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1979. JANUÁR—FEBRUÁR — IX. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 

TARTALOM 

3 LATÁK ISTVÁN: Kései üzenet; Téli hajnal; Mint a gyógyuló beteg 
(versek) 

4 CSÉPE IMRE: A sorsom; Az álom; Lázálom; Az állomáson; Búcsú; 
A mi találkozásunk; Játék (versek) 

7 URBÁN JÁNOS: A létra (elbeszélés) 

11 VÍGH RUDOLF: Egyszerűen jön (elbeszélés) 

KÉZFOGÁSOK 

14 KOVILJKA TIŠMA-JANKOVIĆ : Tatárjávor — Szebasztián Urbán Ka-
talin fordítása (elbeszélés) 

17 IVO POPIĆ : A nap megnyitja kapuit; A világ körülöttem; A menekvés; 
Gyermekkorom lábnyomai —• Kenyeres Kovács Márta. fordításai 
(versek) 

ÖRÖKSÉG 

18 NAGY DEZSŐ : A vajdasági agrárszocialista mozgalom költészetének 
nyomában 

ÉGTÁJ 

25 KALAPIS ZOLTÁN: Otthon — Vajdaságtól messze 
(szarajevói naplójegyzetek) 

36 HERCEG JÁNOS: Útközben 

ALKOTÓM ŰHELY 

(helytörténeti jegyzetek 12.) 

40 KENYERES KOVÁCS MÁRTA: A neve számunkra fogalom 
(Milkó Pataki Cora élete és munkássága) 

50 A könyv és az olvasás szerepe és lehet őségei az oktatástól az ön-
művelődésig 	 • 
(kerekasztal-beszélgetés a szabadkai könyvtárban -- vezette és leje-
gyezte Szöllősy Vágó László) 

60 GELLÉR JÓZSA: Közintézményeink környezete —• Val .ihora István 
fordítása (tanulmány) 



OLVASÓNAPLÓ  

68 DÉR ZOLTÁN: Egy bonyolult életmű  megértetése 
(Rónay László: Kosztolányi Dezs ő ) 

76 JUHÁSZ GÉZA: Ötven éve legalább ötvenedszer 
(Csuka Zoltán: Az idő  mérlegén) 

80 LÉVAY ENDRE: Egy antológia mint életm ű  
(Zlatna knji•ga mađarske poezije) 

81 RÓNAY LÁSZLÓ: „Még férfi-mód" 
(Illyés Gyula: Különös testamentum) 

84 BÜKY BÉLA: Színdarabszerű  történelmi regény 
(Burány Nándor: Kamanci Balázs) 

86 PATÓ IMRE: Hasznos összefoglalás 
(Gombos 	Bogojevo) 

87 PATÓ IMRE: Egy életmű  dokumentuma 
(Szirmai. Endre: Szirmai Károly m űveinek bibliográfiája) 

A VIII. évfolyam tartalommutatója 



1978. VIII. ÉVFOLYAM 

1-12. SZÁM 

TARTALOMMUTATÓ 

VERSEK  
szám I oldal 

ÁCS KÁROLY: Fegyvertelen 

Minden tudás fája , 

Köszöntés szent magamra 

Szagok szonettje 

Csírák, tervek, determináció 

Tehertől szabadultam ma reggel 

Szakítottam 

Kutatás a májusi erd őben 

Ima az emberiséghez 

Ideális realizmus 

Új téma 

Új Mikula Szeljáninovics 

Egy őrült filozófus elmélkedése 

Cséplőgépnél 

Figyelmeztetés 

Hegyek között 

`Akarok? 

A pénz szonettje 

Halálkor 

Lenni meg élni 

Bánat 

A most akarata 

Unott vers 

Lekötve még 

Három nap 

6-8 390 

390 

391 

391 

392 

392 

393 

393 

.393 

394 

395 

395 

396 

397 

397 

399 

399 

400 

400 

400 

401 

401 

401 

402 

402 
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BENKOVÁ-POPITOVÁ, 

szám oldal 

VIERA: Meztélláb 3 115 
Foltok 115 

Kör 115 

Világ poétái 116-  

Negyedik világtáj 116 

Füvek jegyében napgolyó 3 . 	116 

óda Újvidékhez 3 116 

(Koncsol László, fordításai) 

BOGDANOVIĆ-CI, 
DREDRAG: Igazítsuk meg a mutatókat 5 290 

(Molcer Mátyás fordítása) 

FEHÉR FERENC: Szoboszlói emlék 5 284 

Levél egy írói est után 5 285 

Furcsa éj 5 2$6 

Eladó 5 286 

Temetés - 9 474 

Fűsercegés 11 596 

GULYÁS JÓZSEF: Rojtos csontok és vasak ideje, éj 9 472 

FRANCIŠKOVIĆ , 
LAZAR: Igazság 11 600 - 

Ormos vitorlák 11 600 

Szélmalom 11 600 

Kútgém 11 600 

(Molcer Mátyás fordításai) 

KAŠTELAN, JURE: A fekete bánat altatója 2 115 

Mit kezdek a gitárommal? 2 115 
A szerelem átváltozása 2 115 

Halott a házban 2 116 
(Szűcs Imre fordításai) 

KECMAN-DAKO, 
DAVID: Tenger 5 288 

(Molcer Mátyás fordítása) 

. LACZKÓ ANTAL: Átalakulás 12 666 

Így énekelek 12 666 

Vasasélet 12 666 

Változó virágzás 12 667 

Rostok 12 667 
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szám I oldal 

MATKOVIĆ , SLAVKO: Bélyegalbum 12 671 
Kafka 12 671 
Mit csinálsz itt? 12 671 
(Molcer Mátyás fordításai) 

MOLCER MÁTYÁS: 	Mesterségemrő l 3 163 

MOLNÁR CS. ATTILA: Gyufaskatulyára írott versekb ől 4 227 
Ébredés 4 227 
Hajnalban 4 228 
Állatkarnevál 4 228 
Tájkép emberrel 4 228 
Álmok peremén 4 229 

POPIĆ , MILENKO: 	Emlékezés 5 290 
(Molcer Mátyás fordítása) 

RAFAJLOVIĆ , ,ŽARKO: Valóság 10 543 
Intés 10 543 
Novemberben 10 543 
Nem várok 10 544 
(Tóth Mária fordításai) 

SUBOTIĆ , VELIMIR: 	A folyók és én 5 290 
(Molcer Mátyás fordítása) 

SZŰCS IMRE: 	Micsoda. világ ... 3 112 
Egyszerű  3 112 
Hajdani iskolám, hajdani tanítóim 3 113 
Aki él 3 113 
Munkás 3 114 
Költők és dinosaurusok 3 114 
Egy kérdés és egy válasz . 3 114 

URBÁN JÁNOS: 	Az idő  megjelölése 10 537 

UTASI MÁRIA: 	Epiphania 5 287 
Még egyszer a halálban delel ő  
Nagy Lászlónak 5 287 
A szétörvendő  10 538 
Kis éji dal 10 538 
Egy ürgécskét beszalasztok 10 538 
Szobor 10 538 
Míg nem 10 538 
Töredék a lélekké mozduló test 
énekéből 10 538 
Téli ünnep 10 538 

ZÁKÁNY ANTAL: 	Egy világon át 2 ' 99 
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SZÉPPRÓZA 
szám l oldal 

BURÁNY NÁNDOR: Szerencse 10 539 

CSÁTH GÉZA—HAVAS 
EMIL—MUNK ARTÚR: A repülő  Vucsidol 1 3 

DÉR ZOLTÁN: Karrier 3 164 

B. FOKY ISTVÁN: János, én meghalok ... 12 668 

HERCEG JÁNOS: Szerelem 11 597 

JÓDAL RÓZSA: Kvíz - 4 230 

• KIŠ, DANILO: A. A. Darmolatov rövid életrajza 
(1892-1968) 1 74 
(Borbély János fordítása) 

KOMÁROMI JÓZSEF 
SÁNDOR: A bőrcserző  fia 12 659 

KOPECZKY LÁSZLÓ: Embermesék  2 100 

VLAOVICS JÓZSEF: Reng a föld 2 104 

HANGJÁTÉK 

KOPECZKY LÁSZLÓ: Néhány utolsó vacsora 6-8 439 

ZÁKÁNY ANTAL: Parancs 6-8 381 

TANULMÁNYOK, KRITIKÁK, CIKKEK 

BACSI SÁNDOR: 	Közegészségvédelem, környezetvédelem 2 141 

BALINT ISTVÁN: A szakszervezet a szocialista önigazga- 
tás politikai rendszerében 5 322 

BALOGH ISTVÁN: Az általános honvédelem és a 
művelődés 11 623 
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szám I oldal 

BESZÉDES VALÉRIA: Szajáni mesemondók 

CINDORI mr., 

3 185 

MARIJA: 	 Szerbhorvát témák Jókai Mór 
műveiben 5 291 

DÉR ZOLTÁN: 	Becsvágy és földhözragadtság 1 '67 

Összefüggések .: Kosztolányi Dezs ő  
Csáth-versei; Költészetünk súlypontjai 6-8 406 

Volt egyszer egy folyóirat 11 620 

FEHÉR MAGDA: 	Visszapergetett gyermekkor: 
Zákány Antal 6-8 376 

Visszapergetett gyermekkor: 
Ács Károly 9 504 

Visszapergetett gyermekkor: 
Lőrinc Péter 11 628 

FEJES SZILVESZTER: Az állam mint az osztályérdekek és az 
önigazgatás útján társult termel ők kö-
zösségének védelmi formája 9 467 

FEKETE ELVIRA: 	Gondolatiság és igényesség 6-8 388 

GALAMB JÁNOS: 	Kis aréna az . Arénában 11 631 

GRUJIĆ , RATIBOR: 	A dolgozók öílLgazgatási dönéshozatala 
a társultmunka-szervezetekben 5 311 

(Valihora István fordítása) 

GUBÁS ÁGOTA: 	A hazái dráma ténye bénítólag hat?! 12 701 

HAJDÓK JÁNOS: 	Mai jugoszláv szobrászat Budapesten 3 198 

HERCEG JÁNOS: 	Felfedező  szenvedély 6-8 404 

JUHÁSZ GÉZA: 	Álomalakjai nagy nekilendüléseknek 3 177 

Lesz-e hang némaságunkra ráfelelni? , 6-8. 418 
A mozdíthatatlan sors költészete 11 637 

KÁNTOR LAJOS: 	Kuncz Aladár intelme 10 545 

KATONA IMRE: 	A magyar népdal a legújabb kutatások 
fényében 12 696 

Dr. KEMÉNY G. 
GÁBOR; 	 Nemzetiségi és szomszédnépi kapcso- 

latok 2 122 
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szám  oldal 

KISS FERENC: A Halotti beszéd 	 12 673 

KISS ISTVAN- 
Dr. MILENKO PALIĆ : Csantavér munkásmozgalmának törté-

nete 1919-től 1921-ig 

KOLOZSI TIBOR: 

LÉVAY ENDRE: 

LđRINC PÉTER: 

Az elkötelezett író 

• Szelíd mosoly ,  

A szabadkai Népkör arcképéhez 
(1872-1918) — 1. 

A szabadkai Népkör arcképéhez 
(1872-1918) — 2. 

A szabadkai Népkör arcképéhez 
(1872-1918) — 3. 

A palicsi emlékkút megszületése 

Ady a magyar hérosz 
(Dudás Kálmán fordítása) 

A szabadkai „Gunaras lány" 

Schubert sorsa 

A rejtélyes csókai írón ő  

A tájékoztatás célja, feladata és formái 
'a küldöttrendszerben 

A Baba-halom emlékére 

Szabadka és Szeged képz őművészeti 
kapcsolatai 

5 301 

6-8 354 

6-8 —436 

6-8 360 . 

9 483 

10 547 

4 247 

11 	606 

3 	191 

11 	601 

11. 	616 

12 682 

12 694 

1 	83 

MAGYAR LÁSZLÓ: 

MALETIN, MARKO: 

MATIJEVICS LAJOS: 

MOLCER MÁTYÁS: 

PÉTER LÁSZLÓ: 

PÖLHE GÉZA: 

SZEKERES LÁSZLÓ: 

SZELÉSI ZOLTÁN: 

SZđLLőSY VÁGÓ 
LÁSZLÓ: Az amatőrizmus helye és szerepe mű-

velődési rendszerünkben 133 

SZŰCS IMRE: 

URBÁN JÁNOS: 

UTASI MÁRIA: 

VÉKONY LÁSZLÓ: 

VLAOVICS JÓZSEF: 

VÖLGYI ENDRE: 
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Dokumentumjáték és kordokumentum 	4 265 

Az embersors költője 	 6-8 374 

Verslátás és képstruktúra 	 4 242 
A magyar irodalom legfényesebb . 
árvája 	 11 	612 

Adatok Szabadka és környéke XVIII. 
századi földrajzához 	 4 245 

A film üzemanyaga (FEST '78) 	 4 255 

Mestró lelkében örök virágok élnek 	6-8 450 



DOKUMENTUMRIPORTOK 
szám I oldal 

FEHÉR FERENC: 	Naplórészlet 5 283 
Napló (1960-1978) 6-8 421 

HERCEG JÁNOS: 	Útközben (3.) 1 78 
Útközben (4.) 2 129 
Útközben (5.) 3 193 
Útközben (6.) 4 251 
Útközben (7.) 5 297 
Útközben (8.) 9 493 
Útközben (9.) 10 556 
Útközben (10.) 11 625 
Útközben (11.) 12 690 

LUKÁCS GYULA: 	Szandra 9 497 

SÁFRÁNY IMRE: 	Színes jegyzetek: Fehér golyós-tollal; 
Zöld golyóstollal ,, 6-8 453 

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK 

ÁCS KÁROLY: 	A százezer szó ünnepén 11 595 

BARACZIUS ZOLTÁN: Csak egy névtelen katona? 3 201 

BESZÉDES VALÉRIA: Ortutay Gyula (1910-1978) 5 328 

DUDÁS KÁLMÁN: 	Egy csillagkép igézetében 9 475 

HERCEG JÁNOS: 	Debreczeni József (1905-1978) 5 329 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA: 	 Skender Kulenović  2 120 

Oton Župančič  (1878-1949) 4 240 

KOLOZSI TIBOR: 	Négy jubileum 10 562 

LÉVAY ENDRE: 	Ikarosz szárnyán a Nap felé 5 325 
Féja Géza (1900-1978) 9 482 

POMOGÁTS BÉLA: 	Szemlér Ferenc 2 117 
Nagy László 2 118 
Jubileumok elé 6-8 351 
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EGYÉB 
számra  oldal 

HORVÁTH MÁTYÁS: 	Őrségváltás után 1 95 

ILLÉS ENDRE: 	A kritikus feladata 10 531 

RACKOV, IVANKA: 	Levél a szerkeszt őséghez 3 223 

Az Üzenet pályadíjait odaítél ő  bizott-
ság jelentése 9 528 

Fedőlappályázatunk eredménye 1 94 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

BARANOVSZKY EDIT: Rekviem 2 150 
(Aleksandar Tišma: Blahm könyve) 

Ellenfényben; Hosszú utazás 9 524 
(Milorad Janković : Maros menti ének; 
Veljko Kovačević : Gavro megpróbálta-
tásai) 

Kézen fogva a történelemmel 12 713 
(Mihailo Lalić : Hadiszerencse) 

BELJANSKI, 
MILENKO: 	 A zombori tanítóképzés kétszáz éve 11 655 

(Dve stotine godina obrazovánja u čite-
l .j a u Somboru 1778-1978) 

BORBÉLY JÁNOS: 	Több mint szövegértelmezés 3 . 	215 
(Bori Imre: Szövegértelmezések) 

BRENNER JÁNOS: 	Ő t hasznos könyv — meg egy hatodik 1 85 
(Josip Broz Tito: Izbor iz dela; Poznaje 
se ko je komunista) 

CSUKA ZOLTÁN: 	A Duna vallomása 4 275 
(Emil Boleslav Lukač : Spoved' Dunaja) 

DÉR ZOLTÁN: 	A szolgálat műfajé 5 341 
(Pomogáts Béla: Radnóti Miklós)' 

Herceg János kerekasztala 10  580 
(Herceg János: Embersor) 

DIETRICH GYULA: 	Szakirodalmunk magyarul (is)? 2 160 
(Sándor László: Gépszedés a linógépen) 

TARTALOMMUTATÓ 4 8 



szám  oldal 

DUDÁS KÁLMÁN: 	Nemcsak árnyéka a. madárnak! 
(Fehér Ferenc: A madár árnyéka) 

FEHÉR FERENC: 	Fehéren' izzó versek 
(Ács Károly: Ének füstje, füst éneke) 

FEKETE ELVIRA: 	Partizánharcunk érdekfeszít ő  dokumen- 
tumai 
(Momčilo Stefanović : A nagy háború 
kis hősei; Vladimir Nazor: Partizán-
legendák) 

HERCEG JÁNOS: 	ő szinte barátság 
(A magyar népi kollégiumok) 

Mécsvilágok 
(Garay Béla: Festett világ) 

Egy folyamat tanúságtétele 
(Hatvani Dániel: Füst száll fölfelé) 

JEKNIĆ , DRAGOLJUB: Az utazás mint életcél 
(Tibor Sekelj: Na trágu doživljaja) 

JUHÁSZ GÉZA: 
	

A választás dilemmájáról egy történel- 
mi korszak keretében 
(Burány Nándor: Kamanci Balázs) 

Azt az egy szót keresve 
(Fehér Ferenc: Madarak folyója) 

KÁICH KATALIN: 	Négynyelvű  bibliográfia 
(Mr Milana Bikicki—Ana Ka ćanski: 

Bibliografija novosadske štampe 1824--
1918) 

Újabb kétnyelvű  Ady-kötet 
(Ady Endre: Pjesme — Versek) 

A közelmúlt agrárpolitikai törekvései 
(Lőrinc Péter: Harcban a földért) 

KATONA IMRE: 
	

Egy kor verses visszhangja 
(A kuruc küdelmek költészete) 

Magyarország néprajzi felfedezése 
(Tálasi István: Kiskunság) 

KENYERES KOVÁCS 
MÁRTA: 	 Vonzó képszerűség - 

(Slobodan Berberski: Kao beskožni 
jeleni) 

Örök érvényű  gondolatok 
(Branislav Petrović : Tragom prah) 

9 510 

5 338 

9 523 

2 154 

9 515 

12 715 

4 278 

5330 

10 515 . 

9 526 

11 645 

12 710 , 

2 143 

5 - 346 

221 

3 222 

TARTALOMMUTATÓ / 9 



szám  oldal 

KOLOZSI TIBOR: A szabadság könyve 1 88 
(Edvard Kardelj: a szocialista önigaz-
gatás politikai rendszerének fejl ődési 
irányai) 

A prózaíró költészete 2 146 
(Sinkó Ervin: Vándorbotom meg-meg-
torpan) 

A szavak hangulati értéke 9 521 
(O. Nagy Gábor—Ruzsiczky Éva: Ma-
gyar szinonimaszótár) 

- A nyelv szelleme 11 650 
(Kossa János: A mi nyelvünk) 

Súlyos esztendők 12 708 
(Lőrinc Péter: Pirkadás) 

KŐHEGYI MIHÁLY: Egy életmű  jobb megismerése felé , 	12 716 
(Sáfrán Györgyi: Kosztolányi Dezs ő  ha- 
gyaéka — Kosztolányi Dezsőné Harmos 
Ilona hagyatéka -- Hitel Dénes gy űjte-
ménye) 

LÉVAY ENDRE: A kritika próbája 151 
(Josip Vidmar: Esszék és meditációk; 
Kovács Kálmán: Eszmék és irodalom) 

Vázlatók egy portréhoz 3 216 
(Bosnyák István: Ember a forradalom-
ban, ember a soron kívül) 

A költő  víziói a .képben 9 513 
(Balázs G. Árpád: 8 Ady-illusztráció) 

A szokások kultúrajellemző  ereje 10 587 
(Jung Károly: Az emberélet fordulói) 

Színeiben égő  festő  11 653 
(Sáfrány Imre) 

MÉSZÁROS SÁNDOR: Hozzájárulás történelemírásunk fejl ő- 
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LATÁK ISTVÁN 

KÉSEI ÜZENET 

Hogyha testedet szaggatják a vágyak, 
Ki nyit neked itt virágos nászágyat? 
Ibolyaszerv ű, sápadt árnyék üldöz, 
Ígéri buján, ami neked üdvös. 
Nem ördög s angyal. Kései üzenet. 
Eztán tréfálhat falevél is veled. 
Szürkül a napod, be hamar alkonyul. 
Titkokkal vívtál, te maradtál alul. 
Botor lépteid kongnak a sötétben. 
Szomjad megéget. Tán ihatnál. S mért nem? 
Tisztaság hív most, vedd szép álompárnád. 
Nem jön vigalom, bárhogyan is várnád. 
Sáros aszfaltok bálványa intett csak. 
A Ma már kihunyt, marad az egy Holnap... 

TÉLI HAJNAL 

Kint a holdfényt ő l 
fehéren ég a hó. 
Bent a szobában 
vaksi homály gubbaszt. 
Az ablak elő tt 
fagytól ropognak a fák, 
a dermedt derengés 
minden résen behatol. 
Az ól ajtajában 
kakas virraszt 
álmos tyúkjai fölött. 
Nem lép a hóba, 
csak néha kemény kukorékolással 
adja tudtul 
a medvén lomha világnak: 
ébredjetek hát! 
Az ébreszt őórák régen szólnak, 
a szomszédságban autóbuszok 

[zuhognak. 
Hajnal van s a nap 
távoli kacajától 
mégiscsak megvirrad' 
és sárgapiros lesz 
a házak teteje, 
meg a ropogós, 
megsüppedt hó. 

MINT A GYÓGYULÓ BETEG 

Bukfencet vet ő  szépség 
egy kizöldült fa 
vagy bokrocska. 
A tavasz tört be 
ferde sugarakkal 
és kótyagossá vált 
a télen szelíden - 
számolcat sorakoztató 
illedelmes, kultúrált irodavirág. 
Mint a gyógyuló beteg 
issza a világ megújult 
színeit, formáit: 
Megint megbámulja: 
kisrügyekben 
végtelen csodák sziporkáznak. 
Egy rövidnadrágos kisfiú 
úgy szaladgál 
az új füvön, 
mint valaha a barlangból 
napvilágra kibújt, 
nehezen telel ő  ősember. 

A költő  hagyatékából. 
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CSÉPE IMRE 

A SORSOM 

Sokszor már el őre látom 
Szürke, egyhangú folyását, 
A holnapok ködéb ől kígyózva el ő, 
Álmomban is hallom csobogását. 

Néha ijeszt ő  árral közeleg felém, 
Duzzadt dühében örvény kavarog, 
Elfulladt örömök hulláját hordja, 
S tajtékán a halál acsarog. 

De van, mikor szelíd és tiszta; 
Sima tükrében az ég nézi magát, 
Sokszor a lelkem fürdetem benne, 
S elmondok egy pár hálalitániát. 

Ilyen a létem e hullámos folyamon, 
Örök kalóz rajta a bú és a kétség, 
Tér éš idő  szórása között lesnek rám, 
Hogy kevéske örömöm aranyát vegyék. 

1942 

AZ ÁLOM 

Mikor lehunyom fáradt szemem, 
Halk suhogással szállnak a szárnyak, 
A fénytollú nagy álom-madarak, 
Hogy elébe vigyenek a halálnak. 

Szememre ülnek puhán, csöndesen, 
Agyamba fészkelik szelíden maguk, 
Míg nem jön a sóhajdús reggel, 
S,elűzi szememr ől fénytollú rajuk. 

1944 
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LÁZÁLOM 	 AZ ÁLLOMÁSON 

Negyven fokon túl, a lázban, 
Tüdőbetegen, egy szalmaágyban. 
A falakon rések nyíltak 
S ükapáim léptek a szobába .. . 
Voltak vagy heten egy csomóban. 
Pipások, gatyások, bajszosok, 
Valamennyi pásztorforma: 
Sz űr, pitykés mellény, bocskor, 
Csizma. Körülállták az ágyamat, 
Ki-ki maga botjára támaszkodva. 
Úgy hümmögtek körülöttem, 
Mint méhek az üres virág felett. 
Pipájuk, mint a méhfullánk, 
Agyarukról ereszkedett .. . 
Sz őrös fejüket összedugták, 
Hébe-bóba szóltak egy szót: 
— Nem hallgattál a szavunkra! 
Így kell neked, te korcs utód! 
Pirongattak a pipa mellő l, 
Bagós szagú váddal, 
Míg nem jött öreganyám, az álom, 
Ki leterített szemük el ő l 
Ráncos szoknyájával. 

1944 

Prüszköl a mozdony, indul, 
Egy fütty és tovább semmi. 
.Szalad a kocsi, és a táj 
Mintha-vissza akarna menni. 

Sziszeg, dohog a kazán, 
Mint csörgőkígyó siklik tova, 
Még egy-két kend őlobbanás, 
S azután nem látni oda .. 
Belekavarog a szürke légbe, 
Elöleli tőlem a távol; 
Szívemben még kong a lépte, 
S könny hintázik a pillámon. 

1947 

BÚCSÚ 

Föléd terjesztem induló szárnyaim, 
És megáldalak a további harcra. 
Köszönöm tenéked legszentebb álmaim, 
Áldjon meg érte a mindenség nyugalma. 
Bolyongó lelkemmel te úgysem tarthatsz, 
Mely a végtelen űrben száll. 
Sebes röptében átizzaná nyugalmad, 
S id ő  előtt a halálba zuhannál. 
Nyugodj meg a sors bölcs végzetében, 
Mely kimérte a létben utaink. 
A kozmosz és a mikrokozmosz közepében 
Keringünk mi is, mint elröppent álmaink. 
Majd ha fáradt lelkem egy nyugvópontján 
Leállok pihenni, unva a harcot, s az életemet, 
Hűs homlokod hidegén róvom le hálám, 
S örök énem szemed mélyére temetem. 

• 1948 
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A MI TALÁLKOZÁSUNK 

A mi találkozásunk itt 
már csak álom, pillanat, 
mint hulló csillag fénye, 
mely az éj mélyén áthalad: 
ismeretlen űrök végtelenén 
villám/mik át emlékünk egén. 

Néha megcsodáljuk egymás esését, 
s hosszan utánanézünk a fénynek, 
mely lelkünkben vibrál még 
hűlt nyomán a hamvadó lénynek, 
kire fekete fátylát dobta a feledés, 
hogy megpihenjen árnya puha kebelén. 

Végtelenbe viv ő  utakon megyünk: 
bársonyát keressük a csöndnek, 
egyikünk délen, a másik északon 
mond búcsút a reménynek. 
Vállunkon leng a kékl ő  messzeség; 
egymásnak már hiába is intenénk .. . 

1949 

JÁTÉK 

Bolondos kis szikrácskák vagyunk, 
Akik összeüt ődnek vágyva, égve, 
Derengünk, fénylünk egy darabig, 
S utána szétoszlunk a mindenségbe. 

Helyünkre más alakok jönnek, 
Miként mi, ők is megjátsszák maguk, 
Hullócsillagokként kergetik egymást, 
S az éj sötétje elnyeli alakjuk. 

1949 

A költő  hagyatékából. 
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URBÁN JÁNOS 

A LÉTRA 

Alkonyat óta az utcai kerítés felé ugat a kutya. 
Szokatlan a kutya viselkedése. Hajnalban, amikor az épít őmunkások 

mennek dolgozni, el sem vakkantja magát. A lépéseikr ől ;ismerheti őket, 
vagy az emberek otthonukból hozott szaga nyugtatja meg, és féloldalra 
fekve hallgatja az utca zaját. 

Mi van ezzel a kutyával? Miért nyugtalankodik? Valami idegen ku-
tya mászkálhat erre és Piciben felébresztette az ösztönét. 

Lajos mester már harmadszor hagyta ott a munkát az asztalosm ű-
helyben és nézett ki az utcára. 

Sehol senki. 
Ez az asszony is ilyenkor megy el bevásárdlni. Miért járnak este 

az asszonyok a boltba? 
Ahogy a mester behúzta maga után :a m űhelyajtót, a kutya először 

morgott, majd veszettül ugatni kezdett. A m űhelyben beindult a fűrész-
gép, és . a kutya mintha túl akarta volna harsogni a gépet, olyan veszettül 
ugatott, hogy már a szomszéd is átjött, hogy megtudakolja, miért lár-
mázza föl a környéket a Pici. 

—• Pici kutya, mi van? — kérdezte a gazdája. 
-- Sün szagát érezheti ... — mondta a szomszéd. 

Hagyja rá, szomszéd, ugasson kedvére ... 
Lajos mester elengedte a láncáról a kutyát, és amikor a szomszéd 

kinyitotta a kiskaput és menni akart, a kutya a lába között kiszaladt 
az utcára. 

Ekkor érkezett haza az asszony. 
—• Jaj nekem, megszökött a Pici ... Miért engedted el? 
A kutya szaladt az épít őhely felé. Megállt az egyik gödörnél és ve-

szettül csaholt. 
Az építőhelyről igazán nincs. mit elvinni. A hatalmas gödrök melletti 

földhalomból mindenki vihetett, amennyit akart. Ki is van írva, hogy: 
„Ingyen föld". Mégsem viszi senki. 

Lajos mester a kutya után ment. 
—• Van ott valaki? — kérdezte a mester erélyes hangon. 
Semmi válasz. A kutya nem hagyja abba. A gazdája elé, majd a 

gödörig futkároz ésmintha mondaná, hogy ember van ott, még akkor 
is, ha nem jelentkezik. 

Elég legyen, mars, Pici! Ne ugass az istenségedet! Van a gödör-
ben valaki? 

Lentről nyögés hallatszott. 
Lajos mester nem sokat gondolkozott, visszament az udvarba, az 

eperfának támasztott létrát a vállára vette és vitte gaz épít őmunkások 
által ásott gödörhöz. A létrát leeresztette a sötét gödörbe, és Beszólt: 

—• Kapaszkodjon ebbe a mennyei létrába és másszon fel rajta-. Ide-
fent jobb az élet. 

Lentről morgás, majd megint valami nyögés hallatszott. 
Másszon már fel, jó ember! 

Ekkor érkezett oda Lajos mester felesége. 
Máriám, lelkem, gyere már, ember van a gödörben. 
Miért engedted ki a Picit, megszökik .. . 
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-- Ne a kutyával törődj ... ember van odalenn... 
-- Hívd, hogy jöjjön fel- 
-- Hívom én, Máriám, de nem jön, vagy nem akar, vagy nem bír.. _ . 

Lemegyek érte. 
-- Csak azt ne ... Még kés is lehet nála és megölhet. 
— Miért ölne meg,? Segíteni akarok rajta. 
-- Hívd ide az Istenes Péter szomszédot, ketten jobban bírtok vele. 
Lentről jajgatás halliatszott, majd alig hallható hangon. az  'ember a 

gödörből kérdezte: 
— Isten? Meg a Péter is ... . 
Lajos mester lemászott a létrán. 
-- Jaj! Jaj a kezem! Istenem, hát így fogadják a mennyországban 

az embert? 
Naná! Elvárná, hogy azonnal feketekávéval és vörös borral trak-

tálják. Kapaszkodjon a létrafokába, majd én felsegítem. 
— Hallgass, Pici, ne ugass! 
-- Szép beszéd ... a Picikének azt mondják, ne ugass .. . 
-- Indulás! Fogja erősebben a létrát. Menjen már! Agyonnyom. 

Máriám, ha Valéred, fogd a kezét és húzzad fölfelé. 
— Istenem, segítsenek-rajtam. 

• — Azt tesszük. Kapaszkodjon a létrán feljebb, még. Úgy. No, még 
egy kicsit. 

-- Fölért a feje. 
Lajos mester a létrán fölfelé haladva segítette fel az alig mozgó 

embert. 
A földhányáson jobb oldalára fordult az ember és vizet kért. 
Mária asszony a fekvő  ember lábát fogta, Lajos mester a hóna alá 

nyúlt és nehezen bevonszolták az asztalosm űhelybe. 
Az ember aléltan feküdt a hever őn. 
Lajos mester felemelte az ember fejét és megitatta. 

Orvost kellene hívni — szól Mária. 
— Ne ... nem ... onnan jöttem ... nyögött az ember. 
-- Máriám, lelkem ecetet hozzál, majd az orra alá dugjuk. Attól 

majd helyrejön. 
— Valamije fáj? — kérdezte az asszony. 
= Mária van velem? .., . Kegyelmes élet. 
-- Igen, én Mária vagyok. Feküdjön csak nyugodtan. 
— Hol. van József? — kérdezte nyögve az ember. 
-- Én Lajos vagyok. Nincs itt semmilyen József. 
-- Hová lett az asztalosműhelyből József? Mit keres itt a Lajos? 
-- Ez félrebeszél. Mégiscsak szólni kellene Istenes Péternek, be kel-

lene szállítani az embert az orvoshoz. 
-- Istent meg Pétert emlegetitek ... ők hol vannak? Hol van József, 

ha itt van Mária? 
— Mondtam már, hogy itt csak Lajos van. 
— Mit keresel, fiam, itt, a József asztalosműhelyében? 

A műhely az enyém. Az adót én fizetem, amióta apámtól meg-
örököltem. 

-- Te a József fia vagy? 
— Nem. Az én apám János volt. 

Melyik János? A ,keresztelő ? .. . 
Nem. Az én apámat Trombitásnak hívták. Én Trombitás Lajos 

vagyok. 
Értem, a Józsué-könyv szerint a trombiták és harsonák Jerikó 

falainál ... Értem, de hol van Péter? 
-- Elment érte Mária és majd kocsin beviszik az orvoshoz a bá ćsit .. . 

Itt is vannak orvosok? Miért vannak itt? Nem megyek sehova. 
Jól érzem magam itt, József műhelyében. 
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Mondtuk már, hogy nem Józsefn.ál, hanem nálunk, Lajoséknál 
van. Miért fél az orvosoktól? 

Nincs baj. Kissé még nehezen ismerem ki magam a túlvilági 
életben: Ki vezeti itt a nagykönyvet? 

