szén, 
benne falak fehér lobogása. 

Tagjaimban hajnalok zsibbadt részegség., 
mohás harangok, 



minden halomba hányva, madarak, 
melyek nem tudnak többé szállni, 
küszöbe egy papnak, hozom, 
hozom a lidérces Tóból merített szemeimet, 
hozom partok csendjében, 
a véres csendben köszörült hallásomat. 
Mert feléd, szökve Is, 
bármerre, mind/g s egyre csak feléd, 
Te tudod: honnan, hová. 
Se feléd-úton történik velem ez e különös 
história: aż  élet. 

Útban feléd, mert a Tied minden, 
ami élni mer itt. 

Kinek a földje az ott őlodben? 
Hitvány kis öregasszony; 
régen kivetted kezéb ő l a gyümölcsőst, 
a kút, a kunyhó, 
a nyúlház apró hullámai beléd simulnak, 
Te fölhalmozódott emlékezet. 
Ahogy Jött felénk a völgybő l, 
mintha visszatérne. 
Miiltha  egy koponya kifordulna belőled. 

Néha benézek a városokba 
ás szédülök: palankinok, 
szűz szájú papok s törniök csurognak, 
kalickában az ízes mezők csengői, 
csukott csörrei 
ás lepecsételt szárnyakkal. 
És mindenütt az a bérenc zene. 
S fönt müfogsorát csattogtatva az a vak szárnyas. 
Volt ott néhány Olyan éjszakám, 
hogy másnap nem mertem tükörbe nézni. 
Te érted, egy takarítónő t szerettem 
án Ott a messzi hajón, 
ó, mit adtam volna, mindent, ha látom 
egyszer fölemelni a szemét, 
nem, ó, nem a nyüzsgő  csillagokba. 
Majd súgd meg nekik, 
egy takarítónőre emlékszem virágaik közül, 
egy hosszú folyosóra. 

És íme, ez a ifordított sebesség, 
a csend fényes levelei, 
a kis fehér házak, melyek 
fogsorkéní  égnek az éj állkapcsában, 
meg nem gyógyítanak. 



ZÁKÁNY ANTAL 

ODA VAN A GYEREK... 

Odavan a gyerek... 
Mi lenne különös 
ebben? Más 
fia is elment, messze, 
az életre valót hogy 

[megkeresse, - 
odavan vele egy 
régi, szép elgondolás... 

Rideg számítással 
lett a fiam fölös 
létszámmá  és privát 
méltatlanságból szélnek eresztett, 
gyű lölt humanista eretnek, 
akit fiaként sirat 
a hazai világ... 

Odavan a fiam 
Idegenül közös 
lett az osztályrésze 
Mondjam azt, hogy gyermekek-
ésszel elfeledte a történelmet, 
legyek én hazug? 
Felnő tt az, ki anyjában élte 
át a második világháborút... 

Elment, de amikor 
nyaranta megtérül, 
látszik a fiún, 
hogy a jószerencse folytán 
nem agy szörnyeteg fe/ségielzést 

[szolgál, 
de érzik még rajta 
a krematórium 

SZÓL A KAKAS 

Szól a kamrában a tehéŕ  kakas, 
két ölnyire a mély kúttól 
s messzebb a szívemtől száz iábnál. 
Szól a kakas tizenegykor, 
hatvankettő  második éjszakáján. 
Szól a sötét kamrában ia kakas, 
négy ölnyire a táli úttól, 
ott, ahol a nyáron az akácfa volt. 



Szól a kakas  tizónegykor,  
ás piros, szép torkába csordul a hold. 

Szól a kakas az éjszakában,  tizenegykor,  
ás  utárra  síri némaságba rogy. 
Ahogy elül, 
meg-megrándul két kis szárnya 
ás telet fordul alatta a bot 

DECEMBER 

December nem varázsló. December nem sírásó 
Egyszerű, ás még/s eltemet 

érthető  csoda az, mindent, 

amit művel minden évben, 

az alvó fával egyszeri ás  átkozott, 

meg a tűvel... közömbös fehérséggel... 

December világtalan 	 Nem Isten december 
ás mégis tudja, hogy 	 és nem is vándorapostol, ki 
minden éjjel 	 átokkal ás irgalommal kilincsel - 
mit csinálnak a hangyák 	 ás mégis úgy büntet, 
a mélyben... 	 mint az Isten. 
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DERŰS ISTVÁN 

KÖNNYEN ELPERGET.. 

Mint a gyertya, fogyok, átalakulok, 
gyenge fényem 

nem vilégít be országokat. 
Maradok csak egyszerűn 
a sok futkosó között névtelen. 
S ha dolgoztam, alkottam valamit, 
talán ér annyit, mint agy munkás 
életaikotása... 

Többre nem vágyakozom - 
sebesen éltem, gyorsan égtem, 
meredeken, 
ás Csak kevés hamu 
marad maid mögöttem 

jösszesöpreni,  
amit maid az idők kínzó szele 
könnyen elpergat a végtelenbe... 

KIS BOGÁR GYANÁNT 

Távol, elérhetetlen vagy most, 
s hideg, mint a csillogó tél... 
Csak az emlékeim hoznak még te/ám,. 
szép álom-ruhában, délibábként. 
Elérhetetlen vagy ás hideg, 
akaratlan borzongat e tudat - 
túl Száz  megpróbáltatáson, 
mll'en  volt ölelésed, csókod, 
már csak homályos naplemente, 
ás szinte riaszt az újra-együttlét, 
mely nem itudom, mikor Jön, 
mert átkos betegség kötöz még... 

A csillagokat nézem, s a város 
apró fényeit, Innen a messziből, 
s talán el se kívánkozom már Innen; 
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ex ember hamar megszokó, szelíd állat, 
s vegyül belé egy kis alázat, 
alázat azokkal szemben, ikikmentenák, 
ha menthetnék az életem... 

Valaha elérhetőbb voltál, s hittem, 
hogy icsak a kései halál választ el minket, 
de már látom, messzi vagy ás hideg. 
Vívódok; emberi sorsok kezemben, 
s beleszövöm verseimbe, 
de feleletet nem Jelek az enyémre, 
fáradt vagyok, s nélküled gyenge, 
önbizalrnam elillan, 
s várom, hogy egyszer megérkezel 
valamelyik leggyorsabb vonattal, 
s egyenesen hozzám igyekszel, 
hogy mellemre vegyelek... 

Kopogtat az éji bogár iablakomon, 
csalogatja a benti fény. 
Ilyen üvegfailal vagyok én elválasztva tő led, 
s Igy verődöm én Is lelkem falához, 
kis bogár gyanánt, 
hogy Izzó itüzedben boldogan elégjek. 
Este van. Távol a yãros, s távol a csillagok, 
s án csak égek, égek magas lázban, 
és távol vagy, távol, elérhetetlen... 
Várok még keveset a remény kecsegtet), 
s eztán eloldom a kereket - 
gurul, s ahol egyszer megáll, 
ott hajtom Ja végképp fejemet... 



BÁR T4 SÁNDOR 

MA RGA RÉTA 

1. 

Szerettem ezeket a vonatfüstös, álmos délutánokat, az ájult csend 
paplanába burkolózó téthatár halvány remegését és a  talpfák  vastag 
bitumenszagát, amely nehéz hömpölygéssel falta fel a kecses kis sár -
•gafe'hér  margaréták halottak napjára emlékeztet ő  illatát és a pipacsok 
kesernyés kipárolgásának zamatát. Ha a  ihíd  alá befurakodó keskeny 
kis csatorna áradt, valami kellemes, szinte hangtalan csobogás is  ve-
gyúlt a vonatok távoli szuszogásába, s  az  apró loccsanások S hídív  
tartópi!l.léreinek  tövében szabálytalan egységekre bontották a végtelen  
semmit.  A  nyugatrál  vöröslő  napkorong ilyenkor már a  tücsökzajos  este 
ígéretét  elő legezte,  s békén hagyta  a sínpárok alatt ájultan pihegő, a 
mozdonyok csapágyaiból kicsorduló, olajjal gazdagon  megöntözött  ka-
vicsréteget, s a csúzliba kívánkozó  kövecskék  langyossá szelídülve 
simultak ujjaim közé  -  a déli rekkenő  kemencéből már csak ennyi 
maradt 

A fecskék  -  úgy emlékszem rá, mintha ma lett volna  -  elhi-
bãzta.m.  Nem, annyira még  inam  volt sötét, talán a k ő  volt túl testes 
az Ócska bicikliguminak, pedig 'milyen ígéretesen siklott az acélos 
madártest a víz fölé! Szinte magam Se. hittem, hogy elhibáztam, hogy 
csak egy-két vízcsepp freccsent  az elsuhanó  villásfarokra a  becsapódó  
kavics nyomán. Biz' Isten, ha most 'megremegne fenekem alatt ez a 
fényesre nyalt acélországút, még a  szemem  se  rgbbenne.  

A dongóval mér több szerencsém volt. itt  húzott  el a fejem  niel-
lett, de  repilésébn  volt valami álmos,  bóklászó  szándék,  amlyan aka-
romis,  nemis élnivágyás, tétova  szálfáskeresés.  Ügy szállt az első  út-
jába eső  margarétára, mintha ezer év terhét pettyentené rá arra a  
senyvedt  level ű , meggyötört szárú, szomjas feketére füstöl ődött vi-
rágkalapra. 

Mondom, itt már több szerencsém volt, a kavics a  dongósúlytól  
föld felé  nyomorodó  'margarétaszárat szelte ketté, és aztán a  cśeklyke  
ellenállást legyőzve versenyt pattogott, kergetőzött tovább a dongóval 
a keményre égetett  sż ikeri.  Hanem a •margaréta  fekve maradt, s bár 
most mér nem láttam,  de  tudtam, hogy a  vońatfüstös  bóbita hiába vár-
ja a  ireggell  harmatot: helyén Üresen ásított a kavicsverte talaj homály-
fürdetésű  szürkészöldje.  

A dongót sem láttam már, valószín ű leg meg sem kottyant neki 
a felriasztás ijedtsége,  $  most pár négyzetméterrel arrébb tántorogja 
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ki magából a hirtelen felreptetés fáradalmát Teheti, mert a tücskök 
még ugyancsak hallgatnak, a gyantázással valószín ű leg bevárják az 
esti gyorsot. Tapaszta'latból tudom. 

A második és ha'rmadi'k margaréta már nehezebben adta meg 
magát. A homály egyre s ű rűsödött, csoda, hogy egyáltalán rá-ráhi-
báztam valamelyik szárra, hanem a fejek, azok derekasan potyogtak. 
A célzással nem sokat bajlódtam, csak bele a sürejébe, volt elég, 
lábam mell ől már mind ellődöztem •a formásabb kavi čsokat, egészen 
csinos 'kis tyúkfüröszt ő  teknőcske maradt a helyükön. 

'Mire összeszedtem a lekaszabolt margarétahul'lákat, a szárasabb-
ját, 'mér az este 'is rátört a csatatérre: a szemafor piros és zöld szeme 
a kanyarban mind erőteljesebben vibrált, hirdetve a gyorsnak a sza-
badot, a teternek a tilosat. 

Érdekes,  ma nem 'hallottam az acélhuzalok surranását az apró 
kerekeken, amint engedelmesen vitték a v'Itó ő r üzenetét a 'lámpavi-
ł ágba borult ikis ő rháztól •a jelzőoszlopig a lustán eterpeszkedő  töltés 
felett. A vadászat izgalma megsi.ket ĺtett. Pedig a drótok halk, szinte 
óvatos, mégis határozoti csusszanása mindig 'bizserg ő  jóérzéssel kö-
szöntött rám ott a vágányok messzibe inyúló partján. 

-  Ügy is szerzek egy olyan kis kereket! - 'határoztam el olyan-
kor, ha a zizegő  acélkígyó megindult az apró nútol't korongokon, de 
sohasem jutottam el a cselekvésig. A fémesen súroló hang elmúltával 
zsákmányoló kedvem is ileiahadt - a következ ő  szemaforváltásig. 

Csak mintegy nyolc-tíz margarétát sikerült felszednem a bebo-
ruló árokpartról a kényszer ű  'hazaindulás el őtt, 'pedig önkénytelenül 
téptem i's a csokrocskához egyet-egyet •a még ép, kavics kerülte, al-
vásra készülődő  szárakból, hadd ilegyen 'nagyobb a dicsőség. 

'Keletről, a kivilágított állomás felől épp akkor dobbant meg a 
föld, amikor végleg ielhtároztam, hogy hátat fordítok a csendesen lo-
csogó csatorna homállyal teleszaladó árkának. Most indítják a gyorsot. 

Az indóház fényeit bámulva, minduntalan bele-belebotlottam a kes-
keny, biciklijárta ösvényre ilegurult kövekbe, amint megindultam az 
unalomig ismert, a sötét kukoricás fekete útveszt őjébe bekanyarodó, 
hazavezérl ő  utacska felé. 

-  Nem várom meg a gyorsot! - határoztam el hirtelen, elszánt 
mozdulattal fordulva be a virágjukat hányó kukoricatáblák közé, 'pedig 
valamikor kilométereket szaladtam, 'hogy táthassam a mázsás mozdony-
kerekek alatt meghajló sínek zeng ő  játékát, ihogy beleshessek a ké-
nyelmes, első  osztályú kocsik 'lebocsátott pillájú ablakszemein, s meg-
babonázva bámulhassam az utolsó vagon ikissé mindig félrecsúszott 
piros szemaforíját. De most valahogy nem k ĺvántm a látványt. 

Komoly éjszakába tanyatlott már a kis utca, ahogyan végigro-
bogtam •a foghíjas házsorok között kezemben a margarétacsokorrál, 
azzal a nyavalyásan kókadozó ipár szálnyi haldokló lbóbitával, s a 
késő  esti hazavezetődésért kiosztándó anyai pofonk remegésével szí-
vemben. Az utca vége, gyermekéveimnek titkokkal és tilalmakkal be-
népesített alagútja mér ott sötétlett a láthatáron, amikor 'megszólalt a 
Barátok templomában a nyolc óra utáni lélekharang jajongó csilsin-
gelse. 
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Biztosan  itudorn,  hogy nem az elő retolt, »csókolom -mal  megfejelt  
marga'rétacsokor bénította  meg anyám máskor oly könnyen pofonra 
lendü ,lõ i  szövőszékhez  Szokott tenyerét, 'hiszen nem  lis  'nyúlt a virá-
gokért, valami más lehetett a dologban, mert  iillyen  könnyen azért még-
sem  llehetett anyát, Jevenni  a lábáról, de hogy mivel volt olyan nagyon 
elfoglalva, hogy alig vett észre, hogy nem hozta kapcsolatba a rozzant 
kiskapu csapódását a harangszóval, ma sem tudom. 

Csak ült tovább a 'lépcsőn, maga alá szedett lábbal, 'bámulta a  
szomszédéktól átszű rlődő  beteges villanyfényt, melyet a feltolakodó 
hold egyre inkább elhalványított; csak hangtalanul  imozgó  ajkára lel-
tem figyelmes, amint elsompolyogtam el őtte, ugrásra készen  az  eset-
leg 'kilendülő  tenyér elől:  i;mdkozott,  vagy a vacsora utolsó falatját 
nyeldeste,  inam  firtattam, csak az esett  végteienöl  jól, hogy ezen a 
vonatfüstös, margarétás estén nem k el lett  rnenekü'Inöm  a szül ő i szi-
gor elől. 

Szótlanul kuporodtam mellé a zománcát vesztett  lhosszú  lépcsőre 
a  margarétahullákat az  ölembe ejtve, s  belemerü'liem  a megbékélni  
készülő  világ apró neszeinek örvényeibe.  

Csibi megmegcsörrentette liáneát  a homályba vesző  kulipintyó-
ba, a  szalmátlan  deszka minden koppanása tizenöt évén'e'k megfáradt 
kutyasorsáról morzézott, s a gangon túl, az agyonzsúfolt szoba korom-
sötétségében Mami  motozott inagy  igyekezettel,  hogy  ,a  mosogatás csör-
renéseibe menekülten miel őbb 'befejezze a napot.  

-  Hol voltál?  -  cirógatott tarkón  az  egészen anyaian hangzó 
kérdés, s án ettő l azonnal megnyugodtam, mert tudtam, éreztem, hogy 
a pofon elakadt  va'láhol  a félúton a szándékszül ő  és az izommozgató 
gócok közötti idegpályákon.  

-  A réten. A vasútnál.  
-  Ott szedted? 
-ott  
-  Van sok?  
-  Hát... 
Itt  'elakadt a nyelvem. Csak  nagysokára  mertem  megsz&lni  a  hö-

vetkező  gondolatporontyot, annyira ránk ült a csend.  
-  A... Járáson több van! 
Kivörösödött füllel hallgattam el, mart rögtön, már abban a pil-

lanatban, ahogy kibukott számon az els ő  szó, rájöttem, hogy  szamá-
ru'l  cselekedtem. Még meg találja kérdezni, honnan tudom, hogy mi 
van 'a Járáson.  iÉs  akkor...  

-  Ą  Járáson? 

-  Mondják... 
Ez nem  volt  igaz! Magam láttam, a saját szememmel ą  múlt hé-

ten, hogy rengeteg arra a margaréta, nem mondhatta azt 'nekem senki, 
hiszen kivel is beszélhettem volna én a  Járásró;l.  Messze volt az a 
hatalmas  'Hbalegelő  a mi utcánktól, a szomszédoknak nemigen akadt 
arra dolguk, s ha igen, akkor  iis  káromkodva ültek 'biciklire, hogy  leka-
rikázzák  a kilométereket az  újvidék  és Szabadka felé elágazó  vasúti  
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töltésen. Nekem fővsztés terhe alatt ttlos volt odáig elkódorognom, 
de most anya nem figyelt fel az. összefüggésre a 'kijelentés hirtelen-
sége és a magyarázat bizonytalansága között, pedig máskor okvetlenül 
kinyomozta volna, hogy miért akarom még a gyanú 'árnyékát is elte-
rel-ni magamról, a gyanúért, hogy jártam a margarétás libalegel őn. 

- Esző  be máma? - csoszogott ki a holdvilágos gangra Mami 
a félretaposott házicipőben, hogy 'kiterítse •a léckerísre a mosogató-
rongyot. 

-  Mit? - tettem fel a bátortalan kérdést, amelyben benne volt 
az is, hogy igen, az is, hogy nem. 

-  Mannát! - hozta ki a kis virágos pl ěttányéromat Mami a 
lépcsőre. 

Itt kint? A sötétben? - emeltem meg a hagymával vastagon 
bezsindelyezett zsíros kenyeret nyálmirigyeim héves kitörése lkõzepette. 

-  Nem találod a szádat? Majd még külön gyújtunk az úrnak 
lámpát! Tartsd ii.tthon ,az orrod, lha lrendesen akarsz zabálni! 

Mot  már biztos voltam benne, 'hogy veszekedtek. Ha Mami így 
beszél, akkor valami baj van: vagy Nenávat, vagy anyámmal akasztotta 
össze a tengelyt. 

-  Ez honnan? - akadt meg Mami szeme a ronggyá hervadt, 
agyongyötört margarétákon. 

-  Mindenféle szemetet összeszedi - szusszantotta Nena bikát 
leterítő  pillantással közvetlenül a fejem felett, s aztán nagy papucs-
karistolás közepette elhúzott mellettem a klozett irányába. Olyan vá-
ratlanuil bukkant el ő  ágylepedővel elbarikádozott konyhája mélyéről, 
hogy megijedni sem volt időm. Most már egészen bizonyos, hagy ve-
szekedtek. Miattam. Ügy szokták... 

-  Szedhetnél többet Is belő le! - forgatta Mami nekiguggolva a 
nyeszlett csokrocskát. - Igazán nem törne le a kezed! 

A válasz valhol elakadt a s ű rű  nyelések között, a hagymaszag 
összekeveredett •a lépcső  előtt kókadozó verbénák ájult ii ,lilatávai, de 
az wigenis« sehogy sem akarózott kifelé. A csendben világosan hallat-
szott, hogy Nénó ott 'hátul igen csörög a papkral, $ 'Bátyó a bels ő  szo-
bájában most ejti ki kezébő l a könyvet, végképp átadva magát a haj-
nalig tartó hortyogásnak. 

Anyám csak a pléhtányér koppanására riadt fel gondolataiból, 
akkorát sóhajtott, hogy belerezdült a hernyóverte almafa, s csak eny-
nyit mondott: 

-  Feküdni, mert holnap ikorán kelünk! Kirnegy űn:k a Járásra Mar-
garétáért... 

2. 

A hajnali fel'keléseket a vonatfüstnél is jobban szerettem. Volt 
valami izgatóan kellemes abban, hogy nem iláttam tisztán a világot, 
csak éreztem a tárgyak jelenlétét, ahogy fokról fokra váltak láthatóvá 
a házak, a fák, és ahogy 'megtelítődött az utca a hajnal neszeivel ás 
illataival. A kia'lvatlanság borzongását is 'nagyon szerettem, mert ilyen- 
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kor úgy gyalogolhattam bele a készül ődő  •reggelbe, mint egy pihetollal 
gazdagon kitömött 'dunnába. A cirógató, egyre meleged ő  reggeli szél, 
mint ócska kátránypapír-led'eiet göngyölítette fel el őttem a sötétséget, 
$ a tiszta, pormentes fuvallat gyorsan ikirepítette az álmosságot vézna 
tagjai.mból. Jól iismertem ezeket a ka'kasébreszit ős, madárpittyegéssei 
gazdagon csipkézet,t 'reggeli ködöket, gyakran láttam a holdárnyék el-
mosódó bizonytalanságából el őbb 'kifakuló, aztán testet öltő  valóságot, 
az udvart, a kertet, a szomszédék iházfed.elét, •a sarki vil'lanykarót, a 
rapancsos kocsiutat az ablakunk el őtt. 

De a mezőt iillyenkor fiajnalban még sôhasem láttam. Az igazat 
megvaliva, nem is gondoltam rá eddig, hogy ilyenkor rét is tlétezik, 
amiikor a kakas még javában szól, s a 'nap aranyútját sem kezdték még 
el 'kövezni az égi útkaparók. 

A sínek mellett 'mentünk, anyám ás Marni karján árnyékt'a'lanul ló-
bálózott a kosár, $ én 'botladozva követtem Őket a friss, hideg 'harmatot 
izzadó füvektől szegélyezett ösvényen. itt nem húzódott szemafordrót 
a vágányok mentén, messze voltunk imár a várostól, 'itt imár a teter-
vonatok is komoly lendülettel szágul'dhabtak, az állomás épülete alig 
látszott el 'idáig: liámpáit egymás után oltogatta ki az el ő r&opakodó 
virradat. 

Jobbra tő lünk végtelen síkság veszett 'bele a reggeli szürkület 
ködébe, megtűzdelve mindenféle gazzal és vakondtúrással, kóróval és 
szamárkenyérbokorral, behálózva a háború kemény sörtéj ű  ecsetjével 
megvont lävészárok-cslkok'kal, telepettyegetve 'beomlott falú tankcsap-
dákkal. Valahol itt érhetett földet az az ejt őernyős, aki a tavalyi majá-
lison •a gyenge napon sütkérező , sátorkarót 'kop'ácsoló, laci'konyhát ke-
rülgető  szórakozók 'mulattatására kiugrott egy kis kávédarálóból. Állí-
tólag összeijedte volna magát, mielőtt földet ért, pedig tiszt volt, meg-
szokhatta a magassággal 'való 'kacérkodást. 

A mező  határozottan szünkébbnek tűnt így lhajinal felé, mint az 'ud-
varunk. Semmi inéznivaló nem iakadt rajta. Még margaréta is alig. No, 
talán ott, a forduló után... Csak nem jöttünk ki hiába Ilyen messzire? 

Itt jó lesz - krákogta ki magából az álom utolsó foszlányait 
nagyanyám, 's eres 'kezével bizonytalanul mutatott az enyhén hullámos 
messzeségre. 

Szótlanul csúsztunk le a magas tölté'solda'lon :a pipacsok, búza-
virágok és szemérmesen mosakodó, 'közeledtün'kre szerteszaladó mar-
garét'ák közé, s tétova léptekkel gázoltunk bele a vadvirágok 'birodal-
mába kutató szemmel fürkészve, ihogy hol van a 's ű reje, a szebbje. Lá-
bunk inyomán meghersént a napszítta f ű , melynek száraz csörgését a 
reggeli tiarmat sem tudta simogatóvá puh.ítan'i. 

-  Csak igyekezzetek, mert mindjárt 'itt ilesz a dél! - gy ű rte iagy-
anyám a kendőt a sżoknya korcába, hogy annál 'nyugodtabba'n hajladoz-
hasson az álmukba meglepett pipacsok ás harmatban fürd őző  marga-
réták f&lé. Anyám kosara is odakerült a csontkemény, repedezett föld 
gyér fűtakarójára, s mire megfordultam, 'hogy .kitüsszögjem 'magamból 
a kelő  nap tlátványának iingerét, már mind a 'ketten ott hajladoztak a 
fel'niasztott rovarlégiók zizeg'ésében' és tépték a sárgafehér ka'lap'ú ka-
tonákat. Megfigyeltem, milyen óvatosan fogják meg 'a szárakat, azon 
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Igyekezve, hogy minél mélyebbre  siikerÜljön  a  •nyosés,  hogy  menni  
gonddal illesztik egymás mellé a harmatgyöngyös margarétákat, s hogy 
mint 'kötik össze a csomót, mintegy tizenöt szálat, egy vastagabb f ű  
húrjával. 

-  Hozd csak a kosarakat! 	csendült meg frissen és fiatalos 
jókedvvel anyám hangja, s már nyújtották is  mindketten  kezüket a ci-
peléstől megnyúlt fül ű  piaci alkalmatosságok felé. Szájtátva bámultam 
Őket, amint frissen, fürgén majdnem egyszerre elhelyezték a bokrétá-
kat.  Kiki  a maga kosarába. 

Szedheted te  ís,  de vigyázz, bosszú tegyen a szára!  -  szegező -
dött rám szigorúan Marni szeme, s ettő l nekem egyszerre elment a 
kedvem a kertészkedéstő l. 

Óvatosan, sunyító mozdulatokkal  ódalogtam  el a felderengő  nap-
sugár  neki-szilajodó  permetezésében, s nekihasaltam a mezőnek, mint-
ha a világ  ilegszebb  margarétáját keresném, hogy azzal kezdjem a 
napot. Eszem ágában sem volt szedni! Kavics után kutattam, hogy ki -
lövöldözhessem  magam a síkság  ablakveszéltő l  mentes nyugalmában, 
de egyetlen szemet sem találtam. Még göröngyöt sem! Nem volt ezen 
a napverte  niezőségen  semmi, ami engem érdekelt volna, ha csak az 
a néhány pipacsbimbó nem, melyet esetleg unalmamban majd később 
kibontok, •hogy  megnézzem: sör-e, bor-e, pálinka-e, tiszta szín ű  pap-
rika-e. 

Elkeseredetten  heppentem  le a szúrós fűcsomókra egy óriási, 
megszáradt  tehénilepény  mellé, s mezítlábas talpam kezdtem vizsgál-
gatni, Vajon 'látszik-e még rajta az a hólyag, melyet egy tüzes pántszeg 
égetett  ibele  a minap a szomszédos kovácsm űhelyben. Hát nemigen 
látszott! Erősen lekopott már a hólyagzás, de azért az emlék hideg-
lelős  libabőrzése  most is végigszaladt a hátamon, hogy ujjammal vé-
gigsimítottam a pörkölés helyén. 

Ekkor láttam meg a két nagy test ű, fekete domború hátú bogarat. 
Egy lyukból  lbújtak  elő , de oly  iészrevétien01,  hogy csak a hátukon meg-
csillanó hajnali  inapsugárra  lettem figyelmes. Csöndes poroszkálással 
tartottak  a,nagy tehénlepény  felé, egyenesen, mintha sínen járnának, S 

mikor odaértek, megtorpantak egy picit. Ekkor csatárláncba fejl ődtek, 
s a nagyobbik vezetésével  köbőjárták  a  lhuHadélkot.  A második kör 
után ismét megtorpantak, s csáppal a rakásnak fordulva lassan bele-
gázoltak a feketére 'égett  ilepénybe.  

Föléjük hasalva alaposan megnéztem Őket. Mit akarhatnak ugyan 
attól az árva csomótól, s ugyan mire mennek vele? 

Mire? Nem telt bele öt perc sem, olyan remek golyóbist  gyúrtak  
a sötétbarna massza egy részéb ől,  lhogy  öröm volt nézni! Aztán az 
egyik nekifarolt a testénél valamivel nagyobb  galacsinnak,  hátsó lá-
bait  nokifeszítette,  s elkezdte görgetni azt, míg •a másik az ellenkez ő  
irányból, hátrálva, első  lábaival kaparva maga felé, segíte tt  görgetni 
a golyót.  

-  .Anya! Anya!  -  visítottam fal a közlési ösztön roppant  noszo-
gató  erejének hatása alatt, s vágtattam a szemhatár széléig elkódorgott 
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hajiongó  két alak felé. A 'nap mögöttünk kelt, s meggörnyedt,  löldre  
boruló alakjuk, domborodó hátuk színtelen folttá mosódott az éles 
sugarakban.  

-  Mi az? Mit ordítasz!  - emelkedett  fel anyám, 'S el nem tudta 
képzelni, hova húzom Olyan kétségbeesett erőfeszítéssel. Még 'Mami is 
utánunk  :baktaiott  köszvényes sziszegésével, de folyton dohogva, hogy  
elműlik  a  inap.  

A  tehénlepénhez  érve  l&hegve  álltam meg, S elengedtem a mar-
gaitaszártó'l  ragadós anyai kezet. A két bogár már a lyuk közelében 
járt. Utolsót taszítottak az irgalmatlanul lustán forduló galacsinon, S 
aztán  megál:ltak  tanakodni, vajon  ihogy.  lesz  iiéhetséges befurakodni  a 
lyuk Száján a zsákmánnyal. Óriási gondban lehettek, mert  nagyon  csó-
válták a  csápjukat.  

Anyám szótlanul figyelte az  érő l•ködésĹiket,  amíg  az egyikük  far-
ral a  llyukba  fordulva hózta, a másikuk felülről taszította a golyót, s 
Mami, aki csak ekkor ért oda, csalódottan morogta:  

-  Szartúró bogarak...  -  mintha legalább is aranyat ígértem 
volna  ineki  az  łmént,  mikor a  'rnargarétany űvésből  felriasztottam.  

Galacsinhajtók -  helyesbített anyám a népies elnevezésen, 
s leguggolt, úgy nézte az erő lködő  bogárpárt.  -  Hogy küszködnek!  -  
szakadt ki végül is belő le egy mély sóhaj, s eközben olyan messzire 
nézett, hogy megdöbbentem.  

-  Eltaposom! 	emeltem fel a jobb lábamat bizonytalanul, de 
az anyám mást gondolt.  

-  Hagyd, azért ők is szeretnek élni!  - simílotta  ki szemembő l 
az üstököt, amit ől  -  szinte. éreztem  -  zöld, margarétavéres lett a  
tom'lokom. 

-  Mindenki úgy él, ahogy tud!  - dOhogta  Mami reszelős han-
gon, s szótlanul megindult a kosarak felé. Csak most láttam, hogy 
milyen rengeteget szedtek, míg én a bogarakkal vettem elfoglalva. A 
bogarakkal, melyekről sosem tudtam meg, hogy bejutottak-e a házuk-
ba. Nem akartam rájuk gondolni, elfordultam a  llyuiktól,  anyám messze-
néző , nagy szürke szeme járt  sz  eszemben. 

Mint nagy, Sárga gombócok, úgy virítottak a két asszony karján 
a margarétával teli  ikosarak,  amint megindultunk a töltésen az ébred ő  
város felé, s kavartuk a könny ű  port a  kavicsokat  kerülgetve, majd a 
külvárosi  ikocsiú ,ton  baktatva. Ha sokáig  inéz.te  az ember ezeket a mar-
garétás kosarakat, az volt  az  érzése, hogy maguktól mennek, libegnek 
a 'házfalak mellett, s 'árasztják magukból a mez ő  galacsinszagú,  fű li-
latos leheletét. 

3. 

Aznap még egyszer találkoztam a margarétákkal, mert egy 'id őre 
eltűntek, hogy  mikOr,  észre sem vettem, csak arra lettem  figyeîmes,  
hogy hűlt helyük. A 'kosarak fenekének poros  körvonala  egyedül és 
üresen ásított a gang egyenl őtlen  ikõvén.  

Egyedül maradtam a házban, a többiek elszéledtek, de Őszintén 
szólva nem is 'nagyon izgatott a dolog. Megszoktam már, hogy gyakran 
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vagyok  egyedül.  A margarétákat sem sajnáltam, mert most más izgal-
masabb kaland  ígéilkezett Elhatároztam,  hogy elmegyek azért a csúz-
liért, amelyet Feri ígé rt tegnapelőtt,  s a lövöldözés boldog ígéretének 
ízével  í'nyemen nekiilódultam  a kisk'ap'unak, feledve Járást, galacsin-
hajtót, margarétát ás  mndent.  

Csak a városból jövet, zsebemben a vadonatúj  »guoi-val,  torpan -
tottak  meg az ismerős sárgásfehér kalapok a Barátok temploma el őtt. 
Ott találkoztam velük 'ismét, kissé porosak,  kókadtaik  voltak, de azért 
elég  tű rhetöen  festettek Mami kosarában, aki öreges  mozdu'latókkal  
rendezgette őket, s kínálgatta a  járákel'ő'knek  a  csokrkat: 

Nacoságám,  egy kis  margaréta!  Friss, egészen friss!  -  és 
ködbe borult  szemm&,  behúzott nyakkal ás homlokára árnyékolt ken-
dővel, tétován követte a  szótanul  továbbállók érdektelen kacsázását. 

Hazáig szaladtam! Otthon egyenesen a zsúfolt 'kis szoba feketére 
kopott asztalához rohantam, s úgy vágtam  iki  a vázában hagyott pár 
szál margarétát az utcára a félig 'nyitva hagyott ablakon keresztül, hogy 
majdnem én is 'utána estem. 

Aztán csak felkapaszkodtam a zöld gyümölcseit takargató almafa 
tetejére, leültem a megszokott ág  vi'Nájába,  s  elboruló  szemmel 'kémlel-
tem  az  eget a szomszéd 'házsorok mögött  k'izölde'l'lő  jegenyék csúcsán, 
ott, persze hogy ott van a vasút, a kis patakkal, s hátha meglátom a 
felgomolygó  vonatf  üst mindent beborító szürkés foltját!  

• •  De most nem jött vonat. 
S án 'már ezen 'sem csodálkoztam, 'hiszen valójában nem is hit-

tem, hogy ott, a  füze!k  és jegenyék mögötti  imargarétás  'réten mozdulni 
fog ma valami is. 

S azon sem  csodáîkoztam,  'hogy a  margarétacsokrot  estére 'ismét 
a vázában találtam. Alkalmasint Mami 'szedte fel a csúf, sárga virágo-
kat az ablak alól, mikor üres kosarakkal, nagyokat nyögve úgy fél egy 
felé bedöcögött a foghíjas  kikapu'n  a napégett udvarra.  

• . . Végigcsoszogott  a töredezett téglájú járdán a h őséget meg-
tízszerező  házfal előtt, felkapaszkodott a 'lépcs őkön a gangra, jól cm-
lékszem, az elsőn ás a másodikon is pihent egy cseppet, fejkend ő je 
a nyakába csúszott, majd még elvesződött egy  iideiig  azzal, hogy hát-
rafelé, igen furcsán farolva,  beeröltette  •a keskeny szobaajtón •a két 
ormótlan kosarat, aztán csend lett. 

Aznap nem is  ebédeltem.  Lehetséges, hogy mégis 'megártott a 
zöld alma ott a fatetőn? 
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KEZFOGASOK 

STE  VAN  RAIČKOVIĆ  

SÜTKÉREZŐ  ÖREGEK 

Két-három pad picurka téren. 
Itt mintha még a zaj se verne. 
A. környékről, déli napsütésben, 
ismerős öregek jönnek erre. 

Ülnek csak az avítt kabátban 
(Minek újabb - már el se kopna), 
Napba néznek vagy morcra váltan 
Néznek a megálló villamosra. 

Hallgatnak. S midőn az újra zúgva 
Nekivág a sínpár távolának, 
Nem hallják sem ők, sem az utca, 
Mit Is mond egyik a másikának. 

Ketten fogóznak ott a padban, 
Mintha az élet volna abban.... 
Vagy mint akik halottaikból 
Sütközni jöttek épp a sírból. 

Bármelyikük csöppnyit hogyha késik, 
Seppegve kérdik: ejnye, hol van? 
S hogyha megjött, csaknem becézik, 
Helyét kínálják ott a sorban. 

Igy leng fölöttük március kékje. 
Csak az a zord tél vissza ne térne. 
A fénylő  síneken, mint a fáklya, 
Fei4ellobban a napnak a lángja... 
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JEGYZET PASZTERNÁIRÓL ÉS A TÉLRŐL 

Igy látom: ír annál a nagy-nagy asztalnál (a képen) 
S talán méhdängést vagy es Őcsepergést hallgat éppen. 

Tán hogy tinta helyett a tolla mézzel csorogjon, 
Vagy támadIon eső, s mosson mindent, amit csak Por  VOfl.  

Hall s érez: mint kit a 'holnap sejtelme Jár át, 
Érzi, amint a jövendő  megérinti vállát. 

A függönyän nyers meggyfaillat száll be titkon, 
S moccant/a kezét, hogy egy verssoron igazítson... 

Peregyelkino  hó alatt. Ez nem is hó talán - 
Meg nem írt, szűz pap ĺr Oroszország nagy asztalán. 

LOCSOLÓK 

Alszik a város. Költők és szerelmesek 
Virrasztanak csupán, meg korhely, s nagybeteg. 
Egyszer csak (eddig lapultak rejtekükben) 
Tömlős nagy hüllők nyüzsögnek mindenünnen. 

Mint karjukba csimpaszkodó szeretőket, 
Vonszolják e kígyókat néma emberek 
(A könnyű  fejet Ők tartják, ez erősek; 
A sűlyos töitilő  a gyöngék közt hentereg). 

Sejtem, hogy mire vágyakoznak a gyöngék: 
Megkaparintják majd a könnyű  rézfejet, 
S a gumikígyó sistergő  vízözönlét 
Ők uralják egyszer - a vonszolás helyett.. 

De m/re vágyhatiak Ők, az erősek, 
Mi hajtja őket, míg csoszognak szótlanul,, 
S kígyóik sziszegése egyre erősebb 
A város. szakadékmélyén, ott, alul... 

Fehér Ferenc fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

SZIRMAI ENDRE 

ÚJABB ADALÉKOK A KAL Ď4NGY4 TÖRTÉNETÉHEZ 

»Was du erebt  von deinen Vätern hast, 
Erwirb es, um es zu besitze,n. ś  

('Goethe: Faust) 

Apám, Szirmai Károly többször hivatkozott Németh Lászlóval való kap-
cslatára, barátságára, ás a kiváló magyar írónak a Kalangyában pub-
likált jelentős m űveire. Igy .az Emlékezés a Kalangyára c. írásában (Új 
Látóhatár, 1966. 1.) például a következőket írja: »A Kalangya nagy 
sikerének számított, hogy a velem s ű rű  levelezésben álló Németh Lász-
ló - folyóiratun'kat megtisztel ően - fölajánlotta ikôzlésre  Ember és sze-
rep cím ű  önéletrajzi regényét, azonkívül VII. Gergely című  drámáját 
ás Papucshős cím ű  ironikus színdarabját. Ma is csak a legnagyobb 
hálával tudok visszaemlékezni e szép s rajtunk segíteni akaró gesztus-
ra. De már jóval korábban, még 1941ben Szekf ű  Gyula Magyar Szem-
léjében is hasonló értelemben említette meg Németh László együtt-
m űködését A folyóirat szerepe kisebbségi sorsunkban c. tanulmányá-
ban. Legutoljára pedig az 1970-ben mejelent  Ónkeresésben olvashat-
tunk e kapcsolatról: »Arról 'már megemlékeztem - írja -‚ hogy Né-
meth László 'megtisztelte folyóiratunkat Ember és szerep cím ű  regé-
nyével, VII. Gergely pápa ás Papucshős című  színdarabjaival ás utol-
jára Budapest meghódítása című  rendkívül érdekes írásával.« 

E kapcsolatról 'Németh László is megemlékezik egyik utolsó, 
részben önéletrajzi 'könyvében, de legalaposabban ás legrészleteseb-
ben Bori Imre írt róla Németh László és a jugoszláviai magyar iroda-
lom c. tanulmányában, amelyet eredetileg a Hídiban 'közzétett, apámthoz 
intézett 'Németh László--levelek elé írt kom'mentárként. (Híd, 1971. 6.) 

Ez a kapcsolat azonban nem lenne teljes, ha nem említeném 
meg Németh Lász'lónénak leveleit, amelyeket apám hagyatékában ta-
l.áltam. 
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'Németh Lászlóné levelei igazolni látszanak azt, am'irÓl Bori Imre 
a következőképpen számol be: »Fenntartások nélkül és le'lkesedve va-
'lójában csak $zenteleky iKornél, Szirmai fKároly és a Kalangya állt mel-
lette s fokozatosan kialakul majd a viszony, amely éppen fordí-
tottja lesz annak, amit az els ő  ránk maradt 'Németh LászlóIevél ígért 
Szirmai Károlynak. Nem annyira 'Németh 'László áll majd a Kalangya 
'mellett, hanem a Kalangya Németh László 'mellett vagy tíz esztendeig.<' 
A ibátor és egyértelm ű  'kiállásnak Szép példája volt az Ember és szerep 
közlése. A  Kalangyát  »nem tántorította el az a vihar sem, amelyet egy-
egy folytatás 'kiváltott a pesti irodalomban. 'Mert Németh László aggó-
dott is, vajon jó szemme nézik-e a 'jugoszláviai magyar irodalomban 
önéletrajzát, s óvta is Szirmait a vitáktól miatta. Vissza lis vonná. Ked-
vezőbb légkörben Viszont örömét fejezi ki, hogy ia Kalangya  ösztönzé-
sére kijött belőle ez az írás. Azonban nem pusztán 'a kedély változá-
sairól van Szó Németh Lászlónál .az Ember és szerep 'folytatásaival kap-
csolatban: egy kicsit hihetetlen is számára, hogy a Tanú 'időszakában, 
a Válasz  'i:ndu'lása körü'li zajlásokban 'akad folyóirat, amely nagyobb 
lélegzetű  munkája el ő tt nyitja meg 'hasábjai't, s bár im ,iM inyilvánvalóbb, 
hogy a szöveg 'Németh László  vihar-vetése,  konzekvensen hozza a foly-
tatásokat a támadások ellenére is (lásd a Hatvany—lgno Ťus affért Né-
meth Lászlónak 1934. június 14-én írott levelében). Németh 'László 
miatt 'ugyanis nyilvánvaló volt, hogy a Kalangya kiszorul a Nyugat köré-
bő l s más utakra kényszerül.« 

itt szeretném megjegyezni - ezt 'ugyanis ikevesen tudják, mart 
apám lés a Nyugat munkatársainak levelezése még csaknem teljesen fel-
dolgozatlan ás ismeretlen -‚ hogy apám igen jó viszonyban volt Ba-
bits 'Mihállyal 'ás Gellért Oszkárral. 'Ugyanis a Kalangya iképviseite a 
Nyugat érdekeit Jugoszláviában és viszont. Gellért Oszkár például 
1937. június 11i levelében arról tájékoztatja apámat, ihogy Schöpfli'n 
Aladár iroda'lomtörténetének új kiadásában meg fog emlékezni a j'u-
goszlávia'i magyar irodalomról. Err ő l egyébként Sc'höpflin - aki anyai 
ágon rokonunk volt - maga is írt apámnak. Apám 'mindig készséggel 
teljesítette Gellért Oszkár Ikéréseit, amelyek igen gyakran a 'Nyugat 
jugoszláviai terjesztésével voltak kapcsolatosak. Természetesen GI'Iért 
Is igyekszik eleget tenni apám ikérése,iinek. Így, amikor apám kéri, hogy 
Gellért közölje Herceg Jánosnak Cziráky 'Imréről szóló írását, a szer-
kesztő  1938. 'március 14-én a következőket válaszolja: »Nagyon kö-
szönjük, hogy Cziráky 'Imre novellás kötetét elküldte; Herceg János 
róla írt kritikáját miel őbb közölni fogjuk.« Egy 'másik levelében (1940. 
február 21.) Gellért azt tanácsolja, hogy apám Weöres Sándort kérje 
fel Dudás Kálmán és Czakó Tibor versekötetének bírál'atára. Jan-
kulov Tragédia-fordí'tásárál 'pedig apámtól 'kért 'kritikát 1938. július 2-án: 
»A Tragédia szerb fordításáról szívesen közlünk figyel őt - írja -‚ 
s Örömmel vennénk, ha Cn írna róla.« Ami pedig 'Németh László ön-
életrajzi munkájának a Ka'langyába'n való 'közlését illeti, Gellért bizto-
sítja apámat, hogy ez 'a 'tény nem befolyásolhatja a jkét folyóirat jó 
kapcsolatát. 1938. július 2i levelének utóiratában Gellért 'ezt félreért-
hetetlenül kifejezésre juttatja: »Magától értet ődik - olvashatjuk e le-
vélben -‚ hogy Németh László új 'regénye a Kalangyában semmiképp 
sem érinti kapcsolatunk barátságát.« Apám levelezése a Nyugat köré- 
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hez  'tartozó írókkal  -  amelyekb ő l itt csupán néhányat ragadtam ki  -  
azt igazolják, hogy 1936 után a Kalangyának nagyon jó kapcsolata volt 
a Nyugattal. Fő leg a Gellért Oszkár-levelek tanúsága szerint az is bi-
zonyítottnak  látszk,  hogy ez a kapcsolat nemcsak irodalmi, de ter-
jesztési, népszer űsítési  és egyéb  területekre  is  kiterjedt. A Nyugat  és  
a Kalangya kapcsolatának jellegéről és részleteirő l  -  dokumentumok 
híján teljesen érthetően  -  mindeddig nem tudott az irodalomtörténet. 

Apám még akkor ismerte meg Németh Lászlót, amikor a Napkelet 
munkatársa volt. Két alkalommal is kezdeményezi az együttm űködést. 
Először még 1931-ben, amikor  eliküldi ineki  A mi Irodalmunk c. alma-
nachot, majd négyévi szünet után újra apám kezdeményezésére jön 
létre a kapcsolat. Németh László ekkor így válaszol apám felkérésére: 
»'Köszönöm felhívását; örülök, ha az Ember és szerep első  részének 
itteni botránya nem idegenítette el a vajdaságiakat a  folytatástói.« Ám 
egy kissé  maga  is fél a további pletykáktól, rágalmaktól. »Nem, nem 
tudok írni«  -  kiáltja, s a Tanú-évek  folytatása  helyett VII. Gergely c. 
drámáját ajánlja fel közlésre. 

E kapcsolat  kezdeményezésekor  apám a Kalangya és a jugo-
szláviai magyar irodalom érdekeit tartotta szem el őtt,  inemegyszer  egy-
egy tehetséges írótársának útját egyengetve. Erről tanúskodnak például 
Herceg János apámhoz írott levelei is. Ismeretes, hogy Herceg János 
egészen közeli,  mármár  rokoni kapcsolatba került Németh Lászlóval, 
ő  volt az egyetlen jugoszláviai magyar író, akinek  novetlás  kötetérő l 
Németh László kritikát irt. Mindez Németh  Lászlóné  leveleiből is kitű-
nik, e az imént említett tény egyszersmind Bori Imre tézisét is iga-
zolja, mely szerint nem annyira Németh László állt a Kalangya mellett, 
mint inkább a  Kalangya  Németh László mellett. 

Németh László  ikõzismarten irossz  levélíró volt.  iEzt  maga is beis-
merte egyik apámhoz intézett levelében: »Kedves Barátom! Bizony  vál-
tozaflanul  rossz 'levélíró vagyok s ki tudja, hányadik válasszal tarto-
zom neked.« Ez az egyszer ű  magyarázata annak, hogy néhány  alka-
•lommal a felesége  írt  helyette, aki jól ismerte férje 'megbízásait. Íme 
egypár sor Németh  Lászlóné  néhány közelebbi dátum  nélkül!i  levelé-
bő l: »Laci benne van a munkában, de valahogy nem tudja Úgy megí rn i 
a vállalt munkát, ahogy szeretné... kéri, ne haragudjon... •A Papucs-
hőst és a Gergelyt héja 'Istennek nagyon könnyen írta... Lacinak na-
gyon sok ellensége van, ezért nem akar egyes dolgokat  közö!ltetni . .  

De. következzék most mér Németh  Lászlóné  három levele apró, 
de nem  IebecsüIliendõ  adalékként a Kalangya  iés  Németh László kapcso-
latának történetéhez. 

1939.  júlluś  10.: »Kedves 'Uram, Laci helyett nekem 'kell a választ 
megírni. Nagyon benne van a munkában, s miután neki nyáron kell 
egy évre való írást elkészíteni,  ihát napkeiltétői  nyugtáig  sz  íróasztal 
mellett van. S ha egy-egy  ilevel ,et  közben megírna, nagyon kizökken-
tené Őt. Egyébként most két színdarabot is készített. A Papucshőst 
már 'lekötötte a Nemzeti jöv ő re és az Apa és lányait fejezi most be. 
De közben írja a regényét is. 

Kéri ne haragudjon, ha még 'most a Néma esztendőkbő l nem tud 
postára adni semmit. De a Nemzetivel most olyan dolgok vannak  folya- 
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matban,  hogy arra csak szeptemberben kerülhet sor. Ha viszont a e-
kötött  Papucshősre  szüksége van, szívesen 'küldöm azt el postán. 

A Gergely hála Istennek elég szépen ment. A kritikák teljesen 
elismerők és úgy látszik, a Nemzetinek is nagyobb elismerést vívott 
ki a megszokottnál, mert Lacinak most egy igen szép ajánlatot tettek, 
amit ha aláírt majd, megírom. Közonség, színész egyaránt érezte, hogy 
magas feladatok vannak elé itüzve, amelyeket szépen ikel ,1 megoldani. 
De Timár maga egész barátian viselkedett. Úgy tudom egyébként, hogy 
Makay Margittal most Jugoszláviában vannak el őadni. 

Remélem, ez a iliaporn odaér, mert Hercegék se ikapták meg utolsó 
levelem, se a Kisebbségben könyvet, ami't pedig án magam adtam fel 
postára. 

Ha szüksége van a színdarabra, értesítsen, ás postafordultával 
küldöm ajánlottan. Jelenleg apámék birtokán vagyunk (címünk: Sátor-
kő, u. p. Dorog). Esztergom m. A pénzt, amit Gödre küldött, köszönet-
tel nyugtázzuk. Szíves üdvözlette'l Németh Ella« 

1939. augusztus 21.: »Kedves Uram, Laci megszökött innen már 
pár napja, mert a sok vendég miatt nem tudott dolgozni, és így án 
érdeklődöm meg, megkapta-e a Papucshőst? Azonkívül van még egy 
kérésem. Szeretném tudni pontosan, hogy állunk. maguknál pénz dol-
gában ás az a kérésem, hogy amíg t őlem választ inem kap, ne is kld-
jön további átuta'l:ást. Ugyanis Herceg Margit készül át Pestre, ás abban 
az esetben, ha van elég tarta'l'ékunk ott, szeretnénk vele 'egyet-mást 
hozatni. Ha viszont gyengén állunk, akkor az ott lév ő  pénzt elteszem 
januárra, amikor szeretnénk kimenni Ragusába. Laci nagyon kicsúfolna 
ezért a messzi tervért, de én sokkal optimistább vagyok, mint ő  ás 
ezért merek ilyen lehetetlen terveken gondolkozni. Ne haragudjon te-
hát, ha terhelem, de talán lesz valaki, aki nekem ott egy kimutatást 
készít és nem Iesz nagy gondja vele. Hisz csak annyit kell megnézni, 
miért mit kapott, mennyi jött ebből át ás 'mi van még Ott. 

Fáradságát  elő re is köszöni, szívélyes üdvözlettel 'Németh Ella< 
1939. október 18.: »Kedves Uram, kilenc dupla példány Kalangyát 

meglaptam, nyilván a 'három azért nem érkezett meg, mert a boritópa-
pír megrongálódott és nem volt hová vinni. De ez is inagyon jól jött 
meg. Nekem csak az még a kérésem, hogy még Öt számot, ha tud-
nak nél'külözni, legyen olyan jó, lkülldjãn még nekem. 

Orülök,  'hogy Lacinak olyan messze ilyen 'lelkes •híve van, .'és ter -
mészetes, ha 'érdekli, hogy küldök majd 'kritikákat. Mér a  Gergelyně l  is 
küldtem volna, ha tudtam volna, 'hogy ott 'nem jutnak hozzá. S annál 
inkább örömmel továbbítottam volna a kritikákat, 'mert 'igazán 'szépek 
voltak. Nem hiszem, 'hogy ez olyan 'megértésre talál, ás valahogy Laci-
nak évrő l évre jobban szaporodnak az ellenségei, mint a barátai. De 
nem érdemes el ő re jósolni, majd meglátjuk. 

Nagyon köszönöm, hogy olyan gyorsan elküldte a 'kért számokat 
és kérem, 'Hercegnének jelezze, hogy 'én írtam 'utoljára ás arra még 
válasz nem jött. Pedig én is szeretnék róluk és a Zsó ři,káról valamit 
hallani. 'Már igen régen ígértek a piOir ăl egy képet, 'még az se ért 'ide. 

Szívességét 'köszönve szeretettel üdvözli Németh Ella 
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QTÁJ  

S  TOLl  NO  VIĆ  - KÁ ICH KA  ML  IN  

A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET ÖJ ÉVE 

0.t  év egy 'intézet életében nem nagy id ő . Mégis, most, amikor a Hun-
garológiai Intézet e szerény  jubileumáról  megemlékezünk, tesszük  ezi  
azzal a  célîal,  hogy  felmé'rjük  a megtett ét eredményeit, röviden össze-
foglaljuk az  intéz'etünkkel kapcsolatos ismertetések főbb észrevételeit, 
elfogadjuk Őket, vagy vitába szálljunk velük, s természetesen  •megpró-
bá'ljunk  kitérni azokra a  szubjektív  és objektív 'okokra, melyek •meggá-
toltak bennünket abban, hogy  elképzeléseinket teljesebb  mértékben 
megvalósítsuk. 

»Egy tanszék teljesítményét percek és évtizedek  mé'rik -  írta 
B. Szabó György Magyar tanszék  -  ma és holnap cím ű  cikkében (Éj-
szakák, hajnalok. Újvidék, Forum, 1963, 192.), s ugyanez a megállapí-
tás intézetünk eddigi munkájának felmérésével kapcsolatban is érvé-
nyes.  Ot  esztendő  telt el kitartó., szorgos munkában. Sokszor botladoz-
va jártunk, örömök ás kétségek jegyében, de végeredményben mégis 
'nem az 'önelégültség hangján, hanem az objektíve elvégzett munka és 
a további valós tervek birtokában elmondhatjuk: úgy érezzük, hogy az 
intézet beváltotta a hozzáf űzött reményeket. 'Lehet, hogy  ikevesebbet  
tettünk népszer űsítése érdekében. Még sokak számára talán nem elég-
gé ismeretes .a  hungarológia  fogalma. Ennek tudatosítását hatékonyabb 
eszközökkel kellene végeznünk. Szolgáljon  mentségünk•ül  a mulasztá-
sért az, hogy az indulás  pillanatában  egyes problémákra nem figyel-
tünk fel, nem voltunk eléggé körültekintőek, márpedig az intézet akkor 
válik 'Igazán m űvel ődésünk 'szerves részévé, ha  itevéke ,nységünk a szak-
emberek, a közvetlenül érdekeltek ügye lesz. 

Az első  konkrét 'javaslatot a  Hungaro'lógiai  Intézet megalakítására 
a Híd 1967. májusi, 5. számában tették közzé. A javaslatot a Tudomá-
nyos Kutatómunkát Koordináló Tartományi Tanács felkérésére az Új-
vidéki  Bölcsészkar  Magyar Tanszékének 'keretében megalakított mun-
kacsoport dolgozta ki. A majd egy évtizedes múltra visszatekint ő  ter-
vezgetések, elképzelések a megvalósulás útjára  iléptek.  
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B. Szabá György már 1954ben az intézeti munka megszervezé-
sének szükségességét, fontosságát hangsúlyozta. Az akkori feltételek, 
a demokratikus jugoszláv nemzetiségi politika ellenére sem biztosít-
hatták az elképzelések sikeres 'realizálását, els ősorban szakemberek 
híján. 

Ugyancsak & Szabó György már idézett cikkének 4. tételében a 
Magyar Tanszék feladatai között jelöli ki »a tudományos munka útjá-
nak előkészítését és egyengetését: a tudományos 'kutatási területek-
nek és problematikájá'nak fel mérését. 

»Hungarológia  Jugoszláviában, mely »emberi er őfeszítést, anyagi 
befektetést 'igényl ő  s'o'kesztend&s 'munkát jelent. Nagkor ůság'unkatu 
(191-192.)  - Írta le felnövekvő  szellemi életünk útjainak fáradhatatlan, 
nyugtalan kutatója a jugoszláviai magyars ăgtudomá'ny konkrét fela-
datait. 

A magyar nyelv és irodalmi tanszék, mely az 1946-ban létesített 
tanárképző  főiskolai tanszék 'utódaként 1959-ben megalakult, egy rela-
tíve rövid iffin belül az irodalom, a tudomány számos m űvelőjét nevelte 
fel, megteremtve az alapot a magyar anyanyelv ű  tudományosság feltárá-
sára Vajdaságban. 

Ezzel 'páh'uzamosan tudatosodott az a tény, hogy »A jugoszláviai 
magyar szellemi élet 'jóval többre képes, mint amennyit eddig feimu-
ta'tott, s kétségtelen, hogy megfelel ő  munkaformák között e téren a 
szakerők szervezett és céltudatos munkája jelent ősebb eredményekhez 
vezetett volna.» (1-tíd, 1967. május, 403.) 

Az Indítvány idézett megállapításának 'igazságát bizonyítja, hogy 
az 1969. február 1-én megalapított intézet végre ileihetõvé tette a majd 
tizenöt éve 'készül ő  három kötetes szerbhorvá't—magyar nagyszótár 
kéz'iratának befejezését és nyomtatását. 

Az intézet létesítésével 'kapcsolatban megtartott tanácskozás 25 
résztvevője kiemelkedő  vajdasági magyar tudományos munkásokból, 
közéleti emberekbő l, valamint a tanszék tagjaiból tevődött össze, akik 
megvitatták az el őzetes tervezetet. A ikon ,krét javaslat végleges meg-
szövegezése ezek alapján történt. 

Az Indítvány az intézet létesíés'e szükségességének megokolása 
mellett a felépítés, a káderkérdések és 'egyéb szervezési kérdéseik rész-
letes programját tartalmazta. 

A munkát, olvashatjuk egyebek között, három kutatóosztályban és 
az intézet szakszolgálatait 'egyesít ő  osztályban véljük megszervezni: 

a) Nyelvosztály 
'b) Irodalmi 'osztály 

Művelődéstörténeti osztály 
Könyvtár, Ileváltár (mikrofilm), dokuman'tác:iô  ás bibliográfiai 
'munkálatok osztálya. 

Az eltelt öt év alatt fokozatosan kiala!kult az intézet profilja. Meg-
alakult mind a három osztály, és 'hamarosan sor ikerü,l a meglev ő  
könyvtár és felgyülemlett 'levéltári anyag rendezésére is. Ügy véljük, 
a munka megszervezésének kezdeti nehézségein túljutottunk, és az 
eddig elért 'eredmények alapján az intézet létjogosultságának ikérdése 
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elvitathatatlan. Ezt bizonyítják a ł azai és lkülfõldi, elsősorban magyar-
országi sajtóban megjelent hosszabb-rövidebb ismertetések, elemzések 
az intézet munkáját illet ően. 

Az első  vi•ssźhang a Tiszatáj 1970. februári számában jelent 
meg, mely az iintézet  Közleményei első  számáról közölt kimerítőbb Is-
mertetőt Ugyancsak a Tiszatáj 1971. szeptemberi számában látott nap-
világot Kósa László Új tudomány a Vajdaságban című  írása. »Vajon 
szabad-e tudományos intézetről értékelően írni m űködésének harmadik 
esztendejében? — veti fel a kérdést ia oikkíró. - Nem koraie még 
mérlegre tenni a végzett munkát? Gyümölcsöt ikeresn.i a tudomány nö-
vendékfáján, amikor nemrég bújtak ki az ágakon az els ő  levelek. Egy 
tudományos intézet alapítását szívós szervező  munka, az anyagi ós 
szellemi erők nagyfokú összpontosítása el őzi meg. ( ... ) mégis fontos-
sága fiatalon is érdemessé teszi eredményeinek és .ígéreteinek szám-
bavételét. Nem csupán a hungarológiáról, más szóval magyarságtudo-
mányról van szó, hanem több nép közös ügyér ő l: imagyaro,kérói, szer -
b.ekérő l, horvátokéról, szlovénokéról ás természetesen más délszláv 
népek Is több-kevesebb jogonérdekel.tek. (838.) 

Kósa László ez utóbbi megállapításával választja el a »jugo-
szláviai hungarológiai tudomány»-t a majd ötven évvel ezel ő tt felvetett 
gondolattól, melyet Németh  László A magyarságtudomány feladatairól 
cím ű  írásában konkretizált: »Egy nép egyénisége, egy kultúra lényege 
viszont önmagában n inc s. Az alkat szín, s a szín csak más színek 
közt létezik.« 

Kósa rövid történelmi áttekintésben rámutat a vajdasági kultu-
rális tradíció újkoriságára, ezzel is hangsúlyozva: milyen nagy er őfe-
szítésekre volt szükség, hogy .megszürlethessen »a jugoszláviai magya-
ro:k irodalmának, nyelvének, m űvelődéstörténetének és folklórjának» 
intézményes szint ű  kutatási lehetősége. 

A provincializmus bélyegét  több esetben magán visel ő  vajdasági 
magyar irodalom- és m űvelődéstörténet számára megníltak az egye-
temesség útjának távlatai. »Gyakori hiányossága a nemzetiségi 'kultú-
ráknak az egyoldalúság, amely rendszerint az irodalom ikõzponti sze-
repében, olykor szinte teljesen egyedüli szereplésében 'nyilatkozik meg. 
A kulturális élet teljessé tételének jelent ős állomása, ha az irodalom-
tudomány mellett más önismereti tudományok is fórumot kapnak. Óri-
ásit tágul a világ, ha a nemzetiség napi gondjainak megoldásához több 
tudomány szolgáltat szempontokat,« (839.) 

A Hungarológiai Intézet eddigi munkája Is e megállapítások he-
lyességét támasztja alá. Kapcsolata a különböző  hazai ás magyaror-
szági intézményekkel lehetővé teszi a kutatások folyamán jelentkező  
problémák több irányú megközelítését, biztosítja a szélesebb kör ű  elem-
zések elvégzésének 'lehetőségét, adalékokat nyújt egy teljesebb ma-
gyar művelődéstörténet megteremtéséhez, ugyanakkor: hozzájárul  (...) 
a jugoszláviai magyar nemzetiségi kultúra önáHósulásához ás további 
erősödéshez. Megal.akulásában kifejeződik az a nagyon reális ás jo-
gos igény, hogy a jugoszláviai magyarok mindinkább a maguk erejé-
ből 'építsék anyanyelvi kultúrájukat, mindjobban betölthessék a „híd"-
szerepet, amit a határ két oldalán várnak t ő lük.< 
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Ez utóbbi megállapítással kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy a »hídszerep» csak egyike lehet a számos feladatoknak, melyek-
nek betöltésére az intézet munkája jelent ősen hozzájárul. Semmi esetre 
sem lehet helyes az az elképzelés, mely tevékenységünket e sz űk ke-
retekre igyekszik korlátozni. 

Pomog•áts  Béla Újvidéki köznapok címen tette közzé írását a Je-
lenkor 1970. októberi számában, s ebben egyebek között az intézet 
egyéves munkáját értékelte pozitíven. Nézete szerint egy intézet sike-
res m ű ködését mi sem igazolhatja jobban, mint »a nyomtatott •fórum«, 
amely a nyilvánosság elé 'helyezi a kutatómunka eredményeit. A Hun-
garológiai Intézet Tudományos Közleményei. rögtön az 'intézet megala-
kulása után, ezzel az igénnyel teremtették meg annak feltételét, hogy 
a vajdasági ás magyarországi közvélemény tudatában helyet szorítsa-
nak a fiatal intézmény munkájának megismerése számára. 

Az  Alföld ugyancsak 1970. októberi száma szentel különösbb 
figyelmet a Magyarság és kultúra cím ű  írással nemcsak a Hungaroló-
giai Intézet jelentőségének, hanem a csehszlovákiai CSEMADOK ás a 
Kassai Batsányi Kör sokirányú kulturális munkájának. »Egyidej ű leg két 
kultúrában élve színvonalasan o'ldhatnak meg olyan feladatokat, me-
lyek itthdni kutatók számára ‚hozzáféetetlene'k ś  (82.) - jegyzi meg 
helyesen a cikkíró. 

Tulajdonképpen  az  eddigi egyetemes magyar kultúra egyfajta 
egyoldalúsága, erősen Budapest-centrikussága válik megkérd ő jelezetté. 
A 'nemzetiségi magyar m űvelődés, a sokszor 'igazságtalanul proviniá-
ł isnak minősített peremvidék követeli a megmerevedett ítéletek, érté-
kek 'revízióját. A teljességre való törekvés a hagyományteremtés igé-
nyével gazdagítja nemcsak a magyar, de Ke'letKözép-Európa iroda-
lom- és m űvelődéstörténetét is. Hozzásegít a lappangó, feledésbe me-
rült értékes részjelenségek feltárásához, melyek nélkül elképzelhetet-
len egy valóban kimerítő , tág vi'lágszemlélet ű  »magyarságtudomány , . 

A csehszlovákiai Irodalmi Szemle 1970. augusztusi száma »a szlo-
vákiai és a vajdasági magyar kisebbség kulturális-tudományos« életé-
ben jelentkező  problémák, 'megoldandó feladatok hasonlóságát hang-
súlyozza, trõviden összevetve ás értékelve mindkettő  eddig elért ered-
ményeit. »Vannak területek - állapítja meg Révész Bertalan - a 
CSEMADOK kul'túrszervezŐ  tevékenysége, különféle regionális és or-
szágos rendezvények, közoktatásunk állapota stb. -‚ ahol mi állunk 
jobban, s ugyanakkor vannak olyan területek is, ahol a vajdaságiaktól 
alaposan lemaradtunk, ilyen például a ( ... ) szakterületek tudományos 
kutatásának intézményes 'úton történ ő  szervezése, publikációs lehető -
ségek megteremtése stb.« 

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az újvidéken megala-
kult Hungarológiai Intézet egyedülálló, 'úttörő  kísérlet a nemzetiségi 
sorban élő  imagyarok kulturális fejl ődésében. Helyes szervezéssel ez 
a legmegfelelőbb módja annak, hogy ne csupán a »'nemzetiség;i tra-
díció» ápolásává, »provinciális tudom.ánykodássá śc merevedjenek a ku-
tatások, hanem szerves Èrészeivé váljanak az egyetemes magyarságtu-
dománynak. E szempontoktól vezérelve szervezték meg 1970-ben az 
összehasonlító irodalomtudományi konferenciát a magyar—délszláv ku- 
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tatásokkal foglalkozó  imagyarországi  és jugoszláviai szakemberek rész-
vételével  Újvidéken,  majd 1972-ben Budapesten. Az eddigi gyakorlat azt 
bizonyította, hogy ez a fajta közvetlen kapcsolatteremtés és együttm ű -
ködés 'nagy mértékben el ősegíti az elszigetel ődés felszámolását. Nem 
volna érdektelen megvitatni annak lehetőségét, hogy az elkövetkezők-
'ben, a kétévenként megtartandó  íkomparativista  tudományos tanácsko-
zásokon a szlovákiai és romániai magyarság tudományos er ő i is be-
kapcsolódhassanak a  mu'nk•ába.  Ily módon tovább  szélesíthetnénk  a  
kapcsolattő rténeti  kutatások kereteit egy egyetemes kelet-közép-euró-
pai m űvelődéstörténet megalapozását illet ően. 

A Hungarológiai 'Intézet munkaprogramja az 1973. évben hét pro-
jektumra oszlott, amely a jugoszláviai magyar irodalom, a magyar—dél-
szláv irodalmi 'kapcsolatok, a 'jugoszláviai magyar nyelvjárások, a 'két-
nyelvűség  pszicholirngvisztikai,  valamint a vajdasági szerbhorvát—ma-
gyar  kon'třasztív  nyelvtani kérdések, a jugoszláviai magyar folklórku-
tatások és a  vaijdasági  magyar művelődéstörténet tanulmányozását fog-
lalta magába. A  ;projek.tumo;k  vezető i: 'Bori Imre,  rMagdalena Veseli-
nović-Anđeiić , Penavin  Olga, Mikes Melánia, Szeli István és Katona 
Imre, a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem  folklórtan.székének  
docense, az intézet állandó és  honoráris  tudományos munkatársai. 

A  täb:b  évre tervezett projektumok keretén  bel&l  a legjelentősebb 
témák:  Sinkó  Ervin ás  Szenteleky  Kornél életm űvének, a bánáti magyar 
polgári szociológiának és a  szabad'kai 'Népkör  történetének monogra-
fikus feldolgozása, adatgy űjtés a vajdasági magyar színháztörténet, va-
lamint a jugoszláviai magyarok kulturális  atlaszán.a'k  elkészítése cél-
jából, a szerbhorvát—magyar  nagyszótár  három  köteténk  sajtó alá 
rendezése, a szerbhorvát—magyar 'kontrasztív nyelvtan negyedik 'köte-
tének megjelentetése, a  szlavóniai  magyarok 'három kötetes szótárá-
nak, a kutatásokhoz szükséges tudományos  segédesközöknek,  biblio-
gráfiáknak, repertóriumoknak összeállítása. 

A folyamatban levő  kutatások eredményeit az intézet munkatár-
sai, elsősorban a  negyedévenként  megjelen ő  folyóiratban, A Hunga-
rológiai Intézet Tudományos Közleményeiben teszik közzé. Ugyancsak 
e célból szervezik meg a tudományos tanácskozásokat, konferenciá-
kat. Az els ő  tanácskozást 1969. szeptember 3-án tartották a  szeťb'hor-
vát—magyar kontrasztív nyelvtan kérdéseiről. Az intézet és a Zentai 
Városi Múzeum 1970-tő l kezdődően minden évben megszervezi a folk-
lórszemináriumot. Határozat született a kapcsolattörténeti tanácskozá-
sok kétévenkénti  imegtartására,  felváltva  újvidéken,  Budapesten ás Zág-
rábban. Szoros az együttm űködés az Újvidéki Li'ngviszt'ikai Intézettel, a 
belgrádi, zágrábi és néhány magyarországi intézménnyel. 

Az intézet 1973 márciusában megsze rvezte a Petőfi-, november-
ben  peďig  a Kalangya-ülésszakot. Az év végéig elkészült a szerbhor-
vát—magyar  nagyszótár  3. kötetének, a  zombori  magyar színjátszás 
monográfiája első  részének (1825-1918), a  kórogyi  szótár 2. köteté-
nek ás a jogi szótárnak a kézirata. 'Megjelent  Lő ,nc  Péter Bánát ma- 
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gyar  nyelvű  'polgári  társadalomtudománya a századforduló  Idején  
(1880-1918) c könyve; a Közlemények 17. és a  szerbhorvát—magyar 
kontrasztív nyelvtan 3. kötete, valamint a bibliográfiai mellékletek  S.  
és 6. füzete.  

Jeenleg  az intézetnek két tudományos munkatársa, Öt asszisz-
tense, egy gyakornoka, agy adminisztratív dolgozója van. Az igazgatói 
És titkári  teendÖket  két tiszteletdíjas munkatárs végzi. Ezenkívül  kb.  
50  küimunkatárs kapcsol ćdott  be az intézet munkájába.  

Osszegezve  az elmondottakat, megállapíthatjuk,  ihogy  a Hunga-
rológiai Intézet a 'létesítésétől eltelt Öt év alatt igazolta a hozzáf űzött 
reményeket.  »(...)  reményt ad arra, 'hogy nem csupán egy nemzetiség, 
nem is egy nép, hanem Összekötő  kapocsként több nép értékes ha-
gyományát kutassa föl, és 'tegye  közës  kinccsé<.  (T'iszatáj,  1971. szep-
tember; 841.) 

E kialakult 'pozitív vélemény és elismerés a munkában jelentkez ő  
nehézségk  mielőbbi leküzdésére ösztönzi azokat, akik fáradságot,  ál-
dozatot  nem sajnálva,  inemosak  társadalmilag, de személyesen is  el,kö -
telezték magukat a vajdasági magyar irodalom, nyelv és m űvelődés-
történet közkinccsé tételére, az egyetemes magyar kultúra gazdagítá-
sára, a  kletközép-eurápai  népek közös szellemi örökségének tudato-
sítására. Elkoptatott, hangoskodó szólamok helyett munkás hétközna-
pok jelzik a békés 'egymás mellett élés eszméjének megvalósulását. 
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PÁLINKÁS JÓZSEF  

SZA  BÁ  DKA NÉPOKTA TĂSA  (VII.) 
(1687-1790-1868-1918-1941)  

A SZABADKAI ÁLLAMI TANITÓNŐKĚPZŐ  GYAKORLÓISKOLAJA 

A XIX. század megrformált iés, önálló szakiskolává fejesztett 
tanítóképzője feladatát, a tanítók korszerű  kiképzését csak a gyakorló 
népiskola segítségével valósíthatta meg. A tanítói pályára készül ő  
ifjúság a képzőben szerzett elméleti tudását a gyakorlóiskolában sajá-
tította el. A gyakorlóiskola tehát kiegészítette a képz ő  munkáját és 
annak irészévé vált. lppen ezért intézkedett a népoktatási törvény 
úgy, hogy a gyakorlóiskola a képző  igazgatása alatt és azzal egy épü-
letben végezze kettős feladatát: a) valósítsa meg saját tanulóival a 
miztérlum által előírt tantervet, b) vezesse he a tanítóképz ő  tanu-
lóit a gyakorlati tanítás !ismereteibe és a népiskola vezetésébe. 

A törvény nemcsak rendelkezett, 'haiem cselikvésre is késztette 
a kormányt. Húsz állami tanítókpz ő  felállítását irányozta el ő , amit 
a kormánynak kötelezően végre kellett hajtania. Ezeket az állami 
tanítóképzőket a gyakorlóiskolákkal együtt kezdték felépíteni. Azok-
ban a helységekben, ahol a kormány el őirányozta az állami tanító-
képző  felállítását, de Új épületet valami okból kifolyólag nem épít-
hetett, a gyakorlóiskolát a megnyitott állami tanítóképz ő  épületében 
kellett elhelyezni. Ilyen e helyzet Szabadkán, ahol az állami tanító-
ndképezde és gykorl6iskoiája 1871. noven*er 25-én megnyílt, de 
csak 1898ban költözött Újonnan felépített, a modern pedagógia min-
den igényét kielégít ő  impozáns épületébe. 179  Gyakorlóiskolájával addig, 
bárhol is helyezkedett el, mindig egy épületben dolgozott. 

Az állami tanítóképzők és gyakorlóiskolák eltartásáról az állam 
gondoskodott. Ebb ől kifolyólag ezek az iskolák épületeik, felszerelé-
siik, taneszközeik ellátobtsága szempontjából, végül tantestületetk ösz-
szetételével felette álltak a községi és felekezeti iskoláknak. Ez is 
volt a célja a korniánynak, mert ezeket az iskolákat f őleg nemzeti-
ségi területeken helyezték el és alapfeladatuk mellett, hogy növen-
dékeiket korszerűen kiképzett tanítóklká nevei jék, külön feladattal: 
a magyarosítással is megbízták. Ezért kapott lényegében a soknemze-
tiségű  Szabadka is állami tanítónőképzőt és gyakorlóiskolát. 

A jól felszerelt állami tanítóképz ők és gyakorlóiskolák sokban 
hozzájárultak a múlt század második felében a magyar polgári peda-
gógia fejlődéséhez. Ezekiben az iskolákban kezdték a hazai viszo-
nyokra alkalmazni a külföldön már elfogadott haladó pedagógiai 
elveket, az oktatásban a modern didaktikai eljárásc(kat. Nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a gyakorlóiskolák voltak az els ő  kísérleti iskolák 
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Is, ahol a pedagógusok tudatosan törekedtek a nevelési folyamat 
állandó tökéletesítésére, megújítására, a nevelési eredmények javí-
tására. A gyakorlóiskola tehát nemcsak a kipróbált, elfogadott jó 
módszereket adta át a jöv ő  tanítóinak, hanem igyekezett bevezetni 
&ket a' pedagógiai kutatásokba és serkentette alkotó szellemüket. 

Ebből a sokrétű  és nagyfokú pedagógiai jártasságot igényl ő  
munkából a sza'badkaí gyakorlóiskola is alaposan ikivette részét. 

Négyosztályú osztatlan îskIakén.t nyílt meg a gyakorlóiskola, 
Szabadka első  állami népiskolája. Mirvel az ország népiskoláisiak leg-
nagyobb része osztatlan iskolaként dolgozott, a gyakorlóiskoláknak 
a képzős növendékeket gyalkorlati munkájuk elvégzésére kellett el ő -
készíteniük. Ennek az osztatlan típusú iskolának megfelel ően építet-
ték fel e tanyai és falusi elemi iskolák nagy részét és sok városszéli 
iskolát egy, esetleg két tanteremmel. Az egytantermes iskolában rend-
szerint egy tanító egyidej űleg foglalkozott minden osztá'llyal; ezt ne-
vezték osztatlan iskolának. A kéttanteiimes iskolában már két tanító 
tanította a gyermekeket felosztva az ún. résben osztott iskolában. 
Teljesen osztott iskolát, ahol minden osztály külön tanteremmel és 
tainítóviai rendelkezik, századunk elejéig majdnem csak a városokban 
lehet találni. 

Még 1911-ben Is a kormány hivatalos jelentéséb ől az látszik, 
hogy az ország 16 455 elemi iskolájának 63 százaléka, azaz 10 357 
osztatlan. 180  

Felszerelésében a szabadkai gyako ąrlőiskoia más- működése első  
éveiben a város többi népiskolája fölé emelkedett. Igaz, hogy els ő  
bútorzatát a helybeli Iparosok készítették, az iskolai bútoripar fej-
lődésével azonban egyre korszer űbb és a pedagógiai igényeket kielé-
gítő  bútorzattal látja el a minisztérium. Az iskolának megvolt minden 
előírt bútordarabja; ezeket 18984g többször cserélték és újabbakkal 
pótolták. Ebben az évben têpült fel a taniítónékép ő  Új épülete,. ahol 
a gyakorkYískoia egy 16X7  méteres, a modern pedagógia elvei sze-
rint felépített és felszerelt tanteremben kapott helyet. Itt használták 
először a városban a Gönezy—Feiwei-féle kétüléses, a gyermek nagy-
ságához méretezett paddkat, és azokat úgy helyezték, el hegy eiö Ę  
a kisebb méretezésű  padokban ültek a kis elsősök, mögöttük pedig 
nagyság szerint a többi osztály. Bár a város ekkor már sokat 'költött 
reprezentatív népiskolái felszerelésére, de sem a Központi, sem a Ka-
kas iskolában nem alkalmazta a gyermekek nagyságához méretezett 
paďakat. Az iskola tanszereit külön üvegezett szekrényekben helyez-
ték el, a ritkábban hasmálandókat pedig a szertárban. 

Egy 1875-ből származó leltár azt bizonyítja, hogy a gyakorló 
iskola tanszerekben sem szenvedett hiányt. Minden tanuló rendelke-
zett minden előírt tankönyvvel és diákfelszereléssel. Az eredményes 
oktatást a tankönyveken kívül a 22 olvasó fa:iitáb írott és nyomtatott 
betűkkel, 72 falitábla a természetrajz köréb ől, 8 falitábla a fizika 
területéről, 16 különféle Irányú szemléltető  falitábla és négy térkép 
segítette elő . 18 ' Ami esetleg hiányzott azt a tanítónőképző  felszere-
léséből pótolták. Az iskola taneszközökkel való felszerelésére a költ-
ségvetés meghatározott százalékát használta fel az iskolatanács, tekin- 
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tetbe  véve az igazgató és gyakorlóisk.olai tanítón ő  javaslatát. De szár-
mazhatott az ajándékozásból, vagy 'a tanulók munkájából. A minisz-
térium minden évben megajándôkozta az ko1át 'különféle tanszerk-
kel, a kiadöházak pedig különféle 'kiadványaik'kal, vezér- és kézi-
könyvekkel, tanítói  mutatványszámokkal terniékelk újabb kiadásaiból. 
Végül maguk a tanulók is sokban 'hozzájárultak a taneszközök gyara-
pításához: tanítójuk vagy az id ősebb képzősök vezetésével herbáriu-
mokat, talaj- ás vet őmaggyűjteményeket készítettek. 

Ha összehasonlítjuk a gyalko'rióiskola és a legjobban felszerelt 
beltéri fiú'is'kola tanszertárát, ahol »a törvénysza;bta 'tanesáközök nem 
né11külöztetnek, 182  az előny a gya'korlóinkdla javára döl el. 

Külön helyet foglalt el a gyakorlóískola szellemi életének fejl ő-
désében a gyermekkönyvtár, amelyet a tanítónóképz ő  'ifjúsági könyv-
tára keretében már a múlt század nyolcvanas éveinek elején meg-
szerveztek. 311 könyvvel nyitották meg a gyermekkönyvtárat. Gya-
rapítására pedig az 1877. évi 30535. sz. zniniszte ťi rendelet a növen-
dékek beiratási díját s az igazolatlan mulaszbáso'k bü'ntet ő'pénzének 
egy részét kötötte le.' 83  Mivel a gyakorlóiskolába az igazolatlan mu-
lasztásokból vajmi kevés pénz folyt be, a gyermekkönyvtár növelé-
séhez a tanítónőképző  is hozzájárult. A könyvtár évi gyarapodása 
30-35 könyvből állt. 184  

Az ifjúsági ás gyermekikönyvtárak'at a kapitalista társadalom 
hozta létre. A megnövekedett termelésben olyan termel őkre volt szük-
sége, akik rendelkeztek az is3neretk n -ńni'mumávai. Ezt a minimumot 
alapjában az elemi iskola nyújtotta, kiegészítve azt jól ismert Világ-
nézeti, elisősoiban vallásos neveléssel, ás munkája támogatására a 
könyv segítségét vette igénybe. A legszélesebb néprétegek, akikb ő ' 
a termelők zöme kerül ki, csak elemi 'iskolai műveltséggel rendel-
keznek, ami viszont nem elégíti ki az állandóan fejl ődő  termelés 
ismeretszükségletét. Hogy ezeknek a szükséges ismereteknek a töme-
gek birtokosaivá váljanak, az iskoláskoron túli önm űvelés igényeit 
kell bennük kifejleszteni. Ezt már az elemi iskolának kell megalapoz-
nia az olvasási igények megszokásának kialakításával. 

Ezek 'az ifjúsági ás gyermekkönyvtárak tehát az uralkodó osztá-
lyok, a szellemi élet, majd a művelt polgárság nevelését szolgálták, 
annak az oktatási intézménynek a céljai szerint, amelyhez kapcso-
lódtak, egy természetszer űen szűk körben, magas színvonalon ter-
jesztve az idŐk folyamán speciaIizál ődó ismereteket. 185  

A gyakorlói'skola könyvtára is átélte fejl ődésében, minőségi vál-
tozásában azokat a kezdeti nehézségeket, amelyeken a hozzá hasonlók 
is átestek. Megszervezőjének Hahn Róza gyakorlóiskolai tanhtón ő t 
tekintjük, aki az iskolát 1871-1903-ig, vagyis harminckét éven át 
megszakítás nélkül vezette ás sokrét ű  tanítói tevékenységével a gya-
korlóisko'la tekintélyét felemelte, 'köiiyvtárát pedig nagy pedagógiai 
felkészültségével olyanná tette, amilyennek annak lennie kellett. Maga 
is tollforgató ember lévén, felismerte a gyermekkönyivt& jelent ő-
ségét a nevelésben és megkezdte annak szervezését. Anyagi gondok-
kal, mint ahogy az legtöbb helyen volt, nem kellett küsziködnie. Ne-
hézségei inkább a fejletlen magyar gyermekirodalom hiányosságából 
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eredtek. Szegény volt még a múlt század nyolcvanas éveinek magyar 
nyelvű  gyermekirodalma. »A világirodalom már klasszikussá vált, 
néhány jó-rosszul lefordított alkotása mellett alig állt rendelkezésre 
néhány szísivoialns hazai termés ű  mű .< A hazai szerz ők közül Kriza 
János Vadrózsái, Jókai elbeszélései, Pet őfi és Arany verseskötetei 
emelkedtek ki. Ezenkívül a Vasárnapi Könyvtár, a Falusi Könyvtár, 
Kis Nemzeti Múzeum kiadványai szerepeltdk, míg a külföldiek közül 
Hoďfmasm, Schmledt Kristóf, Salzmann, néhány Verne-kötet, Robin-
son,  Münchausen  báró  kalandjai, Pesta1ozi Lénárt és Gertrv4ja. 

A sorozatok kiadványairiak nevelget ő , moralizáló elbeszélései 
nem voltak közkedveltek a gyermekolvasók között. Nehéz volt ebben 
a szegényes irodalomban a gyermek érdekl ődését lekötő  jót meg-
találni. A fordításcikban jelentkeztek a »magyarosító« törekvések, 
amelyeket a nyolcvanas-kilencvenes években Aldor Imre és Lázár 
Gyula történelmi jeliemrajzailk'ban a sovinizmus szintjére emeltek. 
A kilencvenes években hallatszottak olyan hangok is a nemzeti neve-
lés nagy felbuzdulásáiban, hogy a külföldi Ifjúsági Irodalmat el kell 
utasítani, hogy legalább is át kell dolgozni úgy, hogy pl. Gvimm és 
Andersen meséit magyaros nevekkel, magyaros nyelvvel és fordula-
tcÝkkal kelt a gyermekek kezébe adni. 

A gyermekkönyvtárak fejl ődésének első  szakaszára az egyéni 
kezdeményezés jellemző , míg az 1896-ban megtartott Második Orszá-
gos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson már felvetődik az olvasás 
és a könyvtár pedagógiai funkciójának megfogalmazása és jelentkezik 
a 'könyvtárak központi szervezésének igénye. 

Fordulópontot az ifjúsági és gyermekkönyvtárak továbbfejl ődé-
sében az 1902. évi közoktatásügyi miniszteri intézkedés jelentett, 
amellyel megkezdődött azok központi szervezése. 'Megalakult a Nép-
iskolai Ifjúsági Könyvtárakat Intéz ő  Bizottság, amely a minisztérium 
által jóváhagyott lifjúsági könyvjegyzék alapján az ország valamennyi 
állami népiskolájában ás az államsegélyben részesül ő  községi népisko-
lákban egységesen szervezi az ifjúsági könyvtárakat. 

Ennek a bizottságnak volt a feladata, hogy az ifjúsági könyv-
tárak hivatalos känyvjegyzékébe csak az általa felülvizsgált, kiérté-
kelt és ajánlásra javasolt könyveket foglalja be ás a közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyásával a Hivatalos Közlönyben id őről időre köz-
zétegye. Az iskolák csak ennek a jegyzéknek az alapján gyarapíthat-
ják könyvtáraikat. Egy 1908. évi minisztert rendelet alapján nagy 
tisztogatásra került sor a népiskolai könyvtárakban. Kiselejtezték a 
hivatalos könyvjegyzékbe be nem jegyzett műveket. Ugyanakkor az 
1908. évi 45. tc. 50 filléres beiratási díjat állapított meg minden 
egyes - eťíől lel nem mentett - tanuló után az ifjúsági és tanítói 
könyvtár javára. Ezért kellett a szabadkai állanti tanítón őképezde 
költségvetéséből pótolni az ifjúsági könyvtári alapot, mert a gyakorló-
i•ko}a kisszámú növen'dékeia-iek beiratási díjából alig tellett volna a 
jegyzékben megjelenő  Új könyvekre. Előre kell bocsátani, hegy az 
ifjúsági könyvek igen olosók voltak. 