—• Az adókönyvre gondol? Ja, igen tudom, hogy minden iparosnak 
könyvelést kell vezetni. Tudom ... persze, persze. Az úr talán csak nem 
ellenőrizni jött. • 

—• Fiam. Az úr jár ellen őrizni? Akkor még találkozhatok is vele. 
Szeretnék találkozni a feleségemmel is. Tudod, fiam, vétettem ellene. 
Azt mondják, én vertem agyon. Nem igaz. Verni vertem, de nem én 
ütöttem agyon. Bevallom, nem voltam eléggé . állhatatos. Ő  meg nem sze-
retett f őzni. Mindig éheztem. Amikor meghalt, magam mostam, főztem .. . 
Megnősültem másodszor is. Nem volt áldásos az életem. Elszedte a pén-
zemet, eladogatta. a jószágjaimat. Végül is otthagyott. Amikor elköltö-
zött tőlem, csak egy tányért, meg egy kanalat hagyott a konyhában. Még 
szerencse, hogy volt zsebkésem ..: Jött a harmadik asszony. Jó asszony 
volt. Állandóan etetett meg itatott. Nem tudtam én még akkor, hogy a 
sok italtól elönti a fejemet a vér. Vitt ő  engem az orvoshoz ... Nem volt 
rajtam segítség. Elvesztettem az eszméletemet, és többet nem is tértem 
egészen magamhoz ... Csak a temetésemre emlékszem hamályosan vissza. 
Jaj! A kápolna körül, ahol fel voltam ravatalozva, rettenetes szél fújt. 
Fáztam ... Most is fázok .. . 

Megkínálhatom egy pohár borral? 
Nem, köszönöm. Megfogadtam, hogy halálom után mindenben 

mértéktartóan élek ... Milyen rettenetes nehéz volt feljutni ide azon a 
létrán. 

Éhes? 
Nem. Nem eszek semmit, mert az evést ől kaptam az agyvér-

zést ... rettenetesen feszítette a fejem. El őször csak úgy hangyázott, utána 
már a harangok zúgtak a fülemben. 

Fáj valamije? 
Nem. Most már semmi sem fáj. Könnyűnek érzem magam, mint 

az angyalok ... szinte repülni bírnék ... még nincsen szárnyam. 
Nyugodjon meg. Azonnal itt lesz Péter szomszédom és minden 

kívánsága teljesül.. 
Kívánságom? Lenne, de miért mondjam én ezt Lajosnak, amikor 

Péterrel szeretnék beszélni. Péternek lenne mit mondanom, de mit kez-
denék veled, Lajosom, amikor te betolakodtál József m űhélyébe és maga-
dénak vallod Máriát is, holott köztudott; hogy Mária Józsefhez tartozik 

—• Mindenki ahhoz tartozik, akinek a házában házasemberekként 
élnek, dolgoznak és gyermekeket nevelnek .. . 

Birtokolod a testét, a lelkét, mert a testvéri szeretet ürügyén 
tetted magadévá. 

Önszántából jött hozzám. 
Megkérdezted ,erről Máriát? Ki elő tt kérdezted te ezt? és kik a 

te kinyilatkoztatóid a csalhatatlanságról? 
Nem értem, miről beszél. 

—• Az igazságot keresem, mert nem akarjátok érteni az igazak sza-
vát. Szomjúhozik a testetek, 'lelketek... 

Hozhatok inni a bácsinak, ha szomjúhozik. Ami az igazságot ille-
ti, elmondhatom, hogy id őnként én i's összezördülök Máriával, de külön-
ben rendben vagyunk... 

—• Még itt sem lennének rendben a • dogok? Hát akkor hol? Nézzük 
csak! Hol van Péter?. 

Ismeri az Istenes Pétert? Elment Mária érte. 
Mária miért nem Józsefet szolgálja? 

. —• Mária nincsen arra, rászorulva,- hogy mást szolgáljon, van minde-
nünk, ami egy szegény iparoscsaládnak kell... 
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—• Vanmindenetek? Azt állítod: van mindenetek? Letekintesz-e id őn-
ként a magasból ;  hogy lásd, mi történik a mélyben? Hol itt a lelátó? 

Milyen lelátót keres, ember? 
—• Szóval itt tartunk. Lajos mester azt sem tudja, hogy hol kell a 

a mélybe nézni. Lenne mit látnia és elmondania Péternek, hogy végre 
az úr fülébe jutna, hogy sok a szenyfényveszt ő , a képimádó, a kétszínű  
zsarnok ... a templom ismét a keresked őké .. . 

Esküszöm, egyetlen szavát sem értek. 
—• Nem. Ez a legkönnyebb. Aki elhallgatja, a b űnt és nem tesz sem-

mit, maga is bűnös lesz. Megkérdem én Lajos mestert, miért jutottam 
olyan nehezen fel azon a létrán. 

—• Kérem nekünk ilyen létránk van. 
—• Miért nem ácsoltál már hosszabb és jobb létrát, hogy a mélyb ől 

könnyebben és biztosabban lehessen ide hozzád. feljutni? Ne tagadd, hogy 
hagyagul végzed küldetésed, és ezt még meg sem bántad.... Hal van Péter? 

—• Ne nyugtalankodjon. Azonnal jönnek Máriával. 
—• Igen. Mária ... ő  megment engem. Benned nem bízok. Igaz, a 

perselyben csakis Máriának adtam ... 
—• Miért nem bízik bennem, hiszen én segítettem fel a gödörb ől? 

Vissza tud emlékezni, hogyan került a gödörbe? 
—• Fáradságos volt az út odáig. Apám révész volt a Tiszán. Lomha, 

nagy ember, akit hatalmas erejér ől ismert a környék. Attól kezdve em-
lékszem rá, amikor karjára vett és levitt a Tiszához. A derekamra ruha-
szárító kötelet kötött, aminek a másik végét a vastag nyárfa nyakába. er ő-
sítette. A kötél elért a víz széléig. Pocskoltam, a homokban játszottam, 
amíg apám a kompon járta a vizet. Egyszer jött egy asszony, aki elol-
dotta a kötelet a derekamról és szabadon engedett. Apám ezt meglátta. 
Miután kikötötték a kompot, apám odajött hozzánk, az asszonynak hir-
telen hátracsavarta a kezét, a kötéllel megkötözte és a hajánál fogva húz-
ta a Tisza felé. Rémülten ordítottam. Az asszony is jajveszékelt. Apámat 
a társai fogták le, de már akkora az asszonyt megmártotta a folyóba ... 
A rendőr ... jött ... odajött. Megtiltották apámnak, hogy engem a Tisza 
szélére vigyen. Apám egy ideig még velünk volt. Megkomorodott. Senkivel 
sem beszélt és évek múltán egy napon elment otthonról... Anyám azt 
hajtogatta, hogy apám elbujdosott ... Vele is szeretnék itt találkozni ... 

—• Nagyon régen történhetett ez ... 
—• Nem. Nem is olyan régen ... Mentem volna. én apám után, de 

hova, merre menjek? Hol keresheti egy legényke az apját? Azt mondta a 
gyámhatóságtól az ember, hogy örököltem a házat, a földeket és a szom-
széd Sőregi Ádám bácsiék neveltek. A lányukat vettem. feleségül. 

—• Azt, akit még látni szeretne? 
—• Már hogy láthatnám meg őt, amikor régen meghalt? Mondtam 

ugye? Mondtam, míg élt, szerettem. Az a másik asszony ... ejnye már ezt 
mondtam, hogy csak egy tányért ... Ti ezt mind tudjátok rólam... . 

—• Mesélte már a második meg a harmadik asszonyát is. 
Elöntötte a fejemet a vér. 

—• Hogyan került a gödörbe? Azt még nem mondta meg. 
Mondtam már. Vagy nem mondtam. még? Arra még emlékszem, hogy 

elestem ... a feleségem, kicsi asszony, éppen derékra vetk őzve mosako-
dott és én néztem ... néztem ... Szép kicsi asszony ... gömböly ű . Emlék-
szem még, hogy a tenyeremben tartottam ... elsötétült el őttem. Már pon-
tosan nem is tudom, de olyan jó meleg volt a teste ... és így kerültem én 
a gödörbe. Talán tisztességesen eltemettek ... Milyen nehéz volt azon a 
létrán feljutni idáig, Péterig. 

—• Istenes Pétert keresi? 
Mindegy nekem. Nagyon fáradt vagyok már. Mondtam már, hogy 

jobb létrát kellene ácsolnod ... Hideg is van itt. Megvesz az isten hidege. 
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VÍGH RUDOLF 

EGYSZER Ű EN JÖN 

Foszlik az idő , visszafelé emberöltőnyit nyúlik, s akibe beleakad, annak 
ökörnyálként a nyakára tekeredik. Már nem egy összefügg ő  valami a 
légben, csak itt-ott emlékeztet ismerős alakokra, élőkre és holtakra. A 
lepelbe kapaszkodni hiábavaló dolog, a légben az újjak pókhálót fognak, 
legjobb még egyszer jól megnézni azt, ami még látható, aztán el őrefelé 
rendezni, ami ép. Csakhogy az ökörnyálba keveredtek közül leginkább 
valaki szól, s azt leemelt kalappal illik hallgatni, mert az már bölcs, 
kinek üzenete letetet mind egyenes megfontolást. Visszabeszélni nem le-
het, mert a képzeletet se látni, se hallani, az csak van, hogy olykor tor-
kon ragadja az embert. Foszló köd az id ő , s abban ott van elvegyítve az 
ő  élete. Ha belenéz az apró, keresztléces ablakba, szemében párák lebeg- 
nek, s mindig a foszlást látja, de nem kérdez semmit, nem nyög; az 
ablakban a teret erős határokkal osztja szögletes 'mez őkre a léc. Azon 
innen már nem keveredhet -semmi, ami meg túl van az ablakon, az a 
magasságok nesze. Valójában arra lenne igazán kíváncsi, hogy az ő  üreg 
szívére vajon milyen idő  vár odakinn? De nem szól, van még intéznivalója. 

Téltől riadt parasztház; lapul a gondolat benne, mint fekete kotlós-
tyúk a sarokban. A kis szoba közepén színtelen karosszék, azon támasz-
kodik most ő  a világosság felé. Háta mögött a sarok fehér bojtokat költ, 
azok csúsznak észrevétlen a gúnyája alá, s hogy mégis van még valami 
az ő  számára, szíve szikrája aranyló szalmából kis tüzet rak gyermeke 
arcára. Ez a melegség kifelé, a felpeckelt szemek el őtt, völgynek lépteti, 
de befelé még a felh ő t kaparászó hegy felé. Azt pedig ne is kérdezze t őle 
senki, hogy most tulajdonképpen merre tart, mert nyakában a kel ő  nap 
tarisznyája, abba meg nem tettek feleletet. Estig be kell járnia a szán-
tóföldet: „amennyit napnyugtáig bejársz, annyi a te földed!" Ez az :in-
téznivaló. 

Öregséget vonszoló asszonya a lócáról lógatja szemét fájós lába. alá. 
Nem nézi. az ablakot, az urát várja rendesen elgondozni, más dolga, már 
nincs hátra. Kint a ház oldalánál eld ől a kapa. Zörög hangosan, aztán 
csend. Nem megy felvenni senki. Az asszony azért egy mélyebbet szusz-
szant, az ember hátha küldi, majd tovább elvan észrevétlen. 

Van az, hogy az ember képzeletben. él. Még vagy már. Van az. Egy-
szerűen jön. Nem kopog, nem köszön, átlépi a küszöböt és kézen fogja az 
embert, mint édes gyermeket, és súlytalan léptekkeil elindul vele hegyen-
völgyön túl. Ilyenkor az ember mosolyog és sír, mert ember. Lassított 
filmkockákon átlebeg útja felett, s még egyszer 'mindent megnéz, int az 
ismerősöknek. Az utóbbi időben ő  is, asszonya is ezt az utat járja. Nem 
mozdulnak ki a kis szobából egész nap, valójában észveszt ő  távokat jár-
nak be, hogy erről ne beszéljenek, mert kinek s minek? 

A szék reccsen., az asszony vár. Öreg fonnyadt kezér ől leseper egy 
pihét: ennyit ér az élet — gondolja. S amíg a pihe hosszan csónakázik, az 
öregember a partoldalt járja. Kezében hatalmas szál gyertya, azt tolo-
gatja, keres nagyon valamit. Hozzá motyog s izzad betegen. A parton 
látja a diófát nagy zöld lombbal, hóban, az alsó ágába ő  kapaszkodik, 
hogy hajlong belé a hatalmas fa. 

Ha eléred azt az ágat, rágyujthatsz! 
Apró legényke volt, sohasem érte volna el, hanem amikor már ser-

kent a bajsza, s nagyon kellett a cimborákkal menni, akkor titokban hor-
dani kezdte a szántásból a földet az ág alá, így apja elé állhatott. 

Itt tüntek el ... Itt a bejárat ... valahol... 
Hozzak egy pohár vizet? — sóhajt az asszonya. 

—• Láttam a fáról ... Itt mentek be a partba.... Tizenkét lovat haj-
tottak be ... Sötét arcú zsiványok ... elvágtattak. A lovak meg itt vannak 
bezárva valahol... 
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A gyertyaláng bólogat, mutatja az irányt. Fésületlen huzat viszi a fél 
évszázados rémületet a partoldalon. A f ű  lehajol a diófa alatt, nem rejt 
semmit: szőnyeg az emlékezetnek, mert az ember olyan, hogy gondolatban 
gyakran eljár legszörnyűbb tragédiájának mezejére, de nem ragad kaszát, 
hanem lerogy tétlenül újar fájlalni elmúlt sebeket. Az elrejtett lovakat 
nem azért kell megtalálni, hogy ennyi év után éppen csak kiszabadulja-
nak, hanem azért is, mert elt űntek, s valaki keresi őket, jóllehet már csak 
gondolatban, de nagyon keresi őket. Üres a helyük, hiányzik a gond velük. 

-- Eltűnt a mi egy fiunk .. . 
Az asszony szippant az orrán: 

Újévre megint hazajön Németországból. 
Eltűnt a mi Jancsink! 

Ott állt a diófa alatt megverten, inge véres cafatokban :a hátán, 
aztán a gyerek nyakáról küszködve lebogozta a kötelet. A lovakat ékkör 
már rég elhajtották. Fia szipogva mutatta, hogy nem messze ott egy feke-
teinges, horogkeresztes alak, kezében a kötél másik darabjával, amit mind-
untalan át akar vetni a diófa ágán, de nagyon rövid, mert egyszer már 
leszakadt. Ő  bizonygatta, hogy az alak nem a feketeinges, hanem az egyik 
zsivány, akit a lótolvajok azért hagytak itt, hogy őt tartsa szemmel, amed-
dig csak szükséges. Az ő  apja — aki a dohányzást kilátásba, helyezte — 
még nem tudja, hogy a legkisebbik fia nem otthon pihen az ágyban, 
hanem kint van a határban zsiványok karmában, de amikor hazaért a 
tolvajok üldözéséb ől, asszonya sírása, közepette lerogyott a küszöbre. Az-
tán .az  éjszakában fojtogató férfikeservekkel indult a diófához, elt űnt fiát 
keresni, mint ahogy ő  vagy harminc évvel kés őbb indult Jancsi után. Az 
apja őt is megtalálta; ő  is ráakadt Jancsira. Véres-könnyes találkozások 
voltak ezek, egy kimondhatatlan borzalom s öröm, hogy a gyerek él! 

Ő  azért osont ki éjjel pendelyben, hogy még egy kis földet hordjon 
magának, mert az ágat két marokra kellett már fogni. Cimborái, akik 
megálltak munka közben gyantázni a szerszám nyelét, huncut, mosolygó 
szemmel mondták neki., hogy: no öcsi, no kicsi ... Ahogy felállt a• föld-
kupacra és a feje fölé nézett, az ágelérhetetlen magasságban feketéllett. 
Mennyire ki kell nyújtózni ahhoz, hogy valaki elérje. Nem elég vagy üzen-
két. évig csak nőni hozzá, hanem alája is kell állni, mint fa törzséhez, 
amelyre baltával csapják oda a gyerek magasságát. S aki pislog vagy be-
ráiatja, a nyakát, az még várhat a pendelyb ől való kibújással. Még. jár-
hatott volna néhány éjszakán földet hordani, ha akkor, amikor felnézett, 
nem hallotta volna meg a dübörgést, amelyet a majorságból ellopott üzen-
két 'ló patája vert, mint a kisdobon pattogó tizenkét évének görcsös ve-
rője. Abban az időben gyakran lehetett hallani, hogy egyik-másik nagyobb 
gazdaságról elhajtották a lovakat valami zsiványok, kiknek karikás osto-
ruk és pisztolyuk volt, és akik a szegényt nem bántották. A mese szerint 
a zsiványok világgá ment, megvert béreslegények voltak, akik most tarisz-
nyában hordják a lopott lóért .kapott pénzt, s vásár alkalmával szórják 
kétkézzel a kocsmában. Ahol megjelennek, ugatás helyett vonítani kezde-
nek a kutyák, a lovak meg nyerítenek, topognak, majd hám nélküli mez-
telen szabadsággal elvágtatnak az éjszakába. Egy-két lövés, ostorcsörgetés, 
s :a rémült emberek csak nagy sokára merészkednek el ő . Tartva zsivány-
tól és gazdától, lármázva iramodnak összevissza, s ha valaki megkérdezi, 
hogy kit, mit üldöznek, természetesen azt felelik, hogy a lovakat. Mindenki 
tudja, hogy a lovakat rablóstól elnyeli a föld: alagútban mennek át a hatá-
ron. S így igaz, mert amikor a dübörgést ől megrémülve egyetlen mozdu-
lattal felrántotta magát a diófára, maga alatt látta az eszeveszett üldözést 
egyenesen neki a domb oldalának az elszabadult cserjék közé. A rémület 
hatvan év után sem szállt el kebléb ől, a további események is csak kép-
zelet szerint jönnek eléje, azok mindennap másként zajlanak le, de az 
bizonyos, hogy az apja szedte le .a fáról, s zsivány is volt ott, legalább egy, 
aki lengette a karikást, úgy mondta az apjának: 

Na, mit látott kend? 
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Az meg: 
-- Mi szegények vagyunk ... A gazdáé mint a lovak ... 
—~ A. kölyöknek ki kell venni a nyelvét! *— és fényes kést húzott el ő . 

— Vagy ő  sem látott semmit?! 
Másnap a csendőrök körülfogták apja karját a diófa törzsén, úgy 

verték le róla az inget. 
Semmit, az égvilágon semmit ... — nyögte és elájult. 

Az igazság sokszor útveszt őben jár, de 'azért mindig megérkezik ;  csak 
legyen, aki kivárja. Apját elvitték, mert mit keresett éjszaka a határban, 
majd tán éppen a fiát! Azt mondták, akkor szabadul, ha a lovak meg-
kerülnek. És az apja nemsokára meghalt. ő  meg többé nem nyúkált a 
diófa nyakába, csak ült alatta a füvön és azon töprengett nagyokat füstöl 
ve, hogy hova rejtették a lovakat azok a zsiványok? Most már tudja, 
hiszen látta a fa nyakából, de olyan homályos minden, ki kellett volna 
jönnie még amikor világos volt, akkor biztosan megtalálta volna őket. 
A fia is, hogy gondolt olyant, hogy elt űnjön .. . 

Jancsi, hozd ki a láboskát. Hát nem hozod?... 
Két domb: két érthetetlen korszak, közte szép egyenes szántóföld, 

az övé. Az egyik dombról apja ereszkedik fáradtan -- sz őrén üli a lovat —; 
a másikról fia motorkerékpáron rohan. Lent találkozhatnának mindhár-
man, de neki életbevágó elfoglaltsága van a feketeinges fenevadkölyökkel, 
igy a saját földjét sem mutathatja meg. Pedig az fontos lenne, mert  

egyiküknek sem ]lesz már földje.; az 'egyiknek elérhetetlen valami, a másik  

meg irtózik tőle. Micsoda tragédia!  
Lent a motor körülforogja a lóhátast.  

Maga az én öregapám?  
Oszt, szántasz-e már, gyerek?  

— 

 
Hühű  .. . 

-- Ilyen idős koromban nyolc ökör fülét pattintottam az uraságnál.  

No de gyerünk, mert mindjárt este lesz! ...  

És a lovas 'szépen visszabaktat a saját dombjára, ahonnan járom  

nyikorgása hallatszik, a gyerek meg ledönti motorját a barázdába, sarkára  

ül s úgy zokog, mintha a völgyet akarná telesírni könnyel,• hogy ott már  
ne lehessen szántani.  

ő  is könnyet ejt fent a diófa hegyében, mert tudja, hogy a gyereket  

elkapják a feketeingesek, s nyakára hurkot tesznek. Már ott is állnak a  
fa alatt, és csak most ismeri fel őket, hiszen ezek a lovak gazdái fiatal-
korukban! Csapkodják csizmájuk szárát a korbáccsal, s azt mondják: 

Te vagy a mi ellenségünk, Béres!  
Nekem nem kell föld, értsék meg ... Én elmegyek gyámba! 
Neked Béres a neved! 

Felemelkedik a székről, úgy könyörög: 
Ne menj el, Jancsikám .. . 
Hát .  újévre visszajövök, édesapám! 

Az ablakkeretben négy mez ő . Három már mozdulatlan, holt, a negye-
dikben meg ő  matat gyergyásan. Tizenkét lovat keres utolsó erejével, azt 
a „tizenkettőt" ami örökre elvitte ifjúságát, apját, fiát; ami elvitte az 
időt és bezárta a hegybe. ő , egyedül csak ő  látta, hogy hol tűntek el, még 
meg kell találnia a rejtekhelyet. Ki 'kell engednie azokat a lovakat, hadd 
nyargaljanak kedvük szerint a f űszönyegen. S ha majd fényes sz őrükön 
megcsillan a napsugár, letipornak azok minden zsiványt, egyik dombról 
a másikra vágtatnak, onnan nyerítenek az égre, hogy tavasz van; korbá-
csos zsarnok ment: a bú —• mosolygós vendég jött: az öröm. És felemelik 
fejüket a gazból a mezei virágok; mert bedobja a füstölg ő  gyertyát a 
könnyfolyóba, fejszét ragad, s egyetlen csapással kidönti a borzasztó fát, 
mert villámfénynél hirtelen meglátta, hogy annak a helyén _a  hegy kapuja. 

Kint ugat a kutya, valaki megy az úton. 
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1V0 POPIÖ 

A NAP MEGNYITJA KAPUIT 

A nap megnyitja kapuit, 
hogy a füvek bujaságába vezessen. 
Kapuit megnyitja a nap 
az ég és énközöttem, 
hogy csupasz ágakkal borítson be engem. 

A nap megnyitja kapuit, 
hogy t őlem valami lehetetlent várjon. 
Kapuit megnyitja a nap, 
hogy sebzett kezemben 
még a rózsa is meleget találjon. 

A nap megnyitja kapuit, 
hogy egy dal rabjává tegyen, 
amelyet soha sem énekelek. 

A VILÁG KÖRÜLÖTTEM 

Álomban, valóban 
én a gyökér vagyok. 
Mindegy, hol mi vár rám: 
Mélységek vagy csúcsok. 

Mint a jóság vagy bűn 
íve, úgy török el. 
Könnyekb ől, mosolyból 
a világ körülöttem. • 

És hogyha az úton 
majd k ővé dermedek, 
vállamra akkor 
villámok üljenek. 

Álomban, valóban 
én a gyökér vagyok. 
Mindegy, mikor mi vár: 
Mélységek vagy csúcsok. 

A MENEKVÉS 

Magányosan jött ez éj; 
hogy összekulcsolja kezem, 
az erdei gyökereken. 

Magányosan jött ez az éj, 
hogy elcsendesítse szavam 
a nyelvemen. 

Magányosan jött ez az éj, 
hogy jóságosan elkísérjen 
haza. 

GYERMEKKOROM LÁBNYOMAI 

Ülök a parton. 
A messzeségben 
a tenger néma, zöld végtelenje, 
mélyében titkolt szenvedése. 

Ülök a parton 
merev magányomban 
és gyermekkorom holt lábnyomait keresem, 
amelyek, mint az öröklét, rejtelmesek. 

KENYERES KOVÁCS Márta fordításai 
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ÖRÖ KSÉG  

NAGY DEZS Ő  

A VAJDASÁGI AGRÁRSZOCIALISTA MOZGALOM 
KÖLTÉSZETÉNEK NYOMÁBAN 

A századfordulón fellobbanó agrárszocialista mozgalmak között kiemel-
kedő  hely illeti meg a Várkonyi-féle mozgalmat. Várkonyi. István ceglédi 
születésű  földműves, aki különböző  ügyletek révén bizonyos vagyonhoz 
jutott, nem felejtette el fiatalkorának osztályosait, 1889-ben belépett Bu-
dapesten az Általános Munkáspártba. Autodidakta módon m űvelte magát, 
mint minden korabeli. munkásvezér, s 1896-ban a Magyar Szociáldemok-
rata Párt vezet őségébe választották. Látva, hogy a párt oppurtun.ista -ve-
zetősége egyre halogatja, a forradalmi hangulatú agrártömegek szerve-
zését, szembefordult velük és a ceglédi, valamint az orosházi agrárszocia-
lista szervezetekre támaszkodva megalakította a Független Szocialista 
Pártot. 

A magyar és jugoszláv történészek sokirányú kutatásokat végeztek 
e párt tevékenységével kapcsolatban: ezekre most nem térünk ki részle-
tesen. Ellenben felidézzük népi ihletés ű  folklórjukat, költészetüket. Az a,g-
rárszocialista mozgalmakkal foglalkozó szakmunkák mindegyike megem-
líti, hogy a Várkonyi-féle mozgalomnak igen gazdag népköltészete •volt. 
Várkonyinak nagy érdeme, hogy fáradhatatlan és szívós agitációja révén 
szinte az egész ország agrárproletárjait mozgósította eszméi mellett . -• a 
mozgalom fénykorában (1896-1902). A nemzetiségeket is bevonta a szer-
vezkedésbe, a szlovákok és szerbek részére anyanyelvükön írott lapokat 
adott ki, s a románok között sem maradt hatástalan agitációja. Fárad-
hatatlan agitátorai bejárták az országot, szóval, verssel, dallal éleszt-
gették a forradalmi hangulatot. A red őri jelentések szerint a várkonyisták 
nappal mezőgazdasági munkájukat végezték, de az éjszakákat felhasznál-
ták eszméik terjesztésére. Titkos gy űléseiket is éjszakánként tartották 
valamelyik meghitt emberük lakásán, lehet ő leg félreeső  helyen, s ezeken 
határoztak dolgaikról. 

, A. Várkonyi-mozgalom els ő  lépéseit Vajdaságban tette meg. Egyes 
helységekben nagy tábort toborozott eszméinek: Óbecsén, Adán, Bácsszent-
tamáson. Egyszerű  földművesek és munkásasszonyok ezekr ől a helyekrő l 
küldték be üdvözletüket, biztatóikat, verses leveleiket, amelyekben lét-
helyzetükről tudósítják elvtársaikat. Ezeknek az írásoknak a forrásai: a 
Dudapesti rendőrség évi jelentései, amelyekben minden évben a legapró-
lékosabban beszámolnak a mozgalom dolgairól, s a Földn2ívelö, Várkonyi 
pártjának lapja. 

A Független. Szocialista Párt I. kongresszusát Lentán akarták megtar-
tani 1897 .júniusában. A napirend tíz pontból állott volna, köztük ilyenek-
kel: az iparosok és a földmunkások, a kisiparosok és a kisgazdák helyze-
téről; a szocializmus keletkezése és jelen állása Magyarországon; a FSZP 
álláspontja és elvi nyilatkozata stb. 

Várkonyi mozgalma legrendíthetetlenebb agitátorai a n ők voltak, el-
'entétben az egyéb pártokkal. Nem volt ez másképp a Vajdaságban sem; 
1897 áprilisában .közölték, hogy Óbecsén 129 nő  részvételével szervezetet 
alakítottak, s harcolni fognak a kizsákmányolás ellen. Elnök: Kasza And-
rásné, a jegyzők: Bugella Katica és Sajdik Teréz lettek. 
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Időközben a kongresszus előkészítő  időszakában Zentán • a hatalom 
birtokosai vérfürdő t rendeztek a munkások között, s emiatt Várkonyi 
Adára szerette volna áthelyezni az alakuló kongresszust. Adán el őbb nő-
gyűlést tartottak volna 90 n őküldött meg is érkezett, s velük szemben a 
csendőrők százával cirkáltak az utcákon. Végül a szolgabíró közölte, hogy 
betiltotta a gyűlést de addigra a szervezet helyiségében már a helyiek 
közül is 50-en beiratkoztak. 1897 októberében azt olvashatjuk a Földmi-
velőben, hogy megindul a párt szerb nyelv ű  lapja Mita Radujkov felelős 
szerkesztésében. A szerkeszt őség székhelye Ada. Közölték a tíz szerkeszt ő  
bizottsági tag nevét is. 

Lássuk most e néhány emlékeztet ő  adat után a mozgalom költésze-
tének azon dokumentumait, amelyeket a • Vajdaságból küldtek be Várko-
nyi lapjába, a Földmívelőbe. 

Zászlóbontás címen Adáról Lukács Sándor küldött be verset, amely-
ben a párt lapját méltatja: 

Kibontva már a mi zászlónk, el őre! 
Hadd pusztuljon a hamisság, előre! 
Győzelemre vezet harcunk, 
Egyetértve összetartsunk, el őre! 

Ellensége sok van már a munkásnak, 
Akik mindig elnyomatást kívánnak! 
Aki ilyen, álljon félre, 
Nem szorulunk az eszére. El őre! 

„Föddmívelő" hű  vezér lesz minékünk, 
Bölcs elvének egyt ől egyig hihetünk. 
Aki ilyen, álljon el ő , 
Győzelemre fog jutni ő. Előre! • 

Ne hallgassunk a hazugság szavára, 
„Földmívelő" az igazság barátja. 
Ezen pártért élni-halni, 
Dicső  elvét felkarolni — el őre! 

Ugyancsak Lukács Sándor jelentkezik újévi. üdvözlettel 1897 janu-
árjában. Ebben földművelő  társait biztatja a harcra az elnyomók el+len, 
s felrepíti lelkében a boldogság kék madarát: a szocializmus eljövend ő  
győzelmét: (részletek) 

B.u.é.k. mindenkinek, 
Első  tekintetben munkás földm űvesnek! 
Mert a boldogságtól mindenki úgy kaphat, 
Ha a földművelő  valamit arathat. 

„Szántsál, vessél, paraszt, folyton imádkozzál", 
Hogy a burzsoáknak nagy hasznokat adjál! 
Mert ők ekképp mondják: országunk virágzik. 
Persze a burzsoá szivaroz, s gegázik. 

Ha sokáig így megy a világ folyása, 
Mind koldussá leszünk, akárki meglássa! 
Marx Károly jóslata mint szent és való lesz: 
Világ milliói nagy része koldus lesz. 

Ha bekövetkezik e szomorú korszak, 
Tehetetlen gyávák lesznek a hatalmak; 
Lassalle jóslata meg fog valósulni, 
Világ proletári fognak egykor gy őzni! 
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A Független Szocialista. Párt adai kongresszusa el őtt már elküldték 
verses üdvözletüket az adaiak • Az adai kongresszuson megjelen ő  szabad 
emberekhez címmel 1897. június 4-én: (részletek) 

Üdv, ezerszeres üdv szálljon felétek, 
Kik itt megjelenni merészeltek! 
A nyers hatalom temérdek fegyvere, 
Bár mindannyi melleteknek szegezve. 
Egy pillanatnyi félelmet sem okozott, 
Az Eszme már diadalt aratott. 
Egy ezredév puszta álom volt csupán, 
Öntudatra ébredt az alvó oroszlán! 

Fel a zászlót, fel magasra, • 
Hadd lobogjon fennen. 
Szabad szellő  lágy fuvalma • 
Szabadságról zengjen. 
Meguntuk a szolgaságot:; 
. Szabadság kell nekünk, . 
Összetörünk jármot, láncot, 

.:Vagy mind együtt veszünk! 

Ez a munkásdal refrénes• szerkezet ű  s a visszatérő  refrénekben már 
esztétikai értékeket is találunk, •s a szabadságvágyó gondolat töretlen 
kifejeződését. 

1897. július 2-án ismét jelentkezik áž -  adai Lukács Sándor. A hosz-
szú munkásdalból csak két strófát idézünk, de most márdallamot is 
talált a földműves költő  versét 'emelendőt. A jelzett • dallam címe: A bús 
Rinaldini, vagy Jaj, de bájos távol élni tetőled. 

Halljátok meg, ti hatalmas zsarnokok: 
Nem. leszünk mi igavonó barmotok! 
Butaságban neveltétek a népet; • 
Jogaiktól fosztottátok me.g őket. 

• 
Halljátok meg, telhetetlen burzsoák, 
Te koldustok a sok ezer páriák; 
Barom gyánánt használtátok ki őket; 
Alamizsnával fizettétek meg őket. 

A további strófákban versbe szedi a földmunkások követeléseit: jo-
got és szabadságot követelnek; szocialisták lesznek majd a katonák; szak-
mai tanfolyamokat és közös iskolákat követelnek, majd így folytatja: 

Követelünk nemzetközi bértörvényt, 
Nem vszeretjük a kizsákmányoló önkényt, 
Elég volt már bennünket fosztogatni, 
Koldusbotot a népnek osztogatni.' 

A "mi hciYCUnk égyedül a tanulás, 
És alapja 'ennek ai összetartás. 
S legf őbb célja: egyenlőség, szabadság: 
A gyümölcse szabad jog; és igazság! 

A meghiusult zen:tai, adai kongresszus után a Független Szocialista 
Párt kongresszusát végül is .1897 szeptemberében  Cegléden, Várkonyi Ist-
ván szülővárosában tartották .meg. . 

Herédi József 1700 horgosi elvtárs nevében így köszöntötte a ceglédi 
kongresszus résztvevőit: 

Erő  és hatalom,.hogy. mi. el van nyomva, 
Legyen kongresszusunk annak felszabadítója. 
Nyissa meg az utat a szent haladásra, 
Hogy ne csak a gaznak legyen tudománya. 
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Legyen tudás íme az elnyomott istenség. 
Kongresszusunk harcosai mind erősek, bátrak, 
HisZem,.hogy megvetik az er őszaknak gátat. 
Vessék meg a gátat a nagy kifosztásnak, 
S varrják be fenekét a telhetetlen zsáknak. 

Adáról Boja Ágnes az adai n őszervezet nevében köszöntötte a ceg-
lédi kongresszust: 

Üdv, ezerszeres üdv szálljon fejetekre, 
Kiket a milliók küldöttek Ceglédre. 
Hogy ott egymás között megbeszéljétek, 
Hogy a munkás baján miként segíthetnétek, 
Szívünkb ől kérjük hát Istennek áldását, 
Óvja, oltalmazza -a nép kongresszusát. 
Hatalmas zsarnokok önkényeskedését ő l, 
S azok h ű  szolgái vérengzéseit ől. 
Adjon az ég ura annyi erő t nektek: 
Világ rabláncait összetörhessétek. 