A gyakorlóiskolában tehát az 1877. évi niniszteri rendelet alap-
ján szervezték meg a népiskolai könyvtárat a nyolcvanas évek elején 
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ás ezzel jóval megel őzték a város tiYbbi népiskoláját. Habn tanítón ő  
hozzáértésének és lelkiismeretes munkájának kösörhe&en, az 1908. 
évi nagy könyvtártisztogatás nem okozott nagyobb gondot utódjának, 
mert a könyvek összetétele nagyjából megfelelt a hivatalos könyvjegy-
zék követelményeinek ás alig kellett néhány könyvet kiselejtezni. 

Ekkor már bővelkedett a gyakorlóiskola könyvtára Móra Ferenc, 
Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Gaál Mózes, a ma-
gyar ifjúsági irodalom minőségi és mennyiségi változását jelent ő  mű-
veivel. Ezek mellett persze ott voltak a külföldi Ifjúsági irodalom 'kép-
viselői is. 1901-ig Habn tanítón ő  - az iskola igazgatójával egyetértés-
ben - Inkább a leányokat érdekl ő  műviekkel gazdagította a könyvtárat. 
Ebben az évben vezették be a gyakorlóiskolában az V. és VI. osztályt, 
ás a leányokon kívül fiúkat Is beírtak. A könyvtár összetétele tehát 
ilyen irányban  is megváltozott. Egyre több, fiúkat érdekl ő  mű  kapott 
helyet a könyvtár polcain, de az iskola hiányos könyvjegyzékében May 
Károly művei nem szerepeinek. Ez is bizonyítéka annak a megállapí-
tásnak, hogy a könyvtár jó irányítás mellett fejl ődött. 

A gyakorlóiskola könyvtára igen népszer ű  és látogatott sarka 
volt az intézetnek, mert a népiskola tanulói mellett a képz ős növendé-
kek is szívesen időztok ott szabad óráikban. Itt ismerkedtek meg a 
könyvtár szervezésével, vezetésével s f őleg a gyermekirodalonunal. Mi-
vel az elemi iskola feladati közé tartozott az olvasási igények megszo-
kásának kialakítása, a gyakorlióiskolai tanulók tanítón őjük irányítása 
mellett sokat olvastak, amir ől - főleg a nyelvi órákon - be is szá-
moltak. 

Nagy fogyatékossága a népiskolai könyvtáraknak, ami ugyan jel-
lemző  a dualizmus közoktatásügyi politikájára, hogy a könyvjegyzé-
kekben alig akadtak gyer'mekszinten megírt, a természettudományokat 
népszerűsítő  könyvk. 

Szervezetileg a gyakorlóiskola tehát a tanítón őképzőhöz tartozott 
és 1901-ig négyosztályú osztatlan iskolaként működött; ekkor hatosz-
tályúra emelték. A népiskolák V. ás VI. osztályának megnyitását a 
megváltozott gazdasági viszonyok tették szükségessé. A fejl ődő  kapi-
talizmus nem elégedett meg a négyosztályú népiskolák nyújtotta isme-
retekkel. Ki kellett őket bővtiterii. Ezt pedig a hatosztályú mindennapi 
iskola és az azt követő  kötelező  ismétlőiskola újjászervezésével lehe-
tett csak elérni. 

1906-ban nyitották meg a gyakorlóiskolában a gazdasági ismétl ő-
iskolát azoknak a ieánygyermekekneik a részére, akik sikeresen elvé-
gezték a mindennapi elemi iskolát és nem folytatták tanulmányaikat 
a felsőbb iskolákban, illetve nem helyezkedtek el az iparban Vagy ke-
reskedelemben. 

Az ismétlőiskolát már a népoktatási törvény előírta. Mivel az is-
métlőiskolák megszervezése a kilencvenes évekig nem járt eredmény-
nyel, 1896-ban a közoktatásügyi miniszter, egyetértve a földm űvelés-
ügyi miniszterrel, az ismétlőiskolákat gazdasági irányban újjászervez-
te."" Bizonyosan meggyorsította ezt az intézkedést a gazdasági élet 
igényi mellett a második Országos ás Egyetemes Taszügyi Kongresszu-
son elhangzott, az ismétl őiskolákra vonatkozó vitaanyag, amely hatá 
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rozottan  követeli emek  az ikolatípusnak az. újjászervezését és bem-
dítását. 187  Mégis hosszú idő  kellett beindulásához. 

A gazdasági ismétlő  népiskolák szervezési szabályzatát és tan-
tervét 1902-ben hozta meg a minisztérium Szervezet és tanterv  címen. 
A tanterv meghatározta a gazdasági isrnétl őiskol.a célját és feladatát: 
»A gazdasági népiskola célja és feladata a 13-15 éves, mindkét nem-
beli tanulókat eddigi ismereteikben való meger ősítésük és továbbkép-
zésük mellett a gazdaság egyes ágaiban Oly mértékben begyakoro]ni, 
hegy a fiók mint leendő  földművesek, okazerűleg kezelhessék birto-
kaikat, vagy mint gazdasági munkások keresetkpességüket fokozzák; 
a leányok pedig mint jöveii'dő  gazdasszonyok és családanyák a munka-
körükbe eső  gazdasági ágakbamn és háztartásban megkívántató tudni-
valókkal megismerkedjenek s a főbb teendőket elsajátítsák.* 

Kééleképpen  szervezhet ő  meg a gazdasági népiskola: a) mind 
kisebb fokozatú, b) mint önálló gazdasági népiskola. Szabadkán a ki-
sebb fökozatű  gazdasági ismétlőiskolákat szervezték meg, s így a gya-
korlóiskola mellett is ez a típus m űködött. 

A gazdasági ismétiJőiskola tantervét úgy állapították meg, hogy 
tályból állt. Előkészítő  osztályt azoknak a tanköteleseknek a számára 
kellett szervezni, akik nem tudnak annyira írni, olvasni és számolni, 
amennyi szükséges ahhoz, hogy az L osztály tantárgyalt sikeresen hall-
gathassák, vagyis azok számára, akik nem végezték el eredményesen a 
mindennapi hatosztályú iskolát. A szorgalmi id ő  az iskolában legalább 
nyolc hónap. A tanítás november 1-én kezdődik és márois.is végéig tart; 
a téli hónapokban hetente egy egész vagy két félnapon 7 órát kel] 
megtartani a tóbbi hónapban heti egy félnapon pedig 5 órát. A közis-
mereti tárgyakat a hét valamelyik napján kellett tanítani míg a hit-
tant áttehették vasárnapra is. A gazdasági ismétl őiskoiákban a tanítási 
nyelv a magyar. 

A gazdasági ismétlőiskola tantervét úgy állapították meg, hogy 
a tanítás súlypontja a gazdasági tárgyak tanítására és a gyakorlati 
oktatásra essék. A gyakorlati cél elérése végett minden gazdasági is-
métlőiskola részére - a miniszteri tanterv mellett - a helyi visznyok 
figyelembevételével helyi tantervet is kellett készíteni, amelyet a tan-
felügyelő  hagyott jóvá. 

A tanterv a tanítás anyagát felosztotta: 1. hit- és erköicsta:nra; 
2. gazdasági tárgyakra: talajismertet és általános növénytermelés, rét-
művelés és lege]mőgor2idozás, állattenyésztés (baronzíi-, méh-, selyem-
hernyó- és haltenyésztés), temjgazdaság, kertészet, szöl őmúvelés és bo-
rászat, erdőkezelés, háztartásban, kisgazdaságok berendezése, gazdasági 
számvitel, gazdasági építkezés, gazdasági törvények és szövetkezeti 
ügy, háipar, n ői kéziimmka; 3. közismereti tárgyak: a) olvasás, írás 
fogalmazás, b) hazai föidrjz, történelem és alkotmányban, c) számtan, 
mértan, d) egészségtan, csecsem őápolás, e) természettudományok 
elemei. 

E bőséges tananyagban sehol sincs szó a mez őgazdasági gépek 
megismeréséről, amelyekkel a század elején már kellene foglalkozni, 
hiszen az iskola a jövőbe néz, a jövőre 1észíti elő  tazimulódt. 
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A gazdasági iskolák eltartását és tanítóik ellátását áz 1907. évi 
22. t. c. rendezte. Szabályozta a tanulók létszámát, el őtrba a gyakor-
lati tanításhoz szükséges földterületet és a kötele ő  beruházásokat, 
rendezte a tanulás kötelezettségét, a tanítók kulon képzettségét és 
státusát. 

Nem tanlîtihaîtot•t  a gazdasági  isrntlőjjsk1o1ájhaIn  minden népiskolai 
tanító, csak az, aki elegett tett a törvényes el őírásoknsk. Ideiglenesen 
gazdasági népiskolai tanítási jogositást a királyi tanfelügyel ő  kiadha-
tott, de az Ilyen tanító, tanítón ő  két év alatt köteles megszerezni a 
törvényben előírt képe'siťést. Természetes, hogy a gazdasági ismétl ő-
iskolában végzett irnmikáért külön díjazás járt, s hogy azt beleszámí- 
tották  a  nyugdfjala'pa.  

A törvény a tardtó- és tanítór ődcép ő'ket - jellegkülönbség nél-
kül - kötelezte a gazdasági gyakorlati kiiképzésre alkalmas szaktaná-
rok és szaktanárnők beállítására. 

Gyakorlóiskolánkban  a gazdasági ismétlőiskolát fokozatosan nyi-
tották meg. 1906-ban nyílt meg az I. osztály. Előkészítő  osztályt nem 
nyitottak, mert a tanulók - csak leányok - a gyakorlóiskola VI. 
osztályának beď jezése után jelentkeztek. Számuk sohasem volt nagy; 
például az 1907-8. tanévf&en az I. osztályban 5 beírt tanuló hallgatta 
az előadásokat, a II. osztályban 11.188  Ha figyelembe vesszük, hogy a 
gyakorlóiskola növendékeinek nagy része folytatta tanulmányait a fel-
őbb iskolákban, Vagy elhelyezkedett az iparban, illetve kereskede-

lemiben, akkor ez a létszám elfogadható. 

A gyakorlóiskola mellett működő  gazdasági ismétlőiskola mun-
káját nem lehet elválasztani a tanítáképz ő  gazdasági gyakorlatokra 
irányuló mukájátó1. Itt már a harmadéves képz ősök, bár a gazdaság-
tan csak a IV. osztályban kötelez ő  tantárgy, megkezdték a gazdasz-
szonýkodást ős felváltva foglalkoztak a kanyhában, ohol az intézet 
gazdasszonya és a szakácsn ő  irányítása mellett ismeťkedtek a háztar-
tástan alapfogalmaival. Ezt az elsajátított gyakorlati murkát követte 
a IV. osztályban kötelező  elméleti felkészülés a háztartás minden tud-
nivalójára. Ősszel a téliirevalók befőzése, előkészítése, mint például 
uborkasavainyítáis, lokvárfőzés, tarhonyakészítés, a disznóvágási műve-
letek, szappanfőzés stb. Tavasszal a kert földjének veteményezésre 
való előkészítése, felosztása, melegágyikészítés, vet őmagok előkészítése, 
virágok keelésie stb. Nem maradt el a lakáház rendibentartása sem, 
ahol az ablaktisztítástól a nagymo-sásig minden tennivalóra el őkészí-
tették  a növendékeket. Külön oktatták őket az egészségügyi teend ők 
előkészítésére, csecsem őá,poiásra. Végül a gazdasági udvar életével is-
merkedtek meg, ahol a baromfiállomány gondozáisát gyakorolták. 

Ugyanezeket a feladatokat végezték a gazdasági  ismétlőislkola  ta-
nulói is a vezető  szaktanárnő  és hospitáló képz ősök irányítása mellett 
a téli hónapokban szerda és szombat délután, a lnyári hónapokban szer-
dán délután. A téli hónapokban az elméleti és közismereti tárgyak 
anyagát dolgozták fel, a nyári hónapokban inikább gyakorlati munkát 
végeztek. 189  Sokat tartózkodtak az ismétl őiskolai tanulóleányok az isko-
la konyhájában is, hogy ellessék a f őzés titkait. - 
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Hasznuk volt a gazdasági ismétlőiskola működéséből a képzős 
tanulóknak is, mert megismcslkedhettok szervezésével, vezetésével és 
tantervével. 

1906. március 8-án újabb niuokaterülettel b ővült a gyakorlóiskola 
tevékenysége. Ezen a napon kezdte meg m űködését a gyakorlóiskola 
mellett felállított leányifjúsági egyesület) 9°  

Az ifjúsági egyesületek gondolata már 1823-bari hivatalos formát 
öltött, 'anúkr a közoktatásügyi miniszter rendelebileg hívta fel a kir. 
tanfelügyelők figyelmét, hogy az iskolaköteles korból kinőtt ifjúság 
részére, főleg a magyar nyelvtanítás ápolása végett, alakítsanak ifjú-
sági egyesületeket, els ősorban az állami iskoláikkal kapcsolatban. Meg-
szervezésük azonban csak századunk elején kezd ődött. 1902-ben és 
1903-bari újabb miniszteri rendeletek sürgették felállításukat és az álla-
mi népikoláik számára Utasítás címen szervezeti szabályzatot adtak 
ki. A szbályzat 103. szakasza szervezésül ől a következőket írja: 
Minthogy az elemi népiek olából a 15. életévük betöltése után kilép ő  

ifjaknak úgy hazafias és valláserkölcsi, valamint f őleg a nem magyar 
ajkú lakosság között az iskolában elsajátított magyar beszéd további 
begyakorlására az ifjúsági egyesületek nagy szolgálatot tesznek, ameny-
nyiben a helyi viszonyok lehet ővé teszik az igazgató tanító tanítótársa-
ival váilvetvev, ilyen ifjúsági egyesületeket alakít és abban az ifjúság 
továbbképzését előmozdítja« 

Az utasítás az egyesületek f ő  célját abban jelölte meg, hegy ápol-
ják az ifjúság értelmi körébe illesked ő  népszerű  előadások és felolva-
sások által f őleg a hazafias szellemet és eiikölcsi életet, terjesszék a 
közhasznú ismereteket népszer ű  módon, tehát egyszerű  és világos for-
mában. 191  

E magasztos hangú célkit űzés mögött egész más rejlett. Mint 
ahogy az ismétlőiskolával kapcsolatban Is hatásozottan kimondta az 
utasítás, hogy a tanítási nyelv csak magyar nyelv, itt is a magyar 
nyelvismeret továhbfejiesztését t űzte ki a kormányzat, hangsúlyozva 
annak szükségességét a nemzetiségi területeken. Tehát az egyik cél a 
magyarosítás mindenáron. A másik célja az ifjúság ilyen egyesületekbe 
való tömörítésénelç pedig az, hogy a kormányzat vissza akarta tartani 
a munkásifjúságot az egyre jobban erősödő  és a munkásság között 
gyorsan terjedő  szocialista eszmékt ől. Világosan látszik ez az ifjúsági 
egyesületekre vonatkozó 1902. évi 21.015 sz. rendelet egyik mondatá-
ból: «Az ifjúsági egyesület köréb ől minden felekezeti avagy politikai 
kérdés, még a legcsekélyebb vonatkozásaiban is szigorúan kizáran 
dó» 92  Az ifjúság ne politizáljon, bízza azt a kormányzatra. 

Szervezetileg az ifjúsági egyesületeket a tagság a választmány és 
a tisztviselők képezték. A választmány és a tisztviselői kar 10-15 
tagból áll. Az egyesületi atyák, illetve ha az egyesületnek n őtagjai is 
vannak, az egyesületi anyák száma 5. TisztVisel ők: igazgató, elnök, al-
elnök, jegyző , pénztáros és könyvtáros. Az egyesület tagjai lehetnek 
rendes, pártoló és alapító tagok. Rendes tagok a 15. életévüket betöl-
tött ifjak 21 éves korukig, vagy leányok, pártoló tagok akik három 
éven át két koronát, alapító tagok pedig azok, akik egyszersminden-
korra húsz koronát fizetnek tagsági díj fejében. 
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A gyaikorlóiakola mellett megszervezett leányifjúsági egyesület az 
1903. évi 41.816 sz. miniszteri rendelet alapján kezdte meg m űködését. 
Munkájában - a gyakorlóiskola tanítón őjén kívül - az intézet igaz-
gatója, tanári kara, valamint a harmad- és negyedéves növendékek 
vettek részt Az intézet Igazgatón ője és a gyakorlóiskolai tanítónő  mint 
egyesületi anyák a vezet őséggel inkább a szervezési munkálatokban 
vették ki részüket a tanárok ismeretterjeszt ő  előajdásaikkal kapcsolód-
tak be az egyesületbe, amely már megalakulásának évében 75 tagot 
számlált. Az egyesület tagsága rövid id ő  alatt megnövekedett, úgyhogy 
működésének első  évét már 4 alapító, 64 pártoló és 161 rendes taggal 
zárta. A tagság f őleg azokból a leányokból alakult ki, akik szociális 
helyzetüknél fogva nem tanulhattak tovább a felsőbb iskolákban, de 
a tudomány és az újabb ismeretek vonzották Őket. Képzős tanulókat 
nem vettek fel, a tagok azonban szívesen együttm űködtek velük vasár-
nap délutáni összejöveteleiken. Egyesületi munkájuk tartalmát a veze-
tőség által kidolgozott terv szerint valósították meg november 1-t ől 
május utolsó vasárnapjávai. ibezárólag. A téli hónapokban hetente két-
szer jöttek össze a gyakorlóiskola tantermében, márciustól május vé-
géig pedig vasárnap délután. 

Osszejöveteleket  a tanítóképző  harmadik és negyedik osztályos 
növendékei vezették, akik így ismeTkedtek meg az egyesületi élet irá-
nyításával, tartalmának megtervezésével. Ezeken a délutáni találkozó-
kon részleteket olvastak fel a szépirodalomból, majd megvitatták azo-
kat, előadásokat hallgattak történelemb ől, földrajzból, természettudo-
mányokból, amelyeket szavalatokkal, karénekkel egészítettek ki. Itt 
készítették el a nagyközönségnek szánt rendezvényeiket. Ilyen el őadá-
sokat évente öböt-hatot tartottak. Munkájiuk folyamán énekkart, szíti-
játszó csoportot szerveztek, hogy rendezvényeiket színvonalasabbá te-
gyék. A komoly munkán kívül jutott idő  szórakozásra is, amelybe be-
vonták a képzős leányokat is. Igy próbálgatták felszabadítani és egy-
máshoz közelebb hozni a dolgozó és tanulóifjúságot. 

Az ifjúsági egyesület május utolsó vasárnapján tartotta záróün-
nepélyét a nagyszámú meghívott közönség előtt. Ekkor jutohnazták 
meg dicsérő  dklevéllel, 'könyvekkel az egyesületi munkában 'kitűnt ta-
gokat. Meg kell jegyezni, hogy az egyesület nyilvános rendezvényei 
népszerűek voltak a városban és anyagilag sokban hozzájárultak az 
egyesület kötiségvetéséhez. Reridezvénýeikeri belép őj'egyoket ugyan 
nem árusítottaik, de az önkéntes adományok elfogadását a szétküldött 
meghívókon jelezték. 

Az évek folyamán az egyesület tagsága változott, de annyira So-
hasem csökkent le, hogy munkáját ne folytathatta volna. Az I. világ-
háború kitörésének évében, 1914. novemberében a leányifjúsági egye-
sület nem kezdhette meg megszokott munkáját és többé nem is foly-
tathatta. 

Szervezetileg a gyakorlóiskola feladatköre az I. világháború bef-
jezéséig tovább nem b ővült. 

A gyakorlóiskolát a minisztérium által kinevezett gyakorlóiskolai 
tanítónő  vezette a tanítón őképző  igazgatójának irányításával. Egyen-
jogú tagja volt a tanítóképz ő  tantestületének és részt vett annak min- 
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den  munkájában. Heti óraszáma 32. A gazdasági ismétl őiskola muká-
jában nem kellett részt vennie, mert a tanítónöképz ő  rendelkezett Ilyen 
képesítésű  szakemberrel. 

A népiskolai törvény nem említi az osztatlan iskolát, de a nép-
Iskolai tanterveket már egytanítós, kéttanítós, végül hattanítós isko-
lákra állították össze. A gyakorlóiskolák tanterve azonos a többi nép-
iskola tantervével. Szabadkán csak annyiban különbözött a helyi nép-
iskoláktól, hogy 1899-ig heti egy órában a nagyszámú és otthon néme-
tül beszélő  zsidó gyermekek végett beiktatták .a német 'nyelv tanítását. 

Hogy hány órát fordított a tanító a tantervhen el őírt egyes tan-
tárgyak tanítására, a tanterv óratervéb ől látható. 

Az egy tanítóval rendelkez ő  népiskola általános óraterve 
az 1868. 38. és 1879. 18. t. c. értelmében 

A. 	tanító 	 I o 

Tantárgyak 	 I. 11.111.1V. 	V. vI 	. • 

osztály 

együtt 	együtt 	együtt 

Hit- és erkölestan I 1 1 1 1 1 

Beszéd- és értelemgyakorlat 
s magyar nyelvtanítás 1 4 2 2 2 2 9 
Irás  és olvasás 
anya- és magyar nyelven 2 2 2 2 2 2 8 

Anyanyelv - -  2 2 - -  2 

Szám- és mértan 1 2 2 2 1 1 6 
Földrajz,  történelem és 
alkotmánytan - - - -  2 2 2 

Természettudomány - - - -  1 1 1 

nklés  1 1 1 1 1 1 2 

Testnevelés 1 1 1 1 1 1 2 

Gazdasági és kertészeti Nyáron szerda és szombat 
gyakorlatok - -  délutánokon 

Az osztály óráinak összege a 
tanítóval  (e mellett magánosan 
dolgoznak a tanítás ideje alatt) 7 11 11 11 11 11 32 

A tanító heti óraszámát a következ őképpen kapjuk meg: 

A hittanórák számát nem számítjuk a tanító heti óráinak a szá-
mába. 

Az I. és II. osztály óraszámát összeadjiuk és ehhez hozzáadjuk a 
többi osztály egyes tantárgyainak összevont óraszámát, Pl.  írás 
és olvasás anya és magyar nyelven: az I. és II. osztályok heti 
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óraszáma 4, a többi osztályé együttvéve 8, de ennek csak a felét 
vesszük, mert egyidej űleg tanítja a két-két osztályban a tantár-
gyat. Tehát 4+4=8. 

c) Pnekból és testuev'el&b ől 3 osztállyal dolgoztk a tanító egyidej ű-
leg, így a heti hat órából csak kett őt keU neki megtartani. 

Az óraterv az 1879. évi 18. tövénycikkel bevezetett hivatalos 
magyarosítás koncepcióját alapozta meg a népkola tantervében. A 
tanterv a tanítás központjául az anyanyelvet tette meg, mellyel kap-
csolatban meg kell tanítani a magyar nyelvet. A bemutatott óraterv 
szerint az egytanítós osztatlan iskolában a tanító heti 32 órájából 19 
órát foglalkozik az anya- és magyar nyelv tanításával. Ugyanakkor a 
számtan és mértan csak heti 6 óráját, a természettudományok viszont 
csak heti egy óráját veszik igénybe. 

Az 1879. évi tanterv alapállása tehát az, hogy az anyanyelvvel 
való kapcsolatban a magyar nyelvet annyira meg kell tanítani a nem-
zetiségi iskolában, »hogy azon a gyermek akár eredeti gondolatait, akár 
figyelmeztetés útján szerzett ismereteit tisztán ki tudja fejezni."' A 
tanterv e kitételével kezdődött el a hivatalos magyarosítás, a magyar 
nyelv kötelező  tanítása az ország minden népiskolájában. 

Bár az 1879. évi tanterv óratervéb ől világosan látszik, hogy a 
magyar nyelv tanítása a nemzetiségi iskolákban az anyanyelv rová-
sára megy, a nacionalizmus és sovinizmus útját követ ő  kulturális poli-
ti'kusok ezzel sem elégedtek meg. Bírálták és szemfényvesztésnek ne-
vezték az 1879. évi tantervet. A népoktatók negyedik egyetemes gy ű-
lésén, 1890ben azt követelték, hegy a magyar nyelvet a nem magyar 
ajkú iskolákban már az L osztályban kell tanítani, és minden tantárgy 
szolgáljon eszközül a magyaros gondolkodás és beszéd gyakorlására; a 
tanító működését hassa át a magyar szellem. Az 1896-ban megtartott 
ötödik egyetemes tanítógyűlés állásfoglalás a magyarosítás ügyében 
minden eddigi elképzelést felülmúlt. Elégedetlenségüket fejezik ki az 
1879. évi tantervvel szemben és állítják, hogy annak alapján a tanulók 
nem tanulnak meg magyarul beszélni. Kezdjenek hozzá már az óvo-
dákban a nem magyar ajkú gyermekek magyar nyelvi tanításához. 
Ahol ennek eredményeként a népisko].ába lép ő  gyermekek csakugyan 
beszélnek magyarul, ott a népiskola minden tárgyát tanítsák magyarul. 
H.atározatalkban odáig mennek, hogy kimondják: ez legyen az I. osz-
tály egyedüli feladata, és attól akkor sem szabad elállni, ha e miatt 
a tantervi anyag egyéb részeit elhanyagolják. Csak a IMl . osztályban 
kezdjenek a gyermekek saját anyanyelvükön tanulni, de itt is csak a 
délutáni órákban. Külön határozat emeli ki a tanító szerepét:  »...  a 
magyar nyelv sikeres tanítása csak a hazafias, magyarul is érz ő  és 
gondolkodó tanítók által eszközöbhet ő . 19' A magyar nyelv erőszakos 
terjesztésének érdekében a nemzetiségi iskolák bezárásáig is elmennek 
követeléseikhen. Szabadkán a bunyevác nyelvet már el őbb kitiltották 
a város népiskoláiból, vagyis az addig működő  bunyevác nyelvű  isko-
lákat a kilencvenes évek elején bezárták. 

Az előírt tantervet a tanító valósította meg. Hogyan és milyen 
módszerekkel végezte el feladatát, azt képessége, felkészültsége és rá- 
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termettsége határozta meg. Annyi bizonyos, hogy a gyakolóiskoláikba 
rendszerint a legképzettebb tanítókat nevezte ki a minisztérium, és a 
kedvezőbb viszonyok között jobb eredményeket is értek el tanulóikkal. 
Mégsem mondható el azonban, hogy a gyakorlóiskolai tanítók pedagó-
giai és didakťikai felkészültségükkel minden esetben kielégítették a 
haladó pedagógia igényeit ‚hiszen a legtöbben közöttük a régi kétéves 
tanítóképzőt végeztek el és az nem sokban tért el a Felbiger-féle vagy 
sagani módszertől, »mely bonyolult és formális fogások elsajátítását 
követelte meg elsősorban a tanít6jelöitektől. 95  A fejletlen magyar pe-
dagógia akkor még nem adhatott többet. Megalapozói ezekben az évek-
ben járták a fejlettebb külföldi islkolaközpontdkat, ahol Pestalozzi, 
Diesterweg, Dittes és a többi ismert pedagógus miunkáiból szerzett ta-
pasztalataikat alkalmazták a hazai viszonyokra. A kibontakozó magyar 
pedagógia központjává a budai tanítóképző  - Budai Pedagógium - 
vált. Ebben az intézetben fejtettek ki tevékenységüket a magyar peda-
gógia magalapozói. Innen sugárzott ki az ország különböz ő  részeiben 
működő  tanító:képz őkbe a Comenius—iPestalozzi--Diesterweg—Dittes 
demokratikus népoktatási vonal azzal, hogy ellesúlyozza a Herbart és 
főleg Ziller hatására a magyar oktatásban is helyet keres ő  forma-
lizmust. 

Az önálló magyar közoktatásügy megalapozói a pestalozziánus és 
diestertvegi demokratJikus hagyományok irányvonalával igyekeztek fel-
számolni a iégi iskolát feudális maradványaival. Törekvéseik nem hoz-
ták meg a várt eredményeket. A demokratikus népoktatás, jóllehet 
csak a polgári demokratizmus szellemében igyekeztek a népoktatást 
felszabadítani a benne mutatkozó feudális maradványoktól, az Eötvöst 
követő  kulturális politikusok szemében túl radikäiis volt. Diest.erweg 
pedagógiájának antifeudális, demokratikus, a társadalmi haladás el ő -
térbe helyezett tartalma és Dittes egyházellenes nézetei az oktatásban 
ellenszenvet váltottak ki a sajátos fejl ődésű  magyar társadalom vezet ő  
rétegeiben, különösen a közoktatásügyi vezet ők között. Céljai'knak job-
ban megfelelt Herbart konzervatív, reaikciós világnézetekre épült, a 
porosz feudokapitalizmust védelmez ő  pedagógiai rendszere. Átmeneti-
leg így a berbarti tanok kerülték a magyar pedagógiá ĺban hatalomra. 196  

A heiibarti pedagógiát a magyar pedagógusok egy része átvette, 
a század végén egyesek már korszer űsítették, majd újabb pedagógiai 
eszméket kezdtek követni. 

Századunk elején több magyar pedagógiai munka és szaklap lá-
tott napvilágot, az oktatásban azonban továbbra is mutatkoznak a régi 
iskola feudális maradványai. Még nem jutott el a magyar pedagógia 
arra a fokra, hogy az ifjúság nevelésében minden téren a polgári ha-
l-adást támogasa. Ekkor még nem juthattak szóhoz a polgári haladást 
követő  pedagógusök, és nem jelölhették ki az ektatásban azokat a radi-
kális tennivalókat, amelyekkel megteremthették volna az önálló ma-
gyar népoktatás haladó polgári szellem ű  népiskoláját. Az iskola szel-
lemét a kiváltságosok érdekei határozták meg és a század eleji népne 
velés legfőbb feladatát a nacionális és valláserkölcsi nevelésben látták. 

A régi iskolát feudális maradványaival az egyház védelmezte. A 
felekezeti iskolákra ólomsúllyal nehezedik rá a papi belolyãs, 11  ami az 
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állami népiskolákban is erősödik. A magyar kulturális politikusok még 
a század elején sem akarják belátni, hogy a magyar nevelésügy csak 
úgy szabadulhat feleudáli's maradványaitól, ha fedzárkózik a nyugat-
eurpai haladó polgári nevelési törekvésekhez. 

A gyakorlóiskola együtt élt és fejlődött ezekkel a pedagógiai 
áramiatokkal. Vezetője, Ha'h Róza hosszú pályafutása alatt szorosan 
együt űkËdöjt az Intézet pedagógia szakos tanáraival, akik között 
számos kiváló szakeíber volt. Azonkívül állandó kapcsolatot tartott 
fenn a Budai P•edagógium haladó tanájrairval és iskolájában alkalmazta 
a nevelésben és oktatásban helyet kapott új nézeteiket. ţrásai'ban, pe-
dagógiai értekezleteiben bátran kiállt a haladó polgári pedagógiai elvek 
mellett, és pályafutása végéig alapjában a pestalozziánus és diester-
wegi irányt követte. A k'pzős növendékeket, ahogy azt a tanterv meg 
is követelte, munkatársaival együtt gyakorlatilag bevezette minden 
újonnan megismert és alkalmazott módszeres eljárásba, amelyet maga 
is nagy érdeklődéssel kísért a szakirodalomban. Sohasem átallotta azon-
ban kimondani véleményét egy-egy újabb diidaiktikai eljárásról, akár 
tetszett neki, akár nem. Nem volt híve a túlfűtött nemzetieskedésnek, 
elítélte a nacionalizmust és slovinizmust És bátran szembeszállt az egy-
házi zaklatásokkal, melyeknek iskolája, mint a város egyetlen állami 
népiskolája, állandó célpontja volt. 

A gyakorlóijskola megnyitása éveiben - a helyi katolikus papság 
támadásai miatt - nem élvezte az egyház befolyása alatt álló szül ők 
bizalmát. Kevesen is adták gy ąrmeküke't a buzgó katolikus szül ők kö-
zül ebbe az iskolába. Csak a bátraibbak és liberális felfogású szül ők, 
közöttük sok zsidó, íratták ide gyermekeiket. Igy 1877-4ben a 49 beírt 
tanuló közül 17 zsidó gyermek látogatta a gyakorlóiskolíát. Ezt a szül ő i 
bizalmatlanságot magának az iskolának kellett eloszlatnia. A rendsze-
res munka hamar meghozta gyümölcsét. A nyilvános év végi záróvizs-
gákon bemutatott eredmények eloszlatták a szülők bizalmatlanságát és 
oda vezettek, hogy néhány évi m űködés után - a korlátozott hely mi-
att - nem vhettek lel niinden jelentke őt a gyakorlóiskolába. Vagyis 
a sok jelentkező  közül most már válogatni is lehetett, amit ez a gya-
korlóiskola is megtett lhasonMan a többihez. El kell ismerni, hogy az 
eredmények kialakulásához sokban hozzájárult a gyermekek összeté-
tele. A legtöbb gyermek értelmiségi környezetb ől került az iskolába, 
kevesebben az iparosok És kereskedők gyermekei közül. Munkás- és 
föidművesszüiők gyermeke alig kapott helyet ebben a tanintézetben. 

A tudt a gyakorlóiskola is úgy közvetítette, ahogy azt a hatal-
mon levő  kiváltságosok érdekei megkövetelték, bár sokáig kitartott a 
diesterwegi irányvonal mellett. Az egyre jobban feltör ő  nacionális és 
erkölcsi nevelést azonban kikerülni nem tudta. Századunk elejének 
szellemét legjobban a korabeli tankönyvekb ől láthatjuk. 

A múlt század végéig használt tan]könyvekről már szóltunk Most 
csak századunk elején kiadott néhány tankönyvet mutatunk be. Ezek 
a tankönyvek koncepciójukban És tartalmukiban a nacionalista És val-
láseťkölcsi nevelés szemléletéb ől indultak ki És a polgárt társadalom 
érdekeit szolgáló világnézeteket hirdették. 
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Itt van p1. Győrffy János: Olvasókönyv az osztatlan népiskolák 
III—VI. osztálya és az ismétl ő iskolák számára. Budapest, Lampel 
könyvkiadó, 1909. 

A tankönyv I. része »Vallásos és erkölcsi olvasmáinyok*c-at tár-
gyal. A második olvasmány címe:  Isten  Nézzük bár a legnagyobbat, 
vagy vizsgáljuk a legkisebbet  -  mind célszerű  és bámulatos. A tanul-
ság világos: egy ilyen  Célszerű  és bámulatos világon nem kell és ha-
landó embernek nem Is lehet változtatni. 

A gazdagság című  oilvasmáiny arra tanít: »ne panaszikodj szegény-
ségről, mert vannak lelki kincseid. 

A gondviselés Útja fatalista képet ad. A Mennyei köszöntés című  
olvasmány szerint: a lelkek »odafenn' úgy köszöntik egymást, mint 
ahogy »idelenn< kell  a római katolikus papot köszönteni. 

A tankönyv kevés földrajzi és természetrajzi ismeretet Is közöl, 
tudománytalan ás együgy ű  formában. 

Szilágyi Gyula a Néptanítók .Lapjábain ismerteti Mócsy Antal és 
társai az osztatlan népiskdlák IlL—VI. osztálya számára irt négykö-
tetes Olvasó- és tankönyvét. 

Az uralkodó osztály áhítatos tisztelete - írja -‚ a kizsákmá-
nyoló gazdasági rendszer Isten által elrendelt változhatatlansága, ki-
rályhűség, képtelennél képtelenebb »csodák ,ś  elhitetése a vallás örve 
alatt jellemzik ezeket a tankönyveket. 

Az emberiség nagy munkásai helyett a szentek misztikus életraj-
zát az iskola ás a tudás tisztelete helyett a templom és a vallás ma-
gasztosságát zengi. Nem tartja szükségesnek még csak említeni sem a 
Szép  és egészséges iskolaépület fontosságát, de azt nem engedi el, hegy 
a gyermek már tízéves korában megtanulja, milyennek is kell lenni a 
plébános lakásának... 

Összehúzták a tananyagot annyira, hogy nem maradt egyéb, mint 
írás, olvasás, egy kis számtan, kevés földrajz ás történet és sok-sok 
katekizmus... De azért az így megkurtított anyagba felvették az egy-
házmegyéről, az esperesi kerületről, VII. és IX. Pius pápáról szóló ol-
vasmányokat. 

Körösi Csoma, Vám'béry, Watt, Stepehenson, Edison nem találtak 
helyet az olvasókönyvükben ezek helyett b őségesen hozzák a szentek 
hosszú lére eresztett életrajzait. A szentek életrajzaiban, de másfajta 
olvasmányokban Is a természetfölötti, a iképtelenség úgy van a népis-
kola utolsó évfolyamait járó gyermek elé állítva, mint hiteles, törté-
neti tény. 

László vizet fakaszt a k ősziklából... Szent Polikarp a máglya tü-
zében is sérbetlea-i marad. Xąveri Szent Ferenc halottat támaszt fel. 
Ezeket... az  olvasmányokat nem hittanórákra, de történelmi ás  olva
sóórákra szánták a szerzők... 

Keresztényszocializmus  és szociáldemokrácia címmel - olytatja 
Szilágyi - két hosszabb olvasmányt találunk a tankönyvehben. Ezek-
ből idézi: »A szocializmus el akarja venni a dolgozó földm űves házát, 
jószágát. Olyan államot teremtene, melyben nem lenne érdemes dol-
gozni, mert a dolgozó rétegek munkájának gyümölcsét dologtalan iszá- 
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kosok fogyasztainák el. A szGeiffidemakratük nem pártolják a szövet-
kezeteket, mert azt akarják, hogy a nép szegény legyen. .< Olyan 
rendet óhajtanak, ahol nincs vallás, nincs király, nincs haza, nincs csa-
lád, nincs vagyon. 

A század eleje nem b ővelkedik jó tankönyvekben. Ha itt ott akad 
is egy jól znegszérkesżbett tankönyv az állami iskolák részére, szemlé-
lete nem térhet el az em1ítetbekét ől. 198  

Nem alaptalanul említettük, hogy a gyakorlóiskolák voltak az 
első  kísérleti iskolák is. 

A szabadkai gyakorlóiskolában többek között lélektani kísérlete-
ket is folytattak és eredményeiket a szaklapukban közölték. Kísérle-
teket folytattak a gyermek emlékez őtehetségével kapcsolatban. El őször 
a szmnemiékiezetet boncolgatták és megállapították, hogy az a  gyermek-
nél a leggyengébb. Jobb eredményeket értek el az alakemlékezet meg-
állapításánál •a B'ernstein-ďéle ábrák segítségével. Végül a képzettár-
sítás gyorsaságát mérték Le. Az eredményes kísérletekb ől levont kö-
vetkeztetések alapján megállapították, hogy a kísérleti lélektan peda-
gógiai vonatkozása azt követeli, hogy a tanítás az érzékszervek igény-
bevételével történjék. Igy született meg a cselekvés szemléleti 

199  

Befejezésül a szabadkai gyakorlóiskoláról nyugodtan elmondhat-
juk: fladatát a fennálló társadalmi viszonyk között mint. népiskola, 
mint gyakorlóiskola kitűnően oldotta meg. Szolgáljon bizonyságul erre 
egy pár évvel ezelőtt elhunyt volt községi igazgató tanító tömören meg-
fogalmazott véleménye a gyakorlóiskola munkájáról: *Bizony a mi köz-
ségi iskoláink közül egy sem vehette fel a versenyt az állami gyakorló 
iskolával. Munkájuk minőségében még a legjobbak is lemaradtak mö-
götte.< 
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BALLA  GYULA 

FEJEZETEK A  KĂRPÁ  T-UKRAJNAI MAGYAR IRODALOM 
TÖRTÉNETÉBŐL 

KETTŐS KEZDET 

Ha a kárpát-ukrajnai  (kárpátaljai)  magyar irodalomról szólunk, joggal 
I  rhatj'uk  gondolataink fölé ezt az a'l'címet. Az L  köztársaságbeli  Cseh-
szlovákiában, a  szlovenszkói  magyar irodalom részeként 'már-már meg-
izmosodó  kárpátaljai  magyar  'liiterat'ú'rát  a háborús évek teljesen szét-
zilálták.  Legthetségesebb kältőnk,  a munkácsi származású  Sá'fáry  
László, az »elsüllyedt 'nemzedék<  fróinak  sorsában osztozott:  ottpusz-
tult  a  'háborúban.  Tamás Mihály a haladó polgári eszmék mérnök-író 
megfogalmazója padig, aki az els ő  kisebbségi regényt írta, amely  
-  Fája Géza szerint  - »'Komolyan  kivetkezett a m űfaj jeremiád -stí-
lusából»,  a kivándorlók sorsában osztozott;  1968ban  halt meg Mel-
bou rne-ben. 

A felszabadulást  lkõvelõ újrakezdéskor th'át  ők már, sok társuk-
kal együtt, nem  'lhettek  jelen, Igy azok viselték az els ő , 'bizonytalan 
lépésekkel együtt járó terheket, akiket nem a felkészültségük, edzett-
ségük, hanem a történelem avatott írókká. Igy hát nem csoda, ha Jó 
ideig zátonyra  futott  minden irodalomszervez ő  'szándék. 

De nemcsak a  hagyományteremtés  igénye mondhatja  Sáfáry  Lász-
lót és Tamás Mihályt 'kárpátaljai írónak. Élményeik, a  kisebbségi  lét-
forma és az együttélő  nemzetiségek  iproblémáira  adott válaszaik mindig  
tájközelben, szül őföld'közalben  maradnak. Mégis az egész 'nyelvterület 
megbecsülésére számot  tarthatnak,  mert mondan'iva'lóik sohasem regi-
onálisak: nem  fenek'lenek  meg a provinciaizmusban. Tamás Mihály 
programszerűen el Is határolta magát mindennem ű  leszükítést,  bezárt-
ságot sugalló  kategóriétói.  Az általa szerkesztett Tátra c.  folyóirat  be-
köszöntÓjében  a 'kisebbségi irodalmak történetének máig egyik 'leg-
szimpatikusabb, 'legéletrevalóbb  célkitűzését  fogalmazta meg: »A mi 
ideálunk dúsan term ő  irodalmi élet  zlovenszkón,  melynek eredményei, 
ha magunkon 'hordják is a  szlovenszkói  magyarság kisebbségi sorsá-
nak  lés  az együttél ő  népek egymásra 'hatásának 'lelki és szellemi nyo-
mait, mégis osztatlan részei a velük 'kiteljesed ő  magyar irodalomnak.  
(Szlovenszkó  itt  Kárpáta'íját  'Is jelenti  - B. Gy.)  

E program 'komolyságát bizonyítandó  Sáfáry  László kőteteire 
(Lendület, Verhovina)  Illyés Gyula és Radnóti Miklós hívja fel a figyel-
met a Nyugatban, Tamás Mihály 'könyveire pedig (Két part közt fut a 
víz, Sziklán cserje)  Féj.a  Géza 'reagál és a Kolozsvárott 'megjelen ő  Ko-
runk is méltatja. 'Nemrég újra kiado tt  műveik pedig azt bizonyítják, 
hogy m'un'kásságuk az utókor érdekl ődésére is érdemes. 
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Hisszük: bocsánatos bűn, ha a 'hagyományteremtő  szándék a 
kelleténél erősebben k'iérzi'k a sorokból. De mentségünkre szolgál, 
hogy célunk nem egyes írók, jelen esetben Sáfáry és Tamás Mihály 
életművének és szellemi örökségének kisajátítása., hanem haladó ha-
gyományaink birtokba vétele. Célunk tehát  nem más, mint az, hogy 
megszűnj!ék az irodalmunk - a 'kárpát-ukrajnai 'magyar irodalom - 
szellemi árvaságárál, gyökértelenségér ől alkotott hamis legenda, amely 
nem egy esetben félrevitte a lejobb szándékot 'is. Balla László így 
Ír egyik cikkében: »A felszabadulás után hagyományok nélkül, üres 
terWeten kezdtük el a magyar irodalmi élet kibontakoztatását.» 

Kettős 'kezdetet írtunk fenteb:b. Jogosságát mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a többi kisebbségi magyar 'Irodalom - vulgárisan 
szólva - a második világháború el őtti állapotból startol'hatott, termé-
szetesen a komoly emberi és szellemi veszteségeket számbavéve, a 
kárpátaljai magyar irodalom levált a szlovenszkói magyar irodalom tes-
téről, és a békeszerződést követő  területrendezésnek megfelel ően 
szovjetunóbeli, ;kárpátukrajna'i imagya.r irodalom ilett. 

Kovács Vilmos és Benedek András közös tanulmányukban a kö-
vetkező  korszakolását adják irodalmunknak: 

1951-tő4 1957-ig - els Ő  'korszak; 
1957-1ő1 1965-ig  -,második 'korszak; 
1965451  'napjainkig - harmadik korszak. 

Ami első  pillantásra szembetűnő , hogy a szerzők »zéró morféma-
ként» kezelik az 1945461 51ig terjed ő  szakaszt - joggal. Ebben az 
időszakban semmilyen önálló magyar irodalmi m ű  nem jelent meg. Az 
1945 májusában indult beregszászi iMu.nkás Újság c. hetilap - stílsze-
rűen - tiszavirág élet űnek bizonyult: lugyanennek az évnek decem-
berében megszűnt. 'Ezt követően két évtizedig nem volt magyar nyelv ű  
újság Ká'rpát-Ukrajnában. Húsz év 'után vált Önálló magyar nyelv ű  
napilappá a korábban 'ukránból fordított 'Kárpáti Igaz Szó. 

Ezek tehát az el őzmények. 'Most azt próbáljuk meg felderíteni, 
hogy mi az a sajátos szín, amelyet Irodalmunk kapcsán feltétlenül 
meg kell említenünk. 

KÉTIRÓS  IRODALOM 

A kárpát-u'krajna'i magyar írók könyvei eddig nem arattak zajos 
sikereket, de panaszra semmi okuk: a Jó és figyelemre méltó teljesít-
mények nem maradtak visszhangtalan. 'Különösen Kovács Vilmos be-
mutatkozását kísérte 'élénk figyelemmel a kritika. Regénye -  Holnap 
is élünk, 1965 - és verseskötete - Csĺllagiénynél,  1968 - nemcsak 
az íróra, de irodalmunkra is ráirányította a figyelmet. De Balla László 
novellás kötetét is 'A világóra ketyegése, 1970) érdeklődéssel fogadták 
az olvasók. Igy 'hát Ők azok, akikről a bennfentesek és •a tájékozódni 
akarók töb'bet-kevesebbet tudhatnak. A kárpát-ukrajnai magyar iro-
dalom önítéletekor 'Is ők minősülnek 'egyértelm űen írónak, ő k állnak 
irodalmunk fókuszában. A jelen állapotokat tekintve, ha sarkítottnak, 
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nem eléggé  árnyaltnak  tűnik is a kétírós irodalom elnevezés, de iro-
dalmunk erővonalait híven  ltü.krõzi.  Azt  sem'  a fentiek igazolására, csu-
pán tényként említjük, hogy ők alkotják az Ukrajnai Írószövetség ma-
gyar szekcióját.  

SZOKSÉGSZEROSĚG  VAGY  SOKOLDALOSÁG?  

A kisebbségi írók gyakori m űfajváltásaival, fokozott szerepválla.  
lásával  kapcsolatban sokszor felvetődik a fenti  ikérdés. Ki.lärös  tekin-
tettel az  iolyan  »kicsi'< irodalmakra, mint a kápát -u-krajnai.  Létezése, 
továbbélése szempontjából is fontos szembesülni a problémával.  tro 
dalmi  folyóirat, almanach, id őszaki kiadvány nem jelenik meg, így a 
Kárpáti Igaz Szó c. napilap vasárnaponként és a Kárpáti Kalendárium 
évenként egyszer megjelen ő  irodalmi melléklete inkább csak névsor-
olvasásra  vá.lîalkozhat.  A m ű faji kísérletezéssel  ij,áró mühelygondok  így 
visszajelzések nélkül, a kritikával és az olvasóval való el őzetes szem-
besülés nélkül maradnak. Irodalmunk másik gyermekbetegsége: a ver -
senyszellem hiánya. A kárpát-ukrajnai  mágyar  irodalomnak sokáig nem 
volt egy csapatra való írója. Így a kifulladó, válságba került ismert Írók 
támogatására nem tudott friss er őket felvonultatni. A hatvanas évek 
közepén megindult pezsgés  -  az  Uzshorodi  (Ungvári) Állami Egye-
temen  létrehoztt  magyar tanszék  ijótékony  hatása  -  változtatott é -
mileg  a helyzeten. Egy sor költő  és novellista nevét ismerhették meg 
az olvasók, 'Emlékeztetőül néhány név: Benedek András, Fábián László, 
Fodor Géza,  Györke  László,  Zseficki  József. De az íróvá avatást jelentő  
kötetig még egyiküknek sem sikerült eljutni. 

Visszatérve a fenti  kérdésfölvetésliez,  azt kell mondanunk, hogy 
irodalmunk értékgyarapodását  -  nem véletlenül  -  Balla László és 
Kovács Vilmos m ű faji kalandjainak köszönheti. Még akkor is ezt kell 
mondanunk, :ha ezek a teljesítmények, a korábban vázolt okok miatt, 
még Saját  lhetőségeik  alatt maradnak. Balla is, Kovács is költőként 
indult, 'mindketten  tkésôbb  váltottak át prózára. De ezek a küls ődleges 
egyezések teljesen ellentétes  írói  attitűdöket takarnak.  

BALLA  LÁSZLÓ (szül. 1927-ben) munkássága egyid ős a kárpát-
ukrajnai magyar irodalommal.  Pontosaban:  a Kovács—Benedek-féle 
»'időszámításból'< kiderül, hogy az ő  verseskötetével kezd ődik  irodaI-
rnunk, ibãr  az  119511-ben  megjelent könyv ma már nem több irodalom-
szociológiai ténynél. A címét azért ide írjuk:  Zęngj  hangosabban! Köl-
tői eszközein túllépett az idő ,  mond.andóján  nem kevésbé, de ugyanezt 
tette Balla László is: válogatott verseskötetébe (Nyári lángok, 1961)  szn-
te semmit nem vett fel ekkori verseib ő l. 

Amikor a szükségszer űség ás a sokoldalúság problémáját érintet-
tük, főként rá  gondoltunk.  A költő rő l 'már szóltunk, ezenkívül regény-
író ás novellista, m ű fordító, az ifjúsági és gyermekirodalom rendsze-
res  művelöje,  irodalomszervező  és politikus, újságíró (a Kárpáti Igaz 
Szó c. politikai napilap főszerkesztője), irodalomtörténeti ás m űvészet-
történeti  •tan'ulmányók,  irodalmi tankönyvek írója, képzőművész stb.  -  
a sor korántsem teljes. 'Hogy a fenti felsorolásból és a nem említettek -
b&1  mi az, ami  nélk.ül&hetetlen  a személyiség önmegvalósításához és 
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kiteljesedéséhez ás mennyi a kisebbségi  ilótformáva,1  együtt járó  sze-
reptäbbiet,  nehéz  eldönteni.  Egy bizonyos: a  szépírói  pálya  ka'nyaru-
latait,  váltásait, töréseit,  szernllet-  és eszközbeli módosulásait vég-
érvényesen csak a fenti kérdés tisztázásakor rögzíthetjük. De azt már 
most láthatjuk, hogy Balla László változatos, termékeny írói korszakot 
tudhat  maga  mögött: eddig tizenhat  lkõnyve  jelent meg. Kritikusai 
egybehangzóan azt állapították meg, hogy számára a novella a leg-
biztonságosabb közeg: itt futtatja ki legszerencsésebben stílustörek-
véseit, a megélt élmények  iitt  kamatoznak leggazdagabban. Igaz, a  
tüllhajtott  líraiság is itt a legszembet űnőbb. Két legutóbb megjelent  
novellás  kötete (Parázs a hóban, 1967; A világóra ketyegése, 1970) 
számottevő  é rtékek hordozója, szemben regényével (Meddőfelhők, 
1964) és versesköteteivel (Kitárom karom, 1954; Rohanó évek sod-
rában, 1956). 

A világóra ketyegése tizenöt novellája, ha nem is áll össze 
szemléletes egésszé, de 'beszédes és változatos emberi sorsokon  ke-
resztü l  vall az ember ás :a társadalom  vszonyának :k:isü1ési  pont-
jairól. E  megálIapításna'k  csak látszólag mond  ielilenit  a kötet  utószavá 
ban  Kovács Vilmos jelzése, miszerint  Bálila  László »'legújabb h őseinek 
világát sem a társadalom  lh,ullilámverései  és •mélyáramlatai feszítik, ha-
nem mindennapjaink emberi tartása tölti  be.«  'Ha ezek után meg-
kérdezzük, hogy  1m1i1yerick  hát a Balla-hősök, mindenekel őtt azt vála-
szolhatjuk: emlékezők.  Bjárják korábbi  életüket, de ezt sohasem 
»kalandvágyból» teszik, hanem a  leltárkészítés,  a korábbi cselekede-
tekkel való szembesülés okán. Ez adja a kötet legsajátosabb vonását: 
vallomásosságát. 

Balla László  hősei.t  agy valami mindennél jobban foglalkoztatja: 
az, hogy törvényszerű-e •a bukás, 'ha önmagunkkal  »távházasságban»  
élünk,  lha csetekedetein;kkel  morálisan önmagunk és. mások ellen  
vétü'nk.  Ez a morális  iki.útkeresés  majd mindegyik novellában jelen van, 
de  legk ťistályszerűbb  az Inkarnáció  ban  és a  Dobszólóban.  

A  Dobszó!ó  hőse, az ismert dzsesszdobos, aki a nagy attrakció. 
a dobszólója ritmusára  'újraéli,  újragondolja egykori nagy szerelmét, 
bukását ás minden alkalommal megvalósítja diákkori álmát: palotákat 
épít, »hol egy  nagyszál'lót,  hol egy főiskolát, hol egy kormányszékházat. 
És  Valiit  is megteremti magának. 

Emlékezik itt a nyugdíjas színész, az özvegy gyárigazgatóné, az 
egyetemi tanár és a címadó novella zenész h őse is  (Színház  és szín-
falak, Horror  vacul,  Aratás, A világóra ketyegése). Ahol az emlékek 
megidézése a  jell'emábrázolást  segíti, 'ahol nem csupán történéslán-
colat, ott igazi  olvasmányélménybon  van részünk. 'Kár, hogy a legjobb 
novellákra is  rátenyersInek  olykor a nehézkes 'publicisztikai fordulatok.  

Osszegezve  az elmondottakat, szeretnénk újra hangsúlyozni: Bal-
la László  novellás  'kötete az író eddigi  Iegjobb  teljesítménye, méltó az 
egész nyelvterület figyelmére. Mint dokumentum és mint írói telje-
sítmény egyaránt. 

KOVÁCS VILMOS (szül. 1927-ben) kerek 'harmincéves volt, amikor 
első  verseskötete megjelent. Már a cím 'is sok mindent elárul a köl-
tői attitűd milyenségérő l: Vallani kel!. 'Egy olyan egyéniséget ismer- 
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•hetett  meg az olvasó, akinek költő i kamaszkora - szubjektív ás' objek-
tív okok miatt - az er őgyűj'tés, a felkészülés jegyében telt De a ver-
sekből még csak az derül ki: mi az, amit nem vállal, mitő l határolja 
el magát a költő . A »hurrá-optimizmusnak, az ún. traktoros versek 
ihaj-osuhaj hangulatának felszínes jegyeit rár sikérül elkerüînie, de 
a valóság lkõltõi átélését a vaillomásosabb hangvétel, a gondol'kodóbb-
töprengőbb alapállás sem tudja hitelessé tenni. A kötet így Is korsza-
kos jelentőség ű  a 'kárpát-ukrajnai magyar irodalomban: bizonyító erő-
vel hirdette, hogy a költészet megál'lhat a napi események mankói 
nélkül is, és nem .a határozatok, a jelszavak megv'erse'lése a 'pártosság, 
a szocialista elkötelezettség egyetlen kritériuma. 

A személyi kultusz, a sematizmus 'szorítása után 'Kovács lírája 
ťnegszűnt légzészavaro.kkal küszködni: a költ ő  sajátos eszközeivel bir-
tokba vette a tájat, rálelt annak továbbviv ő  szellemi és történelmi ha-
gyományaira. Két kötete őrzi az ez idő  tájt írott, eszmei és eszközbeli 
elmélyülésről, gazdagodásról tanúskodó verseit: Tavaszi viharok, 1959; 
Lázas a Föld, 1962. 

Az első  exportképes m űvei ezek a kárpát-ukrajnai magyar iroda-
lomnak. A sajátos tagolású sza'badversek » romantiikus szabadossága<, 
a pátoszt kerül ő  versbeszéd értelmi folytonossága, s a mindezekb ő l 
adódó, felt ű nően 'sok enjambement az élőbeszéd Ihull.ámzásá:hoz 'köze-
líti Kovács költeményeit  (Levélféle  Gróf  Schönborn  úrnak, Lázas a 
Föld, Európa, hallod Európa!) 

A tájélmény sajátos megjelenítésével találkozhatunk Kovács Vil-
mos 'lírájában. Míg Sáfáry L'ászló'nál a kárpáti táj szoiáhis mondan-
dók hordozója, addig Kovács 'verseiben a 'történelem megelevenedett 
díszletként van jelen (Vereckén, A munkácsi várban). 

Már megszokhattuk, hogy Balla László és Kovács Vilmos egy-egy 
műve 'irodalomtörténeti korszakot jelöl. Kovács Vilmos két kötete (Hol-
nap Is élünk,  Csillagfénynél)  irodalmunk nagykorűságánaik bizonyítékai. 

A Csillagfénynél Kovács VIII mos eddigi legegységesebb, legki-
egyensúlyozottabb teljesítménye. A korábban kirívóan harsány színek 
lehalkultak, a forma fegyelmezettebbé vált; feltünedeznek a dal- és 
népszerű  versek (Szerelmes legény bánata, Korom). A kötet legfelt ű -
nőbb hozománya az elégikus hangzások lszaporodása. Olyan verseket 
köszönhetünk ennk, mint a Meghalt Julis néni, Őszi elégia, Két perc 
egy koporsónál. A világgal való mind teljesebb szembesülés igénye 
fordította .a költőt József Attila és Ga'rcía Lorca példája, öröksége felé, 
hogy a »bomló 'század, az atomkor m'ásodszülött fia'ként, a történelem 
éjjeliő rek'ént, ötvenmillió halottra vigyázva» az Ő  'igazukkal éljen ás 
élni Segítsen. 

Kovács Vilmos máig legvitatottabb írása a Holnap is élünk c. 
regény. Balla 'László véleménye szerint: 'prózában való jelentkezése 
problematik'usna'k mondható. Az Élet és Irodalom kritikusa a kárpát-
ukrajnai magyarság regényeként méltatta a Holnap is élünket, a Tisza-
tájé pedig a regény dokumentumértékét hangsúlyozta, megállapítva, 
hogy rendhagyó m űvel van dolgunk, amelynek minden 'lapja lírikusra 
vall. »:Regé'nnyé 'i's nyilván 'azért kerekedett, mert ennyi intellektuális 
természetű  probléma nemigen fér el versben. Regényben Is csak 
nehezen.» 
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Mielőtt a regényrő l szólnánk, tegyünk egy kis kitérői. A 'kárpát-
ukrajnai magyar irodalom  iki ,te ijesed,ésát  többek között az Is  akadá-
lyozza,  hogy a  szépi'rodalom  el őtt nem jár tudományos igény ű  szooio-
ł ógi'a,  így az író akaratlanul Is  magyarázg.atá:sra,  belső  lábjegyzetelésre 
kényszerül, ami azután fellazítja a regény  kompozícióját.  Kovács Vil-
mos megpróbálta a  lehetetlent: összeházasítani  publicisztikát, szoci-
ográfiát, 'lírát. Nem sikerült  -  nem  si!ker&lh.etett.  Nem a m űfaji bigá-
mia irrealitása miatt, hanem részben a fent elmondottak, másrészt 
pedig a regényszervező  szándék nem  ke!'lő  végiggondoltsága miatt. 

A regény fest ő  hőse azok közül a m űvészek közül való, akik ak-
kor is megjárják a maguk kálváriáját, ha nem »biztatják őket. Somogyi 
Gábor tehetséges m űvész, de kénytelen sokszor  csínbe  menni, hogy 
emberi .tisztaságát, jó szándékát bizonyítsa. Látszólagos  ibu,kása  így in-
kább kifáradásból, mint elképzeléseinek, meggy őződésének helytelen-
ségébő l, az ellenfelek  erőlölényéb ől  következik be. 

A hatvanas évek közepén úgy tűnt, sikerül  megszürnetni  a  kár-
pát-ukrajnai magyar Irodalom  kétszólamiúságát.  A  Kárrpátontúli  Ifjúság 
c. ukránból fordított területi lap  -  önálló magyar nyelv ű  szépirodalmi 
anyagot is közölt  -  mellett m ű ködő  Forrás stúdió tagjai, fő leg egye-
temi hallgatók, változtatni tudtak a nem éppen kedvez ő  helyzeten. De 
az utóbbi néhány évben a lendület megtörni  látsziík.  Így a kétírós iro-
dalom megjelölés továbbra Is meghatározó jegye a kárpát-ukrajnai 
magyar irodalomnak. 
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SZEMPONT 

MILOŠ NIKOLIĆ  

MARXIZMUS, 
A FORRADALMI GYAKORLAT ELMÉLETE (I.)  

Klísérlet  ez a szöveg arra, hogy a forradalmi elmélet és gyakorlat 
viszonyának álláspontjáról felvázoljuk a marxizmus és a marxista tanítás 
fejlődiá&ét, kezdetétől máig. 

Kíiztudomiású  azonban, hogy Marxot sokféleképpen magyarázzák és 
különbözjő  marxizmusok vannak, ezért mindenekel őtt, legalább főbb vona-
laiban ismertetnünk kell, hogy szövegünkben Marx tanításának milyen 
tolmácsolásáról lesz szó. 

I. 

Marx tanítása  a tőkés rend és általában az osztálytársadalom alapos, 
voltaképpen forradalmi bírálatát foglalja magában - e világ egész tar-
talmára, minden formájára és tényez őjére kiterjedve -‚ olyan bírálatát, 
amely teljességében feltárja az okokat e világban ás elsésorban a kapita-
lizmusban önnön történelmi szükségszer űságérál, fennállásának tényezői-
ről ás törvényszerűségeiről, újratermelődéséről, de a maga lényegbevágó 
embertelenségéröl, történelmi korlátairól, illetve saját tagadásáról is, S 

ennek nyomán felfedi e világ forradalmi átalakulásának önmagában adott 
elkerülhetetlenségiét ás minden lehet őségét; továbbá felfedezi a proletariá-
tust mint történelmi szubjektumát ennek az átalakulásnak, mint dialek-
tikus közvetítőt, azt az erőt, amely legfőbb tartalmát, de egyben problé-
máját is képezi ennek az átalakulásnak; és végül a kommunizmust, ami 
egyidejűleg iránya és célja is ennek a világnak - a kommunizmust, amely 
véget vet az eddigi előtörténelemnek, ás megadja kezdetét az emberek 
igaz történelmének. 

Minden tudás, amelyet Marx elmélete magába foglal, ennek a kriti-
kának és ennek a forradalmi átalakulásnak a szolgálatában áll. Marx, 
bármit is tanulmányoz, azt mindig a munkásosztály forradalmi harcának 
álláspontjáról teszi, egyenesen azzal a céllal, hogy még egy releváns is- 
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merettel  alapozza meg és mélyítse el a szocialista forradalom elméletét. 
Hiszen ő  mér nem akar még egy olyan teoretikus lenni, aki csak magya-
rázza a  világot,  ,6  változtatni akar ezen a  világon.  

Tézisek  Feuerbachról  című  szővegének  hírneves XI. tételében kiemelt: 
»A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a feladat az, 
hogy megváltoztassuk. 

A német ideológia című  művében azért is bírálja  Feuerbachot,  mert 
ő, »akár a többi teoretikus, csak egy fennálló tény helyes tudatát akarja 
létrehozni, míg a valóságos kommunista számára az a feladat, ho gy  a fenn-
állót megdöntse '< ebben a szövegben még egyszer hangsúlyozza: »a  kom-
munistc  számára arról van szó, hogy a fennálló világot forradalmasítsa, a 
készen talált dolgokat gyakorlatilag megtámadja ás megváltoztassa-. 
Ugyanis e forradalmi szándék nélkül »a követelés, ho gy  tudatunkat meg-
változtassuk, arra a követelésre fut ki, hogy a fennállót  másképpen  ma-
gyarázzuk, vagyis más  magyarázat  segítségével ismerjük el<. Az új tény-
ismeretek, az új kommunista tudat létrehozása csak a forradalomban va-
lósulhat meg, hiszen »e kommunista tudat tömeges létrehozásához és ma-
gának a dolognak a keresztülviteléhez egyaránt az emberek tömeges meg-
változtatása szükséges, ami csakis gyakorlati mozgalomban, forradalom-
ban mehet végbe.'< 

A t őke második kiadásának utószavában Marx hangsúlyozza: a dia-
lektika »a maga racionális alakjában a polgárságnak ás  doktrinér  szó-
szólóinak botránkozás ás  szőrnyűség,  mert a fennállónak pozitív megér-
tésébe egyúttal tagadásának, szük ségszerű  pusztulásának megértését is be-
lefoglalja, minden létrejött  fornzüt  a mozgás folyamatában fog fel, tehát 
múlandó oldaláról is, semmi el őtt meg nem hajlik, lényegiét tekintve kri-
tikus ás forradalmár<'. 

Marx tanítása tehát a szocialista forradalom forradalmi-dialektikai 
elmélete, s ez adja meg ebben a tanításban a módszer ás a tárgy egysé-
gét: forradalmi módszerrel a forradalmat teszi tárgyául. 

Marx  tanításának  már említett elméleti-metodológiai irányvétele, for-
radalmi-dialektikai értelme, útmutatása ás módszerei is elárulják, hogy 
ennek a  taultásnak  lényegében véve a forradalom a tár gya. A forradalom 
mint tő  tárgya tanításának, magában foglalja a forradalmi lehet őségek  fel-
fedezését  a fennálló világban, valamint e lehet őségek  iciőszerűsítése  ás meg-
valósulása  tényezőinek,  formáinak, ellentmondásainak, útjainak, i lletve 
kommunista  irányvonalának  ismereteit. 

Kritikailag csatlakozva Hegel  követelmiényáhez,  az eszme és a való-
ság azonosságának  e]ézését  illetően, Marx nemcsak hogy a maga e gységé-
ben tekint az elméletre ás a gyakorlatra a forradalmi folyamaton belül, 
hanem, több helyen is, egyenesen a forradalmi ismereteknek és a mun-
kásosztály gyakorlati harcának kölcsönös  összefüggéséröl  ás  egységéról  
beszél. 

Azokról az  ismeretekröl szólvú,  amelyek a kommunistákat ve zérlik 
a munkásosztály forradalmi harcában, azokról az  ismeretekuől  tehát, ame-
lyek révén »az elmélet terén a proletariátus többi tömegével szemben 
előnyben vannak'<, Marx igen világosan és  egylértelműen  rámutatott az 
ilyen ismeretek és a forradalmi gyakorlat elválaszthatatlan kapcsola tára. 
Marx szerint a kommunistáknak 'az az  előnyük,  hogy ... világosan látják 
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a proletár mozgalom feltételeit, menetét és általános eredményeit- (A kom-
munista párt kiáltványa.) Marx szerint a kommunisták elméleti tételei 
»csupán általános kifejezései a meglev ő  oszt4lyharcnak, a szemünk Lát-
tára végbemenő  történelmi mozgalom tényleges viszonyainak- (A kommu-
nista párt kiáltványa);  miután kiemelte, hogy »ahogyan a közgazdászok 
a burzsoá osztály tudományos képvisel ői, ugyanúgy... a kommunisták a 
proletariátus osztályának teoretikusai-, A filozófia  nyomorúsága című  mű-
vében Marx hangsúlyozza: a kommunistáknak »nincs szükségük arra, hogy 
a tudományt elméjükben keressék-, hanem »csak számot kell  adniok  ma-
guknak arról, ami szemük el őtt lejátszódik, és annak szócsövévé kell  vál-
ruok-,  úgyhogy az  6 ismeretanyaguk nem más, mint »a történelmi moz-
galom által Létrehozott tudomány-. Kiemelések  -  M. N.) 

Marx tanítását és a marxizmust a legértékesebb marxista alkotók 
mindig is úgy értelmezték, mint a forradalom elméletét.  Antonio Labriola  
azt hangsúlyozta, hogy a marxizmus »a társadalmi forradalmak objektív 
elmélete-. Lukács  Görgy  így  beszélt:  »A történelmi materializmus a pro-
letárforradalom elmélete-.  Karl Korsch  úgy vélekedett, hogy »a marxiz-
mus a szociális forradalom  teoriúja,  amely a maga teljességében (átfogja  a 
társadalmi élet minden területét-.  Vanja Sutli ć  kiemelte, hogy Marx »a 
forradalmat és annak útjait tanítja-. 

Marx elméletének fejlődését természetesen a történelmi események 
befolyásolták. Marx úgy lépett saját fejl ődési útjára, hogy kritikai kap-
csolatot teremtett a polgári  csúcselmiéletekkel,  a német filozófiával és az 
angol politikai gazdaságtannal. Ezekben maga a polgári világ valósága 
szólalt meg, a már megvalósult, de az is, ami csak adva volt  táltala  mint 
végső, történelmi lehetőség. A polgári gondolkodás és valóság mélyre ható 
bírálatáig és forradalmi  tanításának kialakításáig  még egy, gyakorlati jel-
legű  lépésre volt szükség: a munkásmozgalom addigi tapasztalataihoz 14 6-
tőcive  (és ebben van Marx 1844 évi párizsi  tartózkodásának  és a francia 
szocializmussal, illetve kommunizmussal való megismerkedésének jelent ő-
sége) a proletariátus pozíciójára kellett helyezkednie, azonosulnia kellett 
a kapitalizmus és általában az  osztálytársadalom  gyakorlati-forradalmi  ta 
gadáaával.  Csakhamar felismerte, hogy »miként a filozófia a proletariátus-
ban találja meg az  anyagi,  úgy a proletariátus a filozófiában találja meg 
a szellemi fegyvereit-, ezzel azonban a probléma még elméletileg sem 
oldódott meg. Ez idő  szerint Marx elméletében a proletariátus szerepe 
meghatározott filozófiai  elképzelésekből  és premisszákból (Hegel dialek-
tikus  triúdj.ából,  azaz a tagadás tagadásából,  Feuerbach antropologizrnusá-
ból  stb.) volt inkább levezetve, mintsem a történelem tanulságaiból. U gyan-
ez érvényes a forradalomról és a kommunizmusról alkotott felfogására is. 
A 40-es évek közepén Marx tanításúban mintha csakugyan jelen lenne az, 
amit  Lelio Baso hangsúlyoz:  -A megalázott és  dehumanizált  proletariátus  
szükséglérzete,  amelyre úgy tekintenek, mint abszolút  negativitásra,  amely-
nek  ,kiváltsága"  a nyomor és a tagadás tagadásának, azaz a kommuniz-
mushoz elvezető  proletárforradalmak szinte már mechanikus és végzetes 
szükségszerűsége.-' És valóban, a proletariátus forradalmi szerepének meg-
alapozottságát Marx abban az id őben mindenekelőtt annak nyomorában, 
teljes  eLidegenWésében,  az emberiesség totális tagadásában látja: a prole-
tariátus »az ember teljes elvesztése-  -  írja Marx 18 14-ben a  Német-fran-
cia évkönyvekben, 845-ben pedig A szent családban azt hangsúlyozza, 
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hogy benne »fejlődött ki és valósult meg gyakorlatilag a minden emberi-
ességból való elvonatkoztatás.' <A teljes elidegenedés álláspontjának meg-
felel a munkásosztály abszolút elszegnyesedjéséx1 ől vallott nézet: »A mun-
kás annál szegényebbé válik, mennél nagyobb gazdagságot termel' - 
Írja a Gazdasági-filozófiai kéziratokban.)  August LCornu Marx akkori fel-
fogását szemléltetve így ír a proletariátusról: »A proletariátus, amely a 
haladás szolgálatában felveszi az antitenikus elem értékét, szinte már pro-
tagonistájává válik az emberi sors feuerbachi drámájának, már-már az 
emberiséget testesíti meg, amely az elidegenedés utolsó lépcs őjére huliva, 
a maga végzetes elkorcsosulásából merít okot ás motívumot, hogy ismét 
megszerezze magának iõnnbn elidegenített lényét- .2 

 

Mivel így iértelmezi a proletariátust lés a forradalmat, Marx - aho-
gyan Ernest Mandel megállapítja - még »nem a termelésben elfoglalt 
helye alapján tárgyalja a proletariátus emancipátori szerep-,t«. 3  

Az elméleti örökség ilyen hatása Mary tanításában, kiegészítve az 
akkori idők osztályharcainak egyriémely jelent ős vonásával, hozzájárult 
ahhoz, hogy ebben a taniítiásban eleinte a munkásosztály mint a forradalom 
szubjektuma egészen háttérbe szorítbtta a termel őenőket mint a forrada-
lom tényezőit. Eppen a termelési viszonyok ás a termelési er ők közötti 

ellentmondást értelmezte olyan tényez őként, amely máris a forradalmi 

megoldás irányában hat; csakhogy a megoldás kizárólag a forradalmi mo-
tiváltságtól ás tudattól, illetve a szubjektív tényez ők forradalmi vágyától 

és energiájától függ. 

Marx ás Engels a proletariátusról és a forradalomról kialakított ilyen 
nézeteikkel várták be a ż  1,848-as forradalmat mint olyan történelmi ese-
ményt, amelynek el kell vezetnie a polgári társadalom alapvet ő  forradal-
mának kibontakoztatásához, éspedig úgy, hogy a burzsoa-demokrata for-
radalom átalakul proletárforradalommá, ami azután elmegy egészen az 
osztálytársadalom megszüntetéséig (alapjában véve ez képezte a perma-

nens forradalom eszméjének alapját, amelyet Marx az 1789-es francia for-
radalom radikális, plebejusi szárnyából örökölt, és els ő  ízben az 1848-as 

forradalom elemzésében hangsúlyozott). 

Az 1848-as forradalom nem elégítette ki Marx és Engels várakozását. 
Az lõnbírálat a forradalom vereségének hatása alatt ln ővetkezik be, és en-

nek jóval nagyobb a jelentősége, mint az elkövetett tévedések mer ő  beis-

rnenásének. Az első  komoly önbírálatot a Központi Vezet őség üzenete tar-

talmazza, amit Marx megszovegezésében a Kommunisták Szövetségéhez 

intézett 1850 márciusában. Ebben a burzsoázia ás a kispolgárság árulásá-

ről ír ás annak szükségéről, hogy a munkások a jövőben önállóan lépjenek 
fel, együttesen saját pártjukkal, saját önigazgatásukkal, saját szerveze-

teikkel (ide értve a katonaságot is). Az Üzenetet írva azonban Marx és 

Engels még mindig hisznek a forradalom újbóli kitörésének és folytatá-

sának lehetőségében, és ezért szólnak benne a permanens forradalomnál. 

A munkásokról szólva ezekkel a szavakkal fejezik be az Üzenetet: »Harci 

kiáltásuk ez legyen: Permanens forradalom!» Mégis  Osztálgjharcok  Fran-

ciaországban 1848-tól 1850-ig című  munkáját (amelyet ugyanebben az idő-

ben írt) Marx a kővetkező  mondatokkal kezdi: Néhány fejezet kivételé-
vel az 1848-4849-es forradalmi évkönyvekben minden fontosabb szakasz-

nak ez a címe: A forradalom veresége! Ami ezekben a vereségekben meg- 
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veretett, az azonban nem a forradalom volt. A forradalom el őtti hagyo-
mányos koloncok voltak, olyan társadalmi viszonyok eredményei, amelyek 
még nem éleződtek éles osztályellentétekké, személyek, illuziók, elképze-
lések, tervek, amelyekt ől a forradalmi párt a februári forradalom el őtt 
nem volt mentes, amelyekt ől nem a februári győzelem, hanem csakis egy 
sor vereség szabadíthatta meg.» Ebben a művében Marx hangsúlyozza, 
hogy a francia munkásosztály 1848-ban és 1849-ben még »nem jutott el 
arra a pontra, hogy »közvetlenül a saját helyzetében megtalálja forra-
dalmi tevékenységének tartalmát ás anyagát, tehát »még képtelen volt 
saját forradalmáriak végrehajtására». 

Marx és Engels ilyen irányú gondolatai szakadást idéztek el ő  a Kom-
munisták Szövetségében. A kisebbség a Központi Bizottságban (Willich, 
Schapper, Fränkel ás Lehmann) a forradalom mesterséges ell őidézése mel-
lett szállt Síkra. A sorsdönt ő  ülésen (1850. szeptember 15-én) Marx a kd-
vetkezjő  szavakkal rnagyailázta meg az ellentétek lényegét: »A Központi 
Vezetőség kisebbségének tagjai olyan nézeteket fejtettek ki, amelyek... 
az egyetemes szemléletet a német nemzeti szemlélettel helyettesítik, és 
a német kézművesek nemzeti érzésének hízelegnek.. A materialista szem-
lélet helyett az idealista szemléletet domborítják ki. A valóságos viszo-
nyok helyett az akaratot domborítják ki mint fő  dolgot a forradalomban. 
Amíg mi azt mondjuk a munkásoknak: 15, 20, 50 évi polgárháborút kell 
végigharcolnotok, hogy a viszonyokat megváltoztassátok, hogy, önmagato-
kat az uralomra alkalmassá tegyétek, ehelyett ezt mondják: Azonnal ura-
lomra kell jutnunk, Vagy lefekhetünk aludni. Ahogyan a demokraták a 
„nép" szót, most ők a „proletariátus" szót puszta frázisként használják... 
Így a valóságos forradalmi fejl ődést a forradalom frázisával kellene he-
lyettesíteni.» 

Saját  lapjuk, a Neue Rheinische Zeitung utolsó kett ős számában, 
Szemle, májustól októberig címmel, 1850. novemberében Marx ás Engels 
a következőket írják: »Ilyen általános virágzás idején, amikor a polgári 
társadalom termel őerői oly buján fejlődnek, amennyire ez polgári Viszo-
nyok között egyáltalán lehetséges, valódi forradalomról szó sem lehet. 
Ilyen forradalom csak azokban a periódusokban lehetséges, amikor ez a 
két tényez ő : a modern termelőerők ás a polgári termelési formák egymás-
sal ellentmondásba kerülnek.» Milyen nagy különbség az 1848-as évet meg-
előző  időkhoz képest! 

Marxnak azonban továbbra is szilárd meggy őződése, hogy a prole-
tárforradalom történelmileg elkerülhetetlen; csupán 1848 után arra a vé-
leményre jut, hogy a proletárforradalom nem napok kérdése; a proletár -
forradalmat voltaképpen egy egész sor forradalom, egy egész sor összeüt-
közés, roham és visszavonulás, gy őzelem és vereség fogja jelenteni: A 
proletárforradalmak... állandóan bírálják iõnmagukat, folyton megszakít-
ák saját menetüket, visszatérnek a látszólag már elvégzetthez, hogy me-

gint újból elkezdjék, kegyetlen alapossággal gúnyolják els ő  kísérleteik fe-
lemásságait, gyengéit és gyatraságait, úgy látszik, mintha ellenfelüket csak 
azért tepernék le, hogy az új er őt szívjon a földből, még nagyobb óriásként 
egyenesedjék fel velük szemben; mindig újra visszariadnak saját céljaik 
bizonytalan hatalmasságától, míg meg nem teremt ődik az a helyzet, amely 
minden visszafordulást lehetetlenné tesz, s a viszonyok maguk kiiálták: 
Hic Rhodus, hic salta !» (Louis Bonaparte brumaire tizennyolcachkda). 
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Engels 1895-ben, amikor majd arról ír, hogy az 1848-as vereség után 
Marx ás  tõ,  és még sokan mások, milyen közelinek látták az újabb forra-
dalmat, hangsúlyozni fogja (Bevezetés az »Osztályharcok Franciaország-
ban 1895-ős kiadásához): 

»Nekünk ás mindazoknak, akik hasonlóan viélekedtek, a történelem 
nem adott igazat. Világosan megmutatta, hogy a gazdasági fejl ődés állása 
a kontinensen akkor még korántsem érett meg a t őkés termelés megszün-
tetésére; bebizonyította ezt azzal a gazdasági forradalommal, amely 1848 
óta az egész kontinenst megragadta, s Franciaországban, Ausztriában, Ma-
gyarországon, Lengyelországban ás újabban Oroszországban valójában csak 
most honösította meg a nagyipart, Németországból pedig éppenséggel els ő-
rangú ipari országot csinált - mindezt t őkés, tehát 1848-ban még nagyon 
is terjeszkedésre képes alapzaton. 

A történelmi események tapasztalatai ily módon befolyásolták Marx 
és Engels elméletét, és ez az elmélet képes volt magába foglalni ezeket a 
tapasztalatokát. 'Marx újra hozzálát, éspedig alaposan a kapitalizmus tanul-
mányozásához, hogy megértse lényegét, és hogy felfedezze forradalmi fel-
számolásának tényleges lehet őségeit (1850-r61, londoni tartózkodásúnak 
elsó évérô1 szólva Marx 1859-ben a következ őket •írta: »Végül az az Új 
fejlődési szakasz, amely az utóbbi (ti. a polgári társadalom) számára a 
kaliforniai és ausztráliai arany felfedezésével láthatólag kezdetét vette, 
arra indítottak, hogy megint egészen elölr ől fogjak neki a dolognak, és hogy 
az új anyagot kritikailag feldolgozzam. (Marx: Előszó »A politikai gazda-
ságtan bírálatához.) 

Az 1848-49-es forradalomnak így dönt ő  hatása volt Marx és Engels 
tanításának fejl ődésére, ás igazolta Marx álláspontját, hogy a proletár-
tudatot maga a történelmi mozgás hozza létre. 

Kétségtelen, hogy 1850 után Marx, a sikertelen forradalmak tapaszta-
lataiból kiindulva, és a társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek (a törté-
nelmi materializmusnak) már megszerzett ismeretei birtokában, valamint 
a mélyreható gazdasági tanulmányok alapján hozzálát Új koncepciójának 
kidolgozásához a forradalomról és annak szubjektumáról, hozzálát, a forra-
dalom új stratégiájának kidolgozásához. 

Az Új forradalmi stratégia mindenekel őtt az objektív  tényezőből mint 
alapvető  forradalmi tényez őből indul ki: az alapvető  forradalmi tényező  
a termelőerők és a termelési viszonyok fejl ődésének mélyen gyökerező  
kapcsolatában rejlik, tehát valójában maguk a termel őevők képezik a for-
radalom alapvető  tényezőjét. »A gőz, a villamosság és a selfactor (önm ű-
ködő  fonógép - ford. megj.) •Barbés, és Blanqui polgártársaknál is sok-
kal veszedelmesebb forradalmárok voltak< - írja Marx .1856-ban, és Így 
folytatja: »Az angol munkások a modern ipar els őszülött fiai. Bizonyára 
nem utolsókként segítik hát majd a társadalmi forradalmat, amelyet ez 
az ipar létrehozott, egy olyan forradalmat, amely osztályuk felszabadítását 
jelenti az egész  világon.« (Marx: Beszéd a  People's Paper  évfordulóján 
Londonban 1856. április 14-én.) »A modern ipar sohasem tekinti és fogja 
fel a termelés folyamatainak formáit véglegeseknek. Ezért •is forradalmi 
annak technikai alapja. . .', írja Marx A t őke első  füzetében. És a terme-
lőerőknek ez a forradalmi fejlődése elvezet a kapitalizmus alapvet ő  ellent-
mondásaihoz. »A társadalom anyagi termel őerői, fejlődésük bizonyos fokán 
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ellentmondásba jutnak a meglevő  termelési viszonyokkal, vagy - ami 
ennek csak jogi kifejezése - a tulajdonviszonyokkal, melyek kiz.ött eddig 
mozogtak. Ezek a viszonyok a termel őerők fejlődési formáiból a termel ő-
erők béklyćivá csapnak át. Ekkor a társadalmi forradalom korszaka kö-
vetkezik be. A gazdasági alap megváltozásával lassabban vagy gyorsab-
ban átalakul az egész óriási felépítmény.< (Marx: Előszó »A politikai gaz -
dđságtan bírálatához«,  189.). »Az ellentmondás egészen általánosan kife-
jezve abban án, hogy a tőkés termelési mód a termelőerők abszolút fej-
lesztésére irányuló tendenciát foglal magában, tekintet nélkül az értékre 
és a benne foglalt értéktöbbletre, és tekintet nélkül azokra a társadalmi 
viszonyokra, amelyek közepette a tőkés termelés is végbemegy; Ugyan-
akkor viszont az a célja, hogy a meglev ő  tőkeértéket fenntartsa, s azt a 
legnagyobb mértékben értékesítse» (A t őke, 'III.) stb. 

Ezek szerint tehát a termelőerők a forradalom igazi protagonistái. 
Ami a proletarijátust illeti, neki az a feladata, hogy »részt vegyen a tár-
sadalmi forradalom történelmi folyamatában, ami szemünk láttára megy 
végbe» (Vogt  Úr, 1860.). 

Hogyan érthetjük meg Marxnak ezt a két, egymástól kétségtelenül 
bizonyos mértékben eltér ő  forradalmi stratégiáját, azt az els őt 1850-ig és 
ezt a másodikat (a másodikat, amelynek Csupán az elemeit adta meg, de 
sohasem fogalmazta meg véglegesen)? Vajon ez a második az els ő  helyébe 
lépett-e, ahogyan az ismert olasz marxista, Lelio Baso vélekedik? 4  Vagy 
talán ez a második ugyanaz, mint az els ő, csak más nézőpontból tekintve 
rá, ahogyan Karl Xorsch gondolta? Korsch ugyanis  Karl  Marx című  mű -
vében a következőket írta: »Az objektív formula A politikai gazdaságtan 
bírálátához Előszavából - „a társadalmak története azonos az anyagi ter-
melés, valamint az anyagi termel őerők ás a termelési viszonyok fejl ődése 
során előálló és megoldódó ellentmondások történetével" - megfelel A 
kommunista párt  kiáltványa  szubjektív formulájának - „minden eddigi 
társadalom története osztályharcok története". A szubjektív formula meg-
magyarázza ás kiegészíti az objektív formula értelmét» 5  Marx ás Engels 
gondolati és forradalmi fejl ődésének következő  időszaka bebizonyítja majd, 
hogy egyáltalán nem becsülték le a munkásság harci ténykedését mint 
alapvető  forradalmi tényezőt - sőt, éppen ellenkezőleg. Ehhez azonban 
előbb, egyre inkább a termel őerők forradalmi szerepét szorgalmazva, fel 
kellett fedezniük a termelőerők fejlődése és a proletariátus forradalmi 
szerepe köZötti összefüggést, fel kellett fedeznük, hogy a t őkés termelési 
mód objektív ellentmondásai döntő  tényezőjét képezik a forradalomnak. 

Marx gondolati fejlődésének utolsó szakasza, amely az L internaci-
onálé megalakulásával kezdődik, bizonyos értelemben dialektikus szinté-
zisét képezi az előző  kettőnek (úgy vehetjük, mint a tagadás tagadását). 

A termelőerők forradalmiságára ás az alapvet ő  ellentmondások szere-
pére Marx és Engels ebben az időszakban is nagy súlyt helyez, amit els ő-
sorban A t őke bizonyít. Ekkor azonban, mintha ismét megújulna megha-
tározott értelemben a szubjektív tényez ők jelentősége, pontosabban a mun-
kásosztály gyakorlati-forradalmi harcának, politikai szervezeteinek ás ide-
ológiájának jelentősége, amit többek közott Marxnak ás Engelsnek az I. 
internacionálé megalapításával ás fejlődésével kapcsolatos tevékenysége 
is igazol. (Marx például, jóllehet ebben az id őszakban a lehető  legnagyobb 
mértékben lefoglalja A t őke írása, az internacionálé minden kongresszusá- 
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ra és  értekezletére  beszámolókat készít. Emellett Marx és Engels  erlőteljes  
harca a  prudhonizmus,  az egyezked ő  trade-unionizmus,  Bakunjin anarhiz-
musa  és a  lassaflisták  ellen, mint a kapitalizmus elleni harc ideológiai 
változatai. ellen, ami a munkásmozgalmon belül vagy annak peremén fej-
lődött ki, a maga módján szintén azt igazolja, hogy milyen nagy jelen-
tőséget tulajdonított Marx és Engels ebben az id őszakban a szubjektív 
forradalmi tényez őknek.) 