Az adai szakszervezet nevében Szollár János üdvözli a független szo-
cialista kongresszust 

Üdvözöljük a megjelent elvtársakat, 
Kik képviselik az összes munkásokat. 
Szálljon reátok az isten áldása, 
S nagy munkátokat siker koronázza. 
Dicső  eszménk legyen vezérl ő  csillagtok, 
Kik most a nagy munkában együtt vagytok. 
Ne hagyjátok el ez igazságnak útját, 
A Jöv ő  meg fogja adni majd jutalmát. 
Ne csüggedjetek hát, eljön az-id ő ; 
Midőn a zsarnokság oszlopa kidől. 
Lassalle Ferdinánd és Marx Károly tana, 
Mint él ő  fáklya ragyog majd a világra. 
Elfog — alant nyomor, felül — . a gőg tűnni, 
Ember embertársát meg fogja becsülni. 
Le fognak hullani a súlyos rabláncok, 
Mellyel lebéklyózták a zsarnok mágnások! 

A Független Szocialista Párt 1899 júniusában Hódmez ővásárhelyen 
tartott kongresszust. Gion György bácsszentamási földmunkás versben 
jelenti, hogy ő  miért nem jelent meg a kongresszuson: 

Köszönjük, testvérek, fáradozástokat, 
Érdekünkbeü megtett minden szavatokat. 
Sajnos e távolból nem bírok mást tenni, 
Mint papírra vetve köszöntést mondani. 

A mi hibáinkat ne hánytorgassátok, 
Mert gyarló az ember, magatok tudjátok. 
Szegénységünk voltát sohsem titkoljátok, 
Minden községben nyíltan feltárjátok. 

Nem engedte a sors, hogy hozzátok jöjjünk, 
Hogy élő  szavakkal mindent elmeséljünk. 
Mert vannak panaszink, mint tenger árja, 
De nincs, ki sorsunkat, igaz szívb ől szánja. 

A földm űves munkás igazán az árva, 
Mert nincs, aki sorsát szívb ől megsajnálja. 
Sajnáld meg hát, munkás, önélted sorsait, 
Önnön magad segíts, te tudod bajait! 
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Új színfolt az agrárszocialista mozgalom palettáján a földmunkás-
nők hallatlan aktivitása. Papp Ágnes bácsszenttamási földmunkásn ő  ver-
ses levelében beszámol a maga és sorstársai életér ől, 1899. július 14-én: 

Tisztelt összes elvtársn ő im, 
Szeretet n ő testvéreim. 
Én is hozzátok szólók 
Most nagy távolságból. 
Fel a szervezkedésre, 
Ne hallgassunk senkire, 
Hogy nem ér ez semmit sem, 
Mert nem segít senki sem! 
Nem is kell, hogy segítsen, 
Mert ez mibennünk rejlik, 
Ha mi egymást megértjük, 
Akkor könnye-n. segítünk! 

Ezer évet átszenvedtünk, 
Éjjelt nappallá tettünk, 
Sajnos, a mi helyzetünk, 
Kivált nekünk sok anyáknak: 
Ha kezünkkel mosunk, 
.A lábunkkal ringatunk. 
De szemünkkel soha versest nem alszunk! 

(Papp Ágnes a nép szavát isten szavának tartja, s úgy véli, jó lenne, 
ha ezt mások is meghallgatnák, ezt kívánják mindannyian. Élteti a lap 
szerkesztőit, a 11-es bizottságot, s az uraknakodamondja, hogy adják meg 
a földmunkásoknak a szavazati jogot.) 

Már sokáig. voltunk rabok, 
Lennénk eztán már szabadok. 
Ezt kívánom mindenkinek, 
Velem minden szegény népnek. 
.Elég volt már idáig, 
Hogy ne tartson sokáig. 
Több munkásn ő  nevében, 
Bács-Bodrog megyében, 
Szenttamási községben, 
1890-ben; a kilencedik évben, 
Forog ez a munkásnők fejében. 
Szeretet munkatársaim, 
Velem szegény testvéreim; 
Ne vegyétek rossznéven, 	. 

Ezen csekély párbeszédem: 
Hogy hozzátolt így szólok, 
Tőletek választ várok. 
Írjátok le bajaitokat, 
Hadd értsük meg' parasztokat: 
Hogy értenénk mi is egymást,• 
Hogy mindegyikünknek mije fáj. 
Sok már mi fájdalmunk, 
Azt mi ki nem mondhatjuk, 
Csak valamely id őben. 
Elég volt már ebb ő l ennyi! 

Most bezárom soraitn ,. fnaradok 
Hozzátok •elvtársi üdvözlettel 

Papp Ágnes 
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Papp Ágnes fellelkesülve, hogy verses levele nyomtatásban is meg-
jelent, indíttatva érezte magát, hogy a munkásélet mindennapjaiból táp-
lálkozó élményeit, panaszait, problémáit közölje elvtársn őivel. 1899 novem-
berében az alábbi verses levelet küldi a Földmível őnek: 

„Figyelem az elvtársnőkhöz és férjeinkhez, Bácsszentamásról": 

Szeretet n ő testvéreim, hozzávéve férjeink. 
Ismét hozzátok szólok a szívem fájdalmából. 

Álljunk ki a küzd ő térre, 
Férjeink segítségére, mert férjeink, 
Képtelenek mindenhol eleget tenni, 
Mert nekik munkára kell menni: 
Családjukat el kell hagyni. 
De az anya ott fennmarad, 
Családjával sokat koplal, 
Néha mosnánk, néha varrnánk, 
De ha elfogy a mi cérnánk, 
Nincsen kenyér, nincsen sónk, 
Nincsen szappanra valónk. 
Sok a munkásn ő  panasza, 
Kéz ezt le nem írhatja, 
Nincsen száj, ki ezt kimondja... 

A. földmunkások nehéz élete mint igazgyöngyöket sarjaztatta ki a bács-
szenttamási és környéken él ő  elvtársakból a közmondásokat. Néhány 
mutatóban: 

Nincsen minden megírva a könyvekben. 
Csak a babonás fél a kísértetekt ől. 
Az állam és a halál — testvérek! 
Keserű  a munka gyökere, de édes a ,gyümölcse. 

A bácsszenttamási Papp Ágnes verses levelei többet mondanak el a 
földmunkásnők életéről, mint akárhány szociográfiai tanulmány. 1900 
márciusában ezeket írja: 

Rettenetes ez mirajtunk, 
-Hogy mi, munkásn ők mégis alszunk! 
Itt az idő, hogy keljünk fel, 
Nyissuk ki a szemeinket! 

Körülöttünk sok az ínség és nyomor, 
Az éhségt ől meg is fájdul a gyomor, 
Mert nyáron dolgozunk a forróságban: 
Télen koplalunk a hideg szobában. 

Én hat fiúgyermeknek vagyok anyjuk, 
És az apjukkal sokat aggódunk rajtuk, 
Ugyan mi lesz velük, ha feln őnek, 
És ha ők is szebb jöv őt nem érnek? 

A Független Szocialista Párt 1900 májusában Szeghalmon tartotta 
kongresszusát. Kiss István Óbecséről verses levélben üdvözölte a kong-
resszust: 
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Kérjük az ég urát, 
Küldje ránk szent áldását 
S a szeghalmi kongresszusra, 
Kik ott vannak, mindnyájára. 

Üdvözlet még rája, ti, bátor férfiak, 
Kik a kongresszuson mostan jelen vannak: 
Szálljon fejetekre az isten áldása, 
S amit most végeztek, siker koronázza! 

Íme, felidéztük mintegy 80 év távlatából az egykori vajdasági agrár-
proletárok népi .  ihletésű  költészetét. A csikorgó rímek, gondolatfoszlányok 
alól, amelyek alig különböznek a vöfélyrigmusoktól, kitetszik egy régi, 
mára eltűnt keserves életforma mindennapi világa. 

Marad azért munka aa kutatók számára a továbbiakban is: felkeresni, 
felkutatni, a Boja Ágnesek, Papp Ágnesek, Herédi Józsefek, Lukács Sári-
dorok, Szoltár Jánosok, Gion Györgyök, Kiss Istvánok talán még él ő  ma-
radékait, s elmondatni velük, hogyan alakult őseik s a maguk élete a 
századforduló után az egykori csend őrtollaktól cicázó Vajdaságban. 
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ÉGTÁJ 

KALAPIS ZOLTÁN 

OTTHON - VAJDASÁGTÓL MESSZE 
SZARAJEVÓI NAPLÓJEGYZETEK 

Szarajevó egy völgykatlanban fészkel, ahol nagyobb város számára alig 
vélne helyet az ember. Délen a szürke Tre'bevi ć  orma uralja a tájat, 
északon az Orzren megszelídült nyúlványai hullámzanak. A házak már 
elkúsztak a lejtőkre, betöltötték a hajlatokat, mélyedéseket, vízmosásokat. 

Úgy látom, hogy az erő től duzzadó város mintha a természet kor-
látait feszítené mindenütt maga körül. 

Szarajevó mindig nevezetes város volt. Evlija Cseléb.i a híres török 
utazó már 1664-ben megírta, hogy a világon sok várost neveznek Sze-
rájnak (szultáni palotának, császári udvarnak), de „ez a bosnyák k őváros 
mindegyiknél haladóbb, szebb és élénkebb". Ivo Andri ć  egy helyütt azt 
mondja, hogy Szarajevó „a felkelés és a háborúk, a pénz és a sz űk esz-
tendők, a pestisjárványok és a pusztító t űzvészek városa". . 

Akármelyik képében is jelenik meg a múlt — a szebbikben vagy 
a csunyábbikban — elkerülhetetlenül azt mutatja, hogy itt, ezen a tájon 
valaha világok, népek, vallások találkoztak, keresztez ődtek és ütköztek, 
olykor mélyről feltörő  indulattal, sötét gyűlölettel. 

Jelleget, életmódot meghatározó körülmény volt még századokon 
át, hogy Szarajevó, a török birodalom egy periferikus pasalikjának volt 
a székvárosa, kés őbb pedig a .monarchia távoli, egzotikus balkáni gyar-
matának központja. Gyökeres fordulat állt be a délszláv népek egyesü-
lésével, amikor is Bosznia, s vele együtt Szarajevó az új állam kell ős 
közepébe került. A földrajzi fekvés persze csak adottság, s az is marad, 
ha nem használják ki. Egy fél évszázaddal ezel ő tt kiadott lexikon pél 
dául még úgy tudta, hogy Belgrádnak 112 000, Szabadkának 108 000 -, Sza-
rajevónak 60 000, Ljubljanának 34 000 lakosa van. . 

Az igazi, korszakunkra jellemző  viharos fejlődés az utóbbi harminc 
esztendőben következett be. A felszabadult és kibontakozó alkotó kész-
ség létrehozta az Energoinvestet, az Unist, a Famost, egy másik síkon 
az egyetemet, a Tudományos Akadémiát, egy harmadikon pedig az új 
középületek, lakótornyok, családi. házak f űzérét. A felszabadulás után Sza-
rajevó lakossága alig • haladta meg a 80 000-et, 196Mben már 175 000-re duz-
zadt, 15 évre rá, vagyis 1976-ban, újra megkétszerez ődik és eléri a 350 000-et. 

Emberáradat zúdult tehát ide a Miljacka partjára. De nemcsak a 
hegyvidéki bosnyák falvakból, vagy a mozdulatlannak hittkisvárosokból, 
hanem. — lévén Szarajevó az egyik legnyíltabb jugoszláv város — az 
ország minden részéb ől. A. szakemberek és .a kétkezi munkások hosszú 
sora szüntelenül, több mederben is patakzik ide — évtizedekig tartó 
tavaszi áradatként. Ebb ől a mozgásból — amelyet a bels ő  migráció tör-
vénye és feszít ő  ereje szab meg —• nem maradnak ki a vajdasági. magyar 
munkások és értelmiségiek sem. Áramlásuk Bosznia-Hercegovina f ővá-
rosa felé hol csendes erecskére, hol csörgedez ő  csermelyre, soha ki nem 
apadó folyóvízre hasonlít. 

Ahogy a völgykatlanba szorult Szarajevót sem lehet egy helyr ől be-
tekinteni, úgy honfitársainkról sem tudok egy-két forrásból tájékozódni. 
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Segítségemre van az ismerős, a telefonkönyv, az egykori szarajevói diák, 
a lap- és folyóirat-terjeszt ők előfizetési jegyzéke, kés őbb, a helyszínen 
pedig már azok is, akik Vajdaságból származtak el. 

Mit tudunk egyáltalán a szarajevói magyarokról? „Hát vannak?" 
— kérdezte t őlem, egy kolléga, amikor el őadtam szándékomat. „Azt hit-
tem ;  hogy -csak én tévedtem. Szarajevóba" —. buggyant ki egy friss is-
merősöm szájából: ;  amikor közöltem vele, hogy milyen sok családnál jár-
tam már eddig, illetve készülök menni. A. becslés a néhánytól és a ke-
véstől a több százig és a több ezerig terjed. Pontos adattal jómagam 
is adós maradok, mivel nem. a számlálás -- a számontartás igénye' hozott 
ide. Azt szeretném megtudni, mi szél hozta őket ebbe a városba, kelet 
és nyugat egykori találkozó és ütköz őpontjára, amely: ma már .a test- 
véri együttélés jelképévé nőtt. Meg azt is; hogyán élnek, mire vitték 
az életben, milyen köznapi és külön gondjaik vannak, befogadta-e őket 
a város és ők a várost, milyen kapcsolataik vannak a szül őfölddel, felej-
tik-e vagy őrzik anyanyelvüket. . 

Honfitársaink túlnyomó többségét a munkalehet őség vonzotta ide, 
családostól jöttek az ideiglenesség szándékával, majd itt ragadtak, mert 
megszokták az új környezetet, új barátokra leltek, megtalálták. egzisz-
tenciájukat. Van aki egy szál maga jött dolgozni, tanulmányait folytatni, 
és a véletlen úgy hozta, hogy itt talált rá élettársára. 

Ahány ember, annyi sors 	mondhatnám bölcselkedve, bár inkább 
azt kellene leszögeznem, hogyezeknek az embereknek a sorsa semmi-
ben sem különbözik azokétól a száz és százezrekét ől, akik a belső  és 
külső  migráció útjain keresik boldogulásukat. Van azonban egy vékony 
réteg, amelynek sorsát 'nem .  az a négy népmozgalmi hullámzás határozta 
meg, hanem régebbi szituációk sajátságos maradványa. Azokról az em-
berektről lenne szó az elején —• Ruffy Péter megfogalmazásával élve —, 
akiket .itt felejtett a monarchia. Beszámolómat róluk kezdem. 

Dr. Illés Béla özvegye egyedül él egy bérházban, Szarajevó központ-
jában. Látogatásommal az unalmat röppentem el egy • pillanatra; amely 
ilyen korban már nagy erej ű , hatalma is tartós, nem űzhető  el oly köny-
nyűszerrel, mint ahogy azt a játszó gyerek teszi. Helyébe valamiféle -  nyug-
talanságot hozok — mert ugye, mit is akarhat ez az idegen a régmúlt 
időkkel. Lassan-lassan azért kirajzolódik el őttem egy életút vázlata. 

Férje kolozsvári diák volt, jogász doktorként jött az els ő  világháború 
vége felé a monarchia peremére, a gyarmati sorba lev ő ' bosnyákföldre. 
A gyors felemelkedést egyik nagybácsijától várta, akinek jólmen ő  praxisa 
volt, de a várt .segítséget nem ett ől, hanem a másiktól kapta ;  akinek 
fűrésztelepe volt. Hamar megtanulta t ő le; hogyan kell: jövedelmezően ki-
használni: a bérelt, állami tulajdornban. lev ő  ~ zárt szálerd ő t., A. bosnyák 
hegyi lakókkal a fenyő .  gömbfájából bányafát készíttetett, a . bükkb ől 
pedig talpfát faragtatott és kátrányolajjal telítette. 

Valahol. az  Ozren. alján ütött tanyát a ' kietlen. pusztaságban. Ide 
hozta Vas mégyei származású feleségét is, aki riadtan tekintett a magas 
hegyekre, a sötét erd ő  közelsége félelemmel töltötte el, talán azért • is, 
mert a hiedelem. szerint pont az ilyen névtélen erd ő  némelyik névtelen 
fájának hajnali harmattól megtermékenyült leveléb ől születnek az erdei 
manók és a tündérek 'is. Csak' akkor nyugodott meg, 'amikor beköltöztek 
Dobojba, ahol- néhány cseh családdal németül már szót is tudott érteni. 
Szerbül sohasem tanult meg folyékonyan, magyarul szépen, olykor las-
san, a szavakat 'keresgélve beszél. „Kemény már a nyelvem" =• mondja. 

Fia, Stjepan Iles ;  az Energoinvest egészségházának fogásza, a • város 
másik végén lakik.: Amikor: felkerestem, kávéval, szlatkóval, • vagyis cuk-
rozott gyümölccsel és egy • pohár hideg vízzel fogadott. Hányatott élete 
volt a háború idején: 1942-ben a'Rab szigeti internáló táborba. zárták, 
1943-ban beállt` partizánnak, háromszor sebesült meg. Tartalékos tisztként, 
több kitüntetéssel :szerelt le. Nem menteget őzve, tényként közli velem, 
hogy öreganyja csák németül és szlovákul beszélt, anyja magyarul, ő  
pedig már leginkább szerbül. A. Búvárt, szenvedélyes akvarista lévén, 
szívesen forgatja kezében és, megelégedéssel .veszi tudómás.ul,• hogy ná-
lunk is előfizethető . A. folyóiratban közölt utasítás alapján csinált .  ina- 

26  



pának egy szűrőt, amely percenként 26. liter vizet tisztít meg.- . Ezt már 
a •  szomszédos -ház • több részb ől álló pincehelyiségében mondja, ahová 
átmentünk, hogy megtekintsem birodalmát. A falak mentén csaknexrr: a 
mennyezetig, dísz- és tenyészmedencének' használt öntöttüveg és vázas 
akváriumok sorakoznak. Az egyikben sziámi harcos hal búslakodik .egy-
mágában párjától különválasztva, a neve magyarázza, hogy miért. 

A legnagyobb helyiség közepén egy 712 literes akvárium — ragasz-
tott üvegből. A ráeső  fény megvilágítja a homokos • talajágy zöldjét ; ; a 
körülötte úszkáló szivárványos. guppikat; egy ritkaságot, a rojtos szájú 
halak nemébe tartozó Labeo bicolort, amelynek teste • és úszója fekete, 
farkúszója pedig tűzvörös, s persze az elmaradhatatlan fekete scalaret 
is,,wagyis a vitorláshalat, bár én úszóit inkább fodros szoknyának, Mint-
sem vitorlának látom. 

Hát ezt a természethez közelálló zárt életteret naphosszat el• lehetne 
nézni; Erre' azonban nincs sok id ő , mert a városi múzeumba kell siet-
nem egy megbeszélt találkozóra. Érdekl ődni szeretnék ugyanis Mez ő  Ist-
ván hagyatéka után. 

Hogy ki volt Mező  István? Ha névről nem is, de galambos ember-
ként tíz évvel halála után is szinte mindenki tud róla Szarajevóban. 
Ha az emlékezet netalán fakulna, akkor így élénkítik: tudod, arról a 
csokornyakkendős öregúrról beszélgetünk, aki a galambokat etette ....Rá-
szálltak a kezére, vállára, fejére, lésték a kukoricáért zsebbe, vagy a. sta-
nicliba nyúló kezének lassú mozgását. 

Az ember és a rajta • képz ődő  susogó, csattogó élócsokor,• meg. a 
körülötte rebbenő  raj színfoltja volt a városnak olyannyira, hogy- lakágyi 
olykor visszakívánják egy szobor formájában, valamelyik park fájának 
lombja alá. . 

.Galambjaival órákig el tudott beszélgetni, egyébként hallgatag; ma- 
gányos, sőt különc agglegény volt. Zárkózottsága akkor oldódott fel,. ha 
valamilyen ritkaságszámba men ő  tárgy nyomára bukkant. Mert Mez ő  
István szenvedélyes gy űjtő  is volt. Szarajevó egyik főutcáján volt háa_acs- 
kája, ebben, pincér lévén, Le, petit Cafe néven kávémérést nyitott, kés őbb 
pedig afféle magánmúzeumot, mert az évek hosszú sorár, annyi ritka-
ságot, régiséget hordott össze — értékeset, értéktelent —, hogy a ház-
ban. csak szűk folyosókon lehetett közlekedni. Volt itt stílbútor, .múlt 
századbeli festmény, füstös ikon, velencei váza, régi.. könyv, antik pénz, 
népművészet• tárgy, kínai elefántcsont faragvány, japán porcelán és ki 
tudja még mi nem. A. legérdekesebb volt talán az, ami szakmájához f ű-
ződött, ezért házát pincérmúzeumnak' is nevezték. Sok ev őeszköz, arany-
tál. , porcelán készlet mellett csaknem négyezer étlapot gy űjtött' össze 
császári, királyi és fejedelmi udvarokból, Szállodai . és hajóéttermekb ő l, 
katonatiszti: murikról és •hadifogolytáborból, f őúri. -  és .polgári találkozók-
ról ,lakodalmi és diplomáciai ebédekről, születésnapi és más alkalmi seri- 
dezvényekrő l. 

-Amikor a hatvanas, években lebontották házát, gy űjteményét a sza-
rajevói múzeumnak ajándékozta. Nagyobb nyugdíjat, az Európa. Szállóban 
—. ahol egykor pincéreskedett életfogytiglani ingyenes étkezést -kapott 
érte a várostól. Szakért ők nyolcvanmillióra becsülték gy űjtenténvének 
értékét. . 

Minden robbanásszerűen népesedő  városban gyorsan megtelnek •a 
temetők. Szarajevónak is van már új sírkertje, amit az él ők; akár Új-
vidéken, nem szeretnek. Mez ő  Istvánnak még a régi kosevói temet ők 
egyikében jutott hely. Abban, amelynek szomszédságában mészk őbő l fara- 
gott turbánok fehérlenek a muzulmán temetkezési helyr ől, abban, ahol 
még állnak az első  világháború előtti cseh, olasz és szlovén fejfák is, 
a kriptákról elvétve Tábory, Lukay, Lovás•zy családneveket, a fekete 
vagy, fehér .márványlapokról pedig az osztrák Stefániák, Herminák, Anasz-
táziák, Amáliák, Ursulák _és Jozefinák. neveit lehet leolvasni. Mez ő  István 
halála után abba a. világba került, amely ittfelejtette. Most ;  amikor le-
emelem kalapom• sírja. előtt, nem ennek a múltnak vagy a halálnak kö-
szönök, hanem az embernek, aki nyomot hagyott maga._ után. Mert ugye 
az, aki után űr marad — ha kicsi is —, csak betöltötte a szerepét. 

27 



A városi múzeumban Ljubica Mladenovi ć  igazgatónő  tájékoztat, hogy 
raktárukban, mintegy harminc dobozban rendszerezve őrzik a Mező-féle 
étlapgyűjteményt. 

Egy kor szellemét, életformáját tükrözi a gy űjtemény, tehát mű-
velődéstörténeti, azontúl pedig idegenforgalmi értéke is van — mondja. 
Azt hihetnénk, hogy a szállodák kapva kapnak egy ilyen négyezer darab-
ból, álló, három világrészt felölel ő , túlzás nélkül egyedülállónak mond-
ható étlapkollekcióért, de nem így alakult a helyzet. Az új Bristol Szál-
lodában megvolt már a helyiség, de másra használták fel, az ilid'žai szál-
lodavárosban sem mutattak érdekl ődést iránta. Most kilátás van arra, 
hogy a Baš Čaršijában kapunk rá helyet. A keleti jelleg ű  bazárnegyed 
ezzel csak látványosabb lehet. 

A Mező-féle gyűjtemény egy másik, kisebbik része —ezt már a sza-
rajevói Oslobodenje lapból tudom — a hagyatéki tárgyalásig egy mosó-
konyhában volt tárolva. Mire a Kecskemét környéki rokon jelentkezett, 
hosszú évek múltak el, és a nedvesség nagyobbára. tönkretette a könyve-
ket, festményeket, bútorokat. A lap kommentárját fölöslegesnek tartom 
idézni. 

Há már az ember múzemban van, körül is néz. Én most a látottak 
leírásával nem fogom untatni az olvasót, csak azt mondom el, hogy a 
múzeum épülete egykor a Seriat bírói iskoláé (a mohamedán családjog 
főiskolájáé) volt, és az osztrák—magyar • id őben épült mór stílusban. A 
spanyolföldi arabok építészeti kultúrájának csúcsa, a granadai Alhambra 
fordításban Vörös várnak felel meg.. Ez a szín érvényesül, a sárgával 
együtt, ezen az épületen is. Valamilyen távoli kapcsolatot mutat a minta-
képpel a belső  cseppkőboltozat meg az árkádós udvar, bár mindebben 
inkább az az érdekes, hogy a hódító efféle arabos építménnyel hódolt 
a 'keleti ízlésnek, jóllehet fels őbbrendűségét azért mégis az eklektika 
nyugati változataival főleg a neoreneszansszal és a neobarokkal meg a 
velük feleselget ő  szecessziós stílussal bizonygatta. Mindez a törökös ne-
-gyedbe van beágyazva, a mirhaillatú dzsámik, a karcsú minaretek, a 
zöld -  kupolás medreszek közé, úgyhogy már a századforduló éveiben meg-
állapította egy műtörténész, hogy Szarajevó építészetében •„a célszer űség 
vitte a döntő  szerepet, a művészeti szempont háttérbe szorult. Ekként 
á ma szép keleti városi kép helyett, mely a tájfest őt elragadta, a réginek 
és az újnak sajátos keveréke foglalta el". 

A két világ találkozásának megkövült emlékeit most már körülfogta 
egy harmadik: az új lakónegyedek toronyházai, amelyek építése során 
szintén a célszerűség volt 2. fő  szempont. Ezeket járom most naphosszat, 
mivel a háború utáni migrációs hullámmal érkez ő  emberek az új . ne-
gyedekben laknak, középkorúak lévén rendezett körülmények között él-
nek, beleértve persze a lakáskörülményeket is. 

Egy hatalmas bérpalota nyolcadik-tizedik emeletén beszélgetek Gyet-
vai Imre negyvenegy éves geológussal. A Belgrádi Egyetemen tanult, 
nincs tíz teljes éve sem, hogy szarajevói lakos. Ebb ől egy évet Líbiában 
töltött, két hónappal ezelőtt tért haza, három napja hogy munkába lépett 
a Hidrogradnja vállalatban. 

Törökbecsei származású, zrenjanini diák volt. Közös ismer ősökre 
találunk gimnáziumi osztálytársai között, számba vesszük őket, táiéko-
zódun.k sorsukról. „A szálak meg-megszakadoznak — mondja —, elide-
genedek az ismerősöktől, a rokonoktól is, s emiatt olykor szégyenérzetem 
van. Csak a legszűkebb családi körrel tartom jobban a kapcsolatot. Ha 
elkerülök. Belgrádba, okvetlenül hazaugrok, á nyári pihen ő  néhány napját 
otthon, a Tisza-parton töltöm." 

Szarajevó egyébként a szívéhez n ő tt, a legerősebb szálak: az örö-
mök és a szomorúságok kötik ide. Itt kapott képesítésének • megfelel ő  
munkahelyet, itt ismerte meg feleségét, a sz őke Đurđicát, a Slavonski 
Brod-i származású biokémikust, itt született .tíz évvel ezel őtt leánya is, 
Kornélia. Neki szokott olvasni, anyanyelvi gyakorlatként is, a G őgös Gú- 
nár Gedeon című  mesekönyvb ől. Ezzel a többlettör ődéssel, úgy érzi; • tar-
tozik gyermekének. 
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Könyvtárában szakkönyvek sorakoznak. Az egyik polcon a M ćlyépí-
téstudományi Szemle több évfolyama található, mellette Kézdi Árpádnak, 
a Budapesti Műegyetem geotechnikai tanszékvezet őjének Talajmechaniká-
ja, meg Széchy Károlynak az Alapozási hibák című  híres szakkönyve. 
A Kossuth-díjas akadémikus —• Egyiptomban, Kanadában vendégprofesz-
szor volt, a -  Helsinki Műegyetem. díszdoktora vezette annak idején a 
háborúban felrobbantott budapesti hidak helyreállítását, a fönt •megne-
vezett könyvét pedig lefordították angolra, németre, oroszra, franciára, 
spanyolra és csehre. 

—• Nagy hasznát vettem 	mondja beszélgető  társam. — Alighanem 
mostanában jelenik majd meg szerbhorvátul is. 

Ahogy az asztalon megpillantom a már említett mesekönyvet, Kor-
nélia nagymamája, a törökbecsei Gyetvai Erzsébet jut eszembe, akit az 
imént emlegettünk. Keveset, mondhatni. szót sem beszél szerbül, úgy-
hogy az itteni esti meseolvasás egy kicsit több, mint másutt: segíti a 
kapcsolat megteremtését és megtartását a nagymama és az unoka között. 
Afféle kisebbségi trauma volt ez mindig, a harmadik nemzedék kérdése. 
Mostanában egyre több cikket olvasok azoknak a vendégmunkásoknak 
gyérmekeiről, akik Németországban születtek, ott nevelkednek és járnak 
iskolába, s amikor hazajönnek, a šumadijai vagy a hercegovinai falvak-
ba, nehezen tudnak szót váltani' a nagyszül őkkel. A. bajon, amint láttuk, 
az esti meseolvasással is segíteni lehet. Többek között persze. 

Szíves vendéglátóm elkísér egy darabon, mert az imént elpanaszol-
tam neki, hogy eddig még nem sikerült megfejtenem az új szarajevói 
negyedekben való tájékozódás titkát. Az utcán búcsúzunk el; ő  hazamegy, 
én • pedig. bekopogok Varga László textilmérnökhöz. A. híres bezdáni da-
masztszövő  takácsok egyikének leszármazottja, a szarajevói textiltechni-
kumban a gyakorlati oktatás vezet ője. Otthon, a padláson talán, még 
megtalálható a családi szöv őszék. Jó helyen van, ott megtalálja, ha, szük-
sége lesz rá, vagy ha kedvet kap, hogy mellé üljön; most a családi: há-
zával 'van elfoglalva, amelynek építéséhez tavaly fogott hozzá. 

Amikor a kapcsolatokról faggatom, arról beszél, hogy felesége 
egy .idevalósi, szép barna nő  — sütötte az asztalon lev ő  diós bejglit, de 
édesanyjától megtanulta a halászlé és a csirkepaprikás készítését is. „Csi-
petkével" teszi hozzá nyomatékkal. 

Úgy látom, hogy. ez a nagy darab, derék fiatalember nem veti meg 
a jó falatot. Beszéde is olyan étvágygerjeszt ő  volt, hogy a szálloda felé 
menet betérek egy törökös cukrászdába. Kint a kirakatban cédula fi-
gyelmezteti a járókel őt, hogy itt forró szalep, vagyis az errefelé kedvelt 
mézes ital 'kapható. Bent kellemesen illatozik a mogyorós halva, Meg-
akad • a sžem•em a rahat lokum-hegyeken és a bakláva-dombokon, de vé-
gül csak egy kávét kérek.. A kiszolgáló köténye egy-két nappal ezel őtt még 
fehér lehetett. „Az ilyen kurta világvégi török kávés minden vendégnek 
külön főzi meg a kávéját, a vendég szeme láttára. Egy kanál kávépart, 
egy darab cukrot vett a kis rézedénybe, meg vizet tölt bele, a parázsra 
teszi, és mire felforrt az egész, kész a kávé." 

Tömörkény irtván. figyelte meg. így és írta le a. kávéf őzés tikát, ami-
kor a múlt század végén ezen a vidéken. katonáskodott. Elkészítésében 
nem látok változást, hacsak nem azt, hogy a cukrász parázs helyett vil-
lanytűzhelyen forralja. 

. Kávészürcsölés közben jegyzeteimet és a várostérképet nézegetem: 
ki lakik a közelben? Dr. Kiskároly Mihály címénél állapodok meg, ő  
lesz a következő , akit felkeresek. Ki lehet ez a szép nev ű  doktor? —• Ezen 
tűnődök útra készen. Mivel 'korainak tartom az id őt, egyet kerülök a 
Kossuth Lajos utca felé, majd a sz űk, zegzugos utcákon. át leereszkedek, 
a Gavrilo Princip hídon átmegyek a Miljacka túlsó partjára, és máris 
helyben vagyok. 

Dr. Kiskároly Mihály a szarajevói állatorvosi fakultás parazitológiai 
tanszékének tudományos munkatársa. Másképpen ezt így is meg lehetne 
fogalmazni: egy topolyai magyar származású tudós Bosznia-Hercegovina 
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fővárosábán. A súlyt persze lehet ide is, oda 'is helyezni, bár ezúttal is 
inkább a 'lényeget kellene kiemelni, azt, hogy bárki bárhol az országban 
érvényesülhet, kibonthatja képességeit. 

Hogyan csinálta ezt Kiskároly Mihály, hogyan került ide? 
Szabadkai diák volt, 1952-ben iratkozott be a szarajevói állatorvosi 

fakultásra. Nyolc évre rá kapta meg az állatorvosi oklevelet. Ehhez hozzá 
kell adni, hogy eltartotta önmagát, két évig laboránsként dolgozott áz 
egyetemen. Az elkövetkez ő  öt évben készítette el Bosznia-Hercegovina ha-
lainak parazita faunája cím ű  doktori értekezését. 

-- • 1700 halat boncoltam fel — mondja dr. Kiskároly Mihály —, a 
dokumentáció elkészítése négy évet emésztett fel. 

—• Sokszor vittem ebédet az intézetbe, mert elfeledkezett magáról — 
mondja Kiskároly M•ihályné, és még hozzáfűzi; hogy a doktorálás után 
5000 régi dinárral növekedett férje fizetése. 

Dolgozata :  még két doktori értekezéssel 'együtt, megjelent a Bosznia-
Heácegovina Tudományos 'Akadémia sorozatának 33. könyveként. Ezen-
kívül még 20 tudományos közleményt publikált a hazai, német és a cseh 
fölyóiratokban. A világ vezet ő  szakfolyóiratában, a Zoologische Anzeiger-
ben tette közzé, Midhat Čanković  professzorral együtt, egy eddig; isrrie-
retíen élősdi faj leírását. Ezt a fajt Pomphorhynchus bosniacusnak ne-
vezték el. 

Ilyen profilú. szakember — a már említett szarajevói professzor 
mellett még egy van Zágrábban, tehát hárman vannak az országban.. 
Munkájukat sok helyütt, különösen a köztársaságon kívül, még azok 
serez ismerik, akik haltermeléssel. foglalkoznak. Pedig sokat segíthetnek 
rajtuk. Bosznia pisztrángtelepein egy id őben 75-80 százalékos volt a nö-
vendékhal. elhullása. Dr. Kiskároly megállapítása szerint egy banális él ősdi 
okozta a vészt és 10 dinár érték ű  gyógyszer felhasználásával igen egy-
szerűen meg lehetett szüntetni. 