11. 

A II. internacionálénak els őrendű  jelentősége van a munkásmoz-
galom és a marxizmus történetében. A II.  internacionálén  belül korszerű  
ás tömeges munkásmozgalom alakult ki. A II. internacionálé volt a maxiz -
mus  szülőhelye: ezen belül kapcsolódott egybe Marx tanítása a munkás-
mozgalommal (ennek az egybeolvadásnak a Német Szociáldemokrata Párt 
1891-es erfurti programja szabta meg a közös célkit űzéseit, amely azután 
mintaképül szolgált minden munkáspárt programjához egészen a III. in-
ternacionálé megalapításáig). Ennek nyomán született meg a marxizmus 
mint Marx  tandbásának tolmácsolása  ás fejlesztése a munkásmozgalom 
részéről. (Ez utóbbi fogalmat első  ízben Diogenész használta a 80-as évek 
végén.)  Werner Blumenberg  német marxista, a II. internacionáléról írva, 
hangsúlyozza: »Marx tudományos elméletének történelmi fejl ődése többé 
már nem Marx története.. Történelmi hatásukban ezek az eszmék elváltak 
a maguk alkotójától, és így átalakulva élték a maguk sajátos életút. A 
marxizmus nem Marx alkotása: a marxizmus els ősorban  Karl Kautskynak  
köszönhető . A marxizmus sokféle iskolára ás irányzatra oszlott: semmi sem  
szemléltetheti  jobban Marx alkotásának sokoldalúságát, mint az a tény, 
hogy mindezek a áramlatok Marxra hivatkoztak, ás ezt jogosan  tetbék.' 6  

Marx tanítása ás a munkásmozgalom különleges történelmi feltételek  
kcizlött  kapcsolódott egybe, a t őkés rend békés fejlődésének körülményei 
között, aminek döntő  hatása volt a marxi gondolatok magyarázására,  illétve  
• marxizmusnak  arra a történelmi változatára, amelyet joggal nevezhetünk 
•  II. internacionálé marxizmusának. 

A szociáldemokrata mozgalomnak és a II. internacionálé marxizmu-
sának egyik legalapvetőbb jellemzője a marxizmusnak mint elméletnek, 
mint tudományos szocializmusnak elválasztása az osztályharctól, a mun-
kásosztály  mozgalmától.  Amíg Marx azt hangsúlyozta, hogy »a kommu-
nisták elméleti tételei csupán általános kifejezései a meglev ő  osztályharc-
nak, a szemünk láttára végbemen ő  történelmi mozgalom tényleges viszo-
nyainak (A kommunista párt kiáltványa), s így a kommunisták isme-
rete »történelmi mozgalom által létrehozott tudomány (A filozófia  nyo-
morúsága),  tehát amíg Marx a forradalmi elmélet ás gyakorlat egy sége 
mellett szállt síkra,  Karl Kautsky viilágosan  kifejti az egész II. internacio-
nálé ellen tétes nézetét:  »A  szocializmus ás az osztályharc egymás mellett 
ás különböző  feltételek hatására  keletkezik'. 7  

Ezzel a különválasztással a marxizmus a forradalom elméle téből (ás 
a forradalmi elméletb ől) átalakul a társadalmi fejl ődés pozitív tudomá-
nyává. Ezt az átalakulást szemlélteti az is, hogy a marxizmus forradalmi-
kritikai irányzatát pozitivista irányzattal cserélték fel, de ezt szemlélteti 
a II. internacionálé marxizmusának tár gya is: a  forradalom,  a munkás- 
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osztálynak mint a forradalom szubjektumának kérdése, a proletariátus 
diktatúrája, az 'állam elhalása mind olyan témák voltak, amelyek iránt 
a II. internacionálé marxizmusa semminem ű  érdekllődést nem tanúsított. 8  

A II. internacionálét elemezve Karl Korsch:  Marxizmus és filozófia (1923) 

című  nagy jelentőségű  alkotásában a következ őket írta: »Mindez és a 
további kisebb torzulások egész sora, amit az epigonok kezében a marxiz-
musnak el kellett szenvednie fejl ődésének második id őszakában, egyetlen 

átfogó mondattal jellemezhet ő : a szociális forradalom egységes egészet ké-

pező  elmélete iátalakult a polgári gazdasági rend és a polgári állam, a Pol-
gári oktatási rendszer és a polgári vallás, m űvészet, tudomány és általában 
a kultúra tudományos bírálatává, olyan bírálattá, amelynek a maga lénye-
génél fogva nem okvetlenül a forradalmi gyakorlatban kell érvényesülnie, 
hanem ugyanilyen jól érvényesülhet, és a maga tényleges gyakorlatában 
csakugyan érvényesül is - a különféle reformtörekvésekben, amelyek elvi-
leg nem lépik át a polgári társadalom és a polgári állam talaját. Hogy mi-
lyen mértékű  ez a torzítás, amelynek során a minden ízében forradalmi marx-
ista elmélet egy teljesen forradalmiatlan tudományos bírálattá alakult át, 
amely mér csak egészen véletlenszer űen fejeződik be gyakorlati-forradalmi 

feladatokkal, ezt iakkor láthatjuk a legjobban, ha Marx Kommunista Kiált-
ványát ás az I. internacionálé általa megírt szervezeti szabályzatát (1864) 
összehasonlítjuk a Közép- és Nyugat-Európa szocialista pártjainak prog-
ramjaival, de különösen a Niémet Szocialista Párt programjával a XIX. 
század második feléb ől." Másrészt ezzel a különválasztással a proletari-
átus mozgalma tudattalanná, tudatnélkülivé vált; úgyhogy: »a szociál-
demokrácia feladata: a proletariátust helyzetének és feladatának tudatára 
ébreszteni (szó szerint: eltölteni helyzetének és feladatának tudatával)'. 
(Kautsky) 

Ez a tézis, hogy a munkásmozgalomba tudatosságot kell bevinni 
(amelyet, mint látni fogjuk, Lenin is átvett), így vált alkotó részévé a 
marxizmus ás a munkásmozgalom elválasztása koncepciójának ás gyakor-
latának. 

A marxizmusnak ás a munkásmozgalomnak ez a megkülönböztetése 
oda vezetett, hogy a II. internacionálé vezet ő  teoretikusai a marxizmus 
ideológiai, azaz szociológiai semlegességér ől kezdtek teljes meggyőződăsse 
beszélni. A pozitív tudományok álláspontjiáról kiindulva Eduard Bernstein 
hangsúlyozta: »A tudomány nem tartalmaz irányzatosságot; mint tény-
ismeretek összessége, nem tartozik egyetlen osztályhoz, egyetlen párthoz 

sem.''° 
Életútjának valahol a vége felé, abban a m űvében, amelyben nézeteit 

összegezi (A történelem materialista értelmezése) Kautsky ezt írja: »Ne 
essék félreértés, a történelem materialista iértelmezésének elismeréséhez 
nem okvetlenül kell a szociáldemokrata párthoz tartozni. Ennek a pártnak 
nyitottnak kell lennie mindenki el őtt, aki harcolni akar a proletariátus fel-
szabadításáért, a felszabadulásért minden járom és kizsákmányolás alól. 
Függetlenül attól, hogyan alapozták meg ezt az akarásukat - materialista 
vagy kantista - keresztényi vagy bármilyen más módon." 

A marxizmus átalakulása pozitív tudománnyá azt jelentette, hogy a 
természettudományok mintájára kellett kialakítani ás továbbfejleszteni. Ez 
a már említett megkülönböztetések mellett (elmélet ás gyakorlat, tudo-
mány és filozófia, illetve ideológia) egyet jelentett a ténymegállapítások és 

59 



az értékítéletek k•ülbnválasztásával is, s ily  módon  a marxizmusra ismét 
rákényszerítették a Marx által már túlhaladott kanti problémakört, annak 
a viszonynak a kérdését, ami a ténylegesen meglev ő  között (Sem) és a 
között áll fenn, aminek lennie kell Sollen). Kifejezésre jutott ebben a 
neokantizmus közvetlen hatása a marxizmusra, az a befolyás; amelyet a 
pozitivizmus és a szcientizmus hatása egészített ki, miután ezek teljes 
egészében áts őtték a II. internacionálé marxizmusát. 

A II. internacionálé marxizmusa Ilyen fejl ődésének egyik »legális« 
eredményével, Bernstein nyílt revizionizmusával és az osztályharc eláru-
lásával az úgynevezett »ortodox marxisták« csoportja helyezkedett szem-
be (Kautsky, Piehanov, Lenin és mások). Az »ortodox marxisták» elmé-
leti síkon próbálták megvédeni Marx tanítását a revíziótól, meg akarván 
őrizni Marx tanításának »tisztaságát.'. Ez csakhamar lehetetlennek bizo-
nyult. Az »ortodox marxisták» maguk is kifejezései voltak az általános 
történelmi helyzetnek; iõk egyazon gyakorlati-történelmi alapon szálltak 
szembe a revizioni źmussal és reformizmussal, nem érintvén a legmélyre-
hatóbb kérdést (nem irányulva a forradalmi akció felé), s ezért elméle-
tükben a marxizmust éppen olyan pozitivista módon tolmácsolták, mint 
azok, akiket bíráltak. (Kiváltképpen az elmélet lés a gyakorlat viszonya 
tekintetében.) Mindez akkor vált egészen nyilvánvalóvá, amikor a XX. 
század első  két évtizedében kialakultak a forradalmi helyzetek. 

A szociális és elméleti feltételek, amelyek a H. internacionálé marxiz-
musának kialakulásához és fejl ődéséhez elvezettek, számosak, de úgy is 
kivétel nélkül, a maguk viszonylagos önállósága ellenére is azoknak a tör-
ténelmi körülményeknek az erőteljes hatása alatt állottak, amelyek között 
sor került a marxi elmélet és a munkásmozgalom összevonására. 

Ezeket a történelmi körülményeket a t őkés rend békés fejl ődése, a 
termelőerők zavartalan és gyors növekedése, iés - aminek els őrendű  jelen-
tősége van -. a munkáspártok olyan irányú kísérleteinek hiánya jeUe-
mezte, hogy a békés fejlődés feltételei között, kölcsönös kapcsolataik alap-
ján, ëppn a munkásosztály közvetlen és történelmi iérdekeinek és célja-
inak dialektikus egyesítése nyomán célirányosabbá és fejlettebbé tegyék a 
forradalmi harcot. Ezek a körülmények dönt ően kihatottak a II. interna-
cionálé marxizmusának jellegére, alapvet ő  eszmei irányvonal'ára, sőt tár-
gyára is. 

Mindez részint hatást gyakorolt életének utolsó évtizedeiben Engels 
gondolkodására is; Marx tanításának pozitivista magyarázása ktiérzi ődik 
az ő  műveinek egynémelyikéből is. Igy maga Engels sem vonhatta ki magát 
a történelmi valóság döntő  befolyása alól. 

Ha gondolatmenetünkben csak részlegesen is fel akarjuk tárni a II. 
internacionálé marxizmusának szociális gyökereit, nem kerülhetjük meg 
Karl Korsch elemzését. Korsch hangsúlyozza: »A II. internacionálé marxiz-
musa  .. voltaképpen  új történelmi formája a proletár osztályelméletnek, 
amely egyenes következménye az osztályharc megváltozott politikai fel-
tételeinek az Új történelmi korszakban» 13 ;  »a marxista dialektika néz ő -
pontjáról egészen természetes, hogy a marxista elmélet els ő  formája nem 
maradhat változatlan ebben a gyakorlatilag teljesen forradalmiatlan kor-
szakban, amely Európában lényegében véve kiterjedt a XIX. század egész 
második felére». 13  »A tényleges történelmi helyzet „a II. Internacionálé 



marxizmusával" kapcsolatban abból állt, hogy  ...  a marxizmus úgyneve-
zett teljes befogadására  a szocialista mozgalom részéről, amely a XIX. szá-
zad utolsó harmadában, a megváltozott történelmi feltételek nyomán újra 
fölébredt és meger ć5södött, igazában véve soha nem került sor. ,A marxiz-
mus elfogadásának" a munkásmozgalom ekkori Új történelmi szakaszában, 
az ortodox marxisták és ellenfeleik ideológiája szérint Is... elméletileg és 
gyakorlatilag ki kellett terjednie az egész marxizmusra, de valójában és 
az elmélet tekintetében is csupán egyes gazdasági, politikai és szociális el-
méletekre vonatkozott, amelyeket ezenfelül a legtöbbsriör különféle formák-
ban elferdítettek és megcsonkítottak, ióllehet amikor kivonták Marx 
teljes egészet képező  forradalmi fálláspontifából, már ezzel is megviáltoztat- 
.ták őket- 14  

Korsch  kiemeli, hogy a kapitalizmus és a munkásmozgalom történel-
mi helyzetéből eredően mind a revizionizmus, mind az ortodox marxizmus 
- mint a II. internacionálé marxizmusának két ellenpólusa - egyaránt 
eltávolodott a marxi tudománytól, mint a forradalom elméletét ől. »A revi-
zionizmus arra irányuló kísérletet jelentett, hogy a szakszervezetek gaz-
dasági osztályának és a proletárpártok politikai osztályharcának jellegét, 
ami megváltozott történelmi feltételek hatására gyakorlatilag mér ugyis 
reformisztikussá vált, a következetesen levezetett szociálreformista elmé-
letben fejezze Id Ezzel ellentétes irányba törekszik az akkori id őszak úgy-
nevezett ortodox marxizmusa, amely vulgáris marxizmussá alacsonyodott 
le, s amelyben túlnyomórészt a megadás gondolatával terhelt teoretikusok 
próbálkozása érvényesült, hogy a szociális forradalom elméletét, amely 
első  történelmi formáját képezte a marxizmusnak, továbbra is fenntartsák 
egy teljesen absztrakt elmélet formájában, mely a valóságban semmire 
sem kötelez. .«iAbban a másik id őszakban, amelyben a (lassan terjedő) 
marxizmusnak gyakorlatilag valóban semmiféle forradalmi feladatot nem 
kellett megoldania, a forradalmi és az elméleti problémák a legtöbb orto-
dox és revizionista marxista számára megsz űntek e viliágiaknak lenni. 
A reformisták számára egészen elt űntek, míg az ortodox marxisták... 
egyre messzebbré, és végül is a teljesen transzcendentális jöv őbe helyez-

ték át őket'. 16  

A IL internacionálé marxizmusa, hangsúlyozza Korsch, nem volt 
igazában a munkásmozgalom elmélete (olyan elmélet, amely „általános 
kifejezője a történelmi eseményeknek", Marx), noha formálisan ennek 
nevezték, hanem mindig is „ideológia" volt, amelyet kész formában „ki-
vülről" fogadtak el. 7  

Ernesto Ragionieri  olasz marxista A II. internacionálé marxizmusának 
forrásainál című  kitűnő  tanulmányában a következ őket írja: »A tudósok, 
akik ez ideig foglalkoztak a II. internacionálé marxizmusának történetével, 
éspedig nemcsak mint filozófiai jelenség, hanem mint adott politikai tény 
történetével is, joggal vetették fel az akkori eszmei formák és társadalmi 
erők egymáshoz való viszonyának kérdését, hiszen ezek kölcsönös kap-
csolatban valósulnak meg ťz meghatározott ideológiai változások. Valószí-
nűleg épp ez képezi a marxizmus történetének központi problémáját, amely 
a végsőkig menően korrekt megoldást követel, ha el akarjuk kerülni té-
velygéseit egy menő  ideológiai víziónak, amely igazságokból és hibákból, 
árulásokból, felfedézésekből és pótlásokból tevődik össze.' 18  
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gy  vált a  H.  internacionálé marxizmusa, éppen e sajátos történelmi 
alapzatra való tekintettel. els ő  jelentős gyakorlati igazolásává annak a dön-
tő  jelentőségű  nóvumnak ('és  igazol'ásává  magának a történelmi események-
nek is), amelyet Marx tanítása tartalmaz a tényben, hogy ez a tanítás 
forradalmi-dialektikai  elmélete a forradalomnak (ami a módszer és a 
tárgy egységét is megadja), olyan elmélet, amelyet maguk a tör ténelmi 
események hoznak létre éppen a forradalmi gyakorlat és elmélet egysége 
által, ami azt jelenti, hogy ha maga a forradalmi gyakorlat nem hozza létre, 
illetve nem termeli újj á  és nem fejleszti, akkor a belefoglalt ismeretanyag 
pozitív tudománnyá alakul át a társadalomról, s miután így bekerül a 
munkásmozgalomba, egyrészt elméleti alapjá vá  válik a reformista politikai 
stratégia és taktika egyik vagy másik változatának a mozgalom vezet ői 
révén, másrészt pedig továbbképzési lehet őséget nyújt a mozgalomban 
résztvevők  legszálesebb  rétegeinek. Nemcsak hogy forradalmi gyakorlat 
nem Létezhet forradalmi elmélet nélkül, de forradalmi elmélet sem létezhet 
forradalmi gyakorlat nélkül, hiszen a valódi ás pozitív elméletnek az 
igazi gyakorlat a feltétele<. (Marx) 

A  IL  internacionálé tette ugyanis számunkra lehetővé, hogy világo-
sabban áttekintsük a marxizmus és a munkásmozgalom  kö1c5nös  össze-
függését, azt a kapcsolatot, amelynek keretében nem csupán a marxiz-
mus, tehát az elmélet gyakorol hatást a munkásmozgalom  gyakorlatára,  
hanem ez a gyakorlat is dönt ő  módon hat az elméletre. 

Amikor a munkásosztály részt vesz a forradalmi gyakorlatban, ami-
kor tehát a forradalmi gyakorlat folyamatban van, a társadalom pedig 
forradalmi helyzetbe kerül, akkor magában a mozgalomban és körülötte is 
kialakul ás érvényre jut az alapvet ő  forradalmi álláspont (ez az álláspont 
pedig, ez a dönt ően létfontosságú kiindulópont nem más, mint a forradalmi 
ideológia, vagyis a forradalmi gyakorlati-elméleti viszony a világhoz), ami 
(először is)  lehetővő  teszi a marxi tanításnak mint kritikai-forradalmi ta-
nításnak elfogadását és tolmácsolását, és (másodszor) a marxizmusnak 
mint a gyakorlat forradalmi elméletének  fejlesżtését,  amikor is ez a gya-
korlat maga a folyamatban lev ő  forradalni  történés  -  voltaképpen tehát 
ez esetben maga a forradalmi gyakorlat (ami úgy fejl ődik ki, mint gyakor-
lati-elméleti bírálata a meglev őnek a marxi taní tás álláspontjáról) hozza 
létre a forradalmi elméletet, az ismereteket  »a  proletármozgalom feltéte-
leiről, menetéről, ás általános eredményeir ől.', pontosan azokat az ismere-
teket, amelyek ezt a gyakorlatot tudatossá,  'kritikaivá  és forradalmivá te-
szik, és amelyek  továbbfejlesztik  Marx tanítását. 

Ez esetben Marx  tanlítása  biztosítja a forradalmi irányvonalat, az 
elmélet és a gyakorlat forradalmi  irányvételét,  a gyakorlat pedig új isme-
retekkel bővíti a marxizmust, gazdagabbá téve  tartalmát,  éspedig olyan 
mértékben, amennyire a maga gyakorlati  haroával  a proletariátus átfogja 
és forradalmasítja az alapvet ő  társadalmi folyamatokat, s amilyen mérték-
ben a maga harcába sikerül bekapcsolnia újabb anyagi és szellemi terme-
lőerőket és a kultúra minden pozitív  vívmányát,  felülkerekedve rajtuk, s 
a harc döntő  tényezőivé és tartalmává téve őket. 

Amikor a proletariátust nem foglalja le a forradalmi gyakorlat, ami-
kor a forradalmi gyakorlat nincs folyamatban, vagy amikor ez a gyakor-
lat ilyen vagy  olyan módon deformálódik, akkor (el őször is) értik meg 
és nem fogják el a marxi tanítás forradalmi lényegét, ezt a tanítást ugyan- 
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is ilyenkor a polgári gyakorlati és elméleti horizonton belül akarják meg-
érteni, ás ennek megfelel ően az egységes marxi tanokból csupán egyes 
részeket vesznek el ő  fés hangsúlyoznak, ás (másodszor) a marxizmus úgy 

fejl'ődik, hogy összevegyül lés kiegészül a polgári tudom'ányokkal és 
ideológiával. 

Ez esetben a marxizmus elveszíti a maga forradalmi lényegét és 
irányvételét, az az anyag, az a tartalom pedig, amivel kib ővítik, nem abból 
ered, hogy a proletariátus 'átfogja és forradalmasítja a társadalmi folya-
matokat, az anyagi és szellemi termel őerőket, hanem beépülését jelenti a 
polgári, a klasszikus burzsoá, a kispolgári, az etatista, a technokratikus 
osztályok tudományának, annak az ideologi!ának tehát, amely e folyamatok 
és vívmányok megértését és elfogadását szorgalmazza, miáltal az elmélet is 
alárendelt helyzetbe -hozza a proletariátust e folyamatokkal ás vívmiá-
nyokkal szemben, hasonlatosan a proletariátus gyakorlati helyzetéhez. jgy 
válik az elmélet mutatójává a gyakorlatnak, a gyakorlat pedig mutató-
jává az elméletnek. 

Amennyiben tehát a proletariátus nem fogja át gyakorlati-forradalmi 
értelemben ás nem változtatja meg a fennálló (és így a fennálló fogja át 
őt, és igyekszik felülkerekedni rajta), és amennyiben a marxizmus mint 
a proletariátus elmélete megnyílik a polgári ideológia hatása el őtt (illet-
ve a polgári tudományok és filozófia hatása alá keiül) - ez az ideológia 
átfogja a proletariátus elméletét és felülkerekedik rajta. Ha a polgári ide-
ológia beszivárog a marxizmusba, ez els ősorban a marxizmus alapvet ő  
irányvételiében jut kifejezésre (ás ez az irányvétel mindenekel őtt az elmé-
let ás a gyakorlat viszonyát érinti), és mindjárt bekövetkezik az egységes 
maxista elmélet felbontása, pontosabban széttördelése filozófiára, ami filo-
zófia van benne, ás külön pozitív (pontosabban pozitivista) tudományokra, 
amelyek fokozatosan alakulnak ki Oly módon, hogy a polgári tudományok 
pozitivista irányzatait ás a nekik legmegfelel őbb elméleti-metodológiai 
alapelveket megpróbálják összekapcsolni Marx tan'ításának egyes részeivel, 
amelyeket kiragadnak e tanítás egészéb ől. 

(Folytatjuk) 
Nagy József fordítása 
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ALKOTÓMOHEL,Y 

B4RÁCIUS  ZOLTÁN 

AZ EREDMÉNYEK H Ű  KÍSÉRŐJE A GOND 

A szemlék - hamarjában azt sem tudom, hogy sz űkebb tartományunk-
ban hol s mikor és hányszor szólalnak meg a harsonák -‚ tehát a 
színházat mutogató szemlék, fesztiválok el őtt és után, a bemutatók 
Ünnepi hangulatának peremén, az évad kezdeti fázisaiban és a tavaszi 
elfáradás késő  esti óráiban, hogy rövid legyek, minden esztend őben 
a kíváncsisággal megsarkantyúzott kortárs nem kerüli meg a Nagy 
Kérdést, hanem nekiszegezi a közvéleménynek: 

Van-e napjainkban komoly missziója, értéke és értelme, meg-
becsülése a m űkedvelő  színjátszásnak, az amatő rösködésnek minden-
napi kultúránk gazdagításában, s mit várhatunk az elkävetkez ő  eszten-
dőktő l, Vajon meddig tart ez a ritmustalan állapot, meddig fogjuk han-
goztatni, hogy az »igényeink nagyok», de a szubjektív és objektív okok 
meghiusították elképzeléseinket. 

Szeretem a m űkedvelő ket. 
Mégis mindig némi szorongással szólok rólu:k. 
Az újvidéki tanácskozáson a harmadik sorban dideregtem, s pró-

báltam odafigyelni a felszólalókra, vártam a szenvedélyes vitát, a 
problémák csiszoltabb taglalását, s abban is reménykedtem, hogy a 
tanácskozás végén úgy megyünk majd szét, mint azok a hadvezérek, 
akik kész napi'paranccsal állhatnak holnap reggel a közkatonák elé 
és kimondják: ELŐRE! 

Nem a fásult beletörődés jellemezte a tanácskozást. 
A panaszok sem halkultak. 

Talán tartományunkban az amat ő rizmus meglelte a maga termé-
szetes helyét, s most egy jól kitaposott mederben folyik a bekapcso-
.lódás a kultúra - s mindennel, ami ehhez a területhez tartozik - 
általános folyamatába? 

Vannak számok, vannak adatok. 

64 



Bizonyíthatunk 'Ilyen ás Olyan rendezvényekkel, ezzel és azzal a  
szemlével,  volt hazai író, vajdasági, volt ősbemutató, német és Orosz, 
fehér és fekete, S ne szóljon senki a színházi válságról, hiszen a nézési 
kultúra ma  is  maradéktalanul betölti szerepét. 

Saját keserű  tapasztalatomból tudom, hogy a profik számtalan 
esetben mellébeszélnek, s csak ritkán szóltak a múltban a kulturális 
nevelőmunkáról, és a jelenben is alig-alig gondolunk arra, hagy a m ű-
velődés berkeiben Is erő teljesebb hangsúlyt illene tenni a  közm űvelt-
ség  színvonalának emelésére. 

A hivatásos színházak kulisszái mögött azonnal ott toporognak 
a lelkes és kevésbé lelkes amat ő rök, akik erejüket meghaladó »óra-
bérben» azon munkálkodnak, •hogy  a közömbös polgárt visszaszorít-
sák a tévé mell ő l a színházba, az Ő  színházukba, amely nem felel 
meg ugyan minden esetben az elvárásoknak, de ezúttal is lényeges 
fontossági szempontokról van 'szó, tehát a színvonatról csak »hang-
tompítóval» szálhatunk, írhatunk. 

A m űveltség a lélek  élelme.  
Mindig nagy-nagy szeretettel, megértéssel és féltő  gonddal for-

dultam a m űkedvelők 'munkássága felé, s szerettem volna valahonnan, 
valamilyen szószékrő l biztatni Őket, hogy »csak tovább», hiszen a szín-
padi munkálkodás humánus tett volt s marad, mert végül Is a színész, 
akár hivatásos, akár amat ő r, a m űveltség terjesztő i közé  taftozik. Rossz  
definíció, mégis leírom: a  színéśz  ezen az égtájon még mindig a  misz-
szionárus  szerepében járja a községeket, mert erre mifelénk még 
mindig több ember jár a templomba, mint a könyvtárba. itt a szín-
padról leszóló hang még mindig csak a nevelés eszköze, s ezért bot-
tal sem nyúlhatunk a fellegek után. 

Azt hiszem, ezzel világosan kifejtettem  nézeteimet  a repertoárt 
illetően.  Ginzburg, Schisgal  és  lonescu  egyelő re semmilyen jelzést 
sem ad a vajdasági éjszakában. A repertoár bels ő  rendteremtést  igé-
nyel, s a szakmabelieknek átmenetileg vagy  örökre  le kell mondaniok 
beteges képzelgéseikrő l és minden erejük latba vetésével azon kellene  
fáradozniuk,  hogy a színész ahhoz az emberhez beszéljen, aki subá-
ban és kötött harisnyában gubbaszt a  kelebiai  m űvelődési otthon hideg 
termében. Ostobaság azt  hnni, togy  a  ibostani  polgár, akihez a »mo-
dern» darabok íródnak, 'két kézzel kapkod a színházjegy után. 

Amott ráuntak a színházra. 
Mi meguntattuk magunkat. 

Faragó Árpád vitaindítója igényes írás. 
Egyik  kezébenmérleg,  a másikban kard. 
Úgy is mondhatnám, hagy minden megállapításával  együttérzek,  

egyetértek, de a tömegkommunikáció mérhetetlen, fejl ődése máris meg- 
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hozta azokat a  változásokat,  amelyeknek a  figyelembevétele után ért-
hető , hogy miért csappant meg a fiatalok érdekl ődése a mű kedve-
lés iránt. 

Tulajdonképpen kizárólag ehhez a témához f űzöm soraimat. 
Az  újvidéki tanácSkozáson  a fiatalok nem  hallatták  szavukat, s  

ez  a felismerés végső  esetben a m űkedvelés szerepének a  csokkenése  
irányába hat. A felgyorsult életben á fiatalokat más médiumok vonzzák, 
a színpadra csak azok osonnak félénken vissza  —  ne feledjük, hogy 
volt Olyan időszak, amikor onnan erőszakkal  leüzték  Őket  —‚  akik 
évtizedek óta ott szorgoskodnak a kulisszák  kÖzött.  Tehát rosszul 
áll a lista? 

Mondhatjuk: játszani jó. 
S vannak, akik játszanak. Szép momentum, amikor a  bácskertesi  

rendező  több mint negyven fiatalt szervez be egy-egy el őadásra, de 
úgy érzem,  lhogy nincs mehirdetett ifjú.ság1  mozgalom, s ehhez a meg-
mozduláshoz. az  Amatő rök Szövetsége nem adhat plakátot. 

A színház fiatalok nélkül szomorú színház. 
A tavalyi ás a tavalyelő tti mélypont után azt mondjuk  -  ezt vet-

tem ki a felszólalásokból  —‚  hogy a műkedvelés kifutott a nyílt ten-
gerre, S ettő l a hajóbúgástól mértéktartó büszkeséggel hagytuk el az 
üléstermet. 

De felteszem a kérdést: ki  vesz4  majd át idővel a rendező  ás 
irányító szerepét, a mindenes szakmát  Koncz  Istvántól Kanizsán, Or-
mai Máriától  Zrenjaninban, Sturczéktól, Szalaiéktól  ás a többiektő l, 
akiktő l, Saját  formulájuktól  vezérelve hallani sem akarnak  Mac Luhan  
tanairól is semmilyen színházellenes tételt nem hajlandóak lehozni a 
földre. 

Hol vannak a fiatalok? 
Ami lényem, az létem. 
Újra kérdem: hol vannak a fiatalok? 
Eddigi tapasztalataim meggyőztek arról, hogy nem voltak túl-

zottak azok az aggodalmak, melyek a  mükedvelést  féltették. Sok 
helyütt az öregek távozásával megsz űnt műkedvelő  tevékenység. Meg-
említenék néhány  közséet,  várost:  Kikinda,  Torda,  Horgos,  Moravica, 
Bajsa, Gunaras, Zenta (!)‚ Csantavér.  Ennek az évek óta tartó csend-
nek Vajon  Id  ígérhet harsonást?! 

Nincsenek meg községeinkben az értelmiségi lét feltételei? Ma-
radjunk a legegyszer űbbjénél. Tudok Olyan községekrő l, ahol az urba-
nizációs tényező  hátráltatja a munkát. Egyszer űen nincs színpad, nincs 
öltöző , nincs próbaterem. Gyenge kifogás, mert »színházat  csinálni«  
ma agy pincében is lehet, hiszen ott is meglelhető  a jó munkaköri 
lég* ôr.  

A színpad nem karrierlehetőség? 
Állandóan  azt hangoztatjuk, hogy a mai fiatalok most ás itt, azon-

nal meg akarják hódítani a világot, ledöntve mindazokat a mítoszokat,  
anielyek  felett évtizedekig Ő rködtünk. A Szabadkai  Népszínház  ás az 
Újvidéki Rádió színészei azel őtt m űkedvelők voltak, ás a színház ma  



sem zárkózik. el a tehetséges m űkedvelők előtt. De évek óta nem 
jelentkezik a színház portáján Szilágyi Lászlóhoz, Fejes Györgyhöz és 
Romhányi  ibi:hez  hasonló tehetség. Megleltünk egy zsenge havasi gyo-
párt,  Pri'biila  Valériát, aki a színjátszást értelmiségi pályának hitte, de 
nem vették fel a színm űvészeti akadémiára. Megmagyarázhatatlan  kri-
tárium.  

Egy fiatal elfordult a színháztól. 
Kinek a  hiibájábói?. 

*  

Az én vitakérdésem: Hol vannak a fiatalok? 
A rendezők azt mondják:  
-  itt! itt a színpadon! A ma esti el őadáson kilenc Új arcot 

láthatsz... 
Aztán egyik napról a másikra ezek a fiatalok el-eltünedeznek. 

Gyorsan ráunnak a színházra. A rezervátumban pedig megmaradnak 
az utolsó mohikánok, de a többiek »felveszik a fehér ember szokásait», 
»arany után kutatnak», »whiskyt isznak» és »új táncokat járnak.  . 

Jean Louis Barrault  azt mondja, hogy a színház bennünk var. 
Mindenki  játszk.  Még az állatok is játszanak. A játék tehát célszer ű  
tevékenység? Az ember a  színházban  élvezi a maga által eljátszo tt  
halált, örömöt, b űnözést, sírást, rettegést, s ezeket az érzéseket átru-
házza a néző re. 

Igy hangzik mindez rövid megfogalmazásban. 
Hosszú távon azonban, amíg a fiatalokkal nem sikerül felfrissíteni 

a próbatermeket, amíg a fiatal rendez ők nem parancsolnak  álijt  a  
Fehérvári  huszároknak, addig a magyar  m Ĺ kedveŤő  színátszás  fellen-
dülésérő l csak Óvatos lelkesedéssel beszélhetünk.  

*  

Mégis csodálattal  tekintek  a megmaradt lámpavivőkre, erre a 
nagy-nagy váltófutásra. De félő , hogy holnap már kevesebb versenyző  
jelenik majd meg a rajtnál 
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FARAGÓ ÁRPÁD 

MŰKEDVELÉSÜNK ID ŐSZERŰ  KÉRDÉSEI  

Onigazgatású  szocialista társadalmunk művelődési életünk tartalmasabb, 
gazdagabb kibontakozását sürgeti. A törekvés célja kétségkívül kulturális 
életünk  megújhódása,  ennek a  megújhódásnak  pedig az alappillére csakis 
a társult dolgozó, maga az ember lehet. 

A szándék nem sikkadt el az elméleti viták áradatában, nem süllyedt  
Don  Quijote-i szélmalomharc  kilátástalanságára,  hanem konkrét formá-
ban, letisztult, kikris tályosodott politikai légkörben,, szerteágazó akció 
keretében igyekszik összefogni kulturális életünk  sorvadó  hajszálgyöke-
rejt. Az eredmények bizalmat el őlegeznek ezeknek a törekvéseknek, hiszen 
a minőségbeli változás, elsősorban pedig az önművelés iránt  felfokozott  
érdeklődés kétségkívül a  megújhóclás  jeleit hordozza magában. 

Amatőr színjátszásunkról lévén szó, azt hiszem, már nyugodtan ki-
mondhatjuk, hogy elmozdult kulturális életünk  perifériájáról,  ami termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy ezzel minden meg is oldódott! Egyelőre csak 
elmozdult! 

Hosszú évekig tétlenül, vagy inkább mondjuk úgy, hogy tehetetlenül 
figyeltük amatőr színjátszásunk  stagnálását,  lassú elhalását. Az utóbbi 
években azonban mintha valami történt volna, mintha valami megmozgat-
ta volna az embereket, a m űvelődési egyesületeket. Ott lobbant fel az 
öntevékenység szikrája, ahol már azt hittük, hogy a közöny mindent 
letarol, ott indult meg a munka, ahonnan hosszú  vek  óta semmilyen 
életjel nem érkezett, az emberek érthetetlen passzivitása ott oldódott fel, 
ahol azt valóban nem vártuk. Egyszóval: amat őr színjátszásunk  rene-
szánszát  sejtetik az utóbbi évek. 

Tulajdonképpen most innen kellene elindulni. Rendet kellene terem-
teni ebben a  »sejtésben«,  hogy valóság legyen belőle. A feladat nem 
könnyű . A megoldatlan, a meg nem válaszolt kérdések láncolatára kell 
választ adni. Számtalan probléma megold ását kell minél előbb szorgal-
mazni, hogy a magyar, s természetesen a jugoszláv amat őr színjátszás 
hagyományait gazdagítsuk. Mindenesetre élni kell a lehet őséggel, az önte-
vékenység ilyen jelleg ű  megnyilvánulásával, mert ma már nem fikció, 
hanem nagyon is reális elem, amelyre lehet és kell ig építeni! S ez most 
kötelességünk is! 

Próbáljunk ebben a mi  műkedveljésünket iérintô  problémakörben né-
hány érzékeny pontot kitapintani. Például a szomszédos országokban, 
de természetesen másutt is, ahol fejlett a színházi kultúra, nemcsak az 
évszázados hagyományokra támaszkodik a hiva tásos színház, hanem arra 
az egész országot be hálózó  amatőrszínház-rendszerre, amely egyrészt min-
denhová eljuttatja az 'él ő  színházat, másrészt kielégíti a játékkedvet és 
értő  nézőket nevel. 
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Néhány kérdés, ránk vonatkozó és természetesen amat őr színjátszá-
sunkkal kapcsolatos gondolat vet ődik fel ibnkéntelenül is az emberben e 
néhány mondat után. Nyomban párhuzamot próbálunk vonni, összeha-
sonlítjuk, legalábbis elméleti síkon, a mi m űvelő  tevékenységünket, annak 
egész felépítményét az említett példával. A következtetés: ott, ahol az 
amatőr színjiátszás is alapját képezi a színházkultúrának, ott körültekin-
tő, alapos, s mindenekelőtt tudatos folyamat határozza meg a m űkedvelés 
formáit, tartalmát. A műkedvelésnek itt tulajdonképpen el őkészítő, moz-
gósító szerepe van, s els ődleges célja: felébreszteni az igényt a szmnxnűvé-
szet iránt. Ezzel szemben ott, ahol a m űkedvelés Csupán az ösztönös meg-
nyilvánulás eredménye, ott minden nemes szándék, minden lelkesedés 
mellett is laza talajra épül a műkedvelő  tevékenység. 

Nálunk az volt a gyakorlat - természetesen nem általánosíthatunk, 
nem sorolhatjuk most ide azokat ă  műkedvelő  egytütteseket, amelyek a 
felszabadulás óta rendszeresen, alapos munkával egyel őre még felszínen 
tartják, illetve tartották m űkedvelésünket -‚ hogy néhány lelkes szín-
játszó megmozdulásában, legyen az tiszavirág élet ű  is, a magyar amatőr 
szmnjátszás hagyományainak folytatását látjuk, s úgy emeljük ki őket az 
ismeretlenségből, mint akik most egyszerre több évtized lernaradását, 
mulasztását hivatottak tartalommal telíteni. 

Tehát äz elsó dolog, véleményem szerint, a folyamatos, az alapos 
munka! Az előre meghatározott, részleteiben kidolgozott terv, amely sem-
mit sem bíz a véletlenre, amely felkarolja az ösztönös megnyilvánuláso
kat, megmozdulásokat ás munkájuknak, tevékenységüknek állandó számon 
tartásával az osztonösséget a tudatossággal váltja fel. S ez a legnehezebb. 
Nem engedni, hogy a fellobbanó szikra kihunyjon, hogy a munka, önte-
vékenység első  megnyilatkozása idő  előtt elsorvadjon. Ugyanis ha a m ű-
kedvelés iránt viszonyunk nem légvárakra épül, ha az ilyen jelleg ű  tömeg-
kultúrához több komolysággal, ragaszkodással, s nem utolsósorban hozzá-
értéssel fordulunk, akkor színházi kultúránk nem a végelgyengü]ésben 
szenvedő  beteg kilátástalanságára fog emlékeztetni, hanem az igazi m ű-
kedvelés által el őkészített közönség igényességét, a mind magasabb szín-
házi kultúra követelményeit fogja szolgálni. 

Németh László írja egyik, műkedveléssel foglalkozó írásában: »Ko-
molyan veszem a műkedvelőket. A magyar drámai játék forradalmát vá-
rom tőlük. . .. A vajdasági magyar műkedvelés megújhódiásában ez a 
gondolat, úgy érzem, mindenképpen jelent ős szerepet tölthetne be. 

Ezután felhívnám néhány olyan jelenségre a figyelmet, amely ha 
nem is döntően befolyásolja amatőr színjátszásunk fejlődőképességét, de 
mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy gátolja egészséges, zökken őmentes 
kibontakozását. 

Két fogalom tisztázása már eleve sok vitás kérdést megoldhatna. 
Ezek a »tiszta amatőrizmus< és a »félhivatásos' fogalmak állandó jelen-
léte, hangoztatása és szembeállíbása. A »tiszta amat őrizmus' hívei, s ma 
ezek vannak túlsúlyban, csak önmagukra támaszkodnak, el őadásaikat a 
régi »módszerek« alapján készítik és nem hajlandóak semmilyen komo-
lyabb szakmai segítség elfogadására. 

S itt mindjárt álljunk meg. Ugyanis a »tiszta amat őrizmus híveit 
tovább kell rangsorolni. Objektív és szubjektív tényez ők újabb kategóri-
ákat állítanak fel. A legtöbb m űkedvelő  együttes kénytelen a régi mód- 



szerek szerint dolgozni annál az egyszer ű  oknál fogva, hogy anyagi lehe-
tőségei erre rákényszerítik! Tehát: hiába igényli a szakmai segítséget, 
hiába szeretne többet, jobbat nyújtani, a sz űkös anyagiak gúzsba kötik, 
megfosztják a fejlődés lehetőségétől. Ezeket az embereket kizárólag a 
határtalan lelkesedés tartja csak felszínen! 

Szivácon  például a Szenteleky Kornél M űvelődési Egyesület műked-
velői már évek óta rendkívüli anyagi gondokkal küszködnek. Mindössze 
350 000 régi dinárt kapnak. Csepp a tengerben! Mit kezdhetnek vele! 
Rendezőt szerződtetnek ezen a pénzen is, úgy látják, hogy ez a leghe-
lyesebb. De így van ez másutt is! A kultúra terített asztaláról csak a mor-
zsák jutnak a műkedvelésnek. 

A »tiszta amatõrizmusnak« az a kategóriája, amely tisztán az objek-
tív tényezők miatt szűkíti le tevékenységét, megérdemli, hogy a legmesz-
szebbmenő  támogatásban részesítsük, hogy a lelkesedés, amely még ébren 
tartja művelőit, egyszer már szétfeszítse a hideg, f űtetlen próbatermek, el-
hanyagolt művelődési otthonok falait. 

A szubjektív tényezők sajnos sokkal összetettebb kérdést alkotnak. 
Ezúttal nem ragaszkodnék a konkrét példákhoz, hiszen azok ez esetben 
csak még jobban elszigetelnék azokat a m űkedvelő  egyesületeket, ame-
lyek úgy gondolják, hogy nem szükséges senkit ől semmit tanulni, s ele-
gendő  az, amivel ők maguk rendelkeznek. Sajnos, a szubjektív tényez ők-
re épülő  »tiszta amatõrizmus« követ őinek a legtöbb esetben nincs anya-
gi gondjuk! 

Egyről azonban megfeledkeznek az ilyen együttesek vezet ői: a közön-
régről. Ma már azért nem lehet annyira lebecsülni a néz őket, nem lehet 
egyszerűen kiskorúsítani őket, nem lehet az igénytelenséget ráerószakolni 
arra, aki például rendszeres tévénéz ő  vagy rádióhallgató. S éppen ezért 
azt a szubjektív tényez ők által meghatározott amat őrizmust nyugodtan 
nevezhetjük konzervatív amatőrizmusnak! 

A »félhivatásos'< fogalom véleményem szerint mindjárt korrigálható, 
hiszen azokat az elemeket foglalja magába, amelyek ma az amat őrizmus 
tulajdonképpeni fogalmát meghatározzák. Újra Németh lÁszló szavait 
idézem, aki 'a következőket frja: »Meg kell teremteni a színjátszást a szín-
házakon kívül. Erre pedig csak egy mód van: a legmagasabbra tör ő  mű-
kedvelés.« 

Véleményem szerint a legmagasabbra tör ő  műkedvelés elsősorban 
ezen az úton, az amatőrizmus fogalmának ezzel a meghatározásával kö-
zelíthető  meg. Természetesen itt is bizónyos eltérésekkel, fokozatokkal 
találkozunk. A legideálisabb, ha egy-egy m űkedvelő  együttes, vagy ama-
tőrszínház áuandó szakembert alkalmaz. Így folyamatos munkamenetre 
van kilátás. Vajdaságban sajnos kevés, illetve; mindössze néhány ilyen 
típusú együttesünk van és ezek között els ősorban a kanizsai amatőrszín-
házat kell megemlíteni. Vlaovics József, a Dolgozók munkatársa jegyezte 
meg a közelmúltban: »Gyorsan kinőheti a ripacskodás gyerekcipőjét az 
olyan műkedvelés, amelyet (mint Kanizsán) avatott és fizetett szakember 
irányít» S ez így igaz! Rendezett állapot, egész évi m űsorkeret, a műked-
velőkkel való rendszeres munka, amely nemcsak »szezonjelleg ű , bejá-
ródott közönségszervezés - mindez jelen lehet és jelen is van az amat őrök 
munkájában, ha valaki a kezében tartja, irányítja tevékenységüket. 
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A másik lehétő ég a külső  szakemberek bevonása, segítsége. Ez a 
gyakoribb példája az igazi amat őrizmusnak, mivel a legtöbb együttes 
anyagi bázisa-megengedi«, hogy egy, esetleg két darabot hivatásos ren-
dező  keze alatt készítsen. Tehát mivel állandó szakembert nem tudnak 
alkalmazni, így próbálják pótolni ezt ama már elmaradhatatlan szakmai 
segítséget. 

A zrenjanini Madách szfnjátszói Például a legnagyobb sikerüket hi-
vatásos rendező  irányításával érték el. A  Titanic-keringőt, amellyel 1963-
ban Hvaron, az ország legjobb amatőr színjátszó egyulteseinek találkozóján 
aranyérmet nyertek, Varga István, az Üjvidéki Rádió rendez ője rendezte. 
Ugyancsak Varga István munkáját dicséri Heltai Jen ő  Néma levente ás 
Bíró Lajos Sárga liliom című  színpadi művének nagy sikere. Varga István 
mellett Zrenjaninban rendezett még Szilágyi László, Vajda Tibor, Lányi 
István ás Fischer Károly is. 

Az állandó szakmai képzés természetesen nem maradt eredmény nél-
kül, ugyanúgy, mint ahogy a szabadkai Népkör ilyen jelleg ű  törekvései is 
meghozták a vért eredményeket.  Itt Garay Béla, Sántha Sándor, Pataki 
László, Virág Mihály ás ifj. Szabó István foglalkozott a m űkedvelőkkel. A 
Népk)örben például Szilágyi László rendezésében rendkívüli sikert értek el 
Thorton Wilder  A mi kis városunk című  művének bemutatásával, vagy 
vegyük a Népkör legutóbbi kirobbanó sikerét, a trebinjei Országos szem-
lén elért magas helyezését, a szereplők, valamint a rendező  teljesítményét, 
amely nem kerülte el a bíráló bizottság figyelmét. Bambach Róbert ;  •a 
Belgrádi Színművészeti Akadémia harmadéves hallgatója, a rendezést 
tanulja, a szakmai segítség tehát Újra csak pozitív értelemben »diadal-
maskodott«! Mindenesetre a Népkör Ez a ház bontásra vár című  egyfel-
vonásosának három változatával csak alátámasztotta fejtegetésemet a 
szakmai ismeretek szükségességéről! 

Említsünk még néhány példát: az Újvidéki Pet őfi Sándor Művelődési 
Egyesületben Sinkó István ás Szilágyi László foglalkozik a fiatal színját-
szókkal. Kulán ás Péterrévén ugyancsak Sinkó István dolgozott a m űked-
velókkel. Szivácon, Cservenkán Fischer Károly, Ormai József ás Stevaxi 
Nikolajević, Verdődön LajČo Lendvai, míg Topolyún ás Bajmokon Bará-
cius Zoltán segítette  a műkedvelóket. Meg kell említeni Petar Ujevi ć  
munkáját is, aki különosen Kulán foglalkozott sokat a színjátszókkal, és 
még egyszer Varga István, aki Muzslyán rendezett a közelmúltban. 

Már említettem, hogy a leghelyésebbnék azt tartanám, ha minden 
együttes számára biztosítanánk egy-egy szakembert. Természetesen ez 
olyan utópia, amire sajnos gondolni sem lehet, mindenesetre szorgalmazni 
kellene! A másik lehetősége külső, hivätásos rendezők alkalmazása, szerződ-
tetése. Ezt kellene elsősorban szorgalmazni, anyagi alapot biztosítani, hogy 
oda is eljusson a szaksegítség, ahol a színjátszók anyagi kerete ezt ma 
még nem engedi még. Ebből a vállalkozásból természetesen szövetségün-
nek is ki kell vennie a részét. A művelődési égyesuleték, színjátszó csopor -
tok ilyen formában komoly Segítséget  kaphatnának! 

Van azonban egy buktató, amely figyelmeztetésül szolgálhat mind-
azok számára, akik a szakmai segítséget igénylik. Aladics János színi 
kritikusunk jegyezte meg ezzel kapcsolatban: »A rendezést illet ően az a 
helyzet, hogy nálunk aránylag kevés a munkáját jól ért ő, tapasztalt ren- 
dező. A kiút szerintem, ahol csak lehet, ahol ezt a lehetőségek megenge- 
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dik,  a hivátásos rendező  szertődtetése. Nem azokra -  ä kómmerszszellemű  
kéreskedőkre gondolok, akik végighará ćsolják a tartományt és silány mi-
nőségű  muriká.ért horribilis tiszteletdíjakat vágnak zsebre, hanem á dráma-
művészet igazi míveseire göndolok, akik lelkiismeretes munkával emelik 
a tartományi amatőr színjátszás flívóját. 

Azt hiszem, nem nehéz levonni a következtetést: a szakmai segít-
séget csak a legilletékesebbek nyújthatják! 

Megpróbálom röviden összegezni fejtegetéseimet: 1. Megtalálni a 
módját, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik állandó, folyamatos 
munkát végezhetnének amat őrszínházainkban vagy a műkedvelő  együtte-
sekben. A szmnművészeti akadémia erre.: minimális lehet őséget nyújt, mivel 
a hivatásos színházak szükségleteit sem tudja teljes mértékben kielégíteni. 
Talán a magyar vagy a pedagógiai főiskola lehetne ebben segítségünkre 
azzal a kitétellel, hogy elvégzésük után a kandidátusok egy-két évre olyan 
ember mellé kerülnének, aki a színház szakmai oldalát alaposan ismeri, 
valamint járatos az amat őrszínházak szerteágazó tevékenységében. 2. A 
fiatalok, a középiskolás, valamint az egyetemisták öntevékenységét nem 
volna szabad figyelmen kívül hagyni. Leginkább a színpadi kísérletezés, 
a színházi formanyelv korszer űsítése, valamint az irodalmi színpadok léte-
sítésé felé irányul érdekl ődésünk. Oda kellene hatni,. hogy az iskola, az 
egyetem elvégzése után ez az érdekl ődés ne vesszen el, hanem felfrissü-
lést hozzon amatőr színjiátszóinknak. Tehát: a fiatalok angazsáltságára 
szükség van, mert új színt, éj hangot hoznak magukkal. 3. Falvaink m ű-
kedvelése igényli a legtöbb segítséget. Itt jelentkezik legnagyobb mérték-
ben az elszigetel ődés veszélye. A községi m űvelődési tényezők feladata 
lenne, hogy állandó szakmai segítséget biztosítsanak mindazoknak a hely-
ségeknek, művelődési egyesületeknek és csoportoknak, amelyeknek tevé-
kenységét eddig csak a valóban tiszteletre méltó lelkesedés táplálta. 4. Ter-
mészetesen az amat őrszínház, a műkedvelő  csoportok nemcsak a rendezők 
munkáját igénylik. A színpad, a díszletek, a ruhák stb. is szükséges ahhoz, 
hogy az előadás végső  fokon valóban előadás is legyen. Szemináriumokon 
ismertetni ezeket a színházi »kellékeket'? A legideálisabb itt is és Újra 
csak az a »mindenes', a szerz ődtetett szakember! De, amint mondtam, 
egyelőre messze vagyunk attól, hogy ezt megvalósítsuk. És persze az sem 
érthet mindenhez. Hát akkor?! Segítségre, összefogásra itt is szükség van, 
ha előbbre akarunk menni! Vagy egy közös szolgálatot kellene biztosítani, 
amely egyesítené a rendez ők mellett a díszlettervez ők, ruhatervezők cso-
portját, s amely azután segíthetne ott, ahol . szükség van rá. Vagy beindí-
tani a szaktanfolyamok sorozatát, a szövetség szervezésében is. 

És végül, de nem utolsósorban, ebben az egész problémakörben na-
- gyon sokat várunk a művelődési otthonoktól. Nem egy helyen Szépen be-
rendezett színpadok állnak kihasználatlanül! Lényeges segítséget  nyújt-
hatnának, hiszen elsődleges céljuk éppen a színházkultúrát szolgálni! Azaz, 
pOntosabban, a művelődési öntevékenység otthonává lenni. 

MOSORPOLITIKA  

A színház és a közönség viszonyának elhidegülése lényegében nem-
csak az amatőrizmus szintjén jelentkezik, nemcsak a m űkedvelő  együttesek 
érzik a közönség passzivitását. Örökös kérdés ez, s a színházm űvészet ál- 
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landó,  több ezer éves problémája. A napökban kezembe kérült Arthur 
Millernek egy rövid írása, amelyben a színház jöv őjéről ír. Csak néhány 
sorát idézem:  ». . . meg vagyok győződve arról, hogy a színházat Újra fel 
fogják fedezni. Hirtelen el fog terjedni az a felismerés, hogy nincs izgal-
masabb dolog, mint darabot nézni. Ez valószín űleg akkor fog bekövetkez-
ni, amikor a konkurrens méciák belefáradnak önmaguk ismétlésébe. De 
- úgy hiszem - ez nem történhet meg, amíg a színház ki nem jut a je-
lenlegi szellemi zsákutcából. 

A kiút pedig ebből a zsákutcából a közönség felé vezet ő  út meglelése. 
Hogy hogyan, ez most a mi dolgunk, a mi hozzáállásunk, színházi kultú-
ránk, az igényesség iránti magatartásunk határozhatja és határozza is meg. 
Barácius Zoltán írta le a következ ő  kis esetet, amely sajnos nem egye-
dülálló, hanem egy már majdnem állandósult állapot jellemz ője. Idézem: 
»...  egyik bácskai községben szerepelt a Népszínház. A függöny legör-
dülte után a művelődési egyesület egyik vezetője a következőket mondot-
ta: Nagyon tetszett a darab, van mondanivalója. De legközelebb hozzanak 
már egy népszínművet. Buta a mi népünk, az kell neki! Mit csináljunk?- 

(Igy  érzem, van mit csinálni! Nem elszigetelt jelenség. Magam is 
számtalanszor meggyőződtem, hogy a »mi nêpünknek« nem kell a komoly 
darab. Ez a »meggy.õzõdés« azonban minden esetben közvetett úton jut el 
hozzánk. Némely kultúrvezet ők, akik »ismerik a közönség igényét, akik 
évek óta »csak ezzel foglalkoznak<, igyekeztek meggyőzni, hogy csak két 
változat létezik: Vagy a régi, jól bevált recept szerint dolgozunk, s ma-
radunk annál a műsorpolitikánál, amelyet a két háború közötti kispolgári 
világnézet táplál, vagy egyszer űen megszűnik a művelődés!? 

Azt hiszem, hogy nem »szúnik« meg a műkedvelés. Ugyanis van egy 
harmadik, egy elfogadható változat is: az ésszer ű  műsorpolitika. Ës az 
öntevékenység, amely az embert »felemeli.. Konkrétan veszem az idei 
szemlét, példázva, hogy a darabválasztásban már a komoly igényesség is 
szóhoz jutott. 

Példával a bajmokj szemle járt elöl. Nézzük meg, hogy a magyar 
amatőrszínjiátszók milyen művekkel jelentek meg ezen a szemlén! A sza-
badkai Népkör Tennessee Williams  Ez a ház bontásra vár című  egyfelvo-
násosának három változatával. A doroszlói Móricz Zsigmond M űvelődési 
Egyesület drámai csoportja Henrik Ibsen Nóra című  színművével!!! A 
kupuszinai Petí&i Sándor Művelődési Egyesület szinjátszói Em őd-Szirmai 
Mézeskalács című  operett jével, ami egyébként semmiképpen sem sorol-
ható a fércművek közé, s végül egy kísérlet: Hajnal Ferenc Furfang  és 
féltékenység  című  vígjátéka a bajmokiak előadásában. 

Összehasonlítás végett lapozzuk fel a bajmoki szemle 1972. évi m ű-
sorfüzetét. A kupuszinai Petófi Sándor egyesület Balázs László Piros szeg-
fű  című  háromfelvonásos zenés vígjátékát adta el ő, az őrszállási Ady Endre 
Művelődési Egyesület Riviere Paprikáscsirke c.  vígjátékút, míg a hazaiak 
Tabi László Most majd elválik c. 3  felvonásos vígjátékát. Nem nehéz pár-
huzamot vonni a két szemle között m űsorpolitikai szempontból. 

A Tiszai Ünnepi Játékokon Konez István újra csak tudtunkra adta, 
hogy az amatőr színjátszás Kanizsán semmiképpen sem kíván egy olyan 
»szellemi önkiszolgá1óvá degradálódni, ahol csak az olcsó bizsutéria csil-
logása vakítja és tompítja semmivé a gondolatokat, az önmagát keres ő  
ember még nem egészen mechanizált világát. A kanizsaiak Vesna Ognja- 
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novíć  és  Budimir Nešić  VaUomásók  című  művét mutatták be nagy sikerrel. 
Komoly vállalkozás és mindenképpen helyes műsorpolitikai  türekvés.  

Ezen a szemlén azonban csak a kanizsaiaknak volt »bátorságuk újat 
adni. A többiek egyelőre maradtak a könnyű, főleg üres daraboknál. A  
péterrévei  műkedvelők  Nádasi  László Okos bolondjával, az újvidéki Pet ő-
fi Sándor Művelődési Egyesület  színjiátszói  az  Egy bolond százat csinál 

című  vígjátékkal, a becsei  műkedvelők  ugyancsak vígjátékkal  (Egy vidám 
éjszaka) szerepeltek, míg a  temeriniek  a  Palicsi nyár  című  zenés vígjáték-
kal. Meg kell mondanunk, hogy a gyenge szövegek ellenére is kitűnő  
együttesek mutatkoztak be, ami biztató, mert azt jelzi, hogy komolyabb 
művekre is van erő ! 

Az észak-bánáti szemlén,  'Ilörökkanizsán,  a  muzslyai  Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület  Padisák  Mihály A sztár is meztelen c. zenés játékát 
mutatták be. Gyenge szöveg, s újból csak azt mondhatom, hogy: kit űnő  
együttes! A  zrenjanini  Madách tagjai ezúttal csak vendégként léptek fel  
Claude Magnier Oscar  c.  vfgjátékával.  

A  kulai  és  verbászi  szemlén egyetlen magyar együttes lépett fel, a  
kulai;  Dunai Ferenc Nadrág c. vígjátékát mutatta be. 

A  turiai  szemlén a szenttamási  amatőrszmnjátszók  a Tabáni orgonákat 

hozták színre! 
Sajnos, a  »hagyornányos« műsorpolitika egyelőre jelen van szem-

léinken, de már érezzük  »visszavonulását«.  Mindenesetre lassan helyet ad 
ez a repertoárpolitika ama törekvéseknek, amelyek a vajdasági magyar 
amatőr szín játszást Új tartalommal hivatottak  teliteni.  S valóban végs ő  
ideje, hogy belássuk, hogy az igénytelenség milyen mélyre süllyesztette 
a magyar amatőr színjátszás rangos színvonalát. 

Szeretném, ha valaki egyszer megpróbálná felmérni, kiértékelni a 
vajdasági amatőr színjátszás műsorpolitikájának elmúlt öt esztendejét. 
Szeretném, ha valaki a tartományunkban él ő  többi nemzet és nemzetiség  
repertoárját  összehasonlítaná a miénkkel. Lesújtó eredményt kapna! A 
következtetés, a párhuzam eredménye pedig kétségkívül csak az lehetne, 
hogy a jelen pillanatban (az utolsó szemlét kivéve) a darabok megválasz-
tása terén mi az utolsó helyen vagyunk, hogy amíg tíz évvel ezel őtt, gon-
dolok itt elsősorban arra az id őszakra, amikor a Madách aranykorát élte, 
a vajdasági magyar  műkedvelés  előkelő  helyet foglalt el a tartományban, 
addig ma már csak itt-ott csillan fel valami. 

Tavaly, de az idén is jó néhány előadást Láttam a szemléken, s nem-
egyszer, őszintén  negmondóm,  keserű  szájízzel tettem fel önmagamnak a 
kérdést: Hát valóban ennyire igénytelen a mi közönségünk? Mert amikor 
a  kikindaiak,  táblás ház el őtt, Dosztojevszkij művét, A b űn és bűnhődés 

színpadi változatát mutatták be szerbhorvát nyelven, hozzáért ő, lelkes 

közönséget láttam, s amikor példának hoztam fel, amikor a mi  hozzáájJá-
sunkkal  próbáltam szembeállítani az ilyen darabválasztás célját, újra csak 
azt a lemondó mosolyt kaptam, amely mögött félreérthetetlenül ott volt 
a felelet: nem kell a komoly darab a mi közönségünknek. 

S ez az a tény, amelybe nem lenne szabad belenyugodni, nem lenne 
szabad elfogadni, hogy a Vajdaságban él ő  magyar nemzetiség, amelynek 
színházkultúráját egyáltalán nem laza talajra építették, a  Paprikáscsirké-

nél, A mit susog a  fehér  akác vagy a Tabáni orgonák című  daraboknál 

ne jusson tovább. 
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S talán éppen ezért az idei szemlé magyar vonatkozású kísérletei 
nemcsak júleső  érzéssel töltöttek el, hanem m űsorpolitikánkkal kapcsolatos 
nézeteimet is alátámasztották. Els ősorban a Népkör, a kanizsaiak és a 
doroszlói műkedvelő  együttesek bátor darabválasztási kísérletei, helye-
sebben »kitörései jelezték, hogy mi sem riadunk vissza az Új keresését ől. 

S még egy példa, amely a műsorpolitikánkban bekövetkezett minő-
‚égi változásra utal: a középiskolás színjátszók megmozdulása. A fiatalok 
nem követik az eddigi »júl bejáródott gyakorlatot, nem tisztelik a da-
rabválasztás itteni hagyományait, és merészen, bátran nyúlnak a korszer ű , 
nem mindig közönségsikert biztosító darabokhoz. Tavaly például Peter 
Handke  Közönséggyalázás,  Wilder Hiawattan Hálókocsi, Déry Tibor Óriás 
csecsemő  és a Talpsimogató, Deák Ferenc A vak trió,  Platonov  Az apa 
hangja és Albee  Az állatkert című  műve szerepelt műsorun'kban. Az idén is 
hűek maradtak önmagukhoz a fiatalok és a következ ő  műveket mutatták 
be a középiskolások Újvidéki szemléén: Hubai Miklós Te Imre, itt valami 
ketyeg c. művét, Kopeczky László Kádár Kata c. drámai közjátékát, Bec-
ket  Némajátékát és két irodalmi lõsszeálliítást. 

Véleményem szerint, s ezt többször is hangsúlyoztam, m űsorpoliti-
kánk elmozdult a holtpontról és azt hiszem, ma már nagyon sokan lát-
ják, hogy lemaradásunk tényezőit mindenekelőtt a darabválasztás igény-
telensége, egy bizonyos konzervatív elszigetel ődés okozta, amely hosszú 
évekig a kispolgári szemlélet véd őbástyája volt. 

Egy-két objektív tényez őre, amelyek a darabválasztást nagy mér-
tékben befolyásolták, vá kellene mutatni. Gondolok a megfelel ő  szövegek 
hiányára. Künyvtáraink nemigen fordítanak gondot a szövegkjönyvek be-
szerzésére s így sok esetben az egyesületek kénytelenek a meglev ő, a két 
háború köötti, különböző  kétes értékű  folyóiratok által közölt szövegek 
előadására. 

Nem Új a probléma. Amat őrszínházaink vezetői, kultúrmunkásaink 
már évekkel ezelőtt szorgalmazták a színpadi m űvek egy helyen való ösz-
szegyűjtését. Ezen a téren komoly bírálat érheti a szövetséget is, mert a 
javaslat megoldására nem reagált kell ő  eredményességgel. 

Jó lenne, ha most Újra szorgalmaznánk ezt a kis, központosított szö-
vegkönyv-könyvtárat, szövegkönyv-szolgálatot, mindegy, hogy miképpen 
nevezzük, amelyhez azután bizalommal fordulhatna minden egyesület, 
minden együttes. Talán helyes lenne néhány helyen, mondjuk Zrenjanin-
ban, Kanizsán és Szabădkán létrehozni ilyen szövegkönyv-szolgálatot, de 
természetesen egyetlen helyen is össze lehetne gy űjteni a műveket. 

Első  lépésként minden egyesület a meglev ő  szövegei egy példányút 
eljuttatná az általunk itt meghatárózott helyre. Ezután a szövetség besze-
rezné a magyar irodalom, a hazánkban él ő  nemzetek és nemzetiségek 
drámairodalmának eddig magyar nyelven mégjelent m űveit, és egyúttal 
a szomszédos országok (gondolok itt els ősorban Romániára) magyarul meg-
jelent színpadi műveit. Jó lenne határid őnek megszabni mondjuk az év 
végét. 

Ezután komoly figyelmet kellene fordítani az id őközben megjelenő  
művekre, és amennyiben úgy látjuk, hogy érdemes őket lefordítani, azon-
nal ki kell adni a fordítóknak, hogy ezzel is biztosítsuk egyes m űvek idő-
szerűségét. 
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Természetesen figyelemmel kell kísérni a világirodalom drámatermé-
sét is. Egyszóval: minden lehetőséget ki kell használni, hogy az általunk 
létesített kis könyvtárat gazdagítsuk. 

Összegezésképpen: műkedvelő  együtteseink az új évadban ezekhez, 
vagy ha csak egy lesz, hát ehhez fordulnának szövegkönyvért. Következe-
tesnek kellene lennünk a megvalósításban, mert csak úgy jutunk túl a 
puszta elképzelésen. 

JEGYZETBK, ËSZREVTEIEK  

Az elgondolás régebb keletű ! Egy közlöny, vagy nevezzük inkább 
tájékoztatónak, szükségességét már évek óta érezzük. Vajdaságbán az ama-
tőrizmus igen szerteágazó tevékenységet fejt ki. Ot nyelven m űvelik, de 
egymás munkáját, eredményeit valahogy nem tudjuk figyelemmel kísérni, 
a szerzett tapasztalatokat egymásnak átadni. A tájékoztató bels ő  haszná-
hatra készülne. Ot nyelven jelenne meg negyedévenként és - mint már 
említettem az egyesületek munkáját kísérné figyelemniél, tudósítana 
arról, ki mit készít, közölné az összegyűjtött szővegkönyvek, színpadi művek 
katalógusát stb. Tehát állandó kapocs lenne az egyesületëk között, a mun-
ka folyamatosságát és összehangolását szolgálná. 

Az anyagiakat a végére hagytam, ugyanis ez az a szempont, ez az az 
akadály, amely előtt megtorpan az ember. Szinte megdöbbentő  az a kö-
zöny, amellyel egyes községek a m űkedvelés iránt viseltetnek. Hogy â 
kultúrára szánt anyagiakból valóban csak a morzsák jutnak a m űkedvelő  
tevékenységre, ahhoz nem fér semmi kétség. De hát miért? Véleményem 
szerint azért, mert a községekben a m űvelődési közösségek, illetve azok, 
akik ezeket a közösségeket képviselik, szinte kizárólag az intézményesített 
kultúrával törődnek, s egyszerűen nem érdekli őket ez a tevékenység (ter-
mészetesen itt is találkozunk jó példával, amikor a község szívén viseli a 
műkedvelés ügyét, s említsük mindjárt meg Temerint, Kulát, Zombort, 
ahol ezzel a tevékenységgel nem bánnak mostohán). A m űvelődési önte-
vékenység ilyen jellegű  megnyilvánulása, amely az öntevékenységnek rnesz-
szemenően a legnépszerűbb formája, amely a népművelés legkézzelfogha-
tóbb példája, elsikkad, kulturális életünk perifériájára kerül s onnan, 
mint azt az utóbbi időben érezzük, csak a lelkesedés mozdítja el. Jó lenne, 
ha a lelkesedés mellett egyszer mér az anyagiak is jelen lennének m űked-
velésünk fejlesztésében, ha egyszer már elkerülnénk a csúcskultúrák ár-
nyékából! 

Javasolom, hogy még a közeljövőben az egyesületek vezet ői, társa-
dalmi munkások, üljenek le községük legilletékesebb politikusaival ás őszin-
tén, kertelés nélkül tárják fel helyzetüket. A m űvelődési érdekközösségek, 
ha a pártlevél szellemében mérik fel a m űvelődés jelenlegi helyzetét, nem 
fordíthatnak többé hátat ennek a szerteágazó ás tömeges m űvelődési tevé-
kenységnek, nem tehetik félre magát a társult dolgozót, mert, mint azt 
Varga László az Egy  művelöcléspolitikaj  modell  bukt*zt6i  című  írásában 
kiemelte: -...az  önigazgatású szocialista társadalom kultúrája nem lehet 
csupán a kevesek, a hozzáért ők, az arra predesztináltak kultúrája; a kul-
túra vívmányait, a művelődési értékeket hozzáférhet ővé kell tenni a dol-
gozó ember számára. Ez kétirányú folyamatot feltételez: egyrészt a m űve- 
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lődési  intézmények kitárulását, merészebb ás korszer űbb felsorakozását az 
úgynevezett művelődési piacon, másrészt, és most a folyamatnak erróI a 
részéről van szó, képesíteni kell a dolgozót, hogy magáévá tegye a tulaj-
donképpeni értékeket. Mert, s Újra Varga Lászlót idézem:  »..  az önigaz-
gatású társadalom kultúrájának alappillére a m űalkotáspártolúson kívül a 
tulajdonképpeni művelődési üntevékenység elterjesztése.« 

Az anyagiakkal kapcsolatban van azonban egy szerény megjegyzé-
sem. A közelmúltban egyik kisvárosunk kulturális vezetőjével beszélget-
tem. Az anyagiak hiányáról folyt a szó, amikor megjegyezte:  »Ha csak 
kétmillióval kapnánk többet, hát akkor a  CsárdáskiráLnőt  is ki tudnánk 
hozni!< 13rgy érzem, s hiszem, sokan osztják véleményemet, hogyha a kul-
túra szegényes »pénzeswákja« többet is juttat a m űkedvelésre, akkor azok 
részesüljenek el őnyben, akik érdemleges munkát végeznek vagy szándé-
koznak végezni. A  CsárdáskiráInő  példája semmiképpen sem a komoly, 
az alapos műkedvelő  munka előhírnöke. 

A másik dolog még szembetűnlőbb. Vannak olyan együttesek, amelyek 
évente csak egy bemutatót tartanak. Óriási összegeket fektetnek bele az 
előadásba, amelynek  elsődleges célja, hogy, mindenkit elkápráztasson. Az 
ilyen nagyzási hóbort, az ilyen reprezentatív előadások, a kizárólag tesz-
tiválegyüttesek semmiképpen sem szolgálhat j!ák a pozitív értelemben a 
műkedvelés ügyét. 

A »bőség kosarából« először is azok merítsenek, akik lelkesedésből 
jelesre vizsgáztak, akik folyamatos munkával, néha emberfeletti odaadás-
sal, mostoha körülmények között is vállalják a munkát. Tehát: az igazi, 
a sallangmentes munkát kell figyelembe venni. 

Sok helyen panaszkodnak, hogy a pedagógusok nemigen kapcsolód-
nak be a műkedvelő  munkába. Passzivitásuk mindenesetre komolyan ki-
hathat egy-egy falu vagy város amat őr színj!átszóinak munkájára. Ugyanis 
Ők a leghivatottabbak, hogy őrködjenek a nyelvi tisztaság felett, hogy a 
beszélt nyelv mentesüljön minden idegen hatástól, hogy ne váljék valami 
kétségbeejtő  keverék-nyelvvé. Az ő  segítségükre mindenképpen szükség 
lenne. A Sturc Józsefek a m űkedvelés örök, ragyogó gyiöngyszemei, s mun-
kájuk felmérhetetlen. Jó lenne, ha a műkedvelés valamiképpen mégis he-
lyet kapna pedagógusaink amúgy is zsúfolt órarendjében! Sokat nyerre 
vele műkedveléSünk. 

Befejezésül, vitaindító írásomnak zárószavaként, újra Varga Lászlót 
idézném: »Szinte felmérhetetlen feladatok hárulnak tehát a m űvelődési 
egyesületekre, a művelődési otthonokra és a modern művelődési öntevé-
kenység megannyi új formájára.- 

Hiszem, hogy ha egyiüttes es ővel fogunk hozzá a feladatok elvégzésé-
hez, ha vállaljuk a munkát, akkor nem kell aggódnunk műkedvelésünk 
holnapjáért. 

A Vajdasági Amatőrszínházak Szövetsége a lcöehiiiíltban tanácskozásra hívta össze 
a tartomány műkedvelő  együtteseinek vezetőit, hivatásos ás amat őr rendezőket, szf-
nészeket, ismert közéleti munkásokat, hogy megvitassák az itt él ő  magyarság önte-
vékeny szfnjátszáaánalc id őszerű  kérdéseit. Ezen a megbeszélésen hangzott el Faragó 
Árpádnak, a szövetség alelnökének fenti vitaindító írása. 
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OLVASÓNAPLÓ 

A MULANDÓSÁG  G  YÖNG YSZEMEI 

NÉMETH ISTVÁN: Zsebtükör. 
Forum, Űjvidék, 1973. 

A  Zsebtükö-r nagyon sok szempontból rendhagyó könyv. Elsõsorban telén 
tartalmánál fogva: az újabb jugoszláviai magyar irodalomban - de akár 
a régiben is - a kritikus félkesén összeszámolhatná a riportk!öteteket; a 
szép hagyományú hazai magyar újságírásban is kevesen vállalkoztak arra, 
hogy a tiszavirág életű  műfajt újságok lapjairól könyvbe mentsék át. 
Rendhagyó azért is Németh István könyve, mert még meg sem vólt,  S 
máris mint meglévővel számolt vele a kritika - értékeire figyelmeztetett, 
kiadását sürgette. Hisz ezeket az írásokat évek óta ismertük, a Magyar 
Szó hasábjain jelentek meg két hasábon tördelve (a szerz ő  »kéthasábos 
írásoknak« nevezi Őket), csak vállalkoznia kellett valakinek arra, hogy 
összegyűjtse, válogatást készítsen belőlük. (Gerold László hozzáértéssel vé-
gezte el a válogatás munkáját.) S nem utolsósorban rendhagyó ez a könyv 
azért is, mert értékeinek megmutatásában, jelent őségének méltatásában 
nagyszerű  egyetértésben volt a kritikai és társadalmi mérce: kevés jugo-
szláviai magyar könyv részesült ilyen egybehangzó elismerésben, kevés köny-
vet tartott méltónak figyelmére kritikánk ilyen mértékben - s mindeh-
hez még Üjvidék város Októberi-díja is csatlakozott. Kritikai és társadalmi 
elismerés együtt. Mivel érdemelte ki mindezt a  Zsebtiikö'r? 

Németh István író-újságíró, ám ez a köt őjeles kettŐs minősítés az 
Ő  esetében korántsem a szó leginkább pejoratív mellékzöngéj ű  (elnéző-
sajnálkozó) jelentésében értend ő. Az Ő  esetében az újságírás nem írói meg-
valósulást helyettesít ő  kifejezésforma, amelyen át az elvetélt írói alkotás 
formát ás utat talál, hanem s żinte a szépírói válialkozéshoz mérhető, s 
legjobb darabjaiban rangos prózát teremtő  alkotói folyamat. Nyilván ezért 
Is bizonyultak ezek a kéthasábos írások életképesnek a sárguló rotópapír 
mulandóságából a könyv lapjaira átmentve is. Mert ezek az írások nem 
könyvbe készültek, egy napilap riporterének teljesítményéhez tartoztak, 
aki újságírói feladatként járja a Vajdaságot és beszámol arról, amit látott, 
tapasztalt. 

A  Zsebtükör  sikérének és értékeinek két alapvet ő  nyitja van: mit és 
hogyan Lát meg írója világunkban. Mindkét probléma igen izgalmas, hisz 
ezeknek boncolgatása, szemügyre vétele vezet el a titok megoldásához: mi-
ért teszi le olyan jó érzéssel a könyvet az olvasó, s miért kap kedvet rá, 
hogy újra felüsse, újra végigolvassa? 

Németh Istvánt az ember érdekli, minden kéthasábos- tengelyében 
Ő  áll, az alakító, a munkáját végző, az elmélkedő, a boldog Vagy elesett 
ember. Olyan emberek ezek, f őként falusi emberek, akik Vajdaság-szerte 
élnek, hozzátartoznak • e tájhoz, szeretik ezt az átok-áldott tájat, birokra 
kelnek vele és káromolják, de máshol talán nem is tudnának meglenni. 
Legyen a hőse ezeknek a kis írásoknak akár gazember, vaksi aggastyán, 



Új óvodáért küzdő  óvónő  vagy kilenc gyerekkel vergődő  özvegyasszony, 
Németh István Újságírói érzéke ás írói vénája mindig megtalálja életükben 
a mozzanatot, amelynek alapján a példa felé sarkíthatja »történeteiket<; 
legyenek e mozzanatok akár a társadalom ügyének el őmozdítói, tragikus 
emberi buktatók, vagy csak összegez ő  szándékú pillanatképek. Bár kis-
emberekről van szó, ezeknek az írásoknak jelent ős hányadában - nem 
tudni, tudatos törekvésr ől van-e szó vagy mert ilyenekkel találkozott Né-
meth István - szinte tipológiai pontossággal kinyomozhatók a vajdasági 
falu ás parasztság jellegzetes típusai: a napszámosemberek, a kubikusok, 
a juhászok, a kenderáztató munkások stb. Let űnőfélben levő  vagy utolsó 
képviselőikkel kihaló szegényember-típusok és életforniiák leírására, -meg-
mentésére« vállalkozott a szerz ő  ilyen jellegű  írásaiban, s talán nem is 
kell mondani, hogy ezzel szándéka jóval túlmutat a szokványos zsurnalisz-
tikai írások keretén: sok olyasmit is -elvégeznck« vagy legalábbis »észben 
tart,anak« e kis szövegek a leírt szó szintjén, amelyek még mindig a kuta-
tókra várnak, s szeretnénk hinni, hogy találnak is maguknak munkát, nem 
késnek el. A néprajzkutató Kiss Lajos híres könyvében (A szegény ember 
élete) megörökített »nehezen él ők.' nem egy vajdasági képviselője került 
újságírói feladata végzése közben Németh István tollára, s ahogy a könyv 
megjelenése óta (ás előtte) publikált »kéthasábosokat' számba veszi az 
ember, még jó néhány hasonló szép portréval gazdagodhatott volna a 
Zsebtükör vagy egy esetleges későbbi válogatás. 

Néprajzi vonatkozásai képezik talán a legérdekesebb rétegeit ennek 
a könyvnek. A szegényember-típusok mellett azonban egész sor mesterség 
leírása is megtalálható Németh Istvánnál (külön ciklus a könyvben), ám So-
hasem a száraz lajstromozás igényével ás módszerével. Mindig az ember 
mögíU  hámozhatók ki ezek a néprajzi vonatkozások. Ugyancsak adatok és 
vonatkozások seregét szövi be a szerz ő  írásaiba, amelyek az »észben tar-
tás funkciójával községeink, településeink keletkezésének történetére vo-
natkoznak. Természetesen szó sincs arról, hogy ezek a néhány lapos kis 
írások elvégzik mindazt, ami m űvelődéstörténetünk, településtörténetünk, 
néprajzkutatásunk sürgető  adóssága. Csupán figyelmeztetnek a maguk köz-
vetett m6dján, s egyben hagyományaink élő  voltát, létezését bizonyítják: 
a moravicai református templom építészeti érdekessége vagy a bezdáni 
damasztsrövők ma is élő  tradíciója korántsem kultúránk, múltunk gyö-
kértelenségét mutatja, hanem éppen az ellenker őjét: a hagyománytalan-
ságot valló egykori siránkozás helyett - m űvelődéstörténeti ás folklorisz-
tikai publikációinkkal párhuzamosan - a még élő  hagyoinányairik is fel-
tárásra várnak. Németh István könyvének gazdag vonatkozásai erre is 
utalnak. 

A fentiekben csak vázlatosan utaltunk ennek az érdekes könyvnek 
néhány vonatkozására, de reméljük, lesz, aki részletesen is elemzi gazdag 
sziivetét (Bori Imre jelezte a Zsebtükörről írt méltatásában a »terjedelme-
sebb tanulmányt»). Mert Németh István könyve szinte dokumentuma nap-
jainknak, szóban elmondott kis dokumentumfilm szinte minden írása. Így, 
együtt, kötetben pedig keresztmetszetét adják életünknek, legalábbis azt 
a keresztmetszetet, amely az újságíró »zsebtükrében' megmutatkozik. 

A «hogyan látás.' is lényeges összetev ője Németh István könyvének. A 
szűkre szabott terjedelem már eleve sejteti, hogy nincs hely az emberi 
szituációk részletes kifejtésére; az újságíró ezekben az írásokban ugyanúgy 
küzd a rendelkezésére álló megszabott »ablak.' adta terjedelemmel, mint 
a száraz beszámolót író társa. Két hasábon tömörítve kell tehát minél 
többet elmondani, ás természetesnek, hitelesnek maradnia, hisz él ő  em-
berekről van szó, akiknek neve is odakerül az írásba. Németh István tehát 
alanyait szólaltatja meg, azok beszélnek helyette. Az író kommentárja a 
minimumra csökken, legfeljebb a legsziikségesebbeket érzékelteti, t őmon-
datokban. S minden ilyen rövid mondatnak sokkal nagyobb információ-
mennyiséget kell hordoznia, mintha lenne hely elegendő. S éppen itt mu-
tatkozik meg a szerző  írói alakító képessége: kevés szöveggel minél többet 
mondani, érzékeltetni.. Sok esetben éppen a »hogyan.' az az összetevője 
Németh István kis írásainak, amely átemeli a szokványos újságírói telje-
sítmény szintjéről az irodalom felé. A legszebb írásokban pedig még a 
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Urai  hangütés is megjelenik, egy-két mondattal szinte költészetté tudja 
varázsolni Németh István ezt a tájat. 

»A kritikus precíz mondatokba szereti szedni lelkesedését» - írta Osvát 
Ernő  egyik kis mulandó cikkében. Németh István könyvéről azonban nehéz 
precíz mondatokban írni. A legszebben talán Gál László írt róla egy Bön-
gészőben, s mindazt elmondta (el merte mondani), amit a kritikus nem 
mondhat el éppen az Osvát Ern ő-féle definíció kényszere miatt. Azt a 
meleg emberséget ugyanis, amely Németh :Istvún írásaiból kisüt, aligha 
lehet »precíz« mondatokba szedni. 

Végezetül csak ennyit: Németh István tarsolyában még néhány Zseb-
tükörre való anyag van. Szeretnénk abból is látni együtt legalább még egy 
kötetre valót. 

JUNG  KÁROLY 

A KIBONTAKOZÁS  ÜTIÁN  

VARGA ZOLTÁN:  Szö kés. 
Híd, 1972. 6-42. 

Varga Zoltán legújabb regénye, amely 1972 második felében jelent meg 
a Hídban folytatásban, sok mindent bizonyít, de els ősorban szerzőjének 
fáradhatatlanságát ás érdekl ődését, közlési szomját és kisérletezési kedvét. 
E sorok írója néhány, éve igyekszik követni pályafutását, bepillantást nyer-
ni irodalmi tájunk e sok szempontból egyedülálló alkotójának világába. 
Ezért számára e regény várt, az író alkotóútjából fakadó, logikus meg-
nyilatkozás. Már elöljáróban leszögezhetem, hogy Varga Zoltán útja az 
általánostól az egyedi felé tart, vagy talán jobban megfogalmazva azt 
mondhatnám, hogy míg régebben egy-egy nem teljesen motivált egyedi 
eset általánosítása volt kifejezési módja, most más kifejezési módot igyek-
szik alkalmazni: az egyedi sors ábrázolása áll ismét a központban, de a 
sokszor erültetett absztraháló általánosítási vágy nagyjából elmarad, ellen-
ben ehelyett az egyedi eset leírásának oly mélységét kapja az olvasó, amely 
irodalmunkban szinte egyedülálló. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
Varga Zoltán teljes mértékben szakított írói múltjával, ellenkez őleg: eltép-
hetetlen szálak fűzik ahhoz, azonban e művében sikerült egy hatalmas 
szintetizáló folyamat lebonyolítása, amikor is f őhősében, illetve •annak 
egy-egy le nem írt vagy esetleg mégis megírt történetében, felbukkannak 
a korábbi hősök lelki vonásai, társadalmi hovatartozásuk és élményeik. 
Igy lett e regény egy nagy összegezés: a múlt vívmányainak újraértékelése 
és az első  lépés az Új kifejezési mód útján. 

A  Szokés  tulajdonképpen egy sodró erej ű  belső  monológ, amelyet 
csak itt-ott bont meg egy-egy rövidke párbeszéd. Varga Zoltán nagyon 
jól ismerte fel e kifejezési mód előnyeit ás veszélyeit is. Ez els ősorban 
stílusán mutatkozik meg, amely - a bels ő  tartalom és mondanivaló miatt 
- sokban eltér eddig ismert kifejezési módjától. Eddigi zárt stílusát, ame-
lyen belül arányos szerkezet ű  ás áttekinthető  mondatok uralkodtak, most 
egy másik váltja fel: mondatai vég nélküli áradattá alakultak át, a bels ő  
monológ csapongása szinte nem engedi meg egy-egy gondolat »végigköve-
tését, újabbak bukkanak fel a hős elméjében, amelyek más tájakra so-
dorják őt ás az olvasót is. A mondatokon belül állandó feszültség uralko- 
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dik,  amely még szaggatottabbá teszi az amúgy is szaggatott bels ő  mono-
lógot. Ezt a regényt ilyen szuggesztivitással csak ezzel a módszerrel lehe-
tett megírni, a tartalom csak ezen a módon bontakozhatott ki teljes mér-
tékben, csak így képezhetett tartalom ás forma szerencsés ötvözetet. A 
belső  monológ pedig tulajdonképpen a regény hősének, Halász Bélának 
gondolatai és reflexiói. Amikor a szerz ő  elkezdi hőse monológjának lejegy-
zését, gyakorlatilag már megtörtént az, ami h ősének életében jelentős 
volt. Halász Béla eljutott egy pontig, ahonnan visszaút már nincs, csak 
a teljes szakítás a múlttal. Ekkor kezdenek el rajzani a gondolatok agyá-
ban, mintegy visszavetítik, mi is történt vele, hogyan jutott el a teljes 
csődig. Afféle összegezés ez a regény. 

Ki Halász Béla és mi történt vele? Erre igyekszik a m ű  választ adni. 
A polgári származású Halász Béla egyetlen cél elérésében Látja élete ér-
telmét: -nagy« regényt szeretne írni. Ennek a célnak vet alá mindent, 
meg akar tudni mindent az emberekről, viszonyaikról, a társadalomról. 
Első  regénykfsérlete nem sikerült, házassága felbomlott, mint pedagógus 
is kudarcot vallott. Irói módszerére jellemz ő, hogy meghatározott hangulat 
hatása alatt szeret Írni, míg a hangulat hatása nem múlik el, mert utána 
mér más élmény tolakszik el őtérbe és a »téma« odavész. Bevallása sze-
rint legtöbbször csak azért ír, hogy kiírja magából dühét. Nemcsak a köz-
vetlen élményeket hajszolja lázasan, hanem a kölcsontapasztalatokat is 
sokra értékeli; rengeteg szituációt, sót érzést ismer másodkézb ől. Az em-
berek tanulmányozása  mellett önmagát is figyeli ás elemzi. Véleménye 
szerint környezetét ől elüt, tudatosan igyekszik más lenni, mint az őt kö-
rülvev ő  emberek, bár beismeri a beolvadás veszélyét. A kölcsüntapaszta-
latok mély átélésében nagyban segíti »hisztérikus fantáziája». 