Jelenleg a Köztársasági Végrehajtó Tanács megbízásából a pontyos 
tógazdaságok tudományos felügyelője. Hároméves program keretében fel-
dolgozza az élősdiek faunáját, különös tekintettel az amur parazitájára. 
Ennek a Távol-Keletről hozzánk került halfajtának a káros vízinövény 
a -fő  tápláléka, s behozatala, ezért els ősorban a tógazdaságok biológiai 
védelmét szolgálta, de egyúttal igen ízletes halhúst is termelt. Él ősdije, 
amely a halfajtával együtt került hozzánk, nagy károkat okoz, egyel őre 
nincs hatásos védekezés ellene, és hogy a baj nagyobb legyen, a termé-
szetes vizekben is elszaporodott. 

. Érdeklődéssel hallgatom fejtegetését sz űk szakterületér ől. Ez akkor 
sem csökken, amikor kilép a parazitológia világából, és arról beszél, ho-
gyan lehetne a vajdasági szikes földeket átalakítani halastavakká; miért 
kevés nálunk a halhúsfogyasztás; miért zsíros a tükörponty, és hogy a 
paradicsomhal világpiaci ára 100, az arany kárászé pedig 1000 dollár. 

Közben azt is megfigyelem, hogy mennyire ura a köz, és szaknyelv-
nek, mennyire alkalmazkodik, hajlik, simul gondolataihoz. Pedig negyed-
százada már, hogy itt él Szarajevóban, távol az anyanyelvi közegt ő l. 

Hát nem ez a természetes? —• forráz le, amikor megfigyeléseimet 
hangosan. is elmondom. 

Még néhány dolgot megjegyeztem, ami a Kiskároly családban termé-
szetes. Leányai, a 10 éves Adél és a 14 éves Irma, amikor hazajöttek az 
iskolából, és meghallották, hogy apjuk és vendége magyarul beszél, fi-
gyelmeztetés vagy nógatás nélkül jó estét köszöntek. A tudós felesége 
mondja, hogy anyósával magyarul társalog, bár az ő  nyelvtudása, szü-
letett bosnyák nő  léttére, nem terjed túl a konyhanyelven, olykor kezét, 
lábát is segítségül hívja. 

Férjével együtt annak anyanyelvét is szereti —• ezt már nem ő  mondja, 
ez az újságíró kommentárja. 

A névjegyen, amelyet kapok t őle, az áll., hogy Kiskároly Mihály — 
így ahogy, leírtam: a családi név elöl , ékezetekkel —, de ugyanazt olvas-
tam le a lakók jegyzékér ől és a lakásajtóra erősített tábláról iš. 
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Nem. kockáztatok meg újabb kérdést olyasmir ől, ami ugyan többlet-
törődéssel jár, de itt, ebben a családi környezetben természetes. Kiská-
roly _ Mihály így tartja, magát teljes embernek, hát vállalta. ,  Valahogy 
úgy látom, hogy munkaszeretete, embersége és tudományos munkássága 
mellett még magyarságával is integrálódott Szarajevó sokoldalú tudo-
mányos életébe, ahol egyébként 28 tudományos intézet m űködik, 1500 
tudományos munkatárssal, ezek között' több mint 500 tudományok dok-
tora és csaknem 500 magiszter van. 

Szavaiból azt veszem ki, hogy környezete tiszteli ragaszkodását és 
hűségét az anyanyelvéhez, ami viszont nem más, mint a testvériség-egy-
ség megszokott — vagy ha akarjuk: ékes — megnyilvánulása. 

Nem véletlenül írtam le, hogy megszokottak a testvériség-egység jelei. 
Szarajevó nyílt város, az ország minden részéb ől befogadja az érkezőket, 
tekintet nélkül, nemzeti hovatartozásukra. Ennek számtalan példájára buk-
kantam itt is, ott is. Egyet említek közülük. 

A Szarajevói. Közgazdasági Kar három professzora zombori: dr. 
Dezider Juriši ć , dr. Aleksandar Kalmar és dr. Dra.goljub Stojanov. A ne-
gyedik, a szelencsei születés ű , de valójában szintén zombori Laslo Josip, 
aki tanársegéd a fakultáson, ezekben a napokban védi doktori értekezé-
sének. téziseit. 

Vannak foglalkozások, amelyek csak, olyan környezetben létezhetnek, 
ahol melegágya van a színházm űvészetnek, az operának, a balettnak, a 
zenei életnek, s újabban a tévének is, amelyek megkövetelik a nagyvá-
rosi miliőt, az igényeket kielégíteni tudó lehet őségeket. 

Ezek közé tartoznak a zenészek is. A vajdaságiak közül igen sokan 
kerültek Szarajevó vonzásába, mivelhogy az imént említett feltételek itt 
adva vannak. Amikor a Szabadkai Szimfonikus Zenekar felbomlott, ,töb-
ben e városban találtak menedéket. 

Az opera zenekarának próbája után találkozom Hatvani Péter to-
polyai születésű  üstdobossal, aki. 24  évig az újvidéki katonai, zenekarban 
szolgált, és a szabadkai Kis Zoltánnal, a szarajevói zeneakadémia negyed-
éves hallgatójával, aki muzsikálással segít . magán, hogy tanulmányait 
befejezhesse. Néhány szót váltok a jól ismert heged űművésszel, Papp 
Lajossal, aki most itt koncertmester. Budapesten és Párizsban tanult, 
sok hazai és külföldi hangverseny ünnepelt el őadója volt, a belgrádi ze-
neakadémia rendkívüli tanára. 

Mondom, sok vajdasági dolgozik itt: Gubik József és Baráti László 
Zentáról, Petar Tikvicki és Hrvoje Tikvicki Szabadkáról, Márton Erzsé 
bet és Kabók Ernő  Zrenjaninból, Guti Nándor Adáról meg Boldizsár 
Lajos, Katona Ilona, Horváth Károly és így tovább. 

A színház klubjában egy trombonistával., a martonosi Nyers András-
sal és egy gordonkással, a pécsi Polgár Zsolttal beszélgetek. Ez az utóbbi 
a két ország kulturális együttm űködésének keretében tartózkodik ná-
lunk. korábban Splitben muzsikált. Otthonosan, egy kicsit idegenes hang-
súllyal, de mégis jó szerbséggel kéri a kávét, a sört, a röviditalt. 

A helyiség zsúfolt, igénytelen,. kopott. De ilyen az egész épület. A 
múlt század végén építették, 1921-ben alakították át az els ő  bosnyák 
hivatásos színház részére. A második világháború után újra rendbehoz-
ták, de azóta ismét tönkrement, nem beszélve arról, hogy a vezetékek 
még az osztrák időkbő l valók, úgyhogy a felügyelőség többször betiltotta 
a munkát, mert az épületben egészségtelen és életveszély a tartózkodás, 
meg a 400 tagú együttes munkafeltételei is rosszak. A színházat az elkö-
vetkező  években teljesen megújítják a nemrégen bevezetett helyi. járu-
lékból. Olyan nagy horderej ű  vállalkozás ez, mármint a járulékra ala-
pozódó építkezési program, hogy az • elkövetkez őkben még néhány szót 
szólni. fogok róla. 

A színház megújítása már nem, érinti közvetlenül a vojlovicai Forrai 
György gordonkást, mivel jó néhány éve, hogy nyugatomba, vonult. Ett ől 
függetlenül egykori kartársai nem felejtették el, felhívják rá a figyelme- 
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met, egyrészt azért, mert jó muzsikus volt, másrészt pedig mert egy or- 
szágos viszonylatban is ritka és értékes hangszeren játszott: egy 1878- 
ban készített Cornelius gordonkán, amelyet most is magáénak mondhat. 

Az észak-bánáti. Egyházaskérr ől (Vrbicáról) elszármazott Szabó Zol-
tánnal, a Szarajevói. Televízió zenekarának szólistájával otthonában, be-
szélgetek. Csendes, kevés beszéd ű  ember, de itt van felesége, a zentai 
Kocsis Erzsébet, aki helyette is eltart szóval. 

A. hangulat családias. Szabó Zoltán pizsamában, fürd őkabátban ül 
az asztal mellé, mivel délutáni pihenésében zavartam meg; leányuk a 
két és fél éves Nellike hancúrozik, olykor incselkedik is az idegennel, 
a fiatal szőke mama hajában csavarok: a:z el őkészület jele az esti hang-
versenyre. Az asztalon kávé párolog, a falon néhány virágos tányér és 
bokály, a szoba polcán Liszt Ferenc életrajza. 

Úgy látom, elégedett fiatalok házában vagyok. Szabó Zoltán, aki an-
nak idején letette a felvételit az orvosi karon, s egy hirtelen elhatározás-
sal iratkozott át a zeneakadémiára, a televízió zenekarának rnásodhege-
dűse; játszik a Szarajevói. Szimfonikus Zenekarban is ;  egy harmadikban 
pedig szaxofonos. Munkahelyén megbecsülik, társadalmi tevékenységére 
felfigyelt a Kommunista Szövetség alapszervezete és felvette soraiba. Fe-
lesége a pedagógiai akadémián diplomált vegytanból, de egyel őre a gye-
rek miatt nem dolgozik. Lakásuk is szép és rendezett. Elég-e ennyi a 
boldogsághoz? Erre persze csak • ők tudnának válaszolni, nekem úgy tű-
nik, hogy jól kezdték az életet, nem panaszkodhatnak. 

Ha már a tudományos és a művészeti élet berkeiben cserkészek, hadd 
számoljak be még egy képz őművészettel kapcsolatos látogatásomról is. 

Buljovč ić  Ilija és Julianna műgyűjtők — ez áll azon a névjegyen, 
amelyet a házaspártól kaptam, azzal, hogy érdekl ődésük tárgykörét is 
pontosan megjelölték: festmények és régi pénzek. Lehet, hogy magamra 
vonom a numizmatikusnk haragját, amikor elmondom, hogy a képek 
miatt jöttem ide, mindjárt kiderül az is, hogy miért. 

Ilija Buljovčić  1952-ben került Szabadkáról a szarajevói erdészeti 
fakultás asztalos m űhelyének élére. „Műbútorasztalos vagyok" —• mondja 
nyomatékkal szerbül is, magyarul is, hogy megértsem: asztalos és aszta-
los között nagy különbség van. Jó ideje nyugdíjas, de a köztársasági szer-
vek még most is hozzá fordulnak díszes, faragott rámáért, ha külföldi 
vendégnek, vagy másnak festményt ajándékoznak. Magyar tudását is ter-
-mészetesnek vehetjük, hiszen szabadkai bunyevác, felesége pedig zentai: 
Nagymélykúti Júlia. 

Lakásuk kész múzeum. Szinte minden bútordarab,dísztárgy egy-
úttal műtárgy is, a falakon — beleértve az előszoba és a többi mellék-
helyiség falát is — nincs egy tenyérnyi hely. Több mint 200 fest ő  450 
műve található itt. Legszembet űnőbben a bosznia-hercegovinai piktúra van 
képviselve, talán nincs is még egy ilyen magángyűjtemény a köztársaság 
területén. 

Ezenkívül van nekik egy-egy vásznuk Benczúr Gyulától, a ragyogó 
pályát befutó történeti fest őről, továbbá Kerntsok Károlytól és Czigány 
Dezső től, a század eleji nyolcak csoportja két tagjától. A sok közül még 
Adberth Ferenc, Berkes Antal, Horváth Béla, Szüle Péter meg Szirmai 
Antal, a szabadkai Benczúr-tanítvány képeit jegyeztem meg. 

A. vajdaságiakat Balázs G. Árpád, Husvéth Lajos, Bicskei Péter, 
Farkas Béla, Hangya András képviseli. 

Buljovč ićék lakása tágas, ha úgy tekintünk rájuk, mint gyermek-
telen házaspárra, de sz űk, ha a gyűjteményt is figyelembe vesszük, már-
pedig ezt nem lehet elválasztani tőlük. Reménykednek abban, hogy a 
város tekintettel lesz rájuk, is, gy űjteményükre is. „A festmények a -  mi 
gyermekeink" — mondották. 

Évekkel ezelő tt Szabadkának kínálták fel, a város képvisel ői — Bela 
Duranci, Szekeres László, Ninko Davidov — jártak is náluk, de a kez-
deményezés, különféle okok miatt, csak kezdeményezés maradt, 
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Fejet hajtok e két ember kitartása és tiszteletre méltó er őfeszítése 
előtt. A gyűjteménynek áldoznak mindent, ezért dolgoznak, ez az örömük 
és bánatuk, ez az életük. 

Az imént azt mondtam, hogy Buljovćićék házában egy Benczúr-, 
egy Kernstok-, egy Husvéth Lajos-vásznat láttam. A m űvészettörténészek 
nem szeretik az effajta meghatározást, kritikátlannak tartják, mondván, 
hogy egy-egy műről kell beszélni, mert az életpálya rendszerint egyenetlen. 

Nekik persze igazuk van, csakhogy én már napok óta Szarajevó sok-
oldalúságának bűvöletében élek, alig győzöm felfogni az egymásra üle-
pedett múlt és a lüktet ő  jelen jelzéseit. Ez történt most is. Néhány órá-
val .  ezelőtt még a földbe süppedt, titokzatos ábrájú bogumil sírkövek 
előtt: álltam a múzeum udvarán, a szép vonalú Ghazi Huszrev bér dzsámi 
kerítésének falán a zöld keretes gyászjelentéseket böngésztem, a .testes, 
vastagi; falú középületek el őtt a vesztegl ő  gépkocsisorokat kerülgettem, a 
Sken,derija színes plakátokkal teleaggatott betonívei el őtt haladtam. el. 
De láttam menet közben a filigrán ezüstm űvesek műhelyei mellett. a 
celjei Zlatarna. ékszerboltjait, a dzsezvás, findzsás kávékimérésben presz-
szógépet, a fűszeres, birkafaggyú illatú asc•inicák közelében önkiszolgáló 
éttermet. 

Lépten-nyomon találkozom a török és az osztrák emlékekkel, a mu-
zulmán és a bosnyák szellemiség jegyeivel, a régi és a mai életformák 
megnyilvánulásaival. S mindezek után jön ez a szép magángyűjtemény, 
egy Benczúr• és egy Kernstok-kép, meg egy Husvéth. Lajos-festmény a 
bácskai nyár sárgás-zöldes üzenetével. 

Mondjam-e, hogy a sok arcú és sok színű  Szarajevót ezek után még 
változatosabbnak, még szebbnek látom. 

Minden. nagyváros elmaradhatatlan tartozéka a kültelek, a nagy gyá-
rak közelében emelt lakótelep. Ezek közé tartozik Vogaš ća, a fémipar 
köžpon.tja. A. helyi járatú busz fél óra alatt teszi meg a néhány kilomé-
teres, kacskaringós utat Szarajevó központjától a településig. 

Az adai Kántor Jánost keresem, de jócskán kések, mert már hét 
éve nem dolgozik Vogoš ćén: vejével, Split néven vendégl őt tart Mün- 
chenben a Herzogstrasse 90. alatt. A véletlenül itt-tartózkodó feleségét ől 
kapom ezt a néhány szavas tájékoztatót és emlékül egy négy részre ta- 
golt, színes levelez őlapot is, amelyen jól látható az étterem belseje és 
ai épület, meg reklámfelirattal ellátott papírcsomagolásban húsz darab 
piros hasú, sárga fej ű. gyufaszálat. Azt mondja még, hogy hamarosan 
jönnek haza, Újvidéken vagy Adán vesznek családi házat, virágoskerttel. 

A. zentai. K. J.-nél sincs szerencsém: az Unis üzem lakkozója nyu- 
galomba vonult, az év nagyobb részét szül ővárosában tölti. A háznál. leá- 
nyát, K. É. szociológust találom, aki hat-hét hónappal ezel őtt diplomáit. 
Több helyen keresett munkát, de eddig nem volt szerencséje. Nem csoda 
hát, hogy kedvetlennek, megtörtnek látszik. Jelentkezett a munkaközve- 
títőben és várja sorának alakulását. Hívták a zentai gimnáziumba tanár- 
nak, de elutasította, nem merte elvállalni a munkahelyet. Itt járt ugyanis 
iskolába, az egyetemet is itt fejezte be. Magyarul csak otthon beszélt, ezzel 
a tudással azonban, úgy érezte, nem állhat ki a középiskolai tanulók .elé. 

—• Féltem, hogy zavarba jövök, ha egy szó nem jut az eszembe — 
mondj a. 

Az esti. meseolvasás, a szül ői gond, az a bizonyos többlettör ődés, 
amelyről már szó volt, az ő  esetében, úgy látszik, elmaradt. Nem volt 
erő  hozzá, mert ez ugye valójában az akarat dolga, meg az önérzeté is. 

Az anyanyelv jobb ismerete most megkönnyítette volna az elhelyez-
kedését. „Miért nem. segít magán, miért nem olvas magyarul szakköny-
veket, szépirodalmat?" — kérdezem és biztatom is egyúttal a fiatal 27 
éves leányt. Mondja, hogy nehezére esik az olvasás, Pet őfit is fordításból 
ismeri. El is szavalja Te voltál egyetlen virágom című  versét, Josip Ve-
lebit átköltésében, amelyet még a középiskolában tanult:, - 

Moj jedini cvijet si bila; 	 Krila si mojim snima dala; 
Svenu: pust mi život verse: 	Stiomljena si: ve ć  ne letim. 
Bila si sjajno sunce, mila; 	Krv si mi žarom zagrijala; 
Ugasno: noé je oko merte. 	Ti ohladnje, ja se ledim! 
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Ide másólom eredetijét is: 

Te voltál egyetlen virágom; 
Hervadt vágy: puszta életem. 
Te voltál fényes napvilágom; 
Lementél: éj van körülem. 

Te voltál képzeményeim szárnya;" 
Megtörve vagy: nem szállhatok. 
Te voltál vérem forrósága; 
Meghííltél: oh, majd megfagyok.." 

Mindketten zavartan hallgatunk. A csend nehéz súlyként nehezedik 
ránk. Amikor elbúcsúzom, azt kívánom neki, hogy minél el őbb találjon 
magának megfelelő  állást — legalább kedvtelensége múljon el, önbizal-
ma térjen vissza. 

A szomszédban lakik a szenttamási származású Kovács Péter és 
felesége, az adai From Mária. A nyugdíjas házaspárt otthon találom, 
tesznek-vesznek a házban, idejük van b őven. Ahogy kinézek az ablakon, 
látom, hogy itt kezd ődnek a hegyek. „Megszokták-e már? Amikor beha-
vazik jönnek-e a farkasok" — kérdezem Kovács Péternét. Megnyugtat,. 
hogy nem jönnek, a hegyeket pedig megszerette a tiszta leveg ő  miatt. 
Csak az öregséggel, a magánnyal nincs kibékülve. Kettecskén élnek :itt, 
fia, Kovács József technikus és felesége, Nagy Julianna visszamentek 
Adára, a Potisjében dolgoznak. 

Kovács Péter hetente többször is lemegy Szarajevóba és a Tito utcán, 
a bank előtt levő  újságárusnál átveszi a Magyar Szót. Tudják, hogy jön, 
és már évek óta félreteszik neki. Máshol azt bizonygatták nekem, hogy 
nincs idejük az olvasáshoz, a tévé meg a rádió gyorsaságára hivatkoztak, 
ami igaz is, csakhogy az újságolvasás és az olvasás általában sohasem 
az idő , inkább az igény kérdése. Err ől Kovácséknál nem kell beszélni; 
kollegák nevei, emlékezetes írások kerülnek szóba. Kovács Józsefné mond-
ja, hogy a gyászjelentéseket mindig elolvassa: meghalt-e valaki az is-
merősök közül? 

Kovács Péter szórakozása a rejtvényfejtés. Naponta. többet is meg-
fejt, a sarki árus, akinél vásárolni szokott, már megkérdezte t ő le, hogy 
mit csinál azzal a sok ceruzával, talán csak nem jár ismét iskolába. 
Olykor-olykor ellátogat egykori üzemébe, ahol szívesen fogadják, néha 
Dívják is, ha valamelyik gép végképp nem. akar elindulni. Kovács Péter 
Adán, Zentán, Csókán, Bácson és Horgoson volt f őmolnár, de írása van 
arról is, hogy szakképzett lakatos és malomasztalos. Közvetlenül a `há-
ború után két rossz malomból csinált egy jót. „Ha malomdoktornak` ne-
veznének, akkor sem tévednének" —mondja. Ami. szavából kicseng, . az 
nem dicsekvés, hanem önérzet, a munkájához jól ért ő  ember biztonsága. 

Csaknem harminc évvel ezelőtt a Vajdaságban leszerelt malmokkal 
együtt került ide. Először a Mlinoservisben dolgozott, amely afféle köz-
ponti javítóműhely volt a köztársaságban. Ez kés őbb felvette a Mašino-
proizvod nevet, amib ől már látszik, hogy a javítóm űhelyből gyár nőtt 
ki. Nos, ebben a gyárban volt a termelés irányítója, illetve üzemvezet ő , 
később pedig tanácsos. Kovács Péter szerelte fel a zentai, topolyai és a 
szabadkai új tésztagyár gépsorát, az újvidékit pedig megújította, termé-
szetesen munkatársaival együtt. 

A riporter Kovács Péter személyében az olvasóval is találkozott. Hát-
ra van még, hogy beszámoljon az el őfizetőkről. Olvasók természetesen 
ezek is, de nem alkalmi vásárlók, nekik a könyvet, az újságot a postás 
hozza névre szólóan. Van, ahol ez a terjesztés megszokott formája — 
nálunk ritkaság. 

Forrai János mérnök címére az Auto-Motor, az Ifjú Zenebarát és 
a Ludas Magazin. jár, Klett Anna. a Fürge ujjakat kedveli, Sandrlik Aran-
ka pedig a folyóiratok 'mellett már évek óta kapja a Jókai- és a Mik-
száth-sorozat újabb köteteit. 

A szenttamási származású Lukács Ferenc a Magyar Szó egyetlen el ő-
fizetője Szarajevóban. Az újság példányai, hetekre visszamen őleg, sorjá-
ban vannak rakva, ehhez senkinek sem szabad hozzányúlnia. Beszélget ő  
társam kőműves; a Vranica nevű  nagy. építőipari vállalat egyik munka-
vezetője. Három szenttamási és hét feketicsi k őművessel együtt érkezett 
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1953-ban, de egyedül maradt. „Hatezer munkásból áll a kollektíva, kül-
földön is dolgozunk, Zágrábban egy 30 emeletes palotát adtunk át ren-
deltetésének, Szarajevóban pedig egy 8000 lakásból álló városnegyedet épí-
tünk" — tájékoztat, magáról pedig azt mondja, hogy a koševói torony-
épületeket, a Skenderija jégpályáját építette, most pedig néhány lakóház 
belső  munkálatait irányítja. 

— Otthonról hozták? — kérdezem a háziasszonyt és a szekrény te-
tején illatozó birsalmára. mutatok. Ezeket éppen nem onnan hozták, egy 
itteni ember látja el őket gyümölccsel, meggyel is például, amelyhez :itt 
nehezebben lehet hozzájutni. Egyébként a szül őfölddel való kapcsolat-
nak az olykor késve érkez ő  újság mellett kézzelfoghatóbb jelei is vannak: 
otthon vágják a disznót, onnan hozzák az autó csomagtartójában — 
a krumplit, a hagymát meg a télirevaló uborkát és paprikát. 

Készülődnek is hazamenni, csak megvárják a nyugdíjat. Úgy ve- 
szem ki szavaikból, hogy ez még vitás ügy a családban. Az ellenvetés 
az, hogy a szülői házhoz nem vezet aszfaltozott út, rossz id őben a jár-
dán, az ablakok alatt lehet csak behajtani. Amikor azonban a feleség 
elmondja, hogy a szenttamási temet őben már sírhelyet vettek és meg-
csináltatták a kriptát, akkor látom, hogy a kérdés tulajdonképpen már 
eldőlt. 

A szülőföld vonzásán, a láthatatlan szálak erején t űnődöm, ahogy 
elhagyom. Lukácsék otthonát és ereszkedem le a hegyoldalról. El őttem 
a völgykatlanba szorult város egy részének panorámája, azé a városé, 
amely munkát, megélhetést, otthont nyújtott sok, Jugoszlávia minden 
részébő l idesereglő  embernek, köztük a vajdaságiaknak is. 

Ebben a sokszínű  és sok árcú. Szarajevóban azonban egy szív do-
bog. Ennek egyik megnyilvánulása a helyi járulék bevezetése volt, amely-
ről népszavazás döntött. A. polgárok az elkövetkez ő  öt évben keresetük 
2, illetve 2,5 százalékát adják városuknak, s ebb ől a pénzből csinálják 
meg  a korszakos vállalkozásnak tűnő  városi négysávos autópályát a be-
fulladó közlekedés tehermentesítésére, kielégítik a megnövekedett és emi-
att olykor korlátozott ivóvízfogyasztást. korszer ű  elsősegély-állomást, kö- 
zépiskolát, úszómedencéket, testnevelési pályákat építenek, új épületet kap 
Bosznia-Hercegovina nemzeti és egyetemi könyvtára, levéltára, a színház 
és a képzőművészeti akadémia épületeit is megújítják. 

Szarajevó közismerten az egyik legszennyezetteb leveg őjű  város az 
országban. Az elkövetkez ő  öt évben költségvetési és más eszközök igény-
bevételével ezen a téren is gyökeres változás várható. Szarajevó ugyanis 
átáll a gázfűtésre —• egy távvezetékkel rákapcsolódik a szerbiai hálózatra 
—, 600 000 lakos vízellátását szolgáló szűrőt helyeznek üzembe, s megold-
ják a szennyvízelvezetés kérdését is, az el őbb említett városi autóúttál 
pedig mentesítik a várost a benzingázoktól. E nagy vállalkozás pénzelé-
sére a város 72 millió dollár kölcsönt vett fel a Nemzetközi Banktól 
ez a legnagyobb összeg, amelyet egy külföldi pénzintézet valaha is adott 
ilyen célra. 

Szarajevó múltja érdekes, jelene izgalmas, jöv ője biztató. Nem csoda, 
hogy sok honfitársunk is vonzásába került, sajátjának vallja, hiszen ott-
hona volt vagy az is marad a jöv őben is. 

35 



HERCEG JÁNOS 

ÚTKÖZBEN 
I-IELYTÖRTÉNETI JEGYZETEK 12. 

Szép lombos park széléhez f űt be az autóbusz Sztapárra. A. fák között 
rálátni a sétányra, amelyen jobbról és balról földbe ásott támlás padok 
vonulnak végig, míg középen, a kör alakú betonon, amely mögött két 
lépcsővel magasabban emelvény is van a zenekarnak, jó id őben tánc-
múlatságokat, bálokat rendeznek, s olyankor papírszerpentin folyik végig 
kéken és pirosan a fák koronáin. 

De a hangulat akkor is idilli, amikor nem szól a szaxófon és fiata-
lokat ,se látni .sehol, hanem idegenek, átszállók, várakozók ülnek egy-egy 
padon a madarak füttyét hallgatva. S aki, nemigen járt Sztapáron, ebben 
a nyolcezer lakost számláló híres-nevezetes nagy faluban, s csak az autó-
busz ablakából kukkant egy pillanatra a parkba, mint én, azt minden 
alkalommal meglepi ez a városias idill a park oázisával. 

Mert nekem. például gyerekkoromtól. fogva nagyon sokáig maga a 
rejtélyes vad idegenség volt ennek a Zombortói alig tizennyolc kilométer-
re fekvő  falunak a népe. Már ahogy leszálltak a vásártéri kisállomáson, 
mintha azt az állomást külön, csak nekik építették vona, s jöttek végig 
hangosan és kicsit mindig érdekes torokhangon beszélgetve egymással, 
valami kihívó, agresszív, er őszakos éllel s fekete kalapjukat, amelyet :a 
tetején kereken benyomtak, hetykén hátratolva a homlokukon, már abban 
is volt valami fenyeget ő  fölény. 

Persze előítéletből és a rossz hírükb ől eredő  gyanúnak is része volt 
benne, hogy idegenkedve néztem őket, ahogy gyerekkorom utcáján, a 
Dob utcán lármás zsinatolással végigmentek. Ezt a rossz hírüket őseik 
hagyták rájuk, akiket a török hódoltság után Apatin mellett, Bukcsino-
vóra és Vranješovóra telepítették őket, egyrészt a százötven éves parla-
got feltörni, másrészt fegyveresen védeni a déli határokat. A rendezetlen 
birtokviszonyok és . a zsold gyakori elmaradása miatt azonban úgy éltek 
ezen a határrészen a szerbek, ahogy tudtak. Megtámadták a.. kincstári 
ménest, gulyát, nyájat kiszakítottak bel őle egy-egy darabot és hazahajtot-
ták. A. pandúrokat, akik üldöz őbe vették őket, lefegyverezték, elkerget-
ték, a. kirendelt katonaságot pedig sort űzzel fogadták; s aztán elt űntek a 
réteken. Félig-meddig különben iš nomádok voltak még, Rákóczi forra-
dalma után, amelyben nagy vérveszteségük volt a császáriak öldalán, 
inkább csak kunyhókban húzták meg magukat, mint akik nem számíthat-
nak biztonságra. 

Egy éjszaka, 1750-ben érős katonai kordont vontak .a két falu köré és 
megkezdődött az erőszakós kitelepítés. Most se hagyták magukat, fegyve-
resen szálltak szembe a császári katonákkal, s f ő leg egy Tasa. Lazić  nevű  
fiatál határőr harcolt elszántan és kitartóan. Nem' is hagyta elfogatni 
magát, hanem amikor a túler ővel szemben mégis megadásra kényszerült 
a két falu népe Lazi ć  eltűnt az'apatini erd őben: 

Száz párt — sto pari — telepítettek a Telecska. aljába, egy sík, ter-
mékenynek látszó pusztára, ahol se víz, se erd ő , se betyárt bujtató ingo-
ványos rét nem volt. Egy ideig er ős katonai felügyelet alatt álltak, aztán 
amikor már látszott, hogy megnyugodtak a b ő  termést hozó földön, fel-
oldották a zárlatot. Különben is kellett a. katonaság, kitört a hétéves há-
ború, minden fegyverforgatásra alkalmas férfit kivittek a határokra. 

Ott tűnt ki aztán h ősiességével a korábban erd őbe menekült Tasa 
Lazić , úgyhogy tiszti rangot kapott, s Mária. Terézia kihallgatáson fogad-
ta és egy drágakövekkel kirakott karddal ajándékozta meg. Lazi ć  diadal-
masan vonult be az új faluba, Sztapárra, kardját máig ereklyeként őrizték 
a községházán és Latinovics alispán a megye adminisztrációjának nyelvi 
vitájában úgy hagyta meg a szerb ügyvitel jogát Sztapáron, mint valami 
külön előjogot. S attól fogva kezdte magát a falu népe úgy érezni, mint-
ha tizennégyezer holdas határa egy kis köztársaságot képezne. 
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Mivel német és magyar falvak vették körül, nyelvi önállósága a. 
községi ügyek vitelében kifelé még külön színt adott Sztapárnak. • Benn 
autochton közösségben élt a nép, ott alakult ki a sz őnyegszövés sajátosan 
sztapári népművészete,. s bár .  népviseletét még az els ő  világháború után 
levetette, családosan szép siratóénekekben őrzi ma is népi múltját. 

De • aki nem akart a földön maradni, mesterséget szeretett volna 
tanulni, annak úgy készítette el ő  'könnyen és természetesen az útját, hogy 
idegenbe adta. Hiába voltak már jó iparosok és el őzékeny keresked ők 
a békebeli Sztapáron. Az inasnak készül ő  gyereket legszívesebben Apatin-
ba küldték, ahol a magyar mellett németül is megtanul. Különben is divat 
volt már a századforduló elején a gyerekcsere: szép szokása. Szentivánnal 
és Doroszlóval tartottak fenn testvéries kapcsolatot, s utóbbival a barát-
ság alighanem a legrégibb, hiszen a magyar szabadságharc váltakozó hadi-
szerencséje idején bátran és készségesen siettek egymás megsegítésére. 

Erről a híressé vált véd- és dacszövetségükr ől feljegyezték, hogy leg-
többször nem találtak mindjárt megértésre a bevonuló katonaság parancs-
nokainál. Hogy a frontok között két falu népe rég különbékét kötött, s 
ezt meg is akarja tartani, mert ez náluk hagyomány, az végül mégis, a 
legdühödtebb harcok idején is tiszteletet keltett. 

A gyerekeiket nemcsak nyelvet tanulni küldték magyar és német 
falvakba. De miután erre legalkalmasabb id ő  az iskolai nyári szünet volt, 
a munkát is megtanulták, a szokásokat is megismertették velük. 

Ne halljam, hogy lusta. voltál — bocsátották útjára a magukét, 
s fogadták be helyére a vendéggyereket, akinek valószín űleg ugyanilyen 
intelmeket kötöttek a lelkére, úgyhogy valóságos versengés következett 
a gyerekek között. A feln őttek pedig egész életre szóló barátságot kötöt-
tek. Szorult helyzetükben bizalommal fordultak egymáshoz, az anyagi 
megsegítéstől se zárkózva. el. Lakodalmakra, disznóvágásra és más neve-
zetesebb eseményekre jártak el. egymáshoz. Ha volt egységes bácskai kony-
ha a fűszerek egyforma használatában, hát alighanem így terjedt el. •És 
így alakult ki a munka rendje is látástól vakulásig. 

Húsz éve lesz, hogy az egész vidéken a sztapáriak a legjobb búza-
termesztők. De nem is zárkóztak el soha az újítások el ől, s így történt, 
hogy a mezőgazdaság gépesítésében az els ők között voltak. 

Ő si ;  patriárchális életformájukon talán ina se változtattak. A. csa-
ládi zadruga intézménye a legutolsó id őkig fennmaradt. Roskatag aggas-
tyánok uralkodtak még nem is olyan régen a népes családokban, s minden-
ben övék volt a dönt ő  szó, amit ellentmondás nélkül illett tudomásul 
venni. A német gazda ötvenéves korára rég bérbe adta földjét, s az egész 
gazdaságot átengedte a fiának, maga meg a ház el ő tt pipázott. A magyar 
is meghúzta magát ebben a korban a kisházban, legföljebb a darabka 
sző lőben kapirgált, mivel a csak kicsit nagyobb tehet ősség úgy kívánta, 
hogy az ember a saját borát igya, akármilyen bicskanyitogató, savanyú 
vinkó volt is egyébként. 

A második világháború után annyiban változott a helyzet, hogy most 
már nem. Apatinba, Hódságra vagy Szentivánra mentek szakmát tanulni 
a fiatalok, hane Sztapárra. Persze nemcsak a jó iparosok híre vonzotta 
például a doroszlóiakat Sztapárra, hanem a nyelvtanulás könnyebbsége 
is. Így hát ha magyar szó is elhangzik a fák között, a betonon lejt ő  párok 
között olykor-olykor, azon se csodálkozik ma már senki sem. 

A puszta síksági fogalom, olyan feltörhetetlen föld, amely csak 
legeltetésre alkalmas, mint a Hortobágy vagy a hozzánk közelebb fekv ő  
Bugac. Szemmel be nem látható, óriási terület a puszta, rideg, lakatlan 
vidék, s rendszerint olyan köztulajdon, amelyen se megtelepedni, sem 
építkezni nem lehet. 

Bácskában azonban tökéletesen megváltozott ennek a szónak az 
értelme: Itt, ahol még az úrbéri viszonyok megsz űnése elő tt csaknem min-
den megművelhető  földet felosztottak, alig maradt puszta. És ami maradt, 
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azt is betelepítette a kincstár. Legtovább talán a Puszta Kula nev ű  nagy 
határrész maradt, azt is négyfelé vágták és bérletbe adták, úgyhogy a 
kukorica selymes levele mellett a sárguló gabonatáblákat is megfújta 
rajta a szél. Csupán a Telecskát hagyták parlagon, azon legelt Kéry nyája 
lejjebb a gulyája, s így .kapta a kis település a Kerény -- Kernyája nevet. 
A népdal szerint kisasszony legeltette a gulyát, Kéry földesúr lánya, s így 
esett szerelembe a másik gulya őrzőjével, amelyről már nem lehetett 
tudni, kié volt. 

Idő  kellett, amíg az egykori, a mohácsi vész el őtti nagy puszták he-
lyén, a betelepítés. után újabb pusztákat emlegetett Bácskában a nép. 
Ezek azonban. már nem irdatlan közlegel ők és kincstári puszták voltak, 
hanem .ezek a birtok . nagyságát kifejez ő  szavak. A. szállás kisebb terüle-
ten állt, a tanya még kisebben, de már a puszta. nagy gazdaság volt, park-
kal és kastéllyal, cselédlakásokkal és a birtokon belül legel őkkel. Pusz-
tájuk volt a Fernbachoknak, a Lelbachoknak, a Vojnicsoknak s még 
néhány bácskai dzsentrinek. Az ötszáz hold alatt maradt birtokhoz csak 
a szállás szó illet. 

Aztán megmaradt a név olyan helyeken is,. ahol már rég több birto-
kos osztozott a földön. Zobnatica, Roglática, Verusics, Duboka, Györgyén 
s a Szabadka körül elterülő  puszták, melyek a város nagy határában már 
száz év előtt tanyacsoportokra oszlottak, s őt az utóbbi időben falunak 
megfelelő  település jellegét öltötték. Ezeken a helyeken, ha a birtokos 
templomot épített, a kegyuraság joga is őt illette meg, ami azt jelentette, 
hogy hozzájárult a templom fenntartásához, viszont az ő  beleegyezése 
nélkül nem nevezhetett ki papot a kalocsai érsek. 

És minthogy a kegyuraság a tulajdonjoggal együtt elidegeníthet ő  volt, 
a .századelő  éveiben más vallásúak is kegyurai lettek egy-egy katolikus hit-
községnek. , 

Hogy igaz-e vagy csak a liberális világra jellemző  anekdota, nem 
lehet tudni, elég az hozzá, hogy az egyik bácskai. nagybirtok zsidó vallá-
sú gazdája remekül ellátta katolikus kegyúri kötelességét. Karácsonyra 
pulykát küldött a plébánosnak, húsvétkor bárányt, amit az úri módon 
azzal viszonzott, hogy ősszel, zsidó újévkor tiszteletét tette, kezet csókolt 
a ház asszonyának, aztán visszatéve fejére a cilindert azt mondta: Le 
sono tajvo tikoszeno! Vagyis boldog újévet kívánt, mire ott tartották ebéd-
re, amelynek fénypontja a maceszgombócos libaleves volt. 

De lenn, a hátsó udvarokon, a kovácsm űhely környékén abban az 
időben vasárnap délután már összever ődött a cselédség ezeken a pusztá-
nak nevezett nagybirtokokon, hogy megbeszéljék a szegénység sorsát. A 
szegődmény egy esztend őre szólt, változtatni nemigen lehetett rajta. Vi-
szont a kapások, sommások és egyéb napszámosok lassanként mind beszer-
ződtek a földmunkások szövetségébe, s ez nem maradt hatástalan a 
pusztai cselédség helyzetére nézve sem. A bátrabbak otthagyták a pusz-
tát, faluba költöztek, maguk is napszámosok lettek, úgyhogy a kommen.-
ción is javítani kellett. Mikor 1909-ben a gazdasági egyesület a pusztá-
kon dolgozókról kért jelentést, csaknem egyöntet űen azt a választ kapta: 
Munkásban nincs hiány, de mind szervezeti. 

A bácskai puszták népe így adott jelt arról, hogy megértette az 
idők szavát. 

A puszták régi, nagybirtokot jelz ő  neve a második világháború után 
legföljebb az öregek nyelve hegyén jelent meg még egy darabig. A fiata-
lok már második meg nyolcadik meg tizedik gazdaságról beszéltek. A 
változó világ másféle ügyintéz ő  rendszerének megfelel ően. Pedig csak 
most lehetett volna igazán pusztáknak nevezni az óriásira n őtt birtoko-
kat, amelyek gyakran öt-hat uraság földjét foglalták magukba, közös 
igazgatás alá, úgyhogy átnyúltak több község határába. 

A költő , Aleksa Šanti ć  nevét viselő  mezőgazdasági ipari kombinát 
Baba-pusztát, Fernbach Károly birtokát tartotta meg központjának, mi- 
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közben a gazdaságok Zombor, Bajmok, Csonoplya, Ő rszállás meg Nemes ,  
militics alá érnek. Persze a munkások is különböz ő  helységekből valók. 
Akit Baj mokon vesznek fel azt nem lenne értelme a csonoplyai gazdaság-
ban dolgoztatni és fordítva. De el őfordul, hogy a szükség megbontja ezt 
a megszokást. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a kombinát központjában 
több a kinn lakó, mint az odavalósi. 

Különben is rossz a szó, hiszen itt nemigen vannak őslakosok. A mun-
kások négyötöd része máshonnan került ide, s a régi Baba-puszta cseléd-
jeiből már csak néhány nyugdíjas maradt. Munkában megrokkant öreg 
emberek, akik időközben felköltöztek a régi cselédlakásokból újabban 
épült házakba, miközben a gyerekeik, s őt az unokáik már szétszóródtak 
különböző  helyekre, még Németországba, vendégmunkára is. 

Az egyik futóbabbal ben őtt gangon testes öregember ül és dohányt 
vág. Szép aranysárga leveleket fektet egymásra, egyik kezének össze-
szorított ujjaival lenyomja a szűzdohányt, mint amikor az asszonyok a 
húslevesbe való finom tésztát metélik, s egy nagykéssel vágja. 

Negyven esztendeje vagyok ezen a pusztán — mondja, s biztat, 
kihál ;  gyújtsunk rá az illatos dohányból —, de én még trafikot nem szív-
tam. Volt itt egy kertész, még a régi világban, telecskai volt, az tanított 
meg engem dohányt termelni. Azóta a magamét szívom. 

A hát eléggé megviselt. Közvetlenül a háború után épült, hordalék-
anyagból, vékony falakkal, rossz ablakokkal. 

• —• Jó ez nekünk. Mikor idekerültünk, 1937-ben a feleségemmel, mint 
fiatal házasok, milyen boldogok, voltunk, hogy kaptunk lent egy szobát 
a Brazíliában, így hívták a hosszú cselédházat és közös konyhát. Aztán 
tíz évvel később, mikor tehenész lettem, vagyis sztocsár, ideépítették 
nekünk ezt a kis házat. 

A. konyhából. kijön kék babos ruhában az ugyancsak kövér felesége, 
főzőkanállal a kezében, s kitódul utána a paprikás illatos felh ője. 

—• Mikor az uram három év el őtt nyugdíjba ment, azt mondta az 
idősebb lányom, akinek az ura állatorvos, ő  meg a bankban dolgozik, azt 
mondja, jöjjenek be hozzánk, Zomborba mama. Majd építünk lenn az 
udvaron lakást maguknak. Megköszöntük a meghívást, de azt mondttYk, 
mink már csak . itt halunk meg. Most már itt is van temet ő , nem úgy, 
mint régen, úgyhogy. gondjuk se lesz velünk, .ha meghalunk. A fiam is 
hívott, de megmondom, ahogy van, nem t űröm a menyemet. Pedig nekem 
még a kutyához sincs egy rossz szavam. De amikor látom, hogy kihasz-
nálja a fiamat, ő  meg csak fújja a cigarettafüstöt és olvas, elönt a méreg. 

—. Ne azt mondd, mama — vág a szavába az öreg nyugdíjas. — 
Mondd azt, amit az igazgató ajánlott. Hogy építsünk mink is magunknak 
egy villát, erkéllyel és emelettel,. mint olyan sokan még. Mondom, uram, 
énnekem soha életembe egy krajcár adósságom nem volt. Öregkoromra 
kérjek hitelt, mint ezek a mai fiatalok, akiknek a füle ,se, látszik ki. az 
adósságból? Azt már nem! Nem. bírnám álomra hunyni a szememet. És 
jó is nekünk itt kint. Ha kinézünk, jobbról a napraforgó, balról a kukorica 
és arra messzebb a kék ég alatt a militicsi templom tornya. 

Feláll, úgy mutatja , nekünk is a messzeséget, a bácskai puszták za-
vartalan csendjében. 
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ALKOTÓM ŰIiEL Y 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

A NEVE SZÁMUNKRA FOGALOM 
MILKÓ PATAKI CORA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA 

Pataki Cora. 1908. december 9-én született Zágrábban mint Pataki Károly 
vasúti főmérnök gyermeke. Zenei tehetségét édesapjától örökölte, aki, 
bár nem foglalkozott hivatásszer űen zenével, szabad idejében otthon szí-
vesen énekelt, különösen olasz és spanyol dalokat. A kis Cora zenei te-
hetségére akkor figyeltek fel, amikor az édesapjától hallott dalokat em-
lékezetb ől elkezdte játszani a zongorán, kíséretet is rögtönözve hozzájuk. 
1912-ben édesapját Szabadkára helyezték, s ekkor az egész család ide 
költözött. A kapcsolat a szül ővárossal azonban nem szakadt meg vég-
legesen, erről tanúskodnak a két évtizeddel kés őbbi tanulmányok Zág-
rábban a neves Svetislav Stan č ić  professzornál, valamint a Zágrábban 
tartott gyakori hangversenyek, ahol a zenekritikusok mindig szívesen 
hangsúlyozták, hogy a kiváló művésznő  zágrábi születésű . 

Szabadkán a kis, alig hatéves Cora. a zárdában kezd ,zongorázni 
tanulni, Eugénia nővérnél, aki főként könnyű , tetszetős szalondarabok 
betanítására törekedett, nem fektetve súlyt a technikailag precíz játék-
ra. Tanítási módszere is régimódi volt: három diák játszott egyidej ű-
leg három pianinón. A komoly zongoratanulás 1917-ben kezd ődött Pataki 
Cora számára — még ekkor is csak kilencéves volt —, amikor beírat-
ták a városi zeneiskolába és tanára az iskola igazgatója, Lányi Ern ő  
neves zeneszerz ő  és zenepedagógus lett, aki töretlen lelkesedésével és 
fáradhatatlan, áldozatkész munkájával a zenei élet fejlesztése terén egész 
életére eszményképévé vált. Lányi hamar felismerte tanítványa rend-
kívüli képességeit és néhány évi tanulás után már sürgette, hogy minél 
előbb kezdje meg tanulmányait a budapesti zeneakadémián. 

1922 őszén Pataki Cora beiratkozik a budapesti zeneakadémiára, ahol 
Liszt Ferenc tanítványának, Szendy Árpád kiváló zongoram űvésznek és 
pedagógusnak, a művészeti tanszék vezet őjének a növendéke lesz. Sze-
rencsétlenségére azonban Szendy még ezen az őszön. meghal. Új, meg-
felelő  tanár utáni hosszabb kutatás után, Pataki Cora beiratkozik a bu-
dapesti híres Fodor zeneiskolába. Itt Hanák Árpád . neves zongorapeda-
gógusnál folytatja tanulmányait, akinek érdeme, hogy játéka ebben az 
időben technikailag éretté válik. De ezekre az évekre esik egy másik 
zeneművészeti ág művelésének a kezdete is, ez pedig a kamarazene. Buda-
pesten ekkor több szabadkai diák is tanul, mint például Révai Gabriella, 
aki szintén zongorista, azután Hauser Imre és Endre heged űsök, akik a 
háború alatt a fasizmus áldozatai lettek, és Neufeld Andor ;  ugyancsak 
hegedűs, akibő l később európai hírű  művész vált. Szabad idejükben mind-
egyikük nagy lelkesedéssel. játszott Pataki Corával kamaram űveket. 

1927-ben Pataki Corát felveszik a zeneakadémiára, a pedagógiai tan-
szék vezetőjének, Senn Irénnek, Szendy tanítványának az osztályába, 
akinek neve az egész országban, s őt azon kívül is ismert jól bevált, mo-
dern módszerű  zongoraiskolája révén. Hála Senn Irén sokoldalú és ala-
pos pedagógiájánák, Pataki Corának sikerült elmélyítenie tudását és ki-
alakítania saját, egyéni játékstílusát. Sajnos, 1929-ben anyagi okok miatt 
meg kellett szakítania akadémiai tanulmányait. Édesapja nyugdíjba ment, 
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és így nem volt többé anyagi lehet őség a külföldön való tanulásra. Visz- 
szatért Szabadkára, privát zongoratanítással kezdett foglalkozni és ezzel 
egyidejűleg megkezdte igen élénk és szerteágazó m űvészi tevékenységét is. 

A fiatal, alig' huszonegy éves művésznő  sikert sikerre halmoz. Ön-
álló hangversenyeket ad, a Szabadkai és az Eszéki Filharmónia koncert-
jein szólistaként szerepel, a Belgrádi és a Zágrábi Rádióban játszik, ezen-
kívül. kamaraegyüttesek tagjaként és mint kísér ő  is fellép. Repertoár-
ján a zeneirodalom legnagyobbjainak alkotásaitól kezdve a legmoder-
nebb hazai és külföldi szerz ők opusáig szerepelnek zongoram űvek. A 
kritikák, amelyek gyakori fellépéseir ől számot adnak, technikailag és tar-
talmilag érett zongorajátékát, valamint m űvészi egyéniségének sokrétű-
ségét dicsérik. Lássunk néhányat ezekb ől a kritikákból: 

SZENT SZAVA EST A SZUBOTICAI JOGI FAKULTÁS HALLGATÓI-
NAK. RENDEZÉSÉBEN 

.. a műsor clouja. határozottan Kramer Imre, a szuboticai szár-
mazású fiatal hegedűművész és Pataki Cora. zongoram űvésznő  közremű-
ködése volt. 

Pataki Cora régi ismer ősünk, aki néhány hónappal ezel ő tt önálló 
hangverseny keretében tett tanúságot gyors ütem ű  művészi fejlődésérő l. 
Ezúttal Debussy Arabesque-jét, továbbá Dohnányi. Scherzóját adta elő  
és újból beigazolta, hogy jogosak azok a várakozások, amelyeket Szubo-
tica zenei körei fűznek a fiatal. művésznőhöz. Játékát a hangszer lehe-
tőségeinek fölényes ismerete és sok m űvészi ökonómia definiálják. Mind-
két tulajdonság ritka a kezd ő  művészeknél. Pataki Cora egyébként mint 
kísérő  is szerepelt. Krámer Imre játékát festette alá diszkréten és har-
monikusan." (Bácsmegyei Napló, 1930. január 29.) 

PATAKI CORA _ ÉS RÉVAI GABRIELLA KÉTZONGORÁS HANGVER-
SENYE 

„ ... jólesett látni, hogy Pataki Cora és Révai Gabriella szuboticai 
zongoraművésznők szombat esti kétzongorás koncertje iránt imponáló 
érdeklődés mutatkozott meg, s már itt le kell szögeznünk, nem érdem-
telenül. Ez a két fiatal lány igazán megbecsülésre méltó m űvésze a zon-
gorának. Külön önálló hangverseny keretében már hallhatta őket a közön-
ség, de együttes fellépésük igazi zenei eseményt jelentett. Programjukat 
finoman állították össze ... tisztán csillogott a m űvésznők átfogó zene-
kultúrája és precizitása, amellyel minden alkotás rejtett finomságát ér-
vényre tudják juttatni és a közönséggel megértetni. A koncerttermet 
megtöltő  publikum őszinte elragadtatással ünnepelte a két fiatal zon-
goraművésznőt, akinek sikere értékes és megérdemelt volt." (sz. e. Bács-
megyei Napló, 1931. április 1.) 

1933 decemberében Pataki Cora Eszéken adott két hangversenyt, 
amelyekkel óriási sikert ért el.. Íme a napló tudósítása ezekr ől a kon-
certekrő l: 

PATAKI CORA NAGY SIKERE OSZIJEKON 

„óriási lelkesedéssel írnak az oszijeki lapok Pataki Cora, a már 
országos hírű  szuboticai zongoram űvésznő  mindkét oszijeki hangverse-
nvérő I. 

Először az oszijeki filharmóniai társaság 15-i. hangversenyén lépett 
fel Pataki Cora. Lav Mirski, a komoly m űvészi múltú dirigens vezé-
nyelte a zenekari estet, amelyen Mozart D-moll és Chopin. E-moll zongora-
versenyeket játszotta Pataki Cora .. . 

16-án önálló zongoraest keretében lépett másodízben Pataki Cora 
az oszijeki közönség elé. Műsorán Chopin-, Debussy-, Hirschler-, Kromb-
holz• és Liszt-művek szerepeltek. Pataki. Cora mindkét hangversenyén sze-
mélyesen megjelent Hirschler Zsiga, aki erre az alkalomra. utazott Oszi- 
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jetire, Maga Hirschler írt kritikát a fiatal m űvésznő  hangversenyér ől az 
oszijekj Hrvatski listben. A legmelegebb elismeréssel emlékezik. meg Hirsch-
ler Pataki. Cora kidolgozott technikájáról, muzikális, intelligens el őadá-
sáról, továbbá a zenei szöveg tiszta értelmezését hangsúlyozza. Zagreb 
legnagyobb zenekritikusa. 

Mint a szezon legnagyobb szenzációját tárgyalja Pataki. Cora. hang-
versenyeit nagy terjedelm ű  kritikájában az ugyancsak Osziiekon meg-
jelenő  Jugoslovenska zastava. A legnagyobb m űvészekhez méltó részlete-
zéssel különböző  oldalról van megvilágítva ebben a kritikában Pataki 
Cora zenei egyénisége, nagyvonalú tehetsége és tudása." (Napló, 1933. 
december 22.) 

[Hirschler Zsiga' (1894-1942) ismert zeneszerz ő , pedagógus és kriti-
kus volt Zágrábban. Zenekari és zongoram űveket, valamint szólódalokat 
írt. Kedvelt volt Horvát rapszódia című  zenekari műve. A. jasenovaci 
usztasa táborban halt meg.] 

Íme egy kritika 1934-b ő l: 

NAGY SIKERE VOLT A SCHUBERT-KONCERTNEK 

„Ezen a télen ez volt a negyedik " nagy hangverseny, és a szuboticai 
közönség dicséretére válik, hogy a városi színház hangversenyterme most 
is megtelt ... a közönség várakozásaiban nem csalódott. Nívós, értékes 
műsort állítottak össze, amelyb ől különösen ki kell emelni Pataki Cora 
játékát, aki művészetében megnemesedett és elmélyült, és valósággal ural-
kodott az egész esten ... Csodálatosan szép volt a két zongorán el őadott 
Wanderer fantázia, amelynek erőteljes előadása Pataki. Córa és Kromb-
holz Károly művészi érdeme ... " (Napló, 1934. február 22.) 

1935-ben a zenekritikusok Pataki Cora föllépéseir ől már mint fölül-
múlhatatlan művészi értékű  hangversenyekr ől írnak. Íme egy részlet ab-
ból a méltatásból, amely az 1935. február 2-án, Szabadkán megtartott 
önálló koncertjér ől szól: 

„A szuboticai zenei szezon tulajdonképeni kezdete Pataki Cora. hang-
versenye volt és egészen bizonyos, hogy m űvészi értékben ezt a hang-
versenyt nehéz lesz felülmúlni. Pataki. Cora, aki. tökéletes muzsikus és 
kifinomodott ízlés ű  in.terpretátor, rendkívül nehéz programot állított ösz-
sze. Olyan műveket adott • elő , amelyekhez csak tökéletes tudással és a 
legnagyobb zenei megértéssel lehet hozzányúlni. Nehéz feladatokat állí-
tott maga elé és ezeket a feladatokat könnyedén oldotta meg. Játéká-
ban annyi melegség, annyi átérzés, annyi finomság és kifejez ő  erő  volt, 
amilyen csak a nagy zongoraművészeknek adatott meg. Különösen ha-
tásos volt Beethoven interpretálása és óriási sikere volt Chopin. Fantáziá-
jának. Liszt egyik nagy alkotását tökéletes elmélyedettséggel és finom-
sággal, mutatta be. Schumann Karneváljának előadása olyan zenei ese-
mény volt, amilyenben a szuboticai zeneért ő  publikumnak ritkán van 
része. A. közönség Pataki Corát minden szám után meleg tapsokkal ünne-
pelte és az előadás befejeztével nem akarta leengedni a pódiumról. Több-
ször is vissza kellett térnie a zongorához, hogy ráadásokkal köszönje 
meg az elragadtatásában lelkesed ő  közönség tapsait ... " (Napló,. 1935. 
február 5.) 

Önálló hangversenyei mellett Pataki Cora, ezekben az években szám-
talanszor fellépett kamaraegyüttesekben is, és . úgy is mint kísér ő . Diák-
jaival is nagysikerű  koncerteket rendezett. És arra is talált id őt, hogy 
1935-ben beiratkozzék a belgrádi Stevan Mokranjac Konzervatóriumba, 
ahol még ugyanebben az évben kit űnő  eredménnyel diplomáit. Zongo-
rát a sokoldalú zenem űvésznél, Ivan Brezovšek professzornál tanult, s 
az elméleti tárgyakat is olyan kiváló pedagógusoknál és híres zeneszer-
zőknél, mint Josip Slavenski, Mihovil Logar, Miloje Milojević . 

Diplomavizsgájának anyagát a zongorairodalom legnehezebb és leg-
komolyabb művei közül választotta. Ez a rendkívül gazdag program a 
következő  .kompozíciókból állt: Johan.n Sebastian Bach: Kromatikus fan- 

42 



táZia és fúga; Franz Liszt: Il sospiro; Ludwig van Beethoven: Sonata 
Appassionata; Franz Liszt:Esz-dúr zongoraverseny; Fryderyk Chopin: Bal- 
lada; Szergej Prokofjev: Suggestion diaboliqe; Miloje Milojević : -  Mánia-
tűrök. 

Belgrádi diplomaviszgája után Patak; Cora el őbb Svetislav Stan č ić-
nál, a kiváló zongorapedagógusnál tökéletesítette tudását, majd a buda-
pesti zeneakadémián, a kamarazene neves mesterénél, Weiner Leó zene 
szerzőnél. Rendkívüli tehetségének és sokoldalú képzettségének, valamint 
állandó, rendszeres hangversenyezésének köszönhet ő , hogy rövid időn be-
lül hírnevet szerzett magának az országban, úgy is mint szólista, úgy is 
mint kamarazenész, s úgy is mint kísér ő . Csodálatos kísérő  művészeté-
nek magas fokáról ugyancsak számtalan adatot találunk már az akkori 
sajtóban is, mint például. annak a koncertnek a kritikájában, amelyen 
Siflis Irma énekművésznő t és Gasparek Tibor heged űművészt kísérte: 

„ ... Pataki. Cora, amint németül mondják, »ült a zongoránál«. Err ől 
a nagyszerű  művésznőről külön kellene írni mint kísérőről. Nem elég 
azt mondani," hogy finom volt, diszkrét. Egészen külön m űvészet, amit 
a zongoraművészetben produkálni tud, nagyszer ű. zenei intelligenciája 
olyan, amely nagyon ritkán található meg még a leghíresebb zóngora- 
művészeknél is." (h. K. Napló, 1936. november 17.) 

Amilyen elismert művésznő , ugyanolyan neves és kedvelt pedagógus 
is volt mindig, éspedig nemcsak Szabadkán, hanem más vajdasági vá-
rosokban is. Pedagógiai munkáját már abban az id őben is ismerték és 
értékelték Belgrádban. is. Otthon a lakásán, a Gori čka utcában, való-
ságos magánzeneiskolája volt. S boldog lehetett, akit fölvett a tanítvá-
nyai közé, mert ez felvételi vizsga alapán történt és csak a valóban te-
hetséges diákok iratkozhattak be és tanulhattak nála. zongorázni. Err ől 
tanúskodik többek között egy újsághirdetés is 1936-ból: 

„Pataki Cora zongoratanárn ő  szeptember 15-én kezdi a tanítást. Fel-
vételi vizsgák szeptember 1-t ől. Goricska ul. 6. (a főpostánál)." (Napló, 
1936. augusztus 29.) 

Érdekes, hogy Szabadkán ezekben az években a kiváló zongorata-
nárok, mint amilyenek =- Pataki Cora mellett — Révai Gabriella -és 
Krom.bholz Károly is voltak, nem a zeneiskolában tanítottak, hanem ott-
hon tartottak privátórákat. S ahogyan a zeneiskola diákjai a zeneiskolá-
ban koncerteztek, úgy ezek a priváttanárok is megrendezték növendé-
keik hangversenyeit a városi színházban. Nem egy méltatás jelent meg 
akkoriban ezekr ől az érdekes növendékhangversenyekr ő l: 

A. SZUBOTICAI ZONGORAMŰVÉSZEK TANÍTVÁNYAINAK VIZSGA-
HANGVERSENYE 

„Az iskolaév befejeztével vizsgahangversenyt tartottak. a zenede nö-
vendékei mellett a szuboticai zongoram űvészek tanítványai is. Pataki. Cora, 
Sćh. Révai Gabriella és Krombholz Károly növendékei záróhangverse-
nyükön tanáraik pedagógiai képességeir ől tettek tanúságot. 

Időrendben Pataki Cora növendékeinek koncertje volt az els ő. A 
kis zongoristák nagy felkészültséggel léptek a nyilvánosság elé. Mind 
tiszta 'stílusban játszik. Az el őadott számok azt mutatják, hogy a m ű-
vésznő  nemcsak arra törekedett, hogy tanítványai szabályosan, zökken ő  
nélkül eljátsszák vizsgadarabjukat, hanem a fiatal növendékeket igyeke-
zett bevezetni a kompozíciók mélységeibe és úgy, hogy a vizsgázók leg-
többje bele is élte magát a zenébe és így érzékeltetni tudta annak bels ő  
szépségeit .. 

Mind a három hangversenyt a szül őkön, az iskolatársakon és a ro-
konságon kívül jelentékeny számú m űértő  közönség is meghallgatta, ami 
szintén azt bizonyítja, hogy a szuboticai zongoram űvészek figyelemre 
és elismerésre méltó pedagógiai munkásságot fejtenek ki." (Napló, 1936. 
június 9.) 

E szabadkai vizsgahangversenyek mellett Pataki Cora Belgrádba is 
elvitte tanítványait, ahol azok a Stevan Mokranjac Állami Zeneiskolában 
hivatalosan is sikerrel letették a vizsgát. 
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• Szóló« és kamarakoncertek, a Belgrádi és a Zágrábi. Rádióban való 
fellépések, irodalmi esteken és más el őadásokon való közreműködés;  s 
mindemellett lelkiismeretes és eredményes pedagógiai munka tanúskod-
nak Pataki Corának, a fital m űvésznőnek rendkívül gazdag és szerte-
ágazó, sokoldalú zenei munkásságáról. Minden föllépése valódi ünnepet 
jelentett a közönség számára. Idézzünk még egy kritikát m űvészi pálya-
futásának ebb ől az időszakából: 

„ ... a szuboticai filharmonikusok a nagy próbát a m űsor második 
számával, Liszt Esz-dur zongoraversenyével tették le. Pataki. Cora, ez -  a 
messze Szubotica. határain túl is elismert nagy zongoram űvésznő  ját-
szotta finoman, tökéletes átérzéssel, nagyszer ű  zenei egyéniségének tel-
jes érzékeltetésével ... Pataki Cora kivételes m űvészete, csodálatos tech-
nikája és bámulatosan igazodó zenei intellektusa a zenekarral való együtt-
működésben igazi művészi élvezetet adott." (-sk-. Napló, 1936. december 16.) 

1938-ban Pataki Cora férjhez megy dr. Milkó Aurél neves szabadkai 
orvoshoz, a kiváló szív- és tüd őspecialistához. A következ ő  évben meg-
születik leányuk ;  Mária, aki két évtizeddel kés őbb — gordonkamű-
vésznő  lesz. Kisebbik leányuk, az 1944-ben született Veronika, nem ment 
zenei pályára, de olyan tudományág m űvelését választotta hivatásul, amely-
nek sok rokonsága van a zenével: a nyelvészetet. 

A háború kitörése megszakította Milko Cora m űvészi pályafutását 
és családi boldogságát is. A megszállás ideje alatt teljesen visszavonult 
a nyilvános szereplést ől. 1944-ben a nácik elhurcolták dr. Milkót. Milko 
Cora ekkor Győrbe utazik, hogy hamis okmányokkal megmentse férjét. 
Az úton átéli Budapest és Gy őr bombázását. Férje életét sikerül meg-
mentenie, de nem sikerül kiszabadítania a deportációból. Gy őrbő l. Maut-
hausenbe viszik dr. Milkót, ahonnan nemsokára halálhíre érkezik.  De 
felesége nem veszti el a visszatérésébe vetett hitét. S bár tanítványai-
nak a száma lényegesen megcsappant, továbbra, is tanít és eltartja, •csa-
ládját a legnehezebb háborús körülmények között. Segítséget nyújt ba-
rátnőinek is, akik a -háború vége felé súlyos betegen érkeznek haza a 
deportációból: otthonába fogadja és ápolja őket, s róluk is gondoskodik. 
Végre, 1945 augusztusában férje is hazatér. 

1945-ben, a felszabadult Jugoszláviában Milkó Cora m űvészi tevé-
kenységének második korszaka. kezd ődik. S ez a második, boldogabb kor-
szak nemcsak a korábbi évek aktivitásának ágazatait, a koncertozást és 
a pedagógiai munkát tartalmazza, hanem újfajta eredményekben is b ő-
velkedik. Ezek pedig a zenei szervez ő  sikerei: a zeneiskola és az egész 
város zenei életének szervez őjéé. 

—O- 

1.945. március 1-én Milkó Cora tanítani kezd a szabadkai zeneisko-
lában, amelynek els ő  igazgatója a felszabadulás után Željko Straka, kar-
mester, aki a filharmóniát is felújítja. De már a következ ő  évben, 1946. 
november 13-án a zeneiskola igazgatójává és a filharmónia elnökévé Mil-
kó Corát nevezik ki, aki ezután — egy kétéves (1954-1955) megszakítás-
sal —• két évtizedig áll a zeneiskola élén, egészen. 1966-ban történ ő  nyug-
díjazásáig. A. filharmónia elnökének tisztségét 1958-ig viselte. 1946-tól 1954-
ig a Szerbiai. Zeneművészek Szövetségének igazgatósági tagja is volt. 

• A legnehezebb körülmények között kezdte meg munkáját mint a 
szabadkai zeneiskola igazgatója, a háború befejezését követ ő  első , szű -
kös években.. Az iskolának nem. volt sem elegend ő  megfelelő  szakkádere, 
tanterme, hangszere. De hála Milkó Cora rendkívüli szervez ő  képességé-
nek, valamint odaadó, áldozatos erőfeszítéseinek a nehézségek leküzdé-
sében, amivel példaképül szolgált az iskola tanárai és növendékei számá-
ra is, a zeneiskola rövid id ő  alatt meger ősödött és idővel párját ritkító 
tekintélyt szerzett magának nemcsak Szabadkán, hanem „egész zenei . is-
kolarendszerünkben", ahogyan. azt Branko Dragutinovi ć , neves belgrádi 
zenekritikus kifejtette a szabadkai zeneiskolának egy növendékhangver-
senye kapcsán. (Politika, 1965. december 12.) 
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1948-ban az új tanterv alapján a zeneiskola szakiskola, lett. Bevezet-
ték az általános műveltségi tantárgyak oktatását, azonkívül a már koráb-
ban fennálló ének- és hangszertanszakok mellé megalakították az elmé-
leti tagozatot is, az elemi iskolai zenei nevelést el őadó tanerők képzésére, 
ami nemcsak az egész szabadkai járás káderszükségletének biztosítására, 
hanem azon túl is nagy jelent őségűvé vált. 

Milkó Corának sokrétű  igazgatói tevékenysége mellett mindig teljes 
osztálya volt zongoranövendékekb ől, akik közül később sokan kiváló mű-
vészek, illetve zenepedagógusok lettek. Ezenkívül tanügyi felügyel ő  volt 
más iskolák számára, a zongoraórákon kívül pedig a zongoratanítás mód-
szertanából is tartott előadásokat tanítványai, kollégái és más városok 
zongoratnárai számára is. A. tankönyv, amely el őadásaiból állt össze, ma 
is használatban van a szabadkai zeneiskolában és más szerbiai zeneisko-
lákban is. A zeneiskola múltjáról, valamint a város zenei életér ől írt cik-
kei többek között a szabadkai Rukovet folyóiratban jelentek meg. (Kora 
.Pataki-Milko: Devetdesetogodišnjica. Muzi čke škole, Rukovet, 1958. 11-12.) 

Igen komoly és eredményes szervez ői és pedagógiai munkája mel-
lett a koncertozásra is talált id őt, ugyanúgy, mint azel őtt: úgy is mint 
szólista, úgy is mint kamarazenész, úgy is mint kísér ő . Szabadkán kívül 
Belgrádban, Zágrábban, Ljubljanában, Szarajevóban, Újvidéken, Eszéken 
és más hazai városokban is fellépett, majd koncertezett külföldön is: Ma-
gyarországon, Csehszlovákiában és Romániában. Mint zenekari szólóm ű -
vész olyan kiváló karmesterek közrem űködésével lépett fel, mint Lazar 
Buta, Marijan Fajdiga, Dušan Skovran, Djura. Jakši ć , Lav Mirski, Boris 
Papandopulo, Eleazar de Karvaljo (Brazília). Számtalan fellépése volt- a 
Belgrádi, Zágrábi, Újvidéki, Eszéki és Pozsonyi Rádióban. Mint kamara-
művész olyan neves partnerekkel játszott, mint Ivan. Kinkava, Mirko Dor-
ner, Petar Toškov, Pap Lajos, Szegedi Sándor, Neufeld Andor (Svédország), 
mint kísérő  pedig többek között a következ ő  híres énekesek hangverse-
nyein működött közre: Vilma Nožini ć , Tomislav Neralić , Valerija. Hej-
balova, Anita Mezetova, Miroslav Čangalović , Lackó Mária (Magyaror-
szág). 1960-ban Bordás Lajossal, a szabadkai, zeneiskola m űvész-tanárával 
Milko Cora zongorakett őst alapított, amelynek az ezt követ ő  években 
számos nagy sikerű  fellépése volt több hazai és külföldi városban. 