Sok mindent gyűlöl: megalomániás álmait, a butaságot, a fantáziát-
lan lényeket, az erőszakot (szerinte csak er őszak ellen igazolt). Utálja az 
értékes ember  vereságét  az értéktelenebbtől, viszolyog a technika hivatá-
sos megszállottjaitól, irtózik a tartós kapcsolatoktól, egyre kevésbé hisz 
az emberek nevelhetőségében, de értékeli másoknál az átlagon felülit ás 
azt ki akarja fejleszteni. Zárt jellem: gondolatait, indulatait magába fojtja, 
de szenvedélye az ellentmondás (mindent jobban tud másoknál), nem tud 
beletörődni, hogy az embereket nem lehet könnyen ás gyorsan megváltoz-
tatni. Az értelmet tekinti egyedül szeretni való emberi tulajdonságnak 
(hisz, de inkább gondolkodik). Erkölcsi felfogása a XIX. században gyö-
keredzik és nem tud megszabadulni t őle. Hajlamos felülr61 nézni a dol-
gokat, ezért kiizlési módja higgadt, tárgyilagosan cinikus. Szereti a szelle-
mi aggresszivitást, de ő  maga mindig csak mérlegel, a cselekvésen innen 
marad, ugyanakkor vonzódik azokhoz, akik csinálnak valamit. 

Régebbi noveJJáiban Varga Zoltán igen gyakran adós maradt az el őz-
mények ábrázolásával, töményen igyekezett 'ábrázolni egy már teljesen 
kialakult életszituációt. Most azonban továbblép és a társadalmi-szociális 
hátteret is teljes egészében, ugyanakkor csak h őse szemszögéből nézve, 
bevonja írásába. Mivel motiválni akar, tudja, hogy a hátteret nem hagy-
hatja el, se nem helyettesítheti és oldhatja fel egy parabola keretein belül. 
Kár, hogy szerzőnk nem közöl többet hősének még korábbi életér ől; csak 
azt tudjúk meg, hogy valaha pártiskolába járt, tehát világnézete haladó 
volt, legalábbis ezt kell feltételeznünk. Halász Béla önéletrajza nem más, 
mint summázása viszonyának társadalomhoz, emberekhez és intézmények-
hez, de ez a viszony esetében csak az emóció szintjén maradt meg. Ezért 
mondhatjuk azt, hogy világnézete az önéletrajz  lejegyriésekor  nincs is, mi-
vel a világnézet tudatos, fogalmi jellegű  képződmény, amely visszahat az 
életérzésre, sőt azt teljesen át is formálja. H ősünk esetében a világnézetet 
tehát nem szabad összetéveszteni azzal, amit életérzésnek nevezünk. Az 
életérzés mondhatni a társadalmi élettapasztalatnak emocionális, nem pedig 
tudatosított formája, mivel a tudatosított forma, mint ahogyan azt a fenti-
ekben mér hangsúlyoztam, világnézetet jelent. 

Azzal, hogy társadalmi élettapasztalatot említettem, véleményem sze-
rint a mű  központi gondolatát közelítettük meg. Mint mér mondottam, 
hősünk egy regény megírására állítja be magát, egész életmódját, azaz 
tanulmányozza az »életet», fel akarja fedezni a társadalom mozgatóer őit, 
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az emberek viselkedésének rejtett rugóit, az emberi kapcsolatok eredetét 
és milyenségét. Őrási és hősies küzdelmet vív az »ábrázolandó' anyaggal, 
magával az életjelenségek sokaságával. Lázasan tanulmányozza őket, ál-
landóan jegyzetel, az események - mivel er ősen szenzibilis - nagy ha-
tást gyakorolnak rá, mind nehezebben tudja elrendezni, megmagyarázni, 
irodalmilag feldolgozni az élményeket. Az élmény- ás adatözön eltemeti, 
mert nem rendelkezik szilárd világnézeti alappal, melynek segítségével 
ezt az özönt megfelelően tudná értelmezni. Belátja, hogy az igazi nagy 
alkotónak teljes képet kell nyújtania koráról (Minél több oldalról meg-
mutatni a dolgokat, így akartam ábrázolni a világot, amelyben élek), 
méghozzá őszintén, de a végén belátja, hogy írói elképzelése megvalósít-
hatatlan (Minďent leendő  íróságomra tettem fel, mindent ennek rendel-
tem alá. A munkámat, a barátságaimat, a szerelmeimet. Szándékosan tép-
tem el minden kapcsolatszálat, tenyésztettem magamban a kívülállást, ha 
úgy tetszik, az elidegenülést. Lebegni akartam... letekinteni, ítélni ele-
venek és holtak fölött. Beleszerettem egy magatartásba, anélkül, hogy tisz-
táztam volna, elég er ős vagyok-e hozzá), sőt: '.Titokban mindig is érez-
tem önmagam csődjét. Megdöbbentő  a búcsú a vállalkozástól. A regény 
e része oly művészi tömiénységű , hogy Varga Zoltán eddigi alkotói mun-
kásságában nincs párja. Őszintén, a lehető  legőszintébben csendül ki be-
lőle Halász Béla írói tragédiájának alapmotívuma: ma már lehetetlen egy 
klasszikus értelemben vett nagyrealista regényt írni, amelyben minden 
társadalmi viszony és intézmény teljes áttekinthet őségében állna előttünk. 
Csődje az alkotó író csődje, »tragédiiája« nem társadalmi eredet ű. Tudni-
illik a marxista esztétika szerint a tragikus mint esztétikai kategória két 
életszituáció megnyilvánulása: a korán jött forradalmár és a régi rend 
utolsó hőse képviseli a tragikust. Halász Béla nem sorolható, épp jellemé-
nek összetettsége és világnézetének kiforratlansága miatt, egyik típuskate-
góriába sem. A hős azért szökik meg, mert mint alkotó a klasszikus rea-
lizmus eszközeivel képtelen ábrázolni a jelenkor bonyolult valóságát. 

Szerzőnk érezhetően elszakadóban van régebbi ábilázolási mód j łától, 
sőt e szempontból a Szökés talán egy merész ugrás. Azonban a társadalom 
teljes és konkrét ábrázolása egy személy élményein keresztül, különösen 
ha számításba vesszük e személy élményeinek véges jellegét, szinte meg-
valósíthatatlan szándék épp az ábrázolandó világ összetettsége ás bonyo-
lultsága miatt.  »...  Az összegyűjtött anyag nem lesz egyéb pletykakróni-
kánál, szerencsésebb esetben riportregénynél, pedig én többet szerettem 
volna kihozni belőle még holmi kisviárosi tablónál is - mondja a regény 
hőse. Bár soha nem Írta meg .nagy regényét«, önvalloniása talán még több 
is annál: egy írói ábrázolási mód cs ődjét példázza. 

Varga Zoltán e regénye rendkívül fontos iállomiás további fejl ődésében, 
melynek folytatását fokozott érdekl ődéssel várjuk. 

VARGA ISTVÁN 

EGY DRÁMA ÉS LEHETŐSÉGEI 

DÉR ZOLTÁN: Ember a határon. 
szenet, 1973. 10—.11. 

Bort Imre Drámák színpad nélkül című, eredetileg a Magyar szó Kilátójá-
ban megjelent kritikasorozatának bevezet őjében olvasom az alábbiakat: 
»...  van drámairodalmunk, de színpad nélkül valójában, s örülnénk, ha 
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színjátszásunk követni tudná a drámai szövegek produkcióját, s valóban 
vállalná a színpadra vitel Oly szép és nemes feladatát.« Idézhetném azon-
ban akár a következőket is: »Egyelőre marad tehát a kritikus papír-szín-
háza, melynek egyes bemutatói - nagyon jól tudja e sorok Írója - közel-
ről sem pótolhatják a valódi színházi vállalkozások elmaradását. Vagy 
éppen... na de mellőzöm is a további idézgetést, bármennyire csábítóan 
kínálkoznak is egyes idevágó megjegyzések annak bizonyítására, hogy 
bontakozó drámairodalmunk színpadi affirniációja érdekében azóta is vaj-
mi kevés történik, azaz annyi semmiképpen sem, hogy elmondhatnánk, 
színházaink képesek azóta is fellendül őben levő  színpadi irodalmunkkal, 
Új művek születésével valamennyire is lépást tártani. Annak ellenére sem, 
hogy drámairodalmunk holmi ugrásszer ű  fellendüléséről egyelőre még 
túlzás lenne beszélni. De talán hagyjuk a panaszszót. Színházaink (ne fe-
ledjük, hogy most már kett ő  van) szűkre szabott lehet őségeire vagy éppen 
esetleges meg nem értésére panaszkodni ugyanis nem Csupán értelmetlen-
nek látszik, hanem sokkal kevésbé reménykelt őnek is, mint arról megem-
lékezni, hogy Dér Zoltán Ember a határon c. drámája a veszprémi színház 
jövő  évi műsorán szerepel - amit kétségtelenül drámairodalmunkat ért 
elismerésként is üdvözölhetünk. 

Ennyit mintegy bevezetőként Dér Zoltán drámája ürügyén. Miel őtt 
ugyancsak e színpadi alkotás kapcsán arról esne szó, hogy korunk dráma-
írójának szükségképpen két megoldás közt kell választania. A modernnek 
mondható abszurd vagy inkább abszurdoi&< és a hagyományos értelemben 
vett realista megoldás között, amely választás aztán nem Csupán alkotásának 
külső  formai jegyeit, hanem egyúttal tartalmát, »bels ő  milyenségét-, nem 
utolsósorban mélységét vagy szélességét, kiterjedésének dimenzióit, mon-
danivalójának jellegét is meghatározza. Łegf&képpen azáltal, hogy az előbbi, 
természeténél fogva, mindenekel őtt a maga fokozottabban s űrítő  megol-
dásaival a valóságnak kétségtelenül nagyobb és általánosabb darabját ké-
pes megragadni és színpadra állítani, főleg annak köszönhet ően, hogy 
mondanivalóját elvontabb formában, modell segítségével fejezi ki és ezál-
tal válik képessé a közvetlenül nem megfigyelhet ő  lõsszefüggések, a társa-
dalom szerkezetének feltárására, a különféle elidegenülés-jelenségek meg-
értésére, gyakran önmagában képtelenségnek mondható parabolaszer ű  cse-
lekmény segítségével, el ősorban az értelemhez szólva, míg az utóbbi, a 
realista forma - korunk társadalmi valóságának bonyolultsága folytán - 
kétségtelenül sok mindenről kénytelen lemondani, elkerülhetetlenül sz ű-
kebb keretek közt marad, gyakran csupán egyedi esetek, egyéni drámák 
megszólaltatója lesz, anélkül, hogy a tipikus és az általános felé Is túlmu-
tatna rajtuk. Ám ugyanakkor tagadhatatlanul többet őriz meg a valódi 
drámából, s válik ily módon, midenekel őtt a néző  vagy olvasó emocionális 
szféráinak megmozgatása révén, a valóságos együttérzés, az eredeti arisz-
totelészi értelemben vett katarzis kiváltójává. Van azonban még más el ő-
nye is a hagyományosabb, a közvetlenül érzékelhet ő  valósághoz jobban ra-
gaszkodó drámai formának a különben egészen tágan értelmezett »abszurd-
dal« szemben: az, hogy mindenképpen érthet őbb, kevesebb erőfeszítéssel 
is megközelíthet ő . Amit figyelembe véve korunk drámaírójának dilemmája 
akár így is megfogalmazható: többet kevésbé érthet ően, tehát kevesebbek-
nek, vagy pedig kevesebbet érthet ően, azaz többeknek inkább. Valamiről 
Ugyanis feltétlenül le kell mondanunk, tekintettel arra, hogy az ideális-
nak számító út, a »minél többet minél többeknek, bármilyen társadalom 
kulturális viszonyait vesszük Is alapul, egyel őre járhatatlannak látszik. 

Valójában azonban ez a drámaírói dilemma inkább elméleti csupán, 
mivel a gyakorlatban mindenképpen a téma, a dnámaíróban felgyülemlett 
mondanivaló dönti el, melyik forma választására kényszerül, úgyhogy Dér 
Zoltán döntése a hagyományos-realisztikus drámai forma mellett egészen 
természetesnek látszik. Első  pillantásra legalábbis mindenképpen magától 
értetődőnek érezzük, hogy Dér még az id őrend felbontásában Is meglehe-
tősen óvatos legyen '5 Csupán drámája indító- és záróképének segítségével 
biztosítson visszatekintést lehetővé tevő  keretet főhősének, a több voná-
sában Csáth Géza alakjának és sorsának jegyeit magán viselő  Széki Nán-
dor írónak, olyképpen, hogy miután az 1919-ben éppen csak kialakuló ju-
goszláv—magyar határon a szerb határ őrség fogságába esik, elfogatásának 



ás öngyilkosságának két pillanata között retrospektíve ismerhessük meg 
tragédiáját, középpontjában morfinizmusával, amelyb ől Kis Annáhoż  fű-
ződő  szerelme a Magyar Tanácsköztársaság bukása miatt nem válhat a 
menekülésnek azzá a lehet őségévé, amivé talán lehetne, s kergeti Székit 
a hitvesgyilkosságba, majd az öngyilkosságba is, visszavonhatatlanul pon-
tot téve egy meglehet ősen szövevényes és többszólamú mondanivalót ma-
gában rejtő  cselekménysor végére, amit, hála a szabályszer ű  kronológiai 
sorrendnek, könnyen nyomon követhetünk. Ugyane lineáris építkezés kö-
vetkeztében lesz azonban Dér Zoltán drámája egy kicsit színpadi krónikává, 
illetve riporttá is egyben, egy árnyalattal talán epikusabbá a kelleténél, 
legfőképpen sok rövid képre való felosztottsága folytán, ami valamennyire 
szükségszerűen csökkentette feszültségét, drámaiságát. Ez pedig végs ő  fo-
kon akkor is sajnálható kissé, ha el kell ismernünk, hogy ez a szétszab-
daltság már pusztán a több mint két esztendőn út végigvonuló cselekmény-
fonal miatt is elkerulhetetlennek látszik, mivel ennek »fellazító' hatását 
csupán zészben ellensúlyozhatta a drámaiságnak az a kétségtelenül hatásos 
csomópontokba sűrítése, amivel a darabban mindvégig találkozunk. És 
ugyanígy csak részben ellensúlyozhatta volna az is, ha egyik-másik rö-
vidke kép elmarad, mindenekel őtt az utolsó el őtti, a gyilkosságot megelőző . 
pillanatok felvillantása, mivel talán az is elég lett volna, ha a történ-
tekről mindössze a záróképben el őkerülő  lvörözőlevélből szerzünk tudo-
mást. Vagy talán még jobb lett volna Csupán a képváltást megtakarítani, 
mivel Abigél, a feleség akár közvetlenül Anna elhurcolása után is meg-
jelenhetett volna, bármilyen valószín űtlenül hasson is ez tisztán a realitás 
szemszögéb ől nézve, ám ennek ellensúlyozására akár valamiféle áthidaló 
közjáték beiktatása is megfelel őbb lett volna a függöny leeresztésénél. 

Ezek azonban részletkérdések csupán. Olyan mozzanatok, amelyeknek 
jobb megoldása nem sokat változtatott volna azon, hogy ilyenformán a 
drámaiság ás a mondanivaló kifejezése kizárólag a kit űnően felépített, 
feszültséget teremtő, gyakran átforrósodó párbeszédekre hárul. Ezeknek 
árnyaltsága ás izgalmas többrét űsége folytán lesz ugyanis az Ember a ha-
táron jóval több színpadi krónikániál, s válik igazi drámává, komplex 
mondanivaló hordozójává, aminek révén mégiscsak túl tud mutatni egy 
történelmi háttérbe ágyazott egyéni tragédia keretein, s őt el tudja kerülni 
bizonyos lapos tanulságok csapdáit is. Ilyen veszélyek ugyanis tagadhatat-
lanul fenyegettek, már pusztán a témából eredáen is, mivel az, hogy Dér 
morfinista h őst választott, s ilyenformán a narkománia kérdését állította 
drámája középpontjába, könnyen olyan egysíkú üzenetek k őzvetítőjévé 
fokozhatta volna le darabját, hogy «tanuljatok Széki Nándor sorsából, 
óvakodjatok a kábítószerektől', ami Ugyan hasznos lehet, éppen csak drá-
mai mondanivalónak kevés, hősének író volta viszont, ugyanilyen könnyen 
pusztán az «aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni' tételének 
illusztrálójává tehette volna. Ebb ől az utóbbiból egyébként kétségtelenül 
meg is találhatunk valamit a drámában, szerencsére nem az ilyenfajta vak-
merő  alkotói önmegsemmisítés talmi csodálatát kifejezésre juttató formá-
ban, hanem minden együttérzés mellett is, annak rálátó bírálataként, leg-
alábbis ami az ilyen, mindenképpen szükséges alkotói pokolnak a kábí-
tószer átmeneti mennyországával történů  pótlását illeti, ez azonban mind-
össze egyetlen, bár kétségtelenül központi szólamát jelenti a darab mon-
danivalójának csupán, kiteljesedésének szintjével egyben szét is feszítve 
azokat a kereteket, amelyeket a narkománia poklába való alászállás ön-
magában jelent. Mégpedig legfőképpen Széki Nándor szerelmének, a zsák-
utôából Őt mindenáron kivezetni ás a jöv ő  távlatait is megmutató útra 
terelni akaró, líraian naív okosságával megkapó fiatal kommunista lány-
nak, Kis Annának köszönhet ően. Dér Zoltán drámájának legmagávalra-
gadóbb párbeszéde ugyanis kettőjük között bontakozik ki, abban a jelent-
ben, ahonnan Anna alábbi szavai is valók: »És félsz a gyámolítástól, mert 
megszoktad, hogy mindenért fizetni kell. Mert nem hiszed, hogy lehet va-
lakit szeretni, ha nincs is rekorderi formában. Mert rongy burzsoá vagy. 
(Sírva.) Az vagy, te szegényem. Folytonos készenlét, imponáló lendület és 
egetverő  bravúr! Ett ől gyúlnak ki a szédelgő  kis csajok. Aki elesett, azt 
gyorsan félrevonszolni, hogy ne zavarja a forgalmat ugyebár. Hajszolni a 
csodát, ahhoz volt hited, de megfogózni egy másik emberben, ez nem 
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Imponiál  a hiúságodnak.< Azok a szavak, amelyeket korántsem találomra 
idézek, hanem mert az írói magatartásforma egyik lényeges sajátosságát, 
úgyis mondhatnám, legsebezhet őbb oldalát érintik és ragadják meg, s 
mindenekelőtt itt kap hangot az az emberi-írói válaszút, ami elé Széki 
Nándor kerül, s ami, ha darabbeli konkrét helyzett ől, tértől ás időtől 
kissé elvonatkoztatunk, leginkább tekinthet ő  általános emberi-művészi 
problematikának, tehát a darabban ábrázolt kortól és helyszínt ől függet-
lenül aktuálisnak is. Nem kevesebbr ől van ugyanis itt szó, mint az alko-
tói individualizmus, a művészi öntudat megnyilvánuiásáról, olyasmir ől, 
amit Somogyi Tóth Sándortól kölcsönzött kifejezéssel »királyi kiizérzetnek« 
nevezhetünk, ami persze lehet a felfuvalkodott iüresfejúség megnyilatkozása 
is, ám nélküle, feltéve, hogy megvan mögötte a szükséges aranyfedezet, 
aligha képzelhető  el bármiféle alkotói kiteljesedés. Sőt az a mindent aka-
rás sem, amely Széki Nándort (aki »nagyon sietett« és nem akart beállni 
a »nyüzsgésbe« és a »taposómalomba") arra kényszerítette, hogy az »ih-
letet« mesterségesen kiváltandó, a morfiumos fecskend ő  segítségét vegye 
igénybe, s ily módon kísérelje meg a győzelmi dobogó felé vézető  ilövi-
debb Út megtalálását, nemcsak azért, mert »rongy burzsoá<', akinek min-
denáron gy őzniakarása persze az egymáson kiméletlenül átgázoló szabad-
verseny vastörvényének produktuma is, hanem mert m űvész, ha lehet így 
mondani: »fokozottabb mértékben ember<', aki semmiképpen sem »vere-
ségre született«. Erre gondolva akár még mellékesnek érezhetjük a »rongy 
burzsoá<' szerepét, Kis Annának vagy akár Dér Zoltánnak ellentmondva 
is, mégis ez a kitétel látszik ebben az idézetben a legfontosabbnak, Anna 
általa is kifejezésre jutó forradalmisága, az a kinyújtott kéz, amely Széki 
számára a menekülés útját kínálja, s ami szimbolikusan értelmezve kap 
igazán általánosabb jelentést, abban az esetben, ha Annában egy kicsit 
magát a forradalmat, Széki Nándorban pedig az alkotóm űvész egy típu-
sának megtestesülését látjuk, mint ahogyan Abigélben is a visszahúzó 
erők képviselőjét kell ltnunk. Abigél Ugyanis ilyenként nemcsak Annát 
szolgálja ki a fehérterrornak, csakhogy Székit a maga oldalán tarthassa 
meg, hanem előbb még a kábítószer hatalmából való szabadulását is igyek-
szik megakadályozni, annyira, hogy akár maga is kész lenne vállalni a 
narkománia veszélyeit, ha ezáltal képes lenne Széki emberi-alkotói újjá-
születésének elejét venni. Széktért tehát ilyenformán nem csupán két 
asszony, egy elpusztítani ás egy megújítani akaró szerelem harcol, hanem 
általuk képviselve két egymással szembenálló világ is, aminek folytán 
Széki ilyen értelemben is a határra, a régi ás az Új határára kerül. Arra 
a határra, amelynek itt a dráma színterét képez ő  kor is különleges kihang-
súlyozója lesz, mivel ez a kor maga is határkő  a történelemben, tájunkon 
mindenképpen először vetve föl ilyen éles formában az írói hovatartozás 
és elkötelezettség kérdését, ami akkor, a maga idejében is lényegében 
ugyanolyan formában rejtette magában az igenlés és tagadás kérdését, 
ahogyan azzal ma is szembetalálkozunk. Sok tekintetben a maihoz hasonló 
küls5 irodalomformáló erők és pillanatnyi pálfordulásokra mindig kész 
kis dilettánsok türelmetlenül sürget ő  kórusa kísérletében, amiből Dér szin-
tén nem mulaszt el egyet-mást érzékeltetni, sematikusan egyértelm ű  ki-
nyilatkoztatások nélkül éreztetve, hogy az alkotó számára aligha létezhet 
jobb igenlés a tagadni ás meghaladni kívánt világ kíméletlenül leleplez ő  
ábrázolásánál, hogy elegend ő  az á-t kimondani, lehet őleg Úgy, hogy a b 
jövetelét »a süketnek is éreznie kell.'. Ez a problematika ugyanis feltét-
lenül fontos vonulat a darabban, mint ahogyan általában is jelentős helyet 
foglalnak el benne az alkotói problémák, els ősorban Széki színműve, a 
'drámabeli dráma'< révén kibontakoztatva, ami aztán a maga érdekes 
Odüsszeia-parafrázisával egy bizonyos mitológiai analógiát is lehet ővé tesz, 
legfőképpen egy elmélyítő  hangulati aláfestéssel gazdagítva a drámai mon-
danivalót, amennyire azt a szerző  által választott realista megoldások ás a 
dráma már említett képekre szabdaltsága lehet ővé teszi, ezzel is fokozva 
a dráma szerkezeti egységét, és a maga módján szintén hozzájárulva ah-
hoz, hogy az Ember a határon mondanivalója tűlemelkedjen egy pusztán 
egyéni tragédia keretein. 

ismétlem: amennyire lehetővé teszi. Itt ugyanis, bármennyire elke-
rülhetetlennek mondtuk is ezt a bizonyos felaprózottságot, mégiscsak meg 

85 



kell állni és feltenni a kérdést: okvetlenül ez a felaprózottságot valóban 
kiküszöbölhetetlenné tev ő  hagyományosan rëalisztikus iábrázolás állt-e 
nyitva csupán Dér Zoltán előtt, vagy pedig más megoldás is, ami sikeres 
kiteljesedés esetén sokkal gyümölcsöz őbb is lehetett volna. Sőt figyelembe 
véve, hogy a határállomiáson fogva tartott Széki Nándor valójában er ős 
narkotikus hatás alatt, valahol az őrület határán emlékezik vissza holt-
pontra jutásának el őzményeire, akár még az is felvethet ő , hogy reális-e 
valóban az, ami első  pillantásra annak látszik, a valószer ű  drámai képek-
nek az a sorsa, aminek révén Széki múltjával megismerkedhetünk, mivel 
ebben a formában a visszapillantás valahogy Széki szubjektumától, tudat-
állapotától függetlennek látszik, jóllehet a morfium hatására létrejott 
eufória szinte önmagától kínálja egy víziósabb belsü színtér' megterem-
tését, ami, azonkívül, hogy lehet ővé tehette volna a felaprózottság elke-
rülését, a cselekmény sűrítését ás a szerepl ők szabadabb, a küls ő  valóśzí-
nűsítő  tényezőktől függetlenebb mozgatását, az adott keretszituációt figye-
lembe véve, valóságosabban is hathatott volna. Es ami ennél is lényege-
sebb, több lehetőséget biztosított volna ahhoz, amivel Dér Zoltán kissé 
adósunk maradt, Széki belső  drámájának láttatásához éppúgy, mint az 
egyéni tragédián túlnövő  mondanivaló elmélyültebb és boncolgatóbb kife-
jezéséhez is. Ez az utóbbi ugyanis megfelelő  kohézióerő  híján ás a »kül-
terjes« realizmus tehertétele folytán, minden írói leleményesség ellenére, 
kissé mégis szertehull és nem érvényesül annyira, hogy igazán szuggesztív 
legyen. Lényegében ezért tűnik úgy, hogy az Ember a határon mégsem 
lépte át mindenben azokat a határokat, amelyeknek áttörését a benne 
rejlő  lehetőségek biztosították a szerz ő  számára. Annak ellenére, hogy Dér 
Zoltán drámaírói lehetőségei mindenképpen ígéretesek. 

VARGA ZOLTÁN 

A MÁSODIK MONOGRÁFIA  

IPACS  JÓZSEF: A topolyai m űvésztelep húsz esztendeje. 

Topolyai művésztelep, Bácstopolya, 1873. 

Most, hogy húsz év után újra vé-
giglapozgatom a művésztelep kiál-
lításainak katalógusait, s látva, hogy 
esztendőről esztendőre egyre terje-
delmesebbek, felbuzdító ás •újra ol-
vasásra serkentő  az a temérdek ér-
tékes adat ás anyag, amely egy-egy 
gondosan megírt előszóban, vagy a-
kár a füzet, illetve kötet végén kö-
zölt jegyzetekben található. Képz ő-
művészeti életünk legapróbb részle-
tei kiölvashatók belőlük: felmerült 
erjesztő  gondolatok, tervek, neve-
zetes tanulmányok Európában, a vi-
lágban, életrajzok, bibliográfiák a 
régi katalógusokban. Ennyi idő  után 
(a hivatásosokon kívül) ki lapozza 
fel őket? A művésztelepi könyvtá-
rakon kívül hol találhatók meg 
még? Pedig mindenik egy darab, 

vagy akár csupán türedék,  röpke 
vallomás, jegyzet: egy kis darab 
szellemtörténetünk induló nagy kor-
szakának életéből. 

Mér rég nem vitás a tény: nem-
csak a kulturális központok teremt-
hetnek olyan nagy ígéret ű  műhe-
lyeket, amelyeknek híre pár évti-
zed alatt kinő  a »provinciából- és 
nem várt íveléssel átlépi az ország-
határokat. Ám a jelen pillanatban 
nem is annyira arról akarunk szól-
ni, hogy a mi szűkebb hazánknak 
- Vajdaságnak - mi a híre a Vi-
lágban, inkább arról, hogy mit al-
kotott, mit teremtett els ősorban a 
mi életünk nagyobb léptű  fejlődéśe 
számára. Ennek a szándéknak a 
nyomán mindjárt fölmerül a kér-
dés: 
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»Mi az, ami Bácstopolyát társa-
dalmi, gazdasági fejl ődésével pár-
huzamosan a képzöművészet terén 
szinte önmaga fölé emelte, és kisu-
gárzó erejűvé érlelte az elmúlt húsz 
esztendő  alatt?« 

Erre a lényeget élesen megvilá-
gító kérdésre a szemlélő, a művé-
szetbarát csak mint befogadó kívül-
ről adhatna feleletet, s ha ez hite-
les is, de másodlagos. Közelebb sze-
retnénk lépni a »tűzhelyhez.', és a-
zokhoz, akik a »tüzet« rakták. E-
zért elsősorban a leghitelesebb for-
rásból, vagy abba belemélyedve ke-
ressük ki a tömény választ. D é-
v i c s Imre, a topolyai művésztelep 
egyik megalapítója 1962-ben A bács-
topotai művésztelep címmel mo-
nogiiáfiát írt. Annyira őszinte, lí-
rai szövésű  és annyira mely vib-
rációkkal teli, amilyen az ő  lelkial-
kata volt: 

«Ez a róna, melyet annyiszor é-
nekeltek meg hamisan, ez a róna, 
a mi rónánk, amelyet jobban ismer-
nek a képkeretező  műhelyek kira-
kataiba függesztett giccsekr ől, mint 
legnagyobb „költőjének", Milan Ko-
njoviĆnak erőteljes expresszionista 
vásznairól; ez a békés és mindig 
egyforma róna az augusztusi éja-
kék csillagparádéjával féktelenül 
lángra lobbantja a képzeletet... 

Valahol, ennek a csillagos táj-
nak emberek által kijelölt kozmi-
kus látókörén edződik az intim lá-
tomás és a művész képzelete. ( ... ) 

Valahol itt, a csönd és a nyug-
talanság határán, már évek óta osz-
szejönnek a festők, szobrászok — 
a képzőművészek. ( ... ) 

A társadalom, a művész és álta-
lában a művészet közötti viszony 
témáját taglalva, már régen arra a 
következtetésre jutottunk, hogy ezt 
a kérdést a művek megvásárlása 
csak részben veti fel és oldja meg, 
kizárólag a társadalomnak az alko-
tó iránti kötelezettsége szempontjá-
ból.(...) 

A mecénátus materializálódott 
egyenértéke - a felvásárolt m űvé-
szi tárgy - megint csak a mi kö-
rülményeink között - általában 
nem kerül forgalomba, hanem fé-
lig bebalzsamozva totemrná válik 
egy Irodában. ( ... ) 

Ellentétben az ilyen helyzettel, 
a mi demokratizált közéletünk -. 
az állandó gyülekezés élete - gon-
dolkodásra késztet: hogyan lehetne 
a polgárokban a kompenzáltság ér- 

zését  leghatásosabban elérni az ún. 
angazsált képzőművészet révén. ( ... ) 

A szintézis, és mindaz, ami a 
társadalmi mecénátus, szóval a tár-
sadalomnak a művészetre gyakorolt 
szervézett befolyása idején ehhez a 
fogalomhoz fűződik, alapjában vé-
ve különbözik minden hasonló vál-
lalkozástól tekintet nélkül arra, 
hogy maga a Szó külonböző  képzet-
társításokat idéz elő. Ha a mecha-
ni'kus analógia mint módszer már 
eléggé kompromittálódott - ez pe-
dig már régen megtörtént -‚ akkor 
könnyen rájöhetünk arra, hogy a 
szintézisnek ezt a kísérletét nem 
ösztönözte egy ellenőrizetlen vidéki 
amatőrizmus törekvése, hanem hogy 
az a képzőművészet kreatíve felfo-
gott funkcionalizmusának eredmé-
nye. Csak a képzőművészet és mú-
építészet így megvalósított szintézi-
se teszi lehetővé (hangsúlyozom: 
csak á mi körülményeink között, 
itt, teljesen sajátságosan ás nem 
formulaként), hogy egy művészi al-
kotás szervesen bekapcsolódjon a 
polgárok mindennapi életébe, mert 
számukra ez elsősorban „fizikailag" 
hozzáférhető. A műalkotás így vá-
lik (legalábbis formálisan) minda-
zoknak közös kincsévé, akik - köz-
vetve vagy közvetlenül — megte-
remtették keletkezésének anyagi 
feltételét.« 

A művésztelepnek mér az els ő  
tízéves szakasza olyan életjeleket 
mutatott fel, amelyek leny űgöző  e-
rővel kitágf tették a képz őművészet 
hatóterületét. Igaz, ezek az elgon-
dolások eleinte csupán tervekben 
éltek (lépésről lépésre valóra vál-
tott tervekben), de a táborozások 
résztvevői egyre fokozottabb érdek-
lődéssel fordultak az architektúra 
felé, a grafikai ipar (a nyomdászat), 
az ihnenarchitektúra m űvesei, s ál-
talában a műalkotási termékek fo-
gyasztói felé. Ez a lépés mér a 
klasszikus műhelytől való teljes el-
szakadás szándékát hordozta magá-
ban, azzal, hogy kitárni r kapukat! 
De nem maradt sokáig puszta szán-
dék, nemes elhatározás. Mindezek 
eredőiből olyan több dimenziójú 
cselekvésnyaiáb születet, amelyet - 
a kifejezés az élmény befogadójá-
nak mint írónak olykor megenged-
hető  — fénycsóvának is nevezhe-
tünk. 

Olyan érzés jár át most, amikor 
Dévics Imre monogiiáfiájiát lapozga-
tom és kegyelettel zászlót hajtok 



egy nagyszerű, sokoldalúan felké-
szült és rendkívüli vállalkozásokra 
alkalmas ember emléke el őtt, hogy 
ha a fenntebb idézett mondatokat 
nem hozom vissza tíz év után: néki 
is, munkatársainak is, a m űvészte-
lep alkotóinak is (mondjuk mint ú-
titárs, aki jegyezgeti a történése-
ket) örökre adósa maradok. 

Épp ez teszi még jelent ősebbé a 
II. monográfia megjelenését IpaCs 
József és kitűnő  munkatársai keze. 
nyomán. És figyelmeztetőnek i-s jó 
lenne számunkra ez a vaskos kötet, 
hogy az ünnepi találkozón ne csak 
átlapozzuk, ás — amint es már szo-
kás - csak «.beleolvassunk, ha-
nem teljes odaadással belemélyed-
jünk ebbe a munkába, mélyre ás-
sunk benne (hisz temérdek széle-
sebb körű  ismertetésre váró anyag 
van itt!), és Igy felszínre hozzuk 
mindazt, amit a monográfia Írója 
és munkatársai annyi áldozat árán 
belevittek, hogy ennek a jelentős 
két évtizednek oly emléket állítsa-
nak, amely a néha nehezen megkö-
zelíthető  galériák, műcsarnokok fa-
lán függő  alkotásokat is elénk hoz-
za. 

A bácstopolyai művésztelep má-
sodik monográfiája már két évtized 
alapján ad értékelést. A termést az 
alkotó munka mellett minden esz-
tendőben heteken ás hónapokon át 
szimpozionok kíérték, elemzések, 
viták, értékelések, eszmecserék: mit 
értek el, mit kellene tovább fejlesz-
teni. 

Érdemes ezzel foglalkozni, ős kü-
lön áttanulmányozni azt a szakaszt, 
amelyben Ipacs József a vállalkozás 
lényegét, embeziöltőre előremutató 
programját jelöli meg ma, amikor 
Jugoszláviában mér nem négy vagy 
hat, hanem több mint h a t v a n 
művésztelep tevékenykedik. 

'.A telepek tárgyi anyagai  (...) 
elvezetnek a következtetések, -meg-
állapítások és értékelések egész so-
rához, s ezek telepünkre is érvé-
nyesek. Ha összegezzük őket, el-
mondhatjuk, hogy a telepek mégis 
sok újat hoztak: 

Oj minőséget a társadalom-
művészet—társadalom viszonyban. 

A művészetek demokratizálá-
sát. 

Felszámolták a határokat a 
metropolis és a provincia között.  

(Elcöżben  megszüntették a nagy 
központok képzőművészeti monopó-
liumát.) 

Üj  lehetőségeket nyitottak 
meg a vidék számára, dialektikus 
módon egyazon időben semmisítvén 
meg a vidékiességet is. 

S. Káptárak  és alkotó központok 
létesültek még ott is, ahol megelő-
zőleg csak képzőművészeti parlag 
létezett. (Igy adataink alapján 67 
telepet tartunk nyilván, csaknem 
ugyanannyi képzć5művészeti gyűjte-
ménnyel és képbárral Jugoszláviá-
ban.) 

6. -Az új festő- és szobrásznem-
zedékek egész sora nőtt fal a tele-
pek anyatején - eredetiséget és 
friss áramiatokat, éj ízeket hozva 
az egyetemes jugoszláv képz őművé-
szeti életbe. Fejlesztvén a nemzetek 
ás nemzetiségek közötti együttm ű-
ködést, állandó impulzusokat adtak 
a nemzetiségi - - kultúra ütemesebb 
fejlődésének ás felzárkózásának Ju-
goszlávia nemzeti kultúrszintjé ře, 
valós jelképeivé válva ezáltal is a 
testvériség-egység szellemének. 

7. Megadták mintáját az új öni-
gazgatói viszonyok építésének a m ű-
vészi alkotómunka területén. 

8. Felkínálták a szervezett elkö-
telezettség formáit a nagy építésze-
ti-képzőművészeti vállalkozáshoz, a 
szintézishez. (Egyes adataink sze-
rint Szerbia Szocialista Köztársaság 
területén ma már évente közel 40 
millió új dinárt fordítanak a szin-
tézis megvalósítására.) Vajdaságban 
csaknem 2000 felületet képezték ki 
az úgynevezett kisszintézis alapján. 

Ha az itt elmondott nagy vál-
lalkozások kapcsán arra gondolunk, 
hogy Jugoszlávia társadalmi struk-
túrája, történelmi szerepe, termé-
szeti gazdagsága, szépsége, változa-
tossága, az ember sokoldalú fejl ő-
dése milyen tápot nyújt a képző-
művésznek, az iparművésznek - 
bármely -ágazatban, m űfajban is al-
kosson az -‚ akkor ennek a ka-
talógusba kötött monográfiának je-
lentősége egyszerre megsokszorozó-
dik s mondandójának szinte -impe-
rativusa az, hogy a két monográfi- 
át - ás az említett kisebb kataló-
gusok jegyzeteit, kis lexikonait, bib-
liográfiáit — külön kötetben adják 
ki mint egy olyan könyvet, a-
mely művészettörténetileg egy kor -
szak nyitányát örökíti meg. 

LÉVAY  ENDRE 
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A MAGÁNY ÉS A SZORONGÁS VERSEI 

FÜLÖP GÁBOR: Az erd ő  én vagyok. 
Forum, Üjvidék, 1973. 

Az erd ő  én vagyok című  második 
kötetében Fülöp Gábor nem a világ, 
hanem annak csak egy szelete meg-
hódítására, költői kifejezésére tesz 
kísérletet. Ez a szelet azonban nem 
is olyan vékonyka, hiszen a kötet-
ben olvasható 43 hosszabb-rövidebb 
vers jóval több annál, mint amit 
számszerűen képvisel. E versek - 
s paradox módon főképp a rövi-
debbek - a helyzetek groteszk ki-
élezettsége, a nyelvi és formai játé-
kosság, a képzeletet megmozgató 
egyéni látásmód, a közlés parttalan 
áradása, máskor meg szikársága és 
gondolatisága révén az univerzális 
emberi megragadására és ábrázolá-
sára törekszenek. Létünk azon uni-
verzális elemeinek a megragadásá-
ra, vagy ahogy szerz őnk mondja: 
..márványba vésett emlékeink» fel-
villantására, amelyek elsősorban a 
magány, a szorongás, az elidegene-
dés, a szeretethiány és a szeretetre 
vágyás szféráiban mozognak. S mert 
fiatal költőről van szó, magától ér-
tetődően a nemzedéki 'érzés- ás gon-
dolatvilágot is magukban hordoz-
zák e versek, az Út- is kiútkeresés 
feszültségeivel, s a magára eszmé-
lés kijózanító pillanataival együtt. 
A kihívó hetykeségtől az extrava-
gáns túlhajszoltságig ás polgárpuk- 

kasztó nyelvöltögetésig, harsány 
eredetieskedésig sok minden fölfe-
dezhető  ás számba vehető  e művek-
ben, ám legelőbb mégis azt az 
őszinte hitet és szándékot kell jelez-
nünk, amellyel környező  világunkat 
kívánja elviselhetőbbé ás humánu-
sabbá tenni vagy álmodni Fülöp. 
Humánusabbá olyan értelemben, 
hogy nála »a vers „lelkiismeretünk 
nadrágtartója", „bel őlünk-metszett-
kapocs", az „örök dilemma variál-
hatósága" az egyetlen, de folyton 
vissza-visszatétő  kérdésre ás tételre: 
hogy hogyan is éljünk, hogyan is 
boldoguljunk? 

Koránál, élményvilágánál és ta-
pasztalatainál fogva Fülöp Gábor 
még aligha vállalkozhat létünk a-
lapigazságainak örök érvény ű  böl-
cseleti és költői megfogalmazására, 
de - kötete tanulsága szerint - 
az első  lírai összegezésekig már 
mindenképpen eljutott. Ezek pedig 
a cinizmus, a közöny, a klégettség, 
fásultság ás reményvesztettség he-
lyett a hitet, a szeretetet, -az értel-
mes emberi életet sugallják, ahogy 
azt az automatikus írásmódot kő-
vető  leghosszabb (és sajnos csak he-
lyenként sikerült)  marihuana 70 cí-
mű  versében is olvashatjuk a fia-
talokra (és nemcsak rájuk) vonat-
koztatva: 

.mi szám űztük költeményeinkb ől a romantikát és 
magunkkal is elhitettük hogy megrögzött cinikusok 
hogy megrögzött cinikusok vagyunk holott jólesne 
néha nekünk is egy kis ábrándozás nekünk is 
és verseink fedezéke mögül sokszor álmodozni .s 
tudunk és szeretni iinfeledtén ha csak apró 
márványpillanatokra is szeretni tudunk mi is"... 

A vers fedezéke mögül el őbújva, 
vértjeit levetve ilyen meleg ember-
séggel vall ás álmodik a költő, de 
ezt a hangot egyrészt, hogy kor-
szerű, másrészt, hogy visszafogott, 
szenvtelen legyen, mindössze né-
hányszor üti meg a kötetében, mint-
ha az érzéseket csakugyan röstell-
ni kellene, ás kosárba dobni, akár 
az »összegyűrt éneket". Pedig ahol 
a személytelenség, a versből való  

kilúgozás helyett a szubjektív je-
lenlétet és az élményt is vállalni 
meri Fülöp, ott olyan mélytűzű  líra 
születik, mint például a Radnóti-
eklógák hangulatát idéző  Epistolá-
ban. A kötet igazi telita]iálatai még-
is a mindössze néhány soros, de i-
gen frappáns groteszkek (amputá-
lók egymás közt; tologató-kitoló; slá-
ger; önéletrajz; nagy a riadalom; 
incidens; magány stb.)., illetve más 
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hangot és más irányt követve azok 
a versek, amelyek a népköltészet 
rím-, ritmus- és metaforakincseit, 
-hagyományait éltetik tovább: mai 
életérzéssel ötvözve. Teljességében 
Vagy részben a cudar katonák, a 
féllábú katona menetel, a  Naká-
bál-lánc, a Vércse, a  Karácsonijýa 
ás a bíborból-ezüstbe című  versek 
sorolhatók ide, azzal, hogy az utób-
bi az elidegenedést megénekl ő  nap-
lementével együtt a kötet legszebb 
darabját képezi. 

Kísérletei közben Fülöp --. akár-
csak első  kötetében, A négydimen-
ziós ablakban - megannyi hangot, 
formát, gondolatot ás »témát» vé-
gigpróbál. Szerintem három úton: 
a groteszk, a népköltészet és az él-
ménylira útján a jővőben magabiz-
tosan indulhat az erd ő, vagyis Ön- 

maga felé. Hogy a rengetegig - az 
élet teljes birtoklásáig ás metafora-
gazdag költői kivetítéséig - is el-
jut-e, s mikor, arra újabb verseivel 
ő  maga adhatja meg legel őbb a 
választ. Ő, aki »ujjával felfelé mu-
tat, nehogy bepiszkítsa az írást» 
s »megfagyott napsugár-úton» i-
gyekszik »égi-forrást fakasztani». 

Tiszta szívből kívánom, hogy si-
kerüljön neki. Akkor talán alább-
hagy magány- és -szomorúságérzete, 
nem kell kezet fognia a keszty űjé-
vel, ás nem kell »mindegy hogy 
merre ás hová» »vonaton vagy lif-
ten» elutaznia. Akkor majd örökre 
itt marad köztünk fokozatosan 
tisztuló ás kristályosodó modern 
hangszerelésű  költészetével együtt. 
Talán már holnap, halnapután... 

SZŰCS IMRE 

AZ APOSTOL SZLOVÉN NYELVEN 

SÁNDOR PETŐFI: Apostol. 
Pomuraka založba, Murska Sobota,  1973. 

»Igy is lehet.» Két esztendővel eze-
lőtt ezekkel a szavakkal zártam mu-
rántúli úti élményeimet, beszámol-
va arról a muraszombati ünnepség-
ről, melyet a Pomurska založba, az 
ottani könyvkiadó rendezett France 
Prešeren, a klasszikus szlovén köl-
tő  Szonettkoszorú - Sonetni venac 
című  kétnyelvű  kötetének megjele-
nése alkalmából. A kötetet a P0-
murska založba ás a budapesti Eu-
rópa Könyvkiadó együttesen adta 
ki, s akkor még nem is gondoltuk, 
hogy ezt a kötetet hamarosan egy 
másik is kőveti, Matej Bor Átkelt a 
vándor az atomkoron c. nagy poé-
mája. Visszatéréskor a magyar ven-
dégeket - Domokos Jánost, az Eu-
rópa Könyvkiadó igazgatóját ás a 
Kiadói Főigazgatóság küldötteit - 
az alsólendvai gimnázium is vendé-
gül látta, s akkor meggyőződhet-
tünk róla, hogy milyen eredménye-
sen működik ez a kétnyelvű  - ma- 

gyár ás szlovén - közös oktatású 
gimnázium. Ott szlovén ás magyar 
gyerekek együtt tanulnak, szlové-
nül ás magyarul. 

5 hogy milyen sikerrel? 
Szeptemberben megint Mura-

szombaton, illetve a Mura menti vá-
roshoz egészen közeli Radenci 
gyógyfiürdiőben a szlovén partizán-
költészet harminchárom versét for-
dítottam magyarra, s ez a kötet is-
mét kétnyelvű  lesz. Az étteremben 
egyik asztalnál magyar szó ütötte 
meg a fülemet. Egy alsólendvai ma-
gyar házaspár beszélgetett egy szlo-
vén nővel - magyarul. Ilyenkor 
szinte természetes az ismerkedés és 
hamarosan megtudtam, hogy az asz-
szony tiszta szlovén vidékről került 
Alsólendvára s ott tanult meg ma-
gyarul. Kitől? A kislányától, aki a 
lendvai kétnyelvű  gimnázium tanu-
lója, s aki csak úgy, tanulás közben 
az édesanyját is megtanította ma- 
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gyarra,  s ha idegen kiejtéssel is, de 
egészen szépen beszéli nyelvünket. 
A kétnyelvű  oktatás tehát nem ma-
rad az iskola falai között, hanem to-
vábbveti áldásos hullámait. 

A muraszombati könyvkiadó lel-
kes vezetőt és szerkeszt ői most 
újabb kedves meglepetéssel szolgál-
tak. Petőfi születésének százötvene-
dik évében két nyelven - szlovénul 
ás magyarul - megjelentették a 
lánglelkű  forradalmárköltő  1848 
nyarán írt nagy romantikus poémá-
ját, az Apostolt. S most, hogy a 
fordítást --- Jože Hradil szlovén m ű-
fordító művét - egybevetettem az 
eredetivel, meg kell vallanom, hogy 
a szlovén szöveg ugyanúgy lelkesí-
tett, mint a magyar eredeti, amelyet 
pedig a »kényesebb» ízlés ű  kritiku-
sok túlzott romantikával és sokszor 
naivitással vádolnak. De hadd idéz-
zem itt mindjárt Štefan Barbari č  
szlovén írodalomtörténésznek a kö-
tet utószavában írt mondatait: 
»Szembetűnő, hogy Petőfi forrada-
lomszemlélete lényegében romanti-
kus. Erre az Apostoiban is elég bi-
zonyítékot találunk. Romantikus a 
magasztos oélokért harcoló egyének 
lelkes felmagasztalása, a szabadság 
mártírjainak tisztelete, a fekete és 
fehér túlméretezettsége e m űben, a 
jó és gonosz eltúlzása... De a ro-
mantika ellenére is Petőfinek a for-
radalomban való részvétele telje-
sen pozitív elbíráliást érdemel. Min-
den romantika többé-kevésbé ma-
gán hordja a fiataiság jegyét, amely 
lehet naiv, de lényegében nyíltan 
őszinte és önzetlen. Petőfi forradal-
mi világnézete és ennek a világné-
zetnek az Apostol c. költeményben 
való ábrázolása a jobb ás igazságo-
sabb világ humanista látomásából 
indult ki. Petőfi számára, a forra-
dalom nem mint a politikai hata-
lom gyakorlása volt fontos, hanem 
talán még ennél is jobban szívügye 
a forradalmi erkölcs. Mint ahogy 
1,848 áprilisában naplójában felje-
gyezte: „Az utókor elmondhatja ró-
lam, hogy rossz költő  voltam, de 
elmondhatja azt is, hogy szigorú er-
kölcsű  ember voltam, vagyis való-
ságos republikánus, mert a köztiár-
saság legfőbb jelszava nem az, hogy 
le a királlyal, hanem a tiszta er-
kölcs. Nem az 'összetört korona, ha-
nem a meg nem alkuvó jellem ás 
a szilárd becsület a respublika alap-
jai . . 

S hadd mondjak néhány szót a 
műfordítóról, Jože HradilrÓl ás m ű-
véről is. Az egybevetés ázt bizonyít-
ja, hogy a szlovén szöveg csaknem 
végig töm,örebb és sűrűbb, mint az 
eredeti, néha tudatosan leegyszer ű-
síti a romantikus mondatokat, de ez 
sohasem válik a mondanivaló ká-
rára. S. ami a legnehezebb, Petőfi 
szabad versének zeneisége ugyanúgy 
szárnyai ás zeng szlovén nyelven, 
akárcsak magyarul. A -kakastejjel 
sütött fehér cipó» ás más t őrőlmet-
szett magyar kifejezések persze 
visszaadhatatlanok, de ezért sokszor 
már a következő  sorban kárpótol 
egyéb szlovén népnyelvi meglepe-
tésekkel, mint p1. »Raje danes trdo 
skorjo, kakor jutri mehko štruco,» 
ami a magyar száraz barna kenyér 
helyett kem'ény kenyérhéját ás lágy 
cipót jelent, de a lényeget megőrzi. 
Olykor hiányzik nekünk Pet őfi gu-
nyoros, csípős stílusa, amikor a hős 
»felmagasztaltatása« helyett csak 
hétköznapi akasztást olvasunk, vagy 
a gúnyos »mester» helyett kereken 
kimondott hóhért, s elvész a ma-
gyar félmúlt archaikus íze is, de 
mindez eltörpül a gondos és lelki-
ismeretes műfordítás eredményei 
mellett. 

S még valamit. Valószínűleg az 
sem véletlen, hogy Gárdonyi, Jókai 
ás Mikszáth műveinek fordítója Pe-
tőfinek éppen ezt a ina is sok ta-
nulságot nyújtó művét választotta 
ki, hogy a szlovén (és magyar) ol-
vasó kezébe adja. Már csak azért 
sem, mert Jože Hradil sem a kö-
zönséges mesteremberek, hanem 
sokkal inkább az apostolok sorába 
tartozik, akik elsősorban nem a bé-
rért (tiszteletdíjért) dolgoznak, ha-
nem az elhivattatás érzéséból. A 
megkötött kulturális egyezmények 
holt betűk maradnak, ha nem akad-
nak olyanok, akik konvenciók nél-
kül is hajlandók szolgálni népünket. 
Az sem véletlen tán, hogy Pet őfi 
épp ebben a költeményében írta le 
a sorokat: 

.Mi lesz a ölj? Vagy lesz-e öljem, 
Nem kérdezem: 

n  díjkívánat, díj reménye nélkül 
Fáradtam eddig s  fáradok  tovább Is. 
De ezz jutalmam s nagy jutalmam lesz 
Azt látni majd,  lzogy  embertársaim  
Rabokból  Újra emberek levének, 
Mert én Őket, bár vétkesek,  
Vétkökben  Is fölötte szerelem. 
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Á gondos, szép kiállítású kötetet 
azon a kiállításon mutatták be Bu-
dapesten, amely a Könyv és  jószom-
szédság  címet viselte, s utána Szom-
bathelyen is, amelynek vidékén 
szlovének élnek Magyarországon. S 
ha a keserves múlt az együttm űkö-
dés olyan eredményeit produkálta 
mindkét oldalon, mint amilyeneket  

a kiállítás demonstrált, akkor bizto-
sak lehetünk abban, hogy a szocia-
lista világrendszer ezerszer többet 
fog  produkálni.  Főleg ha olyan 
apostoli lelkű  munkások dolgoznak 
érte, mint amilyen  Jože Hradil. 

Hát igen. Megismétlem. Igy is 
lehet. 

CSUKA ZOLTÁN 

KÉT KIVÁLÓ ALKOTÁS 0.1 KIADÁSBAN  

IVO ANDRIĆ :  Híd a  Drinán.  
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973.  

MIBO&AV KRIJEZA: FUip Latinovicz hazatérése.  
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

Milyen igények  kielégítése, a kiadó 
ás irodalompolitika milyen  törekvé
sei  rejtőznek egy-egy  kiadás mö-
gött, nehéz lenne pontosan megha-
tározni. Hogy  évforduló,  születés-
nap kapcsán  hagy űk  el a nyomdát 
•  könyvek, nem mindig kizárólag 
•  népek közti  kurtoázia  kérdése. 

:Petőfi szerbül ás  szlovénül,  Ami-
rlĆ  ás  Krleža  magyarul, a szellemi 
értékek kölcsönös megismertetése, 
olyan ez, mint egy kései, de meny -
nyire jóleső  visszhang csengése Jó-
zsef Attila soraira: 

A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békává oldja az emlékezés  
$  rendezni végre közös dolgainkat, 
es a  mi  munkánk és nem is kevés. 

A Híd a  Drinán  pedig nemcsak 
azért 'közös dolog.', mert sorai kö-
zül hirtelen előbukkan  ».Ungár.ia,  a 
dalok országa», meg hogy «.a XVII. 
század végén, Boszniában sokat é-
nekeltek ás suttogtak Magyarország-
ról, amelyet a török katonaság több 
mint  százéves  megszállás után las-
sanként kezdett  elhagyni«,  hanem 
elsősorban az egymás mellett él ő  
népeket egyaránt  sujtó  villámcsapá-
sok rajza miatt.  

•  Valóban villámcsapások rajza, 
de a kénköves  sistergés,  a csúcsok-
ról völgybe vet ődő, iszonyatos dör-
gés idézése nélkül, a  krónikás  csön-
des, visszafogott indulatú hangján, 
ahogy a  Drina Višegrad  alatt fo-
lyik, Vagyis árad szét. 

-Akkor hozzálépett  Merdžan  ko-
vács a fogóval. Letérdepel a meg-
kötözött ember előtt, és meztelen 
lábáról tépdesni kezdte a körmö-
ket.  A_flraszt  összeszorított fogak-
kal hallgatott, de a furcsa reszketé-
sek, amelyek összekötözött testét e-
gész a derekáig átjárták, elárul ták, 
hogy  fájdalmai  nagyok és  szokatla-
nok.  Egyszer csak a fogain át homá-
lyosan mormolni kezdett valamit.- 

Filip Latinovicz hazatérásét  sem 
csak magyar vonatkozásai teszik az 
olvasó számára érdekessé hanem a 
fölismerés, a ráeszmélés, hogy ha-
sonló típusokat terem az ugyan ha-
tárok szabdalta, de mégis egyazon 
'összetételű- föld. A századelő  kis-
városai ezen a vidéken mind u-
gyanazoktól a lélekmérgező  párák-
tól terhesek: kisiklott emberi karri-
erek eredet- és környezetpredeszti-
nálta sivárságától, szánalmasságától. 

A kiadás évének azonossága s az 
alkalom is kínálja a  lehetöseget:  
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összevetni, ha csak vázlatosan is, a 
két prózai alkotást.  Andrić  művé-
ből  frisseség,  egy nép szívóssága, 
vitalitása árad; mint az Út menti 
fű, mely a taposó lábak, tipró ke-
rekek ellenére zöldül, kalászt bont, 
indát növeszt s a földbe vasmarok-
kal kapaszkodik, dacol mostoha  
sorsávál:  kipusztíthatatlan.  

Krleža  könyve egy hanyatló tár-
sadalomról készült hiteles kép. Az 
érdes «i helyett a hervadás asszo-
ciációit ébreszti: rothadt  gyüxnöl-
csók, halott levelek illatát. »Láza-
dás és eszelős volt minden azon az 
éjszakán, szó szerint katasztrofális, 
ás az élménynek ez  ia  feszültsége nem 
tér vissza többé. Elszürkült, elher-
vadt lassan minden, mint falevél az 
aszályban! Az elgondolások özöné-
ből semmit sem festett meg  Filip:  
mindössze egypár kartont rajzolt 
egy rézkarc vázlatául, s minden úgy 
maradt, megkezdetlenül, a mappá-
jában, a szekrény tetején. Semmit  

sem dolgozik, semmit sem olvas, 
hanem fekszik csendes lelkiisme-
ret-furdalást érezvén magában: a 
mozdulatlanságtól ás a meddő  una-
lomtól.- Olyan ez, akár  Oscar Wil-
de írásai.  fs  mégsem. Az ábrázolt 
anyaggal szemben a két író ál lás-
foglalása különböző. Az angol be-
leolvad a társadalomba, amelynek 
produktuma,  Krleža  ellenszegül. 
Ezért »életerősebbek az utóbbi al-
kotásai  Wilde  lankatag, buja regé-
nyeivel szemben. 

'.A munka nagy csupán s aki  
munkálkodik;"  

Ezt az Idézetet befejezésül nem 
azért hívtam segítségül, hogy csak 
a kút kiváló író műve előtt tiszte-
legjek, de Csuka Zoltán, az  And-
rić-regényen túli, az egész délsz láv 
irodalmat átölelő  fordítói munkás-
ságára is méltó  jellemzést  találjak. 
S megdicsérjem a m ásik alkotás át-
ültetőjének, Illés Sándornak gondos 
munkáját. 

VIRÁG ÁGNES 

EGY  SZÖKÉS  REGÉNYE  

IVAN BRATKO:  A Teleszkóp-akció. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1972. 

A budapesti Európa Könyvkiadó 
hazánk irodalmával kapcsolatos  
ténykedéséilől  beszámolni ez ideig 
igen hálás feladat volt. Mert dicsér-
ni legalább is e sorok írójának  
-  mindig könnyebb szívvel lehet, 
mint kifogásolni, esetleg elmarasz-
taló ítéletet hozni. Semmi kétség, 
az Európa Könyvkiadót valószínű-
leg akkor is a legjobb szándékok 
vezérelték, amikor kiadási prog-
ramjába iktatta  Ivan Bratko szlo-
vén  író A Teleszkóp-akció című  re-
gényét. Erre vall az a körülmény 
is, hogy az átültetés mun káját Tóth 
Ferencre, a már nálunk is számon 
tartott műfordítóra bízta, aki ezt a 
feladatát is becsülettel elvégezte. A 
jó szándék azonban nem volt ele-
gendő  ahhoz, hogy ezúttal is ko-
moly irodalmi értéket prezentáljon 
a magyar  olvasóközönságnek.  

Valószínűleg latba esett az a  kö-
rülmény,  hogy  ivan Bratko  könyve 
a  népfelszabadító  háború egyik ér-
dekes epizódját dolgozta föl, vagy  
-  ahogy a könyv hátlapján föltün-
teti a kiadó  -  »A jugoszláv parti-
zánháború egyik legemlékezetesebb, 
történelmi tényként számon tartott 
„akciójáról" szól ez a  könyv.«  Ezt a 
megállapítást azonban mi, akik töb-
bet tudunk a jugoszláviai népek  
partizánháborújúról,  nyugodtan 
megkérdőjelezhetjük. Tudjuk, annak 
a háborúnak számtalan összehason-
líthatatlanul emlékezetesebb ás ren-
geteg olyan föl sem térképezett 
eseménye volt, mely  jelentőségében  
legalább is egyenlő, ha nem múl-
ja felül a szlovén  ellenállók  külö-
nös ás izgalmas szökését egy  furla-
fiai  interzsá]ótáborból.  
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A kiadó közlése szerint a szerző  
is részt vett a tábor  iõrségének  orra 
előtt fáradalmas munkával kiásott 
alagúton át végrehajtott szökésben 
ás  ezáltal  hiteles képet nyújthat a 
történtekről. 

Az akció szervezőinek elszántsá-
gát ás hősiességét nem lehet kétség-
be vonni, de a könyv irodalmi ér-
téke távolról sem mondható kielé-
gítőnek. Ezt az eseményt egy na-
gyobb  felkészültségű  író kiváló ér-
tékű  regénnyé formálhatta volna, 
míg a szerző  az adott nyersanyagot 
képtelen volt magasabb, irodalmi 
értékké  gyúrni. 

śA  könyv első  fejezetei  lvölőnösen  
gyengék. A figurák csak körvona-
lazottak, a jellemek szürkék ás 
laposak, a párbeszédek erőltetettek. 
Később az események sodra Inkább 
magával ragadja az írót, írása hite- 

lesebb,  az emberek emberibbek, a 
cselekmény meggyőzőbb lesz. De 
ezek a részek sem érik el azt a 
színvonalat, mely indokolttá tenné, 
hogy a könyv az Európa rangos ki-
adványainak sorához csatlakozzon.  

Bratko ajiánlást  írt a könyv ö t ö-
d i k kiadásához. Ebben Boris  
Kraighernek,  az akkoriban elhunyt 
forradalmárnak a Teleszkóp-akció-
ban vállalt szerepét és a könyv 
megírásához nyújtott segítségét 
méltatja. Éppen az ilyen egyénisé-
gek részvétele ás személyük meg-
említése kötelezné nagyobb elmé-
lyülésre az írót. 

Érdekes ás izgalmas, a forradal-
mi harcot népszerűsítő  olvasmány 
A Teleszkóp-akció. Ám örvendete-
sebb lett volna megjelenése, ha  nem  
az Európa, hanem az Albatrosz ki-
adói  profiljiát  egészíti ki.  

GAIDOS  TIBOR 

AZ ETIKA IDŐSZERŰSÉGE  

ARIF TANOVIČ :  Etika i politika.  
Svjetlost, Sarajevo,  1973. 

Az etika, az erkölcsr ől szóló filozó-
fiai elmélet azokban az időszakok-
ban kerül a gondolkodó érdekl ő-
désének homlokterébe, amikor vál-
tozik az emberek egymás közötti 
viszonya és életformája, éj értékek 
vannak  keletkeriőben.  A szocializ-
mus mint reális társadalmi folya-
mat kétségtelenül id őszerűvé teszi 
az etikai vizsgálatokat. 

Ezt az  iáltalános  érdeklődést, a-
mi az új társadalmi rendszer prob-
lémái iránt szinte szükségszer űen 
megnyilvánul, a szerző  a jugoszláv 
önigazgatású társadalom vizsgála-
tán át konkretizálja. Mint maga is  

mondja, a folyóiratokban már męg-
jelent tanulmányait azért gyűjtötte 
kötetbe, hogy így teljes megfogal-
mazást nyerjen a nézőpont, amely-
ből az etikai kérdéseket és magát 
a társadalmi praxist szemléli. Állás-
pontja pedig, amint az tanulmánya-
iból kitűnik, eltér mind a jobbol-
dali, liberális, mind pedig a balol-
dali, radikalista és anarchista tár-
sadalombírálattól. 

Maguk a tanulmányok  -  témá-
jukat tekintve  -  nem kapcsolód-
nak szervesen egymáshoz, de e-
gyüttesükből világosan kitűnik, ho-
gyan viszonyul  a szerző  a  szocia- 
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lizmus  legjelentősebb etikai prob-
lémáihoz. A tizenhat tanulmány kö-
zül öt az etika elméleti problémái-
val foglalkozik, ugyanennyi pedig 
az állam, ą  nemzet, az élcsapat, a 
tudomány stb. fogalmához kapcso-
lódó etikai dilemmákat taglalja. A 
következő  őt esszé az alkotó munka 
és a szabadság viszonyát vizsgálja. 
S végül, a tizenhatodik tanulmány-
ban a szerz ő  megrajzolja a modern 
jugoszláv filozófia fejlődésvonalát. 

lme  néhány gondolat a két leg-
érdekesebb tanulmányból. 

Az etika idószerűségéről szólva 
a Szerz ő  rámutat, hogy elengedhe-
tetlenül szükséges az erkölcsi hely-
zet elemzése. Egyértelm űen rá kell 
mutatni arra, ami elavult, s meg 
kell határozni az Új célokat. Ha a 
mai szellemiség kifejezése annak a 
válságnak, amely már huzamosabb 
ideje jellemzi az emberiséget, ak-
kor a marxista gondolat fénysugár, 
amely megmutatja az utat az egye-
düli haladó megoldás felé. A mo-
dern ember erkölcsi dilemmái ösz-
szetettebbek, mint bármikor azel őtt. 
Milyen legyen a választás, ha ősz-
szeütközésbe kerül mondjuk a pat-
riarchális és az univerzális humá-
nus erkölcs? A hagyományos érté-
kek tekintélye már megingott, de 
az újak, amelyek helyükbe léphet-
nének, még nem alakultak ki. Az 
erkölcsi parancsok illuzórikus volta 
szemmel látható. Ugyanakkor a 
hummanisták szükségesnek tartják, 
hogy a tettek ne hazudtolják meg 
az elveket, s követelik az összhan-
got az erkölcsi elmélet és az er-
kölcsi gyakorlat között. 

Ugyancsak élesen ütközik a min-
dennapi életben az erkölcsi és a 
gazdasági szféra. A piacgazdálkodás 
feltételei között a haszonelv űség 
sokszor nincs összhangban a becsü-
lettel. Az itt felmerül ő  dilemma 
többnyire a pragmatikus gyakorlat 
igazolásával oldódik meg. 

A szocialista forradalom újabb 
problémák elé állítja a forradalom 
közkatonáit. A kérdés az, hogyan 
lehet megőrizni az erkölcsi integri-
tást egy politikai mozgalomban, a-
mikor tudjuk, hogy senki sem té-
vedhetetlen, ugyanakkor nyilvánva-
ló az is, hogy fegyelem és szolidari-
tás nélkül nem lehet el őrelépni. Itt 
csak egy megoldás van: az egyén-
nek meggyőzódésével és lelkiisme-
retével összhangban kell tevékeny-
kednie. Más szóval felel őséggel tar- 

tozik  a mozgalomnak, de saját lel-
kiismeretének is. 

Ezért a reális humanizmus elve 
a tetteket tartja szem előtt, s azt 
csak akkor tartja helyesnek, ha 
hozzájárul az emberi emancipáció 
nagy ügyéhez. A jugoszláv gyakor-
latban a fenti dilemmákat az öni-
gazgatás bevezetésével és a nem-
zeti egyenlőség meghirdetésével ol-
dottuk fel. Az egyidejű  szociális és 
nemzeti felszabadulásért folyó harc 
1941-től kezdve az alkotó marxiz-
mus forradalmi folytonosságát jelzi. 
Ez a harc nem más, mint gyakor-
lati humanizmus. 

A másik kulcsfontosságú tanul-
mâny a történelmileg adott erkölcsi 
alaphelyzet ellentéteivel foglalko-
zik. Megállapítja: a szocializmusra 
ma mindenütt jellemző, hogy pár-
huzamosan léteznek és hatnak ben-
ne az osztálytársadalomra jellemz ő  
erkölcsi tanok. Megtaláljuk a feu-
dális keresztény nézeteket, de érez-
hető  a korszerű  burzsoá és a pro-
letárerkölcs hatása is. A szerz ő  En-
gelsszel együtt azt vallja, hogy az 
elsá kettő  pillanatnyi hatását tekint-
ve erősebb, a proletárerkölcs el őtt 
viszont fényes távlatok nyílnak. Ez 
alapját képezi az általános emberi 
erkölcsnek, s tagadja a társadalom 
osztálytagozódását. 

Ha világméretekben vizsgáljuk 
az erkölcsi tanok fejlődését, válto-
zását, két ellentétes tendencia 'ötlik 
szemünkbe. Az egyik végeredmény-
ben az ember felszabadításához, a 
másik leigázásához vezet; az egyik 
a háborúhoz, a másik a békéhez, az 
egyik az együttműködést szorgal-
mazza, a másik az összeütközések-
bál számít hasznot húzni. E tenden-
ciák társadalmunkban természete-
sen konkretizálódnak. Nincs szük-
ség mélyreható szociológiai vizsgá-
latokra, hogy megállapíthassuk: kí-
méletlen harc folyik- a közvetlen 
demokrácia és az etatista bürokrá-
cia, vagy az önigazgatás és a tech-
nobürokrata irányítás között. 

A népfelszabadító háború eszméi 
tartalmazták mindazokat az értékes 
erkölcsi nézeteket, amelyek hagyo-
máňyosan jelen voltak a nép éle-. 
tében. Maga a harc kiélezte az er-
kölcsi dilemmákat, s a többi között 
affirmációjt jelentette mindannak, 
ami haladó és értékes volt a koráb-
bi erkölcsi felfogásokban: a jót 
szembehelyezte a rosszal, az önbe-
csülést a megaláztatással, a bátor- 
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ságot  a gyávasággal, a testvériséget 
a sovinizmussal, a szabadságot a 
rabsággal, az egyenjogúságot a do-
mináclóval. 

Ez a pozitív erkölcsi hagyaték 
ma kiapadhatatlan forrása az Új 
szocialista értékeknek. Ugyanakkor 
a szocializmus építése közben is je-
lentkeznek éj értékek, amelyek to- 

vábbfejlesztése az igazi forradal-
márnak alapvető  kötelessége. 

Hogyan lehet erősíteni, fejlesz-
teni a pozitív értékeket? Erre a 
kérdésre a szerző  csak egy helyes 
választ lát. Tudatosan és kitartóan 
kell dolgozni az egész társadalom 
anyagi, kulturális és erkölcsi felvi-
rágoztatásáért. 

ÁGOSTON ANDRÁS 

NAGY BETEGÜNK KIS DIAGNÓZISA  

SZÖLLČGI  GYULA: A  Palicsi-tó elhalása és  felújítása.  
A Palicsi-tó felújításának bizottsága, Szabadka, 1973. 

Ha valaki ma kitéved az egykori 
Palicsi-tó vigasztalan partjaira, el-
merenghet a mulandóságon. Kissé 
hitetlenkedve idézheti azokat az id ő-
ket, amikor Szabadka még lovairól, 
nagy eszem-iszomairól és persze 
elsősorban a közelében fekv ő  Pa-
licsfürdőről volt nevezetes. Amikor 
az üdülni vagy gyógyulni vágyó 
vendégek még tömegesen keresték 
fel. 

Mi maradt számunkra ebb ől az 
óriási tóból? Milyen sorscsapás ér-
te? Milyenek a kilátásai? 

Ezekre a kérdésekre kapunk vá-
laszt Szöllősi Gyulának, a biológiai 
tudományok magiszterének szakava-
tott tollából. A kis méretű  köny-
vecske nem terjedelmes, de mindazt 
magában foglalja, amit ma a Pa-
licsi-tóról tudnunk kell, tudni illik. 

A két utolsó fejezett ől eltekint-
ve, amelyek a fürdőtelep múltjáról, 
illetőleg jövőjéről szólnak, a mű  két, 
terjedelemre nézve egyenl ő  részre 
oszlik. Az első  a tó általános ismer-
tetésével foglalkozik, a második pe-
dig a szanálás, a gyógyítás proble-
matikáját tárgyalja. Az egészet a 
Paliccsal foglalkozó tudományos iro-
dalom jegyzéke zárja le, amelynek 
jó része csak kéziratban van meg. 
Ezt nem mint a tárgyalt m ű  fogya-
tékosságát említjük, hanem mint a 
szabadkai állapotokra jellemz ő  ada-
tot. 

A könyv első  részének különö-
sen színes, megnyerő  fejezete az, 
amelyikben Szöllősi a tó környéké-
nek növényvilágát mutatja be. A 
sok gyönyörű  virágnév szinte poéti-
kusan hangzik. Ez a rész egyébként 
nemcsak a biológustudóst érzékel-
teti, hanem a vérbeli természetjá-
rót is. Nyilván ebb ől ered az a köz-
vetlen, könnyed előadásmód is, a-
mellyel a könnyűnek semmiképpen 
sem mondható témát az olvasó elé 
tárja. A Palicsi-tó a könyvecske ol-
vasása közben szinte lapról lapra 
elevenedik meg. Lényének számunk-
ra eddig ismeretlen részleteivel szin-
te »érző«, élő  egyeddé alakul. Saj-
náljuk, már-már fájdalmas szomo-
rúsággal az egykor tiszta, élett ől 
nyüzsgő  tavat, amely a felduzzadt 
Szabadka áldozata lett; no meg egy 
kicsit a városvezetők áldozata is, 
mert - mint olvassuk - »az els ő  
elképzelést a szennyvíztisztításról 
már 1904-ben lefektették. 

Van ennek az írásnak még egy 
nagyon megbecsülend ő  erénye: a 
szerző  jó stílusérzéke. Talán éppen 
ezért bántják annyira az olvasó sze-
mét a nem számos, de annál bosz-
szantóbb sajtóhibák. szépséghibá-
nak lehetne azt is felróni, hogy a 
Ludas-tó nevének Írása esetében 
nem következetes az író; a helyes 
Lidas-tó helyett többször fordul el ő  



a Ludasi-tó alak ig, miközben a 
Csík-ér helyett nem ír Csíki-eret. 
De ez nem sokat ront az összbe-
nyomáson. 

Az pedig mindenképpen nagyon 
jó. Még akkor is, ha egyes része-
ken át lehet érezni annak az óriási 
tétnek a hatását, amely a Palicsi-
tóval kapcsolatos nagy beruházások 
politikai vetületéb ől ered. Feltehe-
tően innen az a lapszus is, amely 
folytán csak periferikusan említi (a 
25, oldalon) a Csík-eret mint a 
szennyvízkérdés megoldásának egyik 
módozatát, habár, ha jól tudjuk, az 
elmúlt évtized dereka táján egy le-
vezető  csatorna építésekor elég nagy 
beruházások is történtek. Egyébként 
erről tanúskodik az az épület ig, 
amely a közkórház és a Sándor kö-
zötti laposon elhagyatva még ma is 
áll. 

Szöllősi  tökéletesen ismeri a Pa-
licsi-tó problematikáját és a többi 
véle kapcsolatos történést. Ezért, 
a könyv elólvasása után - ezt is 
le kell jegyezni - ,az olvasóban két 
kérdés merül fel: 

1. Most még inkább meggyőződ-
tünk a Palicsi-tó fontosságáról mint 
földrajzi, biológiai (!) és más té-
nyezőről. Viszont még csak utalá-
sokat sem találtunk arra, hogy az 
illetékesek biológiai állomás létesí- 

tésére  gondolnának. Pedig, tanulva 
az eddigieken, és tekintetbe véve a 
ma még élő, de egyre romló Lu-
das-tavat, nem kellene szem elől té-
veszteni egy ilyen intézkedést. 

2. A könyv 28. oldalán arról ér-
tesülünk, hogy egyes problémák 
megoldásakor nagyon érezhet ő  meg-
határozott tudományos vizsgálatok 
hiánya. 1973-ban, két évvel a tó le-
csapolása után például nem ismer-
jük még megnyugtatóan a tó víz-
háztartását! A 37. oldalon az áh, 
hogy: »az  ...  átfogó vlzsgálatoc 
mind ahhoz a végkövetkeztetéshez 
vezettek, hogy . . . az iszap nem ma-
radhat a tóban«. Ezzel szemben 
nemrég olyan javaslat hangzott el, 
hegy az iszapot, gyógyerejére való 
tekintettel, talán mégsem kellene 
bántani. Nem volt egy kicsit elha-
inarkodott diog már 1971-ben ra-
dikálisan hozzányúlni a Pallcsi.-tó-
hoz? 

A könyv nagyon hasznos és ér-
demes munka. Talán kissé koráb-
ban kellett volna megjelennie. 

Szép, megkapó külseje És szer-
kesztése Szilágyi Gábor munkáját 
dicséri. 

Ugyanez a mű, mint ikerkiad-
vány, fordításban, szerbhorvát nyel-
ven is megjelent. 

SZEKERES LÁSZLÓ 
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A RAJONGÓ KÖLTŐI LÉLEK IS  
(Stadler  Aurél halálára) 

Még mindig ott tartunk - ha ez klasszicista magatartás is -‚ hogy az em-
ber erényeiből halála után sokkal többet elismerünk, mint amennyit éle-
tében tudomásul vettünk tőle. Ez a kegyeletes emlékezés egy formája, mint 
a virágkoszorú és a fekete fátyol. Igaz, nagyon rideg lenne a búcsú ezek 
nélkül, és a fekete szín vagy fekete keret a gyász jele: valaki eltávozott 
sorainkból. 

Stadler  Aurél elégikus hangvételű  költészete életstílusából is kiér-
ződik, mint aki úgy éj, hogy mindig valahol az utolsó sorban üli, s ha 
sétál, a gondolat egyetlen kísér ő  társa. És a hűség. 1894. november 17-én 
Győrött született. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és 1912-ben 
mint gyógyszerész került Szabadkára, majd Paliesra, ahol csaknem öt év-
tizeden át a kies hely, akkor még gyógyfürd ő, patikusa volt. Már indulá-
sának éveiben elszegődött az irodalomhoz, s a kevés siker, több sikerte-
lenség ellenére is kitartott mellette haláláig. 1912-ben a Bácsmegyei Napló 
volontőrje volt, első  versei 1911-ben jelentek meg. Az irodalomhoz való 
ragaszkodása sokkal mélyebb gyöker ű  volt, semhogy az elismerés hiánya 
megtorpanthatta volna munkájában. Jól tudta, hogy kissé fátyolos hangú, 
pasztellszíneket lengető  poézisa soha nem emelkedhet olyan magasba, mint 
a sasszárnyú, izzó lelkű  költők lelke. Ezt minden kísérő  jelenségével együtt 
megértette, mert tudta, hogy vannak költ ők, akik önmaguknak írnak, még 
akkor is, ha képzelt, vagy jelenvaló, de soha meg nem közelített szerel-
mükhöz írnak szerelmes verseket. 

Magányosságában bármennyire is elszigetelt egyéniségnek t űnt, nem 
volt az, hiszen nem kevesebb, mint tíz kötetet adott ki, négy-öt nyelven 
olvasott és hihetetlen szorgalmú műfordító volt. Első  verseskötete 1934-ben 
jelent meg L í r a é S f i 1 m címmel. Egy évvel kés őbbi könyvét, az É 1 e t 
k é t á r c á t, Hangya Bandi rendkívül értékes, sok képz őművészeti kriti-
kus előtt ismeretlen illusztrációi díszítik. 1937-ben újabb verseskötettel je-
lentkezett, címe: Hegyek, vizek, emberek. Aforizmáit és a 
C s a 1 ád d i c s é r e t é ről szóló költeményeit 1938-ban tette közzé. Négyévi 
hallgatás után, 1942-ben a C s e n d, b ék e, f é n y cím ű  kötetével - nem 
mint harcos, hanem mint csöndes humanista - a béke fényárját szerette 
volna fölcsillantani. Hasonló hangszerelés ű  a T i s z t a s z ó című  kötete, 
mely 1943-ban hagyta el a sajtót, akárcsak az Es z m é n y é s e r k ö 1 c s. 
A háború befejezése el őtt még két könyve került az olvasó asztalára: a 
II a 1 k táj a k I e 1 k e és a lírai vallomásokat és aforizmákat tartalmazó 
Alázat könyve. 

Ez a lelkesedés fűtötte akkor is, amikor részt vett a m űvelődési egye-
sületek s más ilyen programú szervezetek munkájában. A palicsi m űvelő  
dési egyesületnek éppúgy, mint a szabadkaiaknak, tevékeny tagja volt, és 
az Életjel irodalmi élőújság első  munkatársai között is ott találjuk ót. De 
nemcsak mint szépíró, hanem mint kutató is, a dokumentumok  feldolgo- 
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zásával  értékes munkát végzett. Ki ismerhette jobban  Palicsot anńál  a  
tollforgatónál,  aki több mint fél évszázadon át ott élt?! Felkutatta a für -
dőhely múltjának és jelenének legapróbb részleteit Is, és több éves  gyüj  
tőmunka után megírta  Palica  történetét. A  szabadkal monográfiai  bizottság 
felkérésére megírta a  szabâdkal  gyógyszertárak  krónikáját  majd húsz íves 
terjedelemben. De közben verseket Is írt,  műfordításalt  csiszolgatta,  nap-
lójegyzetein  fáradhatatlanul dolgozott, talán egészen 1973. december 18-ig, 
amikor csöndben elhunyt, s úgy temették el, Oly szerényen, hogy egyetlen 
író sem volt a temetésén. 

Nem tudjuk, hogy az imént említett két monográfiával együtt még 
hány kötete, verse, műfordítása maradt íróasztala mélyén ismeretlenül. De 
azt tudjuk  -  és tudnunk Is kell!  -‚  hogy Irodalmunk magányos élet ű  ra-
jongójának sokkal tartozunk. Egy egész életet áldo zott az irodalom szol-
gálatára, es a szolgálat viszont Irodalmi hagyatékainak  őrzőlt  arra kötelezi, 
hogy kéziratait kimentsék az ismeretlenségb ől, mert éppen napjainkban a 
jelenükről és a múltunkról leírt minden sor, minden tanulmány, napló-
jegyzet, vagy monográfia olyan értéket Jelent, amellyel az el őttünk Járt 
emberöltő  mulasztásait behozhatnák, még mielőtt a távolodó évtizedeket 
teljesen befedné a feledés. 

VÖLGYI ENDRE  



AZ  ELETIEĹ  MINIA TŰRÖK  -  szellemi életünk dokumentumai 

LÉVAY  ENDRE:  ÜJ LELEKINDULAS  elfogyott 
(Tanulmány) 

SÁFRANY  IMRE:  ZSOMB ĚKOK  elfogyott 
(Vallomás Vinkier Imre művészetéről) 

DÉSI  ÁBEL: KORTÁRSAIM elfogyott 
(Versciklus) 

KOLOZSI  TIBOR:  ÖRTÜZ  FÉNYÉBEN 4 dinár 
(Szabadkai  folyóiratok ás könyvek) 

S.  BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA 3 dinár 
(Onéletrajz)  

6. DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 4 dinár 
(Csáth  Géza emléke) 

7.  LÉVAY ENDRE:  FELALOM  UTÁN elfogyott 
(Monodráma) 

8. BURKUS VALÉRIA: IBOLYA elfogyott 
(Ferenezi  Ibi rivaldafényben) 

9. GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS  HOMLOKÜ  4 dinár 
(Hangya András életútja) 

10. GARAY BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN elfogyott 
(Onáletrajz)  

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

12. DÉR ZOLTÁN: AZ ELSŐ  MGHELY  5 dinár 
(Kosztolányi Dezs ő  önképzőköri ével) 

13. PETKOVICS KÁLMÁN: A TIZENNYOLC  NYAR1A  6 dinár 
(Dokumentumriport)  

14. SOMOGYI PÁL: MÁGLYA 6 dinár 
(Egy  életrajz vajdasági fejezetet) 

15. BARANYINÉ MARKOV ZLATA: VERGŐDES  5 dinár 
(Farkas Béla napja!) 

16. SCHWALB MIKLÓS: A SZÉN 6 dinár 
(A mártÍr költ ő  versei) 

17. FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 4 dinár 
(Onéletrajzi  jegyzetek) 

18. CSUKA ZOLTÁN: .MERT VÉN SZABADKA,  ALDALAK . . .  7 dinár 
(Emlékezés két életkorszakra) 

19. FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKÉVEIM elfogyott 
(A költő  kibontakozásának első  szakasza) 

20. LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ES MGV ĚSZ8T  6 dinár 
(Aktivista Írások) 

21. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 9 dinár 
(Költő  családon belül) 

22. DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 15 dinár 
(Tones  Gusztáv élete ás munkássága) 

KOLOZSI  TIBOR:  ERZSÉBETLAKTOT,  A  MAGLAJIG 	 22 dinár 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS  KÁLMÁN:  APRJLISTOL  NOVEMBERIG 	 15 dinár 
(Dokumentumriport) 

URBÁN  JÁNOS:  IIALALT ĚPETT ÉLET 	 8 dinár 
(Bakos Kálmán, a forradalmár) 

Megrendethetó  az  ÉLETJEL  szerkeszt őségében  (Subotica, Trg cara Jovana Nenada  
15)  személyesen vagi, utánvéttel,  vagy az összeg el őzetes befizetésével a következ ő  
folyószámtára: RadniČki univerziiei -  Munkásegyetem  - Életjel -  66600-603-661  
Posiadf:  2 dinár füzetenként.  



Megjelent az  ËIetel  Miniatű rök 25. kötete  

URBÁN  JÁNOS 

HALÁLTÉPETT ÉLET 
(Bakos Kálmán, a forradalmár) 

Közös múltunk feltárásának nagy munkája állandóan folya-
matban van. Soha ilyen méreteket nem öltött, mint ma, és a 
kutatók eddig még nem nyúltak ilyen mélyre a gyökerekig. 

Urbán János a múlt feltáróinak élvonalába tartozik. Ha 
Csak a Tűzszigetet említjük, a  Tiszatáj  let űnt emberölt ő i eb-
veneönek  fel  el ő ttünk.  

Ezúttal Bakos Kálmán forradalmas életének történetével  
isme ľ kedhetünk  meg. Ezzel a könyvvel a vajdasági  agrárpro-
letariót.s  életének s tő le elválaszthatatlanul az egy és osztha-
tatlan  munkásmozgabomnak  olyan  részetei  kerülnek az olvasó 
elé, amelyek eddig ismeretlenek voltak, vagy Csak egészen 
tömören egy-egy megemlékez ő  mondatban a forradal-
már nevéhez  füződtek.  Hogy e sorok között a legapróbb rész-
letek is feltárulnak, éppen ez teszi ezt a történelmi vissza-
pillantást a munkásmozgalom története szempontjából kivéte-
les  értéküvé.  

z  évti:edek  mögött a  zsros  fekete  ft Id,  a kemény, szi-
kes  tala  sokat  eretókezoti  ás még többet szenvedett föld-
munkásai t űnnek fel, ás  esztend ő rő '  esztend ő re érik bennük 
a forradalom tüze: a  készü ődés  arra a nagy vállalkozásra, 
amikor az élet javaitól megfosztott  dolgozók  Végre elérkezhet-
nek a szabadság valóra váltásának napjáig. Urbán János Be-
kos Kálmán  csaádját,  környezetét,  vilagát  fogta vallatóra, hogy 
a  legretettebb  történések,  beszélgetesek,  cselekedetek között 
meglele  azt az érlel ő  erő t, amely egy vasszorgalmú család 
csöndes, szelíd, kemény akaratú gyermekéb ő l a földtúrók  moz-
galmáó1  a kiemelked ő  alakot  neveii  fal s állítja a kezdemé-
nyező re, vezető re: harcosra várók élére. 

Az  író  könyvébe temérdek anyagot, adatot s ű rített bele. 
Ha olvasása közben jobban  belemélyedünk  a drámai rész-
etck.e,  s  pzeietünkben  követj ük a csupán sejtetett emberi 
lépteket, akkor egy forradalmár  éietregényének  körvonalai  
bontakaznak  ki. Az  író  egyéb szép  erenyei  mellett ezért kapta  
meü  Bakos Kálmán életér ő l szóló  muvéért  a  harcosszövetség 
Dragojbo Dudi ć -díját, amely munkájának értékes elismerését  
1ecni,  ás  égycicrnre  méltó ajánlást is az olvasónak, aki ezt 
a könyvet a  beogadás  legnemesebb szándékával lapozza fel.  

OJ  oldalas, tizenkét értékes dokumentumot közl ő  könyv 
ára 8  dinár. 