A koncertezést Milko Cora a felszabadulás után azonnal újra meg-
kezdte. Az els ő  időben a sebesült katonák számára rendezett hangver-
senyeken lépett fel, majd különféle alkalmi el őadások és ünnepi akadé-
miák keretében. Azután csakhamar elindította kollégáinak közrem űkö-
désével a kamarakoncertek sorozatát, majd a filharmónia hangversenyeit 
is, amelyeken gyakran lépett fel mint szólista. Ezeket a koncerteket a 
szabadkai bemutató után sokszor megismételték hazánk más városai-
nak közönsége előtt is, Újvidéken, Belgrádban, Zágrábban stb. Kés őbb 
többször fellépett a Belgrádi Filharmónia, hangversenyein is, mint kama-
rajátékos és kísér ő  pedig az ország legkiválóbb m űvészeivel. 

. Koncertszámainak összeállításánál Milko Cora mindig a magas szín-
vonalú zenekultúra terjedését tartotta szem el őtt, valamint a nálunk még 
be nem mutatott értékes zenem űvek megismertetését a közönséggel. ágy 
például az ő  révén ismerkedett meg Jugoszlávia kultúrközpontjainak kö-
zönsége a modern zene olyan. renkívüli jelent őségű  műveivel, mint ami-
lyen Bartók H. Yceged ű- és zongoraszonáta és Szonáta két zongorára és 
ütőhangszerekre c. kompozíciója. És mind itthon, mind külföldön, gyak-
ran mutatta be els őként modern jugoszláv zeneszerz ők alkotásait, akik 
gyakran kérték • fel m űveik ősbemutatására, mint például többek között 
Petar Stojanovi ć, Petar Konjović , Stanojlo Raji čić , Bruno Bjelinski -és 
mások is. • 

- Nem könnyű  kiválasztani néhány jellemz ő  méltatást Milko Cora 
háború utáni.. koncertszerepléseinek illusztrálására. Számtalan emlékeze-
tes; jelentős .hangversenyt . tartott ;  és ahány fellépése volt, ugyanannyi di-
csérő  és lelkesült írás jelent meg róla. Mégis, lássunk néhány példát, 
először is arról, milyen volt hangversenyeinek a visszhangja az ország 
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fő: zenei centrumaiban. Íme egy idézet abból a kritikából, amely a Szabad-
kai Filharmónia 1950. február 8-i és 9-i belgrádi vendégszereplésér ől szól, 
Milan Asić , vezényletével és Milko Cora szólójátékával: 

„ ... Milkó Cora Liszt koncertjét technikailag biztosan és precízen 
játszotta, dinamikailag árnyaltan, érzéssel a zenei forma felépítése iránt 
és az újromantikus zenei tartalom átélésével." (B. Dragutinovi ć , Politika, 
1950. február 27.) 

Önálló hangversenye, amelyet 1953. március 5-én tartott Belgrádban, 
a következő  benyomásokat keltette: 

„Milkó Cora. szabadkai zongoraművésznő  önnálló hangversenyének 
műsorán Bach, Beethoven. és Chopin gondosan összeválogatott m űvei 
szerepeltek, tanúskodva a m űvésznő  szép ízléséről és a zene iránti komoly 
viszonyáról. A műsort tolmácsolva Milkó Cora reproduktív m űvészeté-
nek egész sor jellegzetességét mutatta, be. Legel őször is a szolidságot kell 
hangsúlyoznunk, amellyel a kottaszöveg interpretálását közelíti meg, biz-
tos technikájú ujjainak segítségével, amelyek a billenty űk fölött könnye-
dén siklanak és üde színezés ű  hangokat, plasztikus figurációkat formál-
nak, melegséggel és érzelmességgel keltve hatásos benyomásokat a hall-
gatóságnál ..." (Milex, Republika, 1953. március 10.) 

Milkó Cora. legszebb művészi produkciói közé tartozik Mozart D-moll 
zongoraversenye, amelyet Belgrádban is el őadott, a Djura Jakši ć  által. ve-
zényelt Belgrádi Filharmonikus Zenekar kíséretével. Err ől a fellépésről, 
többek között, a következ ő  sorok is tanúskodnak: 

„A. Mozart-zongoraverseny szólistája, Milkó Cora. zongoram űvésznő  
Szabadkáról, Mozart zenéjének akadémikus megértését mutatta, ezenkí-
vill szép billentést és szolíd technikát a futamokban ..." (D. Plavša, Bor-
ba, 1954. november 21.) 

Liszt Esz-dúr és Mozart D-moll zongoraversenye mellett a közönség 
élénk emlékezetében él Csajkovszki B-moll, valamint Rajič ić  III. A-moll 
zongoraversenyének fényes előadása is. Milkó Cora ezekkel a verseny-
művekkel is vendégszerepelt az ország több városában. Nézzük, hogyan 
írtak a lapok a szabadkai bemutatókról: 

„Rajič ić  háromtételes 	 koncertje zongorára és zenekarra 
kitűnő  alkalmat nyújtott Milkó Cora. számára, hogy csillogó zongorajá-
tékával újra bámulatba ejtse tisztel őinek nagyszámú. táborát ... Ennek 
a műnek az interpretálásában plasztikusan érvényesült a m űvésznő  szé-
les kifejezőskálája, valamint hangszerének szuverén, uralása mind a dina-
mika, mind pedig a ritmus tekintetében ... A zenekart Borislav Pašéan 
fiatal karmester vezényelte, akinek vezényl ő  pálcája mind szuggesztíveb-
bé válik ..." (Dr. H. R. Hrvatska rije č , 1952. január 16.) 

1955 őszén Szabadkán (kés őbb más városokban is) hatalmas sikere 
volt Milkó Corának Csajkovszkij B-moll zongoraversenyével: 

„Szubotica zenekedvel ői jól ismerik Milkó Cora pompás, kiegyen-
súlyozott, amellett poétikus, elmélyed ő  zongorajátékát. A Csajkovszki-kon-
cert bemutatója mégis szenzációt jelentett. Meglep ő , mennyire könnye-
dén, természetesen játszotta a férfier őt is próbára tev ő  nagy igényű  
zongoraszólamot. Ebben a versenym űben örökbecs ű  zenei tartalma mel-
lett felsorakoztatja Csajkovszi a zongora-technika összes rafinériáit. De 
a „nyaktörő" oktávmenetek, passzázsok Milkó Coránál szívekig ható mu-
zsikálással olvadnak össze ... Milkó Cora, Kobler karnagy és a zenekar 
a zongoraverseny III. tételének megismétlésével viszonozták a közönség 
tapsait." (R. 7 Nap, 1955. szetember 23.) 

A kamarazene területén ugyancsak felejthetetlen hangversenyek f ű-
ződnek Milkó Cora nevéhez. A Marko Stokanovi ć  gordonkaművésszel 1957 
decemberében Újvidéken megtartott kamaraestr ől Hranislav Djuri ć  töb-
bek között a következ őket írta: 

„Mint szólista Milkó Cora kifejezett zenekultúrával, csiszolt, briliáns 
technikával ;  dramatikai érzékkel és logikus dinamikával rendelkezik, ami-
vel fegyelemre méltó drámai hatást keltett (Chopin: Polonéz). Milkó Cora 
kísérete pedig irigylésre méltó m űvészi magasságot ért el, amely a szó-
listával egyenrangú játékot eredményez." (Dnevnik, 1957. december 26.) 
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Egy Zágrábban megtartott szólókoncertjér ől 1958-ban a következő  so-
rok jelentek meg: 

„Sajnálnunk kell, hogy nem jöttek el még többen a zongoramuzsika 
kedvelő i közül, hogy Milkó Corát hallják, akinek tehetsége semmivel sem 
marad el legkiválóbb zongoram űveszeink szintje mögött. Zenei frazírozá-
sa, precíz és differenciált billentése, valamint hangformálási érzéke, ezek 
azok az elemek, amelyeket tudatosan állít az architektonikus felépítés 
szolgálatába. A gradációk logikus el őkészítése váratlan fordulatok és vé-
letlen improvizációk nélkül bizonyos tárgyilagosságot kölcsönöz játéká-
nak. Ezért is hatott a Bach—Tausig D-moll toccata és fúga olyan erő tel-
jesen. (Zvuk, 1958. 19-20.) 

Az 1960. évtől kezdve egymást követik a lelkes méltatások a Milkó-
Bordás duó fellépéseiről, mind hazánkban, mind külföldön (Magyaror-
szág, Csehszlovákia, Románia): 

„A Milkó Cora—Bordás Lajos zongorakett ős hangversenye nagyon 
kellemes estet jelentett a számunkra. Mert az, amit ezen a esten nyújtot-
tak a szabadkai művészek a muzsikálás magas színvonalával, túlszárnyal-
ta. várakozásainkat. Saját szolid technikai tudásának és kifejezett muzi-
kalitásának a maga részével hozzájárulva ez a két m űvész egy rendkívüli 
összjátékú, ízléssel adagolt, nemes hangú és dinamikailag igen rugalmas, 
egységes előadó szervezetté forrt össze ... Élvezet volt hallani, hogyan 
szólaltatták meg a szabadkai m űvészek a rendkívüli Bartók-szonátát, 
amely művészi értékével uralta a hangverseny műsorát. Technikailag na-
gyon kidolgozottan, er őteljes ritmikai érveréssel és temperamentumos len-
dülettel alakították a. Bartók-szonáta acélosan szilárd formáját és felidéz-
ték érzelmi és gondolati tartalmát, amely a gyors tételekben ősi, ellen-
állhatatlan erő t sugároz, a lassúakban pedig csodálatos, mélabús elmé-
lyültségíj...." (M. R. Borba, 9. mart 1960.) 

Az 1966-67-es koncertszezonban Milkó Cora egy sorozat szonáta-
estet adott leányával, Milkó Mária gordonkam űvésznővel Jugoszlávia több 
városában. Mária a zágrábi zeneakadémián tett sikeres diplomavizsgája 
után Kölnbe ment tudását tökéletesíteni, ahol a kiváló gordonkam űvész 
és pedagógus, Gaspar Cassado tanítványa volt, azután pedig egy ideig a 
Siegerland zenekarral játszott mint szólista. Milkó Cora 1966-ban látogat-
ta meg először leányát Németországban, ekkor készítették el ő  a közös 
hangversenyeket a jugoszláviai turné számára, amir ől. a németországi 
Westfalenpost cikkírója is megemlékezett 1966. február 26-án megjelent 
írásában a következ ő  cím alatt: „Jugoszláv impressziók Hilchenbachban 
gyűjtve — Milkó Cora és Mária koncertturnéra készülnek." 

Ezen az igen sikeres hangversenykörúton Eszéken is tartottak egy 
szonátaestet, amir ől a következő  dicsérő  kritika is tanúskodik: 

„ ... a leghatásosabb élményt a fiatal m űvésznő  Dimitrije Sosztako-
vics szovjet zeneszerz ő  Op. 40-es gordonka- és zongoraszonátájával nyúj-
totta. Ebben a műben, mely tele van a legkülönfélébb zenei kontrasztok-
kal, a líraiságtól a dramatikáig, és a komoly mértéktartástól a féktelen 
komikáig és groteszkségig, Milkó Mária megtalálta azt a stílust, amely 
megfelel fejlődése jelenlegi pontjának .. Külön ki kell emelni Mária. édes-
anyjának, Milkó Cora ismeri: szabadkai zongoram űvésznőnek biztos, auto-
ritatív és elasztikus közrem űködését. akinek zongorakísérete ezen a kon-
certen egy magasabb szintre emelkedett." (Muzi čka omladina, 1967. január.) 

S végül idézzünk még egy méltatást a Milkó Cora—Bordás Lajos 
zongorakettős mind kedveltebbé váló fellépéseinek egyikér ől a hetvenes 
évekbő l: 

ÜNNEPI TALÁLKOZÁS 

A. szabadkai művészek Újvidéken megtartott koncertje kapcsán 
„Egészében értékelve a m űsor előadását, első  helyen említjük a Mil-

kó—Bordás zongorakett ős interpretációit, azét a kamaraegyüttesét, amely 
. éveken át tartó munkával sikeresen kialakította saját el őadó stílusát és 

affirmálódott a közéletben. Van igazság Djordje Saule kritikájának meg- 
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állapításában, amikor Milkó Cora és Bordás Lajos vendégszereplésével 
kapcsolatban a valamikori zeneszalonok atmoszféráját idézi, a kifinomult, 
diszkrét eleganciát, az arányérzéket és a kultivált ízlést értve ezalatt. A 
Milkó—Bordás duó játéka valóban rendelkezik mindezeknek a komponen-
seknek az összességével, s mindezek felett technikailag korrektül kidol-
gozott, találó stílusú interpretációik kivételes élményt jelentenek mint 
sajátságos ritkaság a koncertpódiumon, amelyen manapság csak elvétve 
szólaltatnak meg kétzongorás műveket ..." (Oskar Pandi, Dnevnik, 1973. 
december 5.) 

Milkó Cora művészi tevékenysége, odaadó, áldozatos munkája városa 
zenei. életének a fejlesztésén, valamint állandó, , jelent ős hozzájárulása 
hazánk általános zenekultúrájához, nem maradhatott sem észrevétlen, sem 
elismerés nélkül. 1950-ben koncerttevékenységéért megkapja a GIONSAPV 
díját.. 1953-ban. mint Vajdaság zenem űvészeinek képviselője a Jugoszláviai 
Zeneművészek Szövetsége II. kongresszusának delegációjában fogadta Ti-
to elnök a Beli. dvorban. 1959-ben megkapta a Szerbiai Zenem űvészek 
Szövetségének: Július 7. díját állandó és sikeres tevékenységéért és sokol-
dalú erőfeszítéseiért a zenekultúra szervezése terén. Szabadka. város Ok-
tóberi díját 1962-ben kapta meg, ugyanebben az évben pedagógiai tanácsos- 

is kinevezték. 1966-ban megválasztották a Szerbiai Zenem űvészek Szö-
vetségének tiszteletbeli tagjává. 1967-ben Aranykoszorús Munkaérdemrend-
del tüntették ki. 19-71-ben megválasztották a Jugoszláviai Zenem űvészek 
Szövetségének tiszteletbeli. tagjává. S mindemellett a díjak és kitüntetések 
mellett művészi, pedagógiai és szervez ői tevékenységének értékér ől és je-
lentőségéről tanúskodik a tény, hogy neve beivódott a zenét szeret ők 
tudatába hazánkban mindenütt, és sok helyen a határon túl is. Bárhol, 
ahol zenéről és Szabadkáról van szó, az els ő  név, amelyet említenek, 
Milkó Cora neve. 

Milkó Cora fogalommá tette a nevét, fogalommá; amely örökre ösz-
szekapcsolódott városának, Szabadkának zenetörténetével. 

MILKÓ PATAKI CORA ÉLETRAJZI ADATAI 

1908. dec. 9. Születik Zágrábban mint Pataki Károly vasúti f őmérnök gyermeke. 

1912 	 Édesapját Szabadkára helyezik. Szabadkára költözik a család. 

1914 	 Zongorát kezd tanulni a szabadkai zárdában. 

1917 	 Beíratják a városi zeneiskolába, ahol Lányi Ern ő  igazgatónak, a kiváló zene- 
szerzőnek, és pedagógusnak a tanítványa. lesz. 

1922 	 Megkezdi tanulmányait a budapesti Zeneakadémián Szendy Árpád hírneves 
zongoraművésznél, a művészeti tanszék vezet őjénél. Szendy halála után a buda 
pesti Fodor zeneiskolában folytatja tanulmányait Hanák Árpádnál. 

1927 	 Felveszik a zeneakadémiára. Senn Irénnek, a pedagógiai tanszék vezet őjének az 
osztályába. • 

1929 	 Anyagi okok miatt abbahagyja zeneakadémiai tanulmányait; hazatér Szabadkára 
és megkezdi művészi és pedagógiai pályafutását. 

1935 	 Kitűnő  eredményel diplomál zongorából a belgrádi Mokranjac konzervatórium- 
ban Ivan Brezovšek professzor osztályában. 

1936 	 Tudását tökéletesíti Zágrábban Svetislav Stan čić  híres zongorapedagógusnál, 
majd a budapesti zeneakadémián Weiner Leó neves zeneszerz őnél, a kamaraze-
ne tanáránál. 

1939 	 Mária leánya. születik (ma: gordonkaművésznő). 	• 

1941 	 A. megszállás idejére visszavonul a nyilvános szereplést ől. 

1944 	 Veronika leánya születik (ma: dipl. filológus). 

1945. márc. 1. A szabadkai zeneiskola tanára lesz. 

1946. nov. 13. A szabadkai zeneiskola igazgatójává és a filharmónia elnökévé nevezik ki. 

1946-1966 	A szabadkai zeneiskola igazgatója (kétéves megszakítással: 1954-1955). 
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1946-1958 	A Szabadkai Filharmónia elnöke. 

1946-1954 	A Jugoszláviai Zeneművészek Szövetségének igazgatósági tagja. 

1950 	Koncerttevékenységéért megkapja a GIONSAPV díját. 

1953 	Mint a vajdasági zenem űvészek képviselője a Jugoszláviai Zeneművészek Szö- 
vetsége II. kongresszusának küldöttségében fogadja Tito elnök a Beli dvorban. 

1959 	Megkapja a Szerbiai Zeneművészek Szövetségének Július 7. díját sikeres te- 
vékenységéért és sokoldalú er őfeszítéseiért a zenekultúra szervezése terén. 

1962 	Megkapja Szabadka város Októberi díját. Kinevezik pedagógiai tanácsossá. 

1966 	A Szerbiai Zeneművészek Szövetségének tiszteletbeli tagjává választják. 

1967 	Aranykoszorús munkaérdemrenddel tüntetik ki. 

1971 	Megválasztják a Jugoszláviai Zenem űvészek Szövetségének tiszteletbeli tagjává. 

IRODALOM 

Milko Kora: Autobiográfia. 1971, Kézirat. 
Branko Džodan: Pijanistkinja Kora Milko. Előadás az Újvidéki Rádióban, 1954. 
Jámbor László: Egy élet a zenem űvészet szolgálatában. Magyar Képes Újság, 1970. 

április 15. 

Molcer Mátyás: Hétköznapi koncert. Milkó Pataki Cora munkásságáról. 7 Nap, Szabadka, 
1973. április 13, 20, 27, május 4. 

Zenekritikák Milkó Pataki Cora hangversenyeir ől a következő  újságokban és folyóiratok-
ban: Jugoslovenski dnevnik; Bácsmegyei Napló, Szabadka; Hrvatski üst, Eszék; . Jugosloven-
ska zastava, Eszék; Svijet, Zágráb; Politika, Belgrád; Republika, Belgrád; Borba, Belgrád; 
Dnevnik, Újvidék; Hrvatska rije č , Szabaka; Zvuk, Belgrád; Westfalenpost, NSZK; Muzi čka 
omladina, Eszék; Magyar Szó, Újvidék; Suboti čke novine, Szabadka; 7 Nap, Szabadka. 
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A KÖNYV ÉS AZ OLVASÁS SZEREPE ÉS LEHET ŐSÉGEI 
AZ OKTATÁSTŐL AZ ÖNM ŰVELÉSIG 
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A SZABADKAI KÖNYVTÁRBAN 

Az oktatásnak-művelődésnek (éppúgy, mint bármely más emberi tevékeny-
ségnek) vannak jeles dátumai és halk, dolgos hétköznapjai. Egy törvény, 
egy új tanterv hatályba lépését méltán soroljuk a jeles események sorá-
ba, a törvény szavát azonban a hétköznapok teszik konvertibilissé. 

Az oktatás intézményessé válása óta, minden társadalmi rendszer 
sajátos igényeket támaszt az oktatással-neveléssel szemben. Társadalmunk-
nak az oktatással és neveléssel szemben támasztott igényei egyike (amely-
nek az ismeretek nyújtásával azonos jelent ősége van) a tudományos és 
kulturális értékek önálló elsajátításának megtanítása: a permanens ön-
művelésre való nevelés. 

Nem kétséges, hogy a tudományos és kulturális értékek legf őbb 
hordozója ma még — és nyilván sokáig így lesz —• az írott szó. Tisztában 
vagyunk-e a könyv jelent őségével? Ha igen, mit lehet, vagy még inkább: 
mit kell tennünk, hogy ez a mindenki számára hozzáférhet ő  ismeretforrás 
a legzsengébb kortól kezdve a megismerés eszközévé váljon? Hogyan vál-
hat az olvasás a személyiségformálódás legfogékonyabb szakaszában szo-
kássá, úgyhogy — az irodalmi olvasásigényen túl -- a kés őbbi folyamatos 
önképzésnek is nemcsak segítője, hanem állandó termőtalaja. legyen? Ezek 
a kérdések szerepeltek azon a kerekasztal-beszélgetésen, melyet a Szabad-
kai Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában jegyeztünk le. 

A beszélgetés részvev ő i: dr. Sátai Pál, a Szabadkai Pedagógiai Akádé-
mia tanára, dr. Horváth Mátyás, az Újvidéki Bölcsészeti Kar Magyar 
Tanszékének tanára, Josip Buljov čić  és Erdélyi László tanügyi tanácsosok, 
Vlada Vasković  pedagógus, Korponai Ibolya pszichológus, Kovács Eleo-
nóra és Szőke Ilona, a Jovan Jovanovi ć  Zmaj Általános Iskola tanítón ő i, 
valainint a Városi Könyvtár munkatársai és a gyermekkönyvtár könyv-
tárosai. 

Dr. Sátai Pál két szempontból közelítette meg a témát bevezet őjében: 
a könyv szerepe az oktatásban és a tanuló személyiségformálásában, va-
lamint a könyv szerepe és lehet őségei az önképzés rendszerében. 

„Sokan hirdetik -- mondta —, hogy a könyv, a bet ű  veszélybe került, 
helyükbe a modern tömegközlés eszközei lépnek; hogy az uniformizált 
képsorok az elszürkülés veszélyét hordozzák magukban; hogy a mai em-
ber nélkülözi az •olvasással járó sok-sok örömöt, fáradságot, alkotási 
lázat, teremtő  gondolatot stb. Ezekkel a gondolatokkal nem kívánok pole-
mizálni. És noha korainak tartom a vészharang kongatását, de az is igaz, 
hogy a veszély puszta megállapításával nem jutunk messzire, Mindeneset-
re: az anyagi fejl ődés, a műszaki, kommunikatív, szociális (els ősorban a 
családon belüli) változások jó néhány eddigi pedagógiai felfogást megkér-
dőjeleztek. Mégsem kellene azonban az egykori géprombolók nyomába 
lépve a modern tömegközlés eszközeivel szembefordulnunk: a könyvnek 
a tömegkommunikációs eszközök mellett is megfelel ő  szerep jut a kor-
szerű  élet feltételei közepette is. 

A felsorolt tények és tényez ők nem kell és nem szabad hogy veszé-
lyeztessék a könyv szerepét és a könyv által nyújtott örömöket. Persze, 
a könyvtárnak ma más a funkciója, mint harminc-negyven évvel ezel őtt. 
A rádió, televízió, film csak gazdagíthatják a könyv által nyújtott olvas-
mány. és esztétikai élményt — feltéve, ha sikerül őket megfelelő  módon 
beépíteni tanterveinkbe és óraterveinkbe, ha jól szervezzük az iskola és 
a könyvtár munkáját. Erre — ha el őbb nem —• akkor kell majd gondol-
nunk, amikor a jelenlegi tantervek és óratervek korrekciójára kerül sor. 

Sok szó hangzott el a tanulók túlterhelésér ől, a tehermentesítés szük-
ségességéről. Az új tantervek készítésénél sokat és szenvedélyesen vitat- 
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koztunk —• többek között erről a kérdésről is. Maga a probléma nem is 
olyan . egyszerű , mert nyilván nem arról van szó, hogy egyes anyagrészeket 
kidobjunk a tantervb ől; a korszerű  élet a múltbelinél sokkal több isme-
retet igényel —• a mi dolgozónk önigazgató is egyúttal —, nem lehet tehát 
cél az ismeretanyag csökkentése. A túlterhelés megszüntetésének útja az 
önképzés, az önképzésre való képesítés, ennek pedig a könyv az alapja. 
Itt éppúgy gondolok a tankönyvre, mint az ajánlott olvasmányokra, házi-
olvasmányokra és a könyvtárak állományára is. A jelenlegi tantervek és 
óratervek hibája éppen az (és azért merem nyíltan bírálni őket, mert 
készítésükben magam is részt vettem), hogy csak részben tartalmazzák 
az önművelés eszközeit és eljárásait. Csak az anyanyelv és 'az irodalom 
tanításában szorgalmazzuk a több könyvb ől való tanulást, minden máš 
tantárgynál megelégszünk až egykönyv űséggel mint az ismeretszerzés egyet-
len forrásával. Az olvasásra nevelés kizárólag szépirodalmi központú, čsak 
itt sikerült tanterveinkben megdönteni az egykönyv űség egyeduralmát, a 
többi tantárgynál az ajánlott irodalom —• a kiegészít ő  ismeretek szerzé-
sének lehetősége, ami a majdani önművelés csírája —. kimaradt. Pedig 
a fizikához vagy a földrajzhoz ragyogó kiegészít ő  irodalom lehetne Verne 
egyik-másik könyve, vagy a sci-fi művek stb. Iskoláinkban az olvasást és 
az olvasóvá nevelést a magyartanár feladatkörének tekintik —• jó, hogy 
az ő  feladata, de "nem jó, hogy csak az övé. Ezt ki kellene szélesíteni más 
tantárgyakra, más pedagógusokra is. 

Külön probléma, hogy tankönyveink alapos korszér űsítésre szorul-
nak — nem állítom, hogy rosszak, de a pedagógusok egy része nem is 
tudja őket megfelelően. használni. Láttam már olyat, hogy a pedagógus 
vezérkönyvként használja a tankönyvet — abból készül az órára. A tan- 
könyvre úgy kellene tekinteni, mint az önművelés vezérfonalára. Ehhez 
a tankönyvekkel kapcsolatos pedagógiai szemléletmód megváltoztatására 
is szükség volna: olyan tankönyvekre gondolok, melyek a tanulók önkép ,  
zési segédkönyveivé válhatnak tartalmazzák az ajánlott irodalom bib- 
liográfiáját, kiegészítő  ismereteket nyújtó olvasmányokra utalnak. Ilyen 
próbálkozásokkal már nálunk is találkozhattunk az újabb tankönyveknél, 
melyek már ezt a szemléletmódot sugallják: az ismereteket, melyeket a 
katedráról kap a tanuló, a könyvtárban való egyéni, önálló munkával egé-
szíti ki, problémásító és problémamegoldó útmutatásokat tartalmaz stb. 
Az ilyen tankönyv lehetne a tanulók önképzési segédkönyve és nem — 
mint jelenleg még sok helyen a pedagógusok módszertani vezérkönyve. 

Az ilyen tankönyvek az individualizálást is segíthetnék: a standard 
feladat ez és ez, külön szorgalmi feladat ez és ez, akit pedig „fel kell 
hoznom", az ezt és ezt a kiegészít ő  feladatot végzi el. A differenciált akta = 
tásnak ilyen tankönyv az alapja: nem lezárt ismeretanyagot közöl, hanem 
a búvárkodás, az egyéni ismeretszerzés útját nyitja meg. 

Szólni kell e helyen az olvasás, a könyv használatának technikájáról 
is. Az iskolarendszerű  oktatás első  éveiben az olvasás elsajátítása az 
egyik fő  cél. Sajnos, az olvasásfejlésztés is leggyakrabban elhalványul az 
általános iskola alsó osztályai után, a középiskolában, de f őleg az egye-
temeken pedig abbamarad. Az olvasással kapcsolatos vizsgálatok is els ő-
sorban az általános iskolai korosztályok olvasási érdekl ődését kutatják, 
ezért alig van adatunk arról, mi történik 14-15 éves életkor után. Ezzel 
kutatóink, pszichológusaink, tantágypedagógiánk egyel őre még adós maradt. 

Különösen ügyetlenek vagyunk az olvasmány hangulati és "érzelmi 
elemeinek kiaknázásában. A szövegek esztétikai, erkölcsi erényeit nem 
tudja a pedagógusok többsége feldolgozni: a racionális magra, a logikai 
feldolgozásra törekszenek, pedig az élmény nyújtásában az esztétikai és 
érzelmi elemnek óriási a szerepe. Ezzel jár együtt, hogy az olvasás tech-
nikájára kerül a hangsúly, a szép felfedezése pedig háttérbe szorul, vagy 
nincs is jelen. 

A szellemi munka technikája nem azonos az olvasás technikájával. 
Ez utóbbi csak eszköz égy sokkal .fontosabb cél felé vezet ő  úton; a gondo-
latok kibontakoztatása, az esztétikai élmény, az "esztétikai kategóriákba 
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való elmélyülés hiányzik. Ezt a szemléletet meg kell törni. Ebben pedig 
a korszerű  segédeszközök (hangosítás, dia- vagy mozgófilm stb.) jó szol-
gálatot tehetnek. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy az oktatásban az egyéni memó-
ria fejlesztésére törekszünk:. minél több ismeret átadására, ahelyett, hogy 
a lexikonok, enciklopédiák, szótárak és, más ismerethordozók használatá-
ra tanítanánk meg a tanulókat. Pedig ez volna a lényege a tehermenté-
sítésnek! Éveken át mondogattuk, hogy egy anyanyelvi órát a könyvtár-
ban is meg lehet szervezni. Mikor aztán elmentem egy ilyen órára, rá 
kellett jönnöm, hogy csak a színhely változott; az óra felépítése, az alkal-
mazott módszerek semmiben sem különböztek a klasszikus tantermi taní-
tástól. Nem elég csak bevinni a 'gyermeket a könyvtárba. A pedagógus-
nak — és nemcsak a magyartanárnak, hanem a fizikusnak, biológusnak 
és a többieknek is —• úgy kell megszerveznie az órát, hogy a könyvtárban 
felihálmozott ismeretanyagot (az emberiség kollektív memórianyagát) gya-
korlatilag építse be a tanítás-tanulás folyamatába. Itt els ősorban a lexi-
konok, enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek, könyvtári jelzésrendszerek 
használatára gondolok. Helyet kell kapnia a tananyagban —ebben a pilla-
natban nem térnék ki arra, hogy melyik szinten — a könyvtárismeret-
nek is: a 'könyvvel, a könyv típusaival, katalógusokkal, bibliográfiákkal 
való megismerkedésnek, a tankönyvek, kézikönyvek használatának stb. 

Az olvasóvá nevelés problémakörébe tartozik és az eddiginél sokkal 
több gondot igényel a jegyzetkészítés megtanítása. A fejezetekre bontás, 
címek alcímek, lényegkierimelés a jegyzetelésnek olyan elemei, melyek az 
önképzésben nélkülözhetetlenek." 

Dr. Horváth Mátyás: 
„Ha, a pártkongresszus határozataiból indulunk ki, melyekben a . tár-

sadalmi. elvárások nyilvánulnak meg, nem nehéz felismerni, .hogy. olyan 
készségek kialakítására kell törekednünk, melyek az egyént képessé te-
szik egész élete folyamán, meghatározott id őközönként bekapcsolódni a 
szervezett oktatásba, vagy az egyéni önm űvelés folyamán eljutni. a, szük-
séges műszaki, tudományos vagy művelődési javakhoz. Az ehhez szüksé-
ges alapkészségek egyike az olvasási készség. Az iskolai oktatás f ő  fela-
datát abban látom, hogy képessé tegye a tanulót arra, hogy már általá-
nos ;  még inkább középiskolás korában de később is, egész élete folyamán 
önállóan használni tudja a könyvet. 

:Csak az iskolai olvasástanítástól nem: várható, hogy a gyerekek jó 
olvasóvá. váljanak. Márpedig és itt csatlakozom Sátai kollegám megál-
lapításához — az iskolai oktatásban a memorizáláson van a hangsúly,, a 
tananyag passzív : befogadásán. Nagyon. ide vágnak . a Nobel-díjas Szerit- 
györgyi Albert szavai: az emberi agy nem arra való, hogy ismeretek memo-
rizálásával terheljük. Az információk a könyvekben vannak. A gyerek 
tanulja meg, mit hol, melyik könyvben találhat meg, agyát pedig hasz-
nálja hasznosabb dolgokra:. fogalomalkotásra,: az elvont összefüggésék 
felfedezésére. Tehát az egész nevel ő-oktató tevékenység irányultságán  kell 
változtatni: á tanuló aktív részese legyen az ismeretek feldolgozásának, '4 
fogalmak kialakításának és mentesítsük' tudatát a memóriahalmázoktól: 

Ezzel szoro san összefügg a korszer ű  műveltségi eszmény is: 'az-e 
csak a jó olvasó, a művelt ember;  aki 'a szépirodalmi m űveket szeréti 
és olvassa, vagy ide sorolható az is; aki az ismeretterjeszt ő  irodalmat 
olvassa. Én csaknem ötszáz :alsó osztályos tanulóból álló : populáción vé-
geztem vizsgálatot és ebb ől kitűnt, hogy a gyermekek ezeket is éppúgy 
szeretik . -- nem lapozgatni, hanem . olvasni. — , mint a szépirodalmi mű-
veket.: Ellenben éppen a tudományos ismeretterjeszt ő  irodalom iránti igé-
nyét. csak hézagosan tudjá kielégíteni, mert az el őbb említett korszerű  
műveltségi eszmény nem, valósulhat meg sem az iskolai sem a közkönyv- 
tárban. 

Mi, itt Szabadkán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy 
viszonylag jól 'működő  . gyérmekkönyvtárunk van; mely =- ha kis pél-
dányszámban is --, sok isrüerétterjészt ő  művet is tartalmaz: Sajnos; is ,  
kólókönyvtárainkban ezek' ritkábbak» mint a felfér' holló .: Tápásztalátairn 
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azt bizonyítják (heteket töltöttem itt), hogy a könyvtárosok nagy gond-
dal foglalkoznak a fiatal olvasókkal; itt tényleg olvasószolgálat van —
népszerűsítik a könyvet, mesedélutánokon, filmvetítéseken foglalkoznak 
olvasóikkal .. Igaz, a diafilm nem irodalom ,de népszer űsítője lehet an-
nak az irodalomnak, amelyre vonatkozik. Az általános iskolákból cso-
portosan is jönnek ide a gyerekek, tanítójuk vezetésével. Ezek rendre 
alsós osztályok, melyek tanulói látható érdekl ődéssel fordulnak a könyv 
felé. Vajon ez az érdekl ődés megmarad-e a fels ő  tagozaton is? Egy má-
sik —• egészében még nem feldolgozott vizsgálatom eredményeib ő l 
arra lehet következtetni, hogy az olvasási igény elsorvad akkor, amikor 
a szépirodalom kötelez ő  penzummá válik ... A háziolvasmány következ-
ménye: beszámoló, lecke, ellenőrzés, osztályzat. Ez veszélyes tendencia! 

A vizsgálatból származó jelzések komoly forrást jelenthetnek an-
nak, eldöntéséhez, hogyan korszer űsítsük a felső  tagozatos vagy közép-
iskolai irodalmi nevelést. Nyilvánvaló, hogy csak a kutatások által nyúj-
tott adatok és tények birtokában tudunk a kérdéshez nyúlni és változtatni 
a jelenlegi állapoton." 

Erdélyi László: 

„Folytatnám ezt a gondolatot, de egyes részleteivel szembe kell száll-
nom. Bizonyos dolgokat helyükre kellene már rakni: els ősorban azt, 
hogy az irodalmi nevelés ne legyen tantárgy, hanem nevelési terület. Ha 
csak azt el tudnánk érni az iskolában, hogy az olvasás a gyermek szük-
ségletévé váljék, akkor mindent elértünk. De hogy szeresse meg a köny-
vet? Ha nemcsak olvassa, hanem átérzi: hallja a madárdalt, látja a szí-
neket, érzi az illatokat. Csak ha az olvasás élménnyé válik, akkor tudja 
a könyv teljes egészében betölteni. funkcióját. Sajnos, gyakran informá-
ciók tárát látjuk a könyvben, pedig nem az értelmi szerepe a legfon-
tosabb. 

Hogyan fejlesztheti a könyv a gyermek képzel őerejét, hogyan .gaz-
dagítja, lelki világát, hogyan kelthet érzelmeket, ha az ismeretnyújtás 
(bármennyire fontos, de nem egyetlén) szerepét szánjuk neki?! Ez a 
könyv iránti érdekl ődés elszürküléséhez vezet. 

Ha egy könyv elolvasása után nem érezzük magunkat másnak: több-
nek, értékesebbnek, akkor nem sok értelme volt elolvasni. Ha az olva-
sás célja, a beszámoló, akkor célt tévesztett az egész. A könyvnek értel-
mileg, de ugyanígy érzelmileg is gazdagítania kell az olvasót. Itt kell 
nekünk megnyernünk a csatát!" 

Josip Buljovčić : 

„Az olvasás szokássá nevelésével kapcsolatban megint csak egy No-
bel-díjas, a mi Ivo Andrićunk szavai jutnak eszembe, amit húszegynéhány 
évvel ezelő tt hallottam, mikor hozzánk, egyetemistákhoz beszélt: »Sokat 
jártam városi és falusi otthonokban —• mondta. — Ami felt űnt ezekben, 
az, hogy sokfelé éppen az az ágyfeletti lámpa hiányzik, melynek az esti 
olvasásnál volna szerepe ...« Ezzel kapcsolatban azóta sokszor elt űnőd-
tem: mi gyakorta hangoztatjuk, hogy a könyvre mindenkinek szüksége 
van, mégis a környezet mintha nem sugallná elég határozottan, elég 
hatásosan a könyvvel való barátkozást. Mert ha, az iskolát és a családi 
otthont vizsgáljuk — ez az a két intézmény, ahonnan a gyermek az 
olvasás szokását magával viszi (vagy nem viszi) —, azt látjuk, hogy a 
szülői házban, ha meg is van a lehet őség, általában nincs serkentés, az 
iskolában pedig a könyvtárak általában szegényesek, s ő t visszataszítóak, 
könyvállományuk elavult, elhasználódott, a könyvek nem esztétikusak, 
nem. vonzóak. Melyik iskolának van olvasóterme legalább egy meghitt 
zug, ahol a gyermek átadhatná magát az olvasás örömének? Ilyesmire 
gondolok, mint ez az olvasóterem. (A. beszélgetés színhelye a Városi könyv-
tár gyermekosztályának olvasóterme — a szerk. megjegyzése.) Mert ez 
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valóban szép, meghitt, de távol van; márpedig a könyvnek a gyermek 
keze ügyében kell lennie. A mi könyvtáraink a kialakult olvasóhoz van-
nak méretezve, nem ahhoz, akib ől ezután lesz — ha lesz — olvasó. 

És még egy sajnálatos tény: évtizedekkel ezel őtt, amikor jóval sze-
gényebbek voltunk, tellett arra, hogy a tanév végén ne fukarkodjunk 
az ajándék- és jutalomkönyvekkel, ma pedig a korszer ű  szocialista is-
kolák előre meghatározott kulcs szerint, minden évben x számú jutalom-
könyvet adnak a legjobb tanulóknak. Az oklevelekb ől már kiállításokat 
tudunk rendezni, de az igazi útravalóval, a könyvvel adósok maradunk. 
Ezen változtatni kellene, még azon az áron is, hogy az ingyenes tan-
könyvek biztosításával kapcsolatos álláspontunkat felülbíráljuk. Mert a 
könyvajándékban nem a könyvek tényleges értéke a legfontosabb, ha-
nem az az  érzelmi szál, mely a gyermeket a könyvhöz köti és amely 
a későbbi könyv- és olvasásélmények egyik meghatározója lehet. 

A könyv hozzáférhet őségével is baj van, noha mind több a kiadó 
és mind több a könyv. Ilyen példányszámok mellett viszont nem ju-
tunk messzire. Mégis, ha arra gondolok, hogy például a szerbhorvát—ma-
gyar szótár (ami kétnyelv ű  gyakorlatunkban semmivel sem pótolható) 
2000 példányban jelent meg és ma, évekkel kiadása után még mindig 
kapható, lesujtó következtetésekhez jutunk." 

Vlada Vasković : 

„Az olvasóvá nevelésért vívott csatát a gyermekkorban veszítjük el. 
Hiába hirdetjük: A könyv a legjobb barát, A tudományt keresd a köny-
vékben! — nem elég csak hirdetni; tenni is kell valamit — a legfiatalabb 
kortól kezdődően, már az óvodában. Nincs az emberi m űveltségnek még 
egy területe, amely annyira alkalmas volna a sokféle érdekl ődés kielégí-
tésére, mint a könyv. Els ősorban a jövő  pedagógusait kellene a könyv 
használatára, szeretetére, a könyvtári munkában, a könyv használatában 
való jártasságra nevelni." 

Korponai Ibolya: 

„Erdélyi kolléga szavai csengnek még mindig a fülemben, az ér-
zelmi tónus, az olvasmány érzelmi megközelítésével kapcsolatban. Sok 
szempontból közeledtünk ma már a könyvhöz, én ismét visszatérek az 
érzelmi szemponthoz, mert a személyiség formálásában a könyv által 
kiváltható hatások közül talán ez a legjelent ősebb. 

Arra, hogy az ember kiszélesítse világterét — még a modern tö-
megközlési eszközök nyújtotta lehet őségeket is figyelembe véve —, a 
leghatékonyabb eszköz ma is a könyv. A leírt gondolatok, a kristálytiszta 
szóban megfogalmazott érzelmek tudnak csak a könyv által minden em-
berhez eljutni. 

A könyv személyiségformáló ereje els ősorban abban áll, hogy az 
érzelmekre tud hatni. Hogyan valósítja meg ezt a hatást? Minden em-
berben szunnyadnak gondolatok, vágyak, elképzelések, törekvések, me-
lyek  megvalósulásának az élet végessége, a tér korlátozottsága szab gá-
tat. Annak viszont nincs akadálya, hogy az ember a könyv alakjainak 
közvetítésével éljen át bizonyos helyzeteket. Nagyon fontos itt az ön-
ismeret fejlesztése is: amikor az ember a könyv lapjain megjelen ő  élet-
sorssal megismerkedik, alkalma nyílik az összehasonlításra, értékelésre, 
önmaga. felülbírálására. Az ember sokszor hiába keresi mindennapi mun-
kájában, baráti körében, szakmai vagy egyéb viták hevében egy olyan 
tónus, olyan emberi hangnem megütését, melyben ki tudná fejezni ön-
maga igényeit. A könyv viszont gyakran nyújt lehet őséget arra, hogy 
ilyen felismeréshez eljuthassunk. És ezek a felismerések teszik gazda-
gabbá az embert — amire Erdélyi kolléga utalt. 

Ez persze nem megy automatikusan: ahhoz, hogy egy szigorúan 
racionálisan gondolkodó fiatal érzelmileg felengedjen, meg kell terem-
teni már az iskolai órán (az irodalomórán éppúgy, mint más tantárgyak 
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óráin) a szabad, spontán örömélmény lehet őségét a könyvvel és a könyv 
tartalmával kapcsolatban. Itt az alapszabály: értsd és érezd úgy, ahogy 
rád hatott! A. belemagyarázás, az átmesélés helyett a spontán érzelmi 
reagálásra kell építenünk. 

De 	visszatérve a könyvnek az önm űvelésben szánt szerepére — 
beszélni kell az úgynevezett gyorsolvasásról is. Napjainkban olyan in-
formációmennyiséget kell feldolgozni, hogy ez csak sajátos olvasási tech-
nika mellett ígér eredményt. A gyorsolvasásnál a f ő  tennivaló a beszéd-
szervek különválasztása a gondolkodás folyamatától: beszédszerveink nem 
tudnak olyan gyorsak lenni, mint gondolataink. Természetesen a gyors-
olvasás csak eszköze az ismeretelsajátításnak, nem tekinthetjük hát cél-
nak.. A személyiségformálásban ugyanis, az olvasási élmény nyújtásában, 
az idő  nem mérce: néha perceket id őzünk el a könyv egy-egy részlete 
felett, egy szép gondolatot, egy különösen ízes félmondatot „ízlelgetve". 
Még sincs ellentmondás az elmondottak között, mert az eszközt mindig 
a célnak megfelelően választjuk meg. De hogy a célhoz eljuthassunk, 
feltétlenül —• méghozzá minél el őbb — találkoznunk kell a könyvvel." 

Dr. Horváth Mátyás: 

„Elnézem ezeket a könyveket. (A gyermekkönyvtárban rendszeresen 
rendeznek tematikus kiállításokat. A beszélgetés idején éppen az isme-
retterjeszt ő  művek kiállítását láthattuk -- a szerk. megjegyzése). Egy 
osztály természeti ismereti anyagának java részét úgy viszi közel a gyer-
mekekhez ez a sorozat, hogy a tanuló nem tudja olvasás közben, hogy 
ő  most tanul, méghozzá nem kisebb dolgot, mint a természet dialekti-
káját. És mivel itt nem szerepel a kényszer, a számonkérés veszélye, 
spontán érdeklődésének megfelel ően sokkal többet megtanul belőlük, 
mint egyébként. Hasonló szerepük van a történelmi regényeknek, me-
lyekből a gyermek nagyobb örömmel és nem kisebb eredménnyel tanulja 
a történelmet, mint történelemtanára magyarázatából, vagy az annál jó-
val szárazabb történelemkönyvb ől. De fel lehetne itt sorolni bármelyik 
tárgykört -- mindegyiknél van mihez nyúlni —, feltéve ha ezek a köny-
vek megvannak az iskolakönyvtárban, s ő t: ott vannak az osztály szabad-
polcán is. Elég, ha a pedagógus csak felkelti az érdekl ődést irántuk, meg-
mutat egy-két képet, esetleg felolvas egy részletet és a gyerek kényszer 
nélkül, boldogan viszi magával a könyvet. 

A tanulók érdeklődése bizonyos kor után kezd megoszlani; kialakul-
nak az érdeklődési körök. Az egykönyvűség alapvető  problémája éppen 
az, hogy ennek az egyéni érdekl ődésnek nem nyit teret. F ő  témánk a 
személyiség formálása. Az egykönyv-rendszer nem képes megválaszolni a 
gyermekben felmerül ő  kérdéseket; erre az irodalomban tud csak választ 
kapni, az irodalomban, mely —• sajnos sokszor — (térben is, átvitt ér-
telemben is) távol áll tőle." 

Szöllősy Vágó Vera: 

Tudomásul kell vennünk, hogy nincs annyi könyv és nincs ott, ahol 
szükség volna rá: Marad tehát a Városi Könyvtár könyvállománya, me-
lyet azonban a pedagógusok kevéssé ismernek. A könyvtáros feladata 
tehát, hogy különböző  módon a pedagógusok segítségére siessen. Egyik 
ilyen mód az ajánló bibliográfiák készítése tantárgyak, illetve tudomány-
ágak szerint. Ez például egy régebben készült bibliográfia, melyet még 
a kanizsai könyvtár állománya alapján készítettem, most készül a sza-
badkai könyvtár hasonló könyvállományát feldolgozó bibliográfia az alsó 
tagozatosok számára. Ezek rövid ismertet ők, melyek a pedagógust els ő -
sorban abban segítik, hogy a könyveket a megfelel ő  tananyagrésznél 
be tudja építeni a pedagógiai munkába. A bibliográfia mellett természe-
tesen szükség van a közvetlen kapcsolatra is: a tanárnak is meg kell 
ismernie a könyvet, a példányszámot stb. Ett ől függ ugyanis, hogy kinek 
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ajánlja feldolgozásra és hogyan (mindenki egyénileg, vagy csoportosan, 
esetleg differenciáltan — érdekl ődési szint szerint), így tudja megtervezni 
a pedagógiai igénybevételt. 

Természetesen nem elég csak a tanárral megteremteni a kapcso-
latot. A gyermeknek is meg kell ismerkednie ezzel a -- számára idegen 

környezettel, máskülönben hiába a legérdekesebb ajánlás is, kétséges, 
hogy legyűri-e félénkségét. Szó volt már arról, hogy az alsó tagozato-
kon folyamatosabb az olvasásra nevelés. A könyvtárral való kapcsolat-
tartásra is itt van példa: rendszeresen látogatnak ide. Miel őtt azonban 
hozzánk jönnének -- már els ő  osztályos korukban —, meg kellene is-
merkedniük az iskolakönyvtárral. Persze nem elég csak beiratkozni: ott-
hon is kell hogy érezzék magukat benne. Ne kerüljön sor arra, hogy a 
tanítónő  bevisz az osztályba 20-25 könyvet és azokat szétosztja .a ta-
nulók között — ez még nem könyvtár, nem a könyv szeretetére, nem az 
olvasásra nevelés. 

Az első  osztály vége felé (májusban—júniusban) kellene sort keríteni 
az első  csoportos könyvtárlátogatásra, hogy az újdonság erejével ható 
könyvtári könyvek vonzerejét kihasználva, az új olvasóknak a nyári szün-
időben is legyen hová fordulniuk. 

A könyvtárlátogatások tartalmi terve az alsó tagozatosok számára 
elkészült és a legutóbbi látogatásokat már e szerint bonyolítottuk le. 
A könyvtárlátogatások programja végigvezeti a gyermekeket a könyv-
táron, a könyv történetén, a kézikönyvek, szótárak, enciklopédiák hasz-
nálatán, hogy IV. osztályos korukig viszonylagos önállóságra tegyenek 
szert. 

Itt az alsó tagozatosokkal folyó munkáról volt szó. A könyvvel való 
barátkozást természetesen ki kell szélesíteni mindkét irányba. — az óvo-
dák felé éppúgy, mint a fels ő  tagozatok irányába. Az óvodás csoportok 
első  találkozásának a könyvvel a játékban él ő , életet játszó gyermekkor 
hangulatához kell alkalmazkodnia, a fels ő  tagozatosoknál viszont — a 
mindinkább differenciálódó érdekl ődésnek megfelel ően — a szakköri könyv-
tárlátogatások látszanak célravezet őnek." 

Kovács Eleonóra: 

„Mint gyakorló pedagógus (28 éve tanítok), én a konkrét lehet ősé-
geket nézem. Való igaz, hogy meghitt iskolakönyvtárakra lenne szükség, 
ahol a gyermek jól érezheti magát, ahová örömmel megy. Mert igaza 
van a kolléganőnek: a szekrényekbe zárt könyvek, melyekhez vagy hozzá 
lehet jutni, vagy sem — nem könyvtár. De ha csak ez van, akkor mi 
marad más hátra — hónom alá venni a könyveket és szétosztani az osz- ` 
tályban .. . 

A könyvtárlátogatások alkalmával a gyerekek, mintha a mesebeli 
kincsesbarlangba szabadulnának be, szinte egymás kezéb ől kapkodják ki 
a könyveket. Nagyon jellemz ő  egy tanulóm esete: az els ő  osztály végére 
alig tanulta meg a bet űket, olvasni meg éppenséggel nem tudott. A nyár 
végi pótoktatáson örömmel vegyes meglep ődéssel figyeltem fel, hogy meny-
nyit javult. Igen — válaszolta kérdésemre —, beiratkozott a Városi 
Könyvtárba és az egész nyarat könyvek társaságában töltötte. Nemcsak 
a rossz példa ragadós a jó is: az osztály olvasási láza akkora, hogy 
nem nehéz egy-egy pedagógiai fogással új lendületet adni az olvasáši 
kedvnek. És még ebben az osztályban is baj van a háziolvasmányokkal, 
melyek nem képesek felkelteni, még kevésbé fenntartani a gyermekek 
érdeklődését. 

De nemcsak pedagógus, hanem szül ő  is vagyok, saját gyermekeimen 
kísérhetem figyelemmel a serdül ők olvasási problémáit. A háziolvasmá-
nyok egy része annyira távol áll t őlük, hogy csak kényszerítéssel lehet 
elolvasásukra bírni őket." 
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Dr. Sátai Pál: 

„Nem lehet belenyugodni abba, hogy a fiatalok érdekl ődése diktálja 
az olvasmányválasztást. El kell őket juttatnunk Tolsztojig, Andri ćig, Jó-
kaiig —• olvassa a könnyű  műfajt, de ne rekedjen meg ennél. Sok nehéz 
szöveggel. találkozunk — főleg a középiskolában. Elképzelhetetlen pél-
dául, hogy Illyés Dózsa György beszéde a ceglédi piacon című  munkája 
élménnyé váljon a fiatalok számára, ha nem kalandozzák be a XV—XVI. 
század. történelmét. Persze, ugyanez fordítva is érvényes. Az irodalom 
sok tudományos ismeretanyagot kínál olvasmányos formában, vonzó ke-
retbe, a kaland izgalmába zárva. Tudnunk kell élni ezzel a lehet őséggel, 
mert csak ezen az úton juttathatjuk el a gyermeket az igazi örömhöz, 
mely több, mint a puszta anyagi jólét boldogsága. És vannak dolgok, 
ahol nincs helye a kompromisszumnak." 

Korponai Ibolya: 

„Az irodalom óriási táj, melybe mindegy, hogy melyik kapun ju-
tunk be: a cél a bejutás. Ha jelen pillanatban még nem fogékony Tolsz-
toj Anna Karenyinája iránt, fogékony lehet más m ű  iránt, mely olyan 
hangot üt meg lelki világában, amely majd legközelebb az Anna Karenyina 
iránt is fogékonnyá, teszi, és akkor majd visszatér hozzá. A pedagógus-
nak éreznie kell — és ezt a többség érzi is —, hogy a konkrét tanulói 
közösség milyen szinten képes befogadni a művet, milyen aspektusban 
kell megragadni, hogy élménnyé váljon." 

Kovács Eleonóra: 

„Vissza kell még egyszer térnem a háziolvasmányokra: már a ki-
vitelük, a külalakjuk annyira színtelen, semmitmondó, illusztráció nélkü-
liek, hogy —• ahelyett, hogy vonzanák — elriasztják a gyermeket az olva-
sástól. Hiába a jó szöveg, ha a betűk tömege agyonüti, az olvasási kedvet. 
A .másodikos gyermek még igényli az illusztrációt — nem véletlenül nép-
szerűek a képregények! Hiába a mese, a pedagógus igyekezete, ügyes-
kedése, ha maga a könyv nem vonzza a gyermekeket." 

Korponai Ibolya: 

„Az, hogy a gyermek igényli az illusztrációt, törvényszer ű  életkori 
sajátosság. Csak a konkréttól kiindulva lehet eljutni az absztraktig, már-
pedig a konkrét és az absztrakt között az illusztráció egyfajta. átmenet. 
És amennyire örvendetes, hogy mind több ilyen könyv jut a gyermekek 
kezébe, annyira baj; hogy nem minden gyermekeknek szánt könyv ilyen." 

Dr. Horváth Mátyás: 

„Az eddigi beszélgetésb ől az tűnik ki, hogy ki-ki érzi a problémát, 
látja a saját feladatait is. De van ennek a kérdésnek egy t őlünk füg-
getlen eleme is: a könyvet végs ő  soron az ára teszi többé vagy kevés-
bé hazzáférhet ővé. Ment ám kerüljön egy kép- vagy ponyvaregény 10 
dinárba és legyen minden trafikban kapható, de mellette legalább ugyan-
ilyen kivitelben és ugyanezen az áron álljon ott az a másik fajta könyv 
is, amelynek a sorsáról már két órája beszélünk! A. legfrissebb adat: 
a most megjelent Délszláv tündérmesék 750 dinárba. kerül. Ki fogja ezt 
megvenni? És nem ez az egyetlen ilyen árú kiadvány. A társadalomnak kell 
arról gondoskodnia, hogy a megfelel ő  könyv eljuthasson természetes ala-
nyához, a gyermekhez. Akkor majd a pedagógusoknak és a könyvtáro-
soknak nem lesz nehéz olvasóvá nevelni. A könyvet nem lehet csak áru-
cikként kezelni, mert missziója van!" 
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Szőke Ilona: 

„Visszatérek az egykönyv űség megtörésének problémájához, melyre 
gyakorlatomból tudnék példát idézni. 

A III. osztályos olvasókönyvhöz kiegészít őként néhány Fekete Ist-
ván-novellát dolgoztunk fel. A. gyermekek érdekl ődését olyan mértékben 
sikerült felkeltenem, hogy tovább kutattak Fekete István könyvei után 
és lelkendezve számoltak be élményeikr ő l. 

De nemcsak az anyanyelv tanításánál valósítható ez meg. Termé-
szeti ismeretekb ől az Ősz a határban témakörhöz sokat használtam a 
Búvár zsebkönyveket és a Bölcs bagoly sorozat egyes könyveit. Feladat-
ként azt kapták a gyerekek, hogy könyvekben (az ismeretterjeszt ő  mű -
vektől a lexikonokig) keressenek a témakörrel kapcsolatos adatokat. Az 
eredmény engem is meglepett: annyi mindent hoztak, és mind kapcsolat-
ban volt a témával. A 'könyveket néhány napig az iskolai könyvespolcon 
tartottuk, hogy akit érdekel, belelapozhasson. Mondhatom, hogy sokan 
forgatták is ezeket. Sokkal szerencsésebb lenne, ha az iskolakönyvtár ál-
lományára számíthatnánk, de mivel ott ilyen jelleg ű  művek nincsenek, 
kénytelen voltam ezt az utat választani. Az iskolák anyagi eszközeib ő l 
sajnos nem telik többre, mint azokra a szürke füzetecskékre ... " 

Josip Buljovč ić : 

„Az elhangzott megállapítások sajnos nemcsak az iskolai könyv-
tárakra vonatkoznak: Szabadka legsz űkebb központjában jártam nem-
régiben olyan tanteremben, mely sivárságával, visszataszító összképével, 
hámló falaival még a leghozzáért őbben felépített irodalmi óra élményét 
is tönkreteszi, ahol ilyen élmény ki sem alakulhat." 

Dr. Sátai Pál: 

„Az iskolaépítési normatívák tartalmaznak-e könyvtárat és olvasó-
termet?" 

Vlada Vasković : 

„A normatívák igen, de a gyakorlatban az olvasóterem fény űzésnek 
számít. Ha nehézségek adódnak az eszközök körül, ez marad ki els őnek. 
Ha pedig fel is épül ilyen helyiség, azt leggyakrabban más rendeltetés-
sel használják." 

Viktorija Cvenček: 

„Iskolakönyvtáraink valóban szegényesek 	ez az els ő  probléma. A 
második: ki dolgozik az iskolakönyvtárban? Legtöbbször az a pedagógus 
vagy több pedagógus, akinek nincs meg tantárgyából a megfelel ő  óra 
száma, sőt sokszor gyermekek, akik egyszer űen csak mechanikus munkát 
végeznek. Túl kellene már haladnunk azon a felfogáson, hogy könyvtá-
ros — főleg iskolai könyvtáros — lehet bárki, aki írni-olvasni tud. A 
könyvtári munka fogékonyságot és szakmai ismereteket igényel. Szak-
mai segítség nyújtására a Városi Könyvtárban megvan a lehet őség. Nem 
is itt van a probléma, hanem a könyvtári munkával kapcsolatos szem-
léletmóddal, melynek megváltoztatására volna els ősorban szükség. Mert 
nekünk ténylegesen nincsenek iskolakönyvtáraink; azok a helyiségek, ahol 
a könyveket tárolják, nem könyvtár és nem olvasóterem." 
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Liza Popić : 

„Cvenček kolléganő  nem említette a harmadik problémát: a város 
területén 60 000-re tehet ő  az iskolai könyvtárak állománya. Mennyire hoz-
záférhető  ez az állomány, ha tudjuk, hogy még a m űködő  iskolakönyv-
tárak is heti egy-két óra nyitvatartással dolgoznak, a munkát pedig gyak-
ran négy-öt ember osztja meg?! 

Már a hetvenes évek elején sok szó esett az iskolakönyvtárak rend-
szeres fejlesztésér ől. Bizonyos — igaz, nem túl nagy -- . eszközöket vá-
lasztottak is ki erre a célra. Nem tudom, mennyi könyv lett ebb ől, de 
biztos, hogy a kevés sincs kell ően kihasználva. Sokszor nem is az esz-
közökön múlik, hogy nem gyarapítják a könyvállományt, hanem azon, 
hogy nincs, aki a könyvvásárlási politikát vezesse, tervezze, javasolja. A 
meglevő  könyvállomány szinte kizárólag irodalomközpontú, a többi tan-
tárgy pedagógusainak nemigen van mihez nyúlniuk. Gyökeres változá-
soknak kell bekövetkezniük a felfogásban ahhoz, hogy ezt a gyakorlatot 
megváltoztathassuk. Nem kergetünk délibábot: a fél évszázaddal ezel őtt 
épült iskolákban ha van könyvtár, jó, ha nincs, bele kell tör ődnünk. De 
a most épült Novi Žednik-i iskolában kabinettípusú könyvtárat tervez-
tek! ... " 

Eddig a beszélgetés, mely problémákat vetett fel, gondolatokat in-
dított el, amelyek — remélhet őleg nem túl sokára — új megfogalma-
zásban kerülnek ismét napirendre, most már olyan fórumokon, ahol a 
megbeszélést határozathozatal követi majd. 

A beszélgetést vezette és lejegyezte: 
SZÖLL ŐSY VÁGÓ László 
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GELLÉR JÓZSA 

KÖZINTÉZMÉNYEINK KÖRNYEZETE 

Egy . város ökológiai környezetének vizsgálatakor —• kiváltképp e környe 
zetnek a testnevelési létesítmények elhelyezése tekintetében megnyilvá-
nuló jelentőségét elemezve — a vizsgálatnak ki kell terjednie az illet ő  
városi környezet természetes tényez őire és létrehozott feltételeire, miáltal 
a teljes ökológiai helyzetkép és egyes városrészek megfelel ő  adottságai 
alapján határozható meg jelent őségük . mind a meglev ő , mind pedig a 
jövőben építend ő  testnevelési létesítmények helyének meghatározásában. 
E helyütt a létrehozott feltételek érdekelnek bennünket, így Szabadka 
mint területi egység vizsgálatakor csak ezekkel foglalkozunk. 

A létrehozott feltételek vizsgálata kett ős megközelítést igényel: 
- a város kiépítettsége (az urbanizálódás foka); 

azok a létesítmények és egyéb tényez ők, melyek a város egészség-
ügyi-ökológiai környezetét károsítják. 

A város kiépítettsége (az urbanizálódás foka) 

Ha az urbanizálódás néz őpontjából vizsgáljuk Szabadka kiépített-
ségét, ezt csak a város fejl ődésének történelmi folyamatába helyezve te-
hetjük. Bizonyos meglevő  természeti adottságok mellett, gazdasági ere-
jének meghatározó feltétele a kulturális és politikai fejl ődés volt. Az ur-
bánus környezet életében így létrejött a természeti. és a technikai elemek 
hatásának szintézise. Kett őjük egymásra hatásának, kölcsönösségének si-
keres egybehangolása e város emberibb életterének létrehozását célozta. 

Kiindulópontként az urbanizálódás funkcionális folyamatainak köl-
csönhatását elemezve, meg kell vizsgálnunk egyes tevékenységeket, ezek 
területi elrendezését és hatásukat az urbánus környezetre. Els ődleges, má-
sodlagos és harmadlagos tevékenységekre bontásuk után megfigyelésük 
általában lehet ővé válik. 

Ismereteink szerint az urbánus környezetek fejl ődésében az iparoso-
dás teremti meg a legnagyobb változások feltételeit; ez történt Szabad-
kán is. Az iparosodás hozza magával a másodlagos és harmadlagos tevé-
kenységek fellendülését, ami visszahat az els ődleges tevékenységek fej-
lődésére is. Az urbanizálódás fokát legszembet űnőbben az ipar és a vele 
kapcsolatban álló gazdasági ágazatok (például az építészet) befolyásol-
ják. Az iparnak dönt ő  szerepe van a korszer ű  városiasodásra. Különböz ő  
gazdasági (és nem gazdasági) ágazatok gyors fellendülését teszi lehet ővé, 
meghatározva területi szóródásukat is, egészében a városi környezet mi-
nőségi fejlődését segítve el ő . 

Az urbanizálódás folyamatának funkcionális eleme mellett az ipar .a 
meghatározója az egész folyamat még két komponensének: a demográ-
fiai és a térbeli-fizikai elemeknek. 

Demográfiai vonatkozásait tekintve, és abból a tényb ől kiindulva, 
• hogy a lakosság falusi környezetb ől származik, a falu—város irányú 
migráció jelentősen hozzájárult a lakosság összetételének min őségi javu-
lásához. Esetenként . ez hátrányos is lehetett, mégis hosszabb id őn át 
és egészében szemlélve e változásokat —• a dinamikus mozgás Szabad-
kára és fejl ődésére pozitív hatással volt. Az iparosodás demográfiai ha-
tását illetően különösen a lakosság számbeli növekedése, területi elhe-
lyezkedése és életszínvonalának emelkedése jelent ős. 

A város fizikai szerkezetén észrevehet ő  a falusi hatás. Az épületek 
nagy többsége még ma is jellegzetes falusi stílusjegyeket visel: a házak 

60 



alakja, építési módja, igénybevételük (alaprajz, szerkezeti elemek, épít ő-
anyagok, telekrajz, úthálózat) falusi eredetet, illetve a falusi hagyományok 
még mindig jelent ős hatását bizonyítja. 

Az ipari tevékenység, más tevékenységekkel párosulva, meghatáro-
zója a város területi-fizikai fejl ődésének: kiépítésének és rendezésének. 

A funkcionális, demográfiai és területi-fizikai folyamatok kölcsön-
hatásában vizsgálva a jelent ősebb (gazdasági, társadalmi, de kiváltképp 
az ipari) létesítmények helyét, nyilvánvaló visszahatás állapítható meg. 
Ezeknek ugyanis dönt ő  szerepe van a várostér fizikai kialakulásában épp-
úgy, mint az ökológiai környezet min őségére. Konkréten: a testnevelési 
létesítmények helyének megválasztásában a gazdasági, társadalmi és ipari 
létesítmények meghatározó jelent őségűek. 

A harmadlagos tevékenységeknek nagy jelent ősége és különleges 
hatása van Szabadka urbánus fejlettségi fokára és a városi. környezet 
átlalános kiépítettségére. Ezek a tevékenységek már az ipari forradalom 
előtt a város fejl ődésének hordozói voltak, ez a szerepük a város éle-
tében ma még nagyobb jelent őségű . Az iparosítás és a város gyorsuló 
fejlődése serkentette a harmadlagos tevékenységek fejl ődését, amit csak 
fokozott a korszerű  közlekedés és szállítás. 

Minél nagyobb hatásúak ezek a tevékenységek az urbanizálódás 
funkcionális folyamatában, annál jelent ősebb (közvetlen és visszaható) 
szerephez jutnak a demográfiai és területi-fizikai folyamatokban is. Vár-
ható, hogy a városiasodás komponenseinek kölcsönhatásában, az el ő t-
tünk álló fejlődési szakaszban a harmadlagos tevékenységek még nagyobb 
jelentőségűvé válnak. Szabadka városiasodását illet ően megállapítható, 
hogy a rurális szakaszból az urbánusba való átmenet a XIX. század 
második felében következett be. Ezt két esemény határozta. meg: 

— a Szabadkát Fiuméval összeköt ő  vasútvonal és a vasúti közleke-
dési csomópont kiépítése, 

— az ipari forradalom. 
Ezek nyitják meg a város fejl ődésének urbánus szakaszát. 
Noha a város százalékarányban kifejezett kiépítettsége (kb. 15%) 

még mindig nem érte el a világvárosok mutatószámát, ez nem dönt ő  
jelentőségű , mivel a bácskai síkság elegend ő  teret, terjeszkedési lehet ő-
séget nyújtott, így a rendelkezésre álló terület sz űkreszabottsága nem 
korlátozta terjeszkedését. A város területének néps űrűsége — 88 813 lakost 
és 144,8 kmz-es területet véve alapul' — 613 lakos km 2-ként. 

A testnevelési létesítmények kiépítettsége tekintetében -- nemcsak 
Szabadka esetében jellemz ő  módon megállapítható, hogy a város fönn-
állása óta sohasem elégítette ki lakosságának ez irányú igényeit, nem 
tesz eleget ezeknek az igényeknek a fejl ődés jelenlegi szakaszában sem. 
Az is tény, hogy századunk kezdetéig nem is nyilvánult meg érdekl ődés 
a testnevelés iránt, ez csak századunk elején, még inkább az I. világhá-
ború után jelentkezik. Ezzel szemben fontos tudnunk, hogy testnevelési 
célokat szolgáló területek megfelel ő  biztosítására mind a mai napig nem 
került sor, egyrészt azért, mert még ma sem fogják fel sokan a test-
nevelés jelentőségét az ember egészséges fejl ődésében, másrészt pedig 
mert nem vált szokássá a testneveléssel való foglalkozás sem. 

A városi környezet egészségügyi-ökológiai feltételeit károsító létesítmények 
és egyéb tényez ők 

..A természetes vagy mesterségesen létrehozott környezet egészség-
ügyi-ökológiai feltételeinek • károsodása a leveg ő, a víz és a talaj szeny-
nyezettségén - keresztül mutatható ki. Legveszélyesebb amikor a szennye-
ződés összetetten jelentkezik. Szabadka környezetét a leveg ő  és a víz 
szennyeződése veszélyezteti. 

1. Szabadka község 1975: évi statisztikai évkönyve. 
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A- levegő, szennyez ődése 

A levegő  szennyeződésében —• egyéb tényez ők mellett —• a leggyako-
ribbak: az ipari létesítmények, a kazánházak-f űtőházak, a tűzhelyek és a 
közlekedési észközök. 

Az ipari létesítmények a termelés folyamatában felszabaduló-kelet-
kező  mérgező  gázok szabadba bocsátása útján szennyezik a leveg ő t. A 
szennyezés foká az illet ő  iparág technológiai folyamatától függ. Folyamat-
ban van az ún. melléktermékek vizsgálata, melyek szintén veszélyes le-
végőszennyezők lehetnek. 

A kazánházak, fűtőházak, tűzhelyek a fűtőanyag elégésekor keletkező  
gázokkal szennyezik a levegőt. A szennyezés foka az elégett fűtőanyag 
mennyiségével arányos. Szennyez ő  anyagok: a kéndioxid, szénmonoxid 
és különböző  nitrogén-oxidok, valamint az elégéskor felszabaduló egyéb 
égési melléktermékek. A. korom és a hamu szintén szennyez ő  anyagok. 

A közlekedési eszközök közvetlen leveg őszennyezők. Ide tartoznak 
az . összes bels ő  égésű  motorral hajtott járm űvek; ma még nem bizto-
sítható az üzemanyag tökéletes elégése. Legveszélyesebb a k őolajüzemű  
motorok által okozott szennyezés (nitroz gázok). A leveg ő  szennyezettségi 
fokát Szabadkán az egészségügyi , intézet méri. A leveg őszennyezés mé-
rése ülepítési (szedimentációs) módszerrel történik: a leveg őből lecsapó-
dott anyagok mérése és vegyi vizsgálata, továbbá a zaj- és szagártalom 
mérése útján. 

Az alábbi méréseket a város 20 különböz ő  pontján végezték, 1971. 
augusztus 1-t ől 1972. július 31-ig (egy év). A mérések alapján a lecsapó-
dott szennyező  anyag mennyisége a következ ő ; 

Legmagasabb maximális érték 	2085 mg m2/nap 
átlagos maximális érték 	 1079 mg m2/nap 
legalacsonyabb maximális érték 	337 mg m2/nap 

legmagasabb középérték 
átlagos középérték 
legalacsonyabb középérték 

legmagasabb minimális érték 
átlagos minimális érték 
legalacsonyabb minimális érték 

641 mg .m2/nap 
391 mg m2/nap 
177  mg m2/nap 

290 mg m2/nap 
183 mg m2/nap 
84 mg m2/nap 

Összehasonlítva a fenti eredményeket' a jugoszláv normatívumokkal, 
Szabadka levegője kifejezetten szennyezettnek min ősíthető . 	• 

Az említett normatívumok értékskálája a következ ő : 

Tiszta települések 
Kissé szennyezett település 
Közepesen szennyezett 
Jelentősen szennyezett 
Erősen szennyezett 
Túlszennyezett  

100 mg/m2  alatt '(naponta) 
200 mg/m2  alatt (naponta) 
300 mg/m2  alatt (naponta) 
500 mg/m2  alatt (naponta) 
700 mg/m2  alatt (naponta) 
700 mg/m' felett (naponta) 

Amennyiben a táblázat adataiból csak a lecsapódott szennyez ő  anyag 
átlagos értékeit vesszük tekintetbe, az egyévi szennyez ődés napi 'átlaga 
549 mg/m2, Szabadka tehát az er ősen szennyezett települések kategóriájá-
ba tartozik. A legmagasabb fokú levégőszennyezés középértékeit március-
ban, áprilisban, júniusban és augusztusban regisztrálták úgy t űnik, 
az időjárási viszonyok (csapadék) függvényeként. 

A mérések és az egészségvédelmi intézet elemzései alapján Szabadka 
területén három szennyezettségi zóna különböztethet ő  meg: 
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Az első  zóna 	melyben a levegő  szennyezettsége a legmagasabb 
fokú 	a következő  létesítmények környéke: távf ű tő  művek, vasútállo- 
más, Zorka, November 29. 

A második zóna közepes szennyezettség ű  és a következ ő  létesítmé-
nyek környékén húzódik: Fidelinka, žel jezni čar és a városi kórház. . 

A harmadik zóna levegőszennyezettsége a legalacsonyabb, a következ ő  
területekre terjed ki: Matko Vukovi ć  és Makszim Gorkij utca, Tomislav 
király és Szabadság tér, Május 15. utca 32. számú sarokháza és a felsorolt 
utcák környéke. 

A lecsapódott szennyez ő  anyagok mennyisége a leveg ő  tisztasági ér-
tékének megállapítására szolgál, de nem tájékoztat a vegyi szennyezés 
jellegéről. A város légterének vegyelemzése azt bizonyítja, hogy a leve-
gőben a megengedettnél magasabb a hamu, kátrány, vas, foszfor, kén-
dioxid, klór, szulfátok és szén mennyisége. 

A vegyelemzések tanúsága szerint a kéndioxiddal való szennyezés 
forrásai a Zorka, a Skrob, a távfűtő  művek és a Fidelinka. Kátránnyal 
szennyezett a November 29., a željezni čar, a Zorka, a városi kórház és 
a Május 15. utca környéke. A kátrány mint leveg őszennyező  anyag külö-
nösen azért veszélyes, mert a benne található benzopiren vegyületek rá-
kot előidéző  hatása bizonyított, éppen ezért a veszély fokáról szükségte-
len is beszélni. 

Legtöbb vasat a távfűtő  művek, a vasútállomás, a városi kórház, 
a Népszínház, a sétaerd ő, Karadjordje út és a Jovan Miki ć  utca kör-
nyékén mutattak ki a levegőben. Hamuval szennyezett különösen a táv-
fűtő  művek környékének levegője, kiváltképp novembert ől februárig, az 
intenzív fűtés idején. 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a leveg ő  szilárd anya-
gokkal való szennyezettsége az egész év folyamán magas. A vegyi szennye-
zettség szintje januárban és februárban, augusztusban és decemberben 
a legmagasabb. Ebben az id őjárási viszonyok is közrejátszanak: a leve-
gő  hőmérséklete, napsütéses napok; csapadék, az uralkodó szélirány és 
szélerősség, légmozgások, valamint a szennyezést el ő idéző . létesítmény 
fekvése és a szennyezés foka. 

Az elmondottakból következik, hogy Szabadka vegyileg jelent ősen 
szennyezett terület. Hogy a város leveg őjének szennyezettsége az ember 
egészségét veszélyezteti, arra nézve meggy őző  bizonyíték a légz őszervi meg-
betegedések száma (légcs őhurut, asztma, orr- és torokgyulladás), a szem 
kötőhártyájának gyulladása, újabban pedig az allergiás megbetegedések 
számszerű  növekedése. 

A zajártalom 

A zajártalom az utóbbi időben Szabadka urbánus környezetének 
jelentős  károsító tényez őjévé vált. Zajártalomnak tekintünk minden olyan 
hanghatást, mely károsan befolyásolja az ember testi és lelki állapotát, 
zavarja munkája elvégzésében, nyugtalanságot okoz, megzavarja pihené-
sét, károsítja általános egészségi állapotát. A zajártalom különösen egyes 
útkereszteződések és ipari létesítmények környékén, valamint a f ő  köz-
lekedési útvonalak mentén ölt veszélyes 'méreteket.' 

A szag mint környezeti ártalom 

A szagok — mint környezetszennyező  tényező  — Szabadka egyes 
városrészeinek leveg őjét károsítják, megbontva a környezet természetes 
egyensúlyát. 

2. Áttekintő  táblázatok Szabadk ő  légterének vegyi összetételéről a Szabadkai Egészségvédelmi 
Intézetben vannak. 	 • 
3 Az Egészségügyi Intézet idézett vizsgálata alapján. 
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A külső  környezetben a szagok gyakran a szerves anyagok bomlá-
sából származnak (szeméttelepek). A szennyezett víz is gyakran kellemet ,  
len szagú. Az ipari létesítmények java része -- a klasszikusnak mondható 
szennyező  anyagok mellett — kellemetlen szagokkal is károsítja. környe-
zetét. Ez főleg a vegyi és élelmiszeripari üzemekre vonatkozik. A tisz-
tító berendezések környéke is bűzt áraszt. A mozdonyok, közlekedési 
eszközök is lehetnek a b űz forrásai. 

Az ember szaglás útján érzékeli idegen tényez ő  jelenlétét, mely még 
abban az esetben is káros lehet, ha az érzékelt szag kellemes, mivel a 
szagok is válthatnak ki allergiás reakciót. Az észlelt szagok folyamato-
san ingerlik az embert. Szabadkán gyakran érezni kellemetlen szagokat 
a Zorka Vegyipari Gyár és a Pannónia. B őrgyár kedvezőtlen fekvése kö-
vetkeztében: a Zorka a város északi, a Pannónia, pedig déli részén van, 
így mind északi, mind déli széljárás esetén fennáll a veszély, hogy az 
említett üzemek által kibocsátott b űz a város levegőjét szennyezze. 

Az ember a szagokra élénken reagál: jelenlétük izgalmi állapotot 
idéz elő . A kellemetlen szagok különböző  módon hatnak az egészségre. 
Kóros reakciókat is figyeltek már meg, tehát indokolt volna a szagok 
vonatkozásában is — a többi környezetszennyez ő  anyaghoz hasonlóan — 
megfelelő  kritériumokat kidolgozni. A kellemetlen szagok fejfájást, ál-
matlanságot, lelki zavarokat okozhatnak, étvágytalanságot, émelygést, hány-
ingert, légzési zavarokat idézhetnek el ő , allergiás- tüneteket, asztmát vált-
hatnak ki. 

Fel kell itt még sorolni néhány jelenséget, melyek újabban az em-
beri környezetet károsítják: 

A VÁROSI KÖRNYEZET ESZTÉTIKAI KÁROSÍTÁSA 

A rosszul komponált urbánus egységek, a silány építészeti megfor-
málás, a berendezések, felszerelések, iparm űvészeti termékek torz for-
materve, a visszásan alkalmazott képz őművészeti elemek -- közvetlenül 
vagy közvetve mind környezetünk esztétikai romlásához vezetnek. Az em-
ber környezetének esztétikai károsodásában az elhanyagolt épülethomlok-
zatoknak, tet őknek és egyéb épületelemeknek is szerepük van. Ide kell 
sorolnunk az elhanyagolt, rendetlen kommunális létesítményeket is; a 
sáros vagy poros utcák, takarítatlan úttestek és járdák ezen túlmen ően 
még állandó fertőzés veszélyével is fenyegetnek. A figyelmetlenül és fele-
lőtlenül szertedobált hulladék, a kíméletlenül tönkretett _ pázsit nemcsak 
esztétikailag visszatetsz ő ; kezdetben csupán elvétve, kés őbb mind termé-
szetesebben gázolják, míg végül járm űvekkel is keresztülhajtanak rajta, 
ami teljes megsemmisítését okozza. 

Az emberben él a vágy, hogy kedvelt környezete, annak létesítmé-
nyei ne csak célszer űek, hanem dekoratívak is legyenek — feleljenek 
meg az adott környezet esztétikai igényeinek. Ellenkez ő  esetben a kör-
nyezeti károsodás az ember pszichikus folyamatait rontja, elfásultságot, 
kedvetlenséget vagy ingerlékenységet okoz, levertséghez és az alkotóte- 
vékenység csökkenéséhez vezet. 

A VIZEK SZENNYEZÉSE 

A város természetes vizeit az ipari szennyvizek és a háztartási szenny-
vizek károsítják. 

-- Ipari szenyvizek 
A város ipari létesítményei a következ őképpen csoportosíthatók: a) 
A város iparilétesítményei a következ őképpen csoportosíthatók: a) 

élelmiszeripar, b) elektro-és fémipar, c) vegyipar, d) textilipar, e) b őripar. 
Pár évvel ezelőttig mindezekre az volt a jellemző , hogy hulladék- 

vizüket bármi tisztítás nélkül vezették a. városi csatornahálózatba. Kivé- 
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telt csak az állategészségügyi intézet, a Pannónia B őrgyár és a November 
29. Húsárugyár képezett — ezek (ülepít őn keresztül) a várostól délre fekv ő  
természetes völgybe vezették szennyvizüket. 1975 óta -- amikor elkészült 
a Palicsi-tó központi szennyvíztisztító telepe — egyes ipartelepek már ki-
építették els ődleges szűrőberendezéseiket (November 29., Zorka, Metalija, 
tejüzem, keményítőgyár és mások). 

Minden iparágnak megvan a maga jellegzetes összetétel ű  szennyvize: 
Az élelmiszeripari munkaszervezetek --- Fidelinka, November 29., tej- 

üzem, Pionir, keményítőgyár és az állategészségügyi intézet szennyvizei 
zsírokat és különböz ő  eredetű  és összetételű  lebegő  anyagokat tartalmaz-
nak, illóolaj-tartalmuk megnövekedett. 

Az elektro- és fémipari üzemek (Sever, Partizan, Aurometal, Bratstvo 
Vagongyár) szennyvizeire a cianidok, króm és különféle olajok jelenléte 
a jellemző . 

A vegyipar (Zorka, Slavica) nagy mennyiség ű  szulfátvegyülettel, le-
begő  anyaggal, kalciummal, zsírokkal és olajokkal szenyezi a hulladék-
vizet, mely kikezdi a csatornahálózat betonfalát is. 

A textilipar (Március 8., Jovan Mikić , Mladost, Zora, Bačkaprodukt) 
szennyvizei főleg festékanyagokat tartalmaznak. 

A bőripari munkaszervezetek (Pannónia, Solid, Jugokoža) sóval, kal-
ciummal, krómmal, szulfátokkal, zsírokkal, olajokkal és lebeg ő  anyagok-
kal szennyezik a vizet. 

A felsorolt, erősen szennyezett ipari szennyvíz bármilyen kezelés 
vagy szűrés nélkül (kivéve az említett munkaszervezeteket, melyek ki-
építették szűrőberendezéseiket) ömlik a városi fő  gyűjtőcsatornába, mely 
nagyrészt nyitott, és ezen, valamint még néhány nyitott csatornán át jut 
el a várostól délre fekv ő  völgyön keresztül a Palicsi-tó szennyvíztisztító 
telepére. 

-- Háztartási szennyvizek 

A közcsatona-hálózat nem terjed ki a város egész területére, így a 
modern lakásépítés igényeit kielégítend ő , számtalan emészt őgödörrel old-
ják meg a szennyvízlevezetés problémáját, ami a talajvíz fokozott mérték ű  
elszennyeződéséhez vezet. Ehhez járul Szabadka sajátos talajösszetétele: 
a homokos talaj nagy felszívó képessége folytán állandó a kutak és talaj-
víz szennyeződésének veszélye. 

A háztartási szennyvíz nagy mosószertartalma következtében veszé- 
lyes talaj vízszennyező . 

KOMBINÁLT SZENNYEZÉS 

A város területén futó nyitott csatornák és gy űjtőcsatorna fedet-
len része a városi terület kombinált szennyezését idézik el ő . Tartalmuk 
erősen — gyakran mérgező  anyagokkal is — szennyezett, így a leveg ő  
szennyezése mellett különböz ő  fertőzések lehetséges forrásaivá is válhat. 

Hasonló, de még fokozottabb veszélyeket .rejt a várostól délre fekv ő  
völgy, ahová a fő  gyűjtőcsatorna szennyvizei ömlenek. Az oxigénszegény 
közegben végbemenő  bomlási folyamatok következményeként keletkez ő  
bűzös gázok (ammónia, kénhidrogén) déli széljárás esetén a város leve-
gőjét fertőzték. 

A víz szennyez ődését fokozzák a növényvéd ő  szerek, mű trágyák, 
mosószerek és egyéb vegyszerek. A mez őgazdasági munkaszervezetek és 
magántermelők is hozzájárulnak a víz szennyezéséhez: az istállók és ha-
sonló rendeltetés ű  létesítmények szennyvizét általában természetes le- 
folyókba és ezeken keresztül vagy közvetlenül a tavakba, vezetik. Veszé- 
lyes szennyezést idéznek el ő  az említett emészt őgödrök is, melyek száma 
a városi csatornahálózat kiépítetlensége miatt rohamosan n ő . Ezek köz- 
vetlenül szennyezik a talajt, a talajvizet, s őt még azokat a vízrétegeket 
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is veszélyeztetik, melyekb ől a városi vízvezeték-hálózat táplálkozik; az 
emésztőgödrök számának további növekedésével párhuzamosan n ő  a vá-
rosi vízvezeték szennyez ődésének veszélye is. 

A felsorolt körülmények közvetlen jelent őségűek a testnevelési léte-
sítmények helyének meghatározása szempontjából. 

Egészségügyi-ökológiai szempontból nyilván fontos volna megállapí-
tani, hogy a város mely részein és milyen számban fordulnak el ő  a 
levegő  vágy a víz szennyeződése által kiváltott megbetegedések. Ezek az 
adatok támpontul szolgálhatnának a város e szempontból végzend ő  sza-
nálását illetően. Sőt: az illetékes szervek így hasznos ismeretekhez jut-
nának a testnevelési objektum lehet ő  helyének megjelölése tekintetében. 

Ennek meghatározása szempontjából különösen azokat az ipari üze-
meket kell fontos tényez őnek tekinteni, melyek különböz ő  hatóanyagok-. 
kal, zajjal, egészségtelen szagokkal szennyezik környezetünket. Ezek kö-
zelében, de még t őlük viszonylagos távolságban sem volna szabad test-
nevelési létesítmény kialakítására gondolni. 

A környezeti feltételek elemzésének híján, a múltban végtelenül ba-
nális, ésszerűtlen módon a város peremén építették fel a sportlétesítmé-
nyeket, mivel ott —. úgymond. — senki sem zavarja majd a „nyugodt 
és egészséges testedzést". 

Az egyik ilyen —• jellegzetesen periférikus —• létesítmény az 1936-
ban épült városi stadion. Az akkori illetékesek, legjobb szándékuk elle-
nére sem vették figyelembe, hogy ez az egyébként jelent ős objektum a 
városi. szennyvíztároló közvetlen szomszédságába került. A nyitott gy űj-
tőcsatorna ma is a stadion t őszomszédságában — úgyszólván rajta ke-
resztül — halad. 

A másik, hasonlóan nem megfelel ő  hely a (szintén. 1936-ból származó) 
kisstadion, illetve a testnevelési otthon, a városközpontban. Építészeti-
leg, mind a kialakítása, mind pedig elhelyezése beleillik a városképbe, 
de mint testnevelési létesítményt nem lett volna szabad ide, a vasútállo-
más szomszédságába telepíteni, ahol a szilárd vagy folyékony üzemanyag-
meghajtású mozdonyok ma is nagy terület leveg őjét szennyezik. 

Hasonló példákra ma is bukkanhatunk, ha kisebb mértékben is, 
mivel ritkán épülnek sportobjektumok. Ez a tény pedig a testnevelési 
létesítmények fejlesztése jelenlegi szakaszának legjellemz őbb fogyatékos-
sága. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a károsított környezetben való 
tartózkodás az embert magát is károsítja. Az ember közvetlen kölcsön-
hatásban áll környezetével: csak olyan mértékben lehet egészséges, tiszta, 
szabad, amennyiben környezete is az. A szennyezett környezet az ott 
élők szégyene .. . 

Nagyon egyszerűen útját lehetne állni a további környezetszennye-
zésnek: aki a környezetet károsítja, kötelezni kellene arra, hogy helyre 
is állítsa azt. Ez egy módja lehetne az élet- és munkatér emberibbé té-
telének. 

Az ökológiai tényezők mindig összetetten jelentkeznék, kölcsönös 
összefüggésben állva határozzák meg egy-egy terület rendeltetését, funk-
cióját. A terület ökológiai vizsgálatával birtokába jutunk mindazoknak 
az adatoknak, melyek a jellemz ő  ökológiai tényezők rendszerezéséhez, 
osztályozásához és különböző  szempontú értékeléséhez szükségesek. A 
terület ökológiai felbecsülése viszont lehet ővé teszi a testnevelési objek-
tumok tervezésének folyamatában a megfelel ő  rendeltetésű  hely bizto-
sabb kijelölését. A helymeghatározás jelent ős eleme az ún. légköri nor-
matívum. Hasonló jellegük van a bio-ökológiai normatívumoknak (felté-
teleknek) is. 

A. testnevelési létesítmények min őségére hatással van a város nagy-
sága is mint ökológiai szempont, vagy mint egészségügyi-ökológiai di-
menzió. Itt az illet ő  objektum igénybevevőinek száma a lényeges elem. 
Minél magasabb urbanisztikai szerveződésű  és nagyobb a város, annál 
magasabbak a minőségi igények is. Tekintetbe kell még venni a létesít-
mény környezetének minőségét is: a levegő  és a víz szennyezettségének, 
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a környezeti zaj- és szagártalom 	mérések útján megállapított — fokát. 
A népsűrűség sem elvetend ő  szempont — amennyiben a létesítménynek 
nagyszámú lakos ilyen irányú igényét kell kielégítenie. 

Vitathatatlanul nagy szerephez jut a testnevelési objektum helyé-
nek meghatározásában az egységes városrendezési tervezés és a mindenre 
kiterjedő  városrendezési politika, mely a jobb életkörülmények biztosí-
tását célozza. A területi ökológiai problémák megoldásának a társadalmi-
-gazdasági és a városrendezési tervezés egységes rendszerében kell he-
lyet kapnia. A cél olyan területi és szervezési városmodell kialakítása, 
mely a környezet minimális károsítása mellett a városfejlesztés legked-
vezőbb feltételeit teremti meg. 

A testnevelési létesítmények általános társadalmi jelent őségűek. Ép-
pen ezért, olyan helyet érdemelnek, mely az egészség szempontjából a 
legmegfelelőbb. A legkedvezőbb várostérben a helyük, ahol a légkör leg-
egészségesebb, a környezet legtisztább, mert itt gyermekeknek és feln ő t-
teknek kell élniük, fejlődniük, egészségüket er ősíteniük. Ez pedig csak 
akkor lesz zavartalan, ha rendszeresen foglalkoznak testneveléssel. En-
nek viszont ökológiailag •egészséges környezetben kell folynia. A testne-
velési objektumokat tehát a városnak olyan részeire kell telepíteni, me-
lyek egészségügyi-ökológiai szempontból a legmagasabb érték űek és a 
legmegfelel őbb területi feltételekkel rendelkeznek. 

Következtetések 

A. testnevelési létesítmények helyét meghatározó tényez ők sorá-
ban kiemelt szerepe van a terület ökológiai tulajdonságainak, melyek az 
illető  környezet minőségével állnak kapcsolatban. Fontos a tervezés so-
rán ilyen szempontból is megvizsgálni a talaj, a leveg ő , a víz — a kör-
nyezet tulajdonságait. 

A bio-ökológiai szempontból kivizsgálatlan urbánus környezet — 
különböző  káros hatóanyagokkal való szennyez ődése következtében — 
veszélyessé válhat lakóira nézve, de kiváltképp azokra, akik fokozott testi 
tevékenységgel foglalkoznak. Tekintettel arra, hogy Szabadka urbánus 
környezete: leveg ője, talajvize szennyezett, területén nagyfokú a zaj- és 
szagártalom, a városképet esztétikai károsodás veszélyezteti, ez miel őbbi 
közbelépést sürget, hogy a város területén alkalmas, az ember mint pszi-
chofizikai lény számára megfefel ő  feltételeket teremthessünk. 

Megfelelő  intézkedésekre van szükség, hogy a város légterének 
szennyezettségét kiküszöbölhessük, helyre kell állítani a megrongált és 
tönkretett parkokat, pázsitokat, lezárni a nyitott szennyvízcsatornákat és 
feltölteni a város délkeleti részén fekv ő  mocsaras völgyet. 

Külön jelentőséget kell adni a testnevelési létesítmények fejlesz-
tésének időszerű  problémáit érintő  szakmai, fejlesztési és tudományos 
kutatómunkának. Szabadka urbánus környezetének állandó ökológiai el-
lenőrzésére van szükség -- tudományos módszerek és technikai eszközök 
alkalmazására — abból a célból, hogy az ember és környezete (a város 
kommunális és egészségügyi klímája) kölcsönösségének folyamatos egyen-
súlyát biztosítani lehessen. (Ki kell zárni minden szennyezést!) 

A megfontolatlan (ötletszerű) városrendezés minden káros követ-
kezményével: porral, füsttel, gázokkal szennyezett leveg őjével, zajos, bű-
zös, környezetével, nem megfelelő  megjelenési formáival, ízléstelen hom-
lokzataival, kellemetlen benyomást kelt ő  városképével és más 'környezeti 
ártalmaival úgyszólván kiirtja az ember zavartalan, egészséges életére 
oly fontos elemeket. Elengedhetetlenül szükség van arra, hogy a felso-
rolt károsító tényez őket a lehető  legkisebb mértékűre csökkentsük, ne-
hogy a városi élet és a várostér egyes elemei elsorvadjanak. 

Az egészséges ökológiai környezet minden szempontját tisztelet-
ben kell tartani a városrendezési tervek készítésénél, biztosítva egyrészt 
a testnevelési létesítmények legcélszer űbb területi elrendezését, másrészt 
pedig az objektumok célszerű , humánus igénybevételének lehet őségét a 
lakosság számára. 

VALIHORA István fordítása 
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OLVA SÓNAPLÓ  

EGY BONYOLULT ÉLETM Ű  MEGÉRTETÉSE 

RóNAY LÁSZLÓ: Kosztolányi Dezs ő . 
Gondolat, Budapest, 1977. 

Irodalomszerető  utódjainknak nehéz lesz majd megmagyarázni, hogy Kosz- 
tolányiról, a huszadik századi magyar irodalom nagy írójáról, akinek 
nagysága a vájt fülű  céhbelit és az egyszerű  olvasót is meg tudta hódí-
tani, s aki a népszerűség apályai, dagályai közepette is folyamatosan fog 
va tudta tartani olvasóit, máig sincs átfogó és alapos monográfia. Any 
nyira nem volt szinte napjainkig, hogy aki közelebbről ismerte ezt a sok-
színű , sokrétű  életművet, maga volt kénytelen a mai szempontjai szerint 
legalább képzeletben megírni ezt a hiányzó könyvet. A készül ődés jeleit 
hosszú évek óta észleltük, de akik ígérték, mindeddig adósak maradtak 
az átfogó pályaképpel. Aztán kiderült, hogy ahonnan nem vártuk, onnan. 
érkezett. Rónay László nem készül ődött egy évizedig, de a Gondolat ki-
adásában megjelent háromszáz oldalas kötete így is évtizednyi munka 
eredményeit fogja össze, s a maga nemében az els ő  ilyen összefoglaló 
Kosztolányiról. 

A „maga nemében" azt jelenti, hogy ismeretterjeszt ő  munka ez, de. 
eszünkben sincs ezzel a besorolással a benne rejl ő  tudományosságot alá- 
becsülni. Előzményei, bármily gazdag is a Kosztolányi-irodalom, a nép-
szerűsítéshez szükséges kiérlelt koncepciót bizony nem kínálták tálcán. 
Rónay Lászlónak ezért meg kellett küzdenie. Adódtak más elintézetlen 
teendői is, nem is könnyűek. 

Legszembeötlőbb nehézség a műfajok sokasága, az, hogy Kosztolányi 
szinte minden mű.nemben: a lírában, a prózában, az esszében és a pub-
licisztikában is elsőrendűt alkotott. Elsőrendű  művek sokaságát: A ku- 
tatót, aki az életmű  egészéről akar írni, ez a sokféleség igen sokfelé 
vonzza. A lírának például a pályán belüli összefüggések mellett van egy 
poétikai összefüggése is, mely a líra alakulásának egyetemes, illetve ma-
gyar folyamata felé vonja a figyelmet, s ugyanígy a regényalakulása 
is a sajátos poétikai kérdések sokaságát rejti magában. Aztán a publi= 
cisztika! Az sem egyszer ű  újságírás,  nagyon is Kosztolányira valló m ű-
formákban valósul meg, s ezeket a sajátságokat nemcsak a költ ő, de a 
korföladatok felől is kell vizsgálnia annak, aki érvényeset akar mondani.: 

Más természetű , de hasonlóan nehéz kérdéseket vet föl Kosztolányi 
esztétikája és írói, emberi etikája. Err ől írt cikkeinek, nyilatkozatainak 
és - a műveiben formát ölt ő  esztétikumnak a kapcsolata. A megfelelések 
és a különbözések. Nem lehet véletlen, hogy ennek a sok buktatót rejt ő  
föladatnak egy fiatal kutató, Rónay László vágott neki és néz szembe 
mindazzal a kérdéssel, mely a Kosztolányi-irodalmat évek óta foglalkoz-
tatja; Föladatához híven hasznosítja is a Kosztolányi-irodalom sok ered-
ményét, . s módszerül is a hagyományos, de a téma sokrét űsége folytán 
korántsem könnyű  fejlődésrajzot választotta. Ami azt jelenti, hogy a pálya 
alakulásának folyamata szerint kerít sort az életrajzi, irodalomtörténeti 
adatok, valamint a művekről szóló jellemzések közlésére. Hogy milyen 
sikerrel oldja meg föladatát, az majd a könyv részletes áttekintése után. 
meggyőzően összegezhet ő . A részletek áttekintésére nemcsak ezért van 
szükségünk, a témával való régi kapcsolatunk is csábít erre. Várván erre: 
a könyvre, túl šok erőt és Időt kellett a Kosztolányi-m űnek szentelnünk, 
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s eközben  sok részletkérdést is át kellett gondolnunk. A már említett 
képzeletbeli monográfiát tehát letagadnunk sem lehetne. De Rónay László-
ét sem tekinthetjük puszta kísérletnek, annál gondosabb munka. Gon-
dos, de nem annyira szuverén, hogy vele szembesülve, a margójára föl 
ne vázolhatnók az olvasása közben támadt gondolatainkat. Vitatkozva is 
az együttgondolkodás örömével és megbecsülésével tehetjük ezt. 

`Az első  fejezet, Az öneszmélés évei a tömörítés alig megoldható fel-
adatát rótta a szerz őre. A költő  születésétő l A szegény kisgyermek panaszá-
ig, tehát 1909-10-ig kíséri a felnövekvés folyamatát. S hozzá minden fon-
tos adatot, kapcsolatot, a költ ő  kialakulásában részes hatások mindegyi-
két számba veszi. El őadása nyugodt és folyamatos, nem tükrözi tehát 
az erőfeszítést, amelybe a rengeteg adat, vonatkozás folyamattá szer-
kesztése került. Ez azért lehetséges, mert Rónay László itt még annyira 
kialakulatlannak véli Kosztolányi egyéniségét, a műveltségfölhalmozás mo-
hóságát olyan szeszélyesnek, hogy a tájékozódásban valami mélyebb tör-
vényt, a fölhalmozásban valami mélyebb értelmet nemigen föltételez. 
Ezzel megóvja magát a mesterséges konstrukciókkal járó kényszerekt ől, 
de nehéz volna megmondani, melyik az a szál, amely — központi jelen-
tőségűvé avatva —• a tarka színképnek gerincet adhatna. E helyett azokra 
a részletekre térnénk inkább, amelyekben biztosabbak vagyunk. 

A könyv a gyerekkor, a családi környezet rajzával kezd ődik. Talán 
nem kell magyaráznunk, miért olvastuk fokozott figyelemmel ezeket a 
lapokat. Rónay László itt elsősorban Kosztolányiné könyvének vonatkozó 
részeit használta föl, s természetesen az író m űvészi portréit, verseit 
szüleirő l, nagyszüleiről és korai újságcikkeit. A „bölcső"-nek ezt a részét 
könyve nyomán jól el is képzelheti az olvasó. Jó érzékkel bontja föl a 
művé szilárdult anyagot, s elemeit könnyedén illeszti a maga rajzolta 
képbe. Forrásai természetesen •eredményeire is kihatnak, a „bölcs ő" a 
családi emlékezet és a költ ő  emlékezete szerint alakul. Így sem érdek-
telen, de óhatatlanul szűkösebb a valóságosnál. Álszerénység és tudomány-
ellenes képmutatás lenne, ha nem jeleznénk, hogy mikor ennek a „böl-
cső"-nek, a Kosztolányit, Csáth Gézát fölnevel ő  közegnek a tényeit ku-
tattuk, abban a reményben tettük, hogy itt, a század eleji Szabadkán 
sajátos föltételeknek kellett fölhalmozódniuk. Talán a város, talán a gim-
názium, az utóbbi tanárai, vagy mindez együtt. Kár, hogy Rónay László, 
aki nyitott és figyelmes szakember, ezzel nem számolt. Hogy a városról 
szava sincs. Nem számolt az önképz őköri szereplés, a Csáth Gézával és 
öccsével folytatott korai levelezés dokumentumaival sem, pedig ezek ter-
mészetesebb mivoltában láttatják a más megnyilvánulásaiban kissé szín-
padias ifjút. Ismervén egy ilyen könyv terjedelmi korlátait, elhallgatnánk 
ezt a hiányérzetet, ha nem olvasnánk ugyanebben a fejezetben az egyik 
Esti-novella idevágó részletét arról, hogy talán éppígy gyönyörködött Kosz-
tolányi. is a táj szépségében. (10.) Talán igen, •de egy kései műalkotás erő -
sen átképzett adatainál szerencsésebb lett volna eredeti adatokat föl-
használni. Ha már vannak. 

Bizonytalanabbak vagyunk annak megítélésében, amit szerz őnk Kosz-
tolányi és Ady ekkori kapcsolatáról el őad. A Babitshoz írt levél Adyt 
ócsároló szavai ismeretesek, az is igaz, hogy viszonyuk kés őbb sem volt 
túl barátságos — a háború éveit kivéve —, de mikor már Kosztolányi 
is a Budapesti Naplónál dolgozott, az együttm űködés bizonyos föltételei 
mégiscsak kialakulhattak. Az ekkori újságcikkek Kosztolányija igen sok 
ponton azonosul a Budapesti Napló . radikális demokratizmusával, s ez 
nemcsak az Adyhoz való viszony miatt fontos, hanem Kosztolányi és a 
polgári radikalizmus kés őbbi érintkezései miatt is. Nem hisszük tehát, 
hogy az alkotói erkölcs dolgában Kosztolányi. ekkor annyira elütött volna 
szövetségeseit ő l. A homo aestheticus csírái ekkor még egy cselekv ő  huma-
nizmusnak alárendelten szunnyadnak. Mert bizonyos eszmei normák azért 
akkor is voltak, a Budapesti Naplóban is, s Kosztolányi még nem volt 
olyan nagy tekintély, hogy ezek ellenében lehessen bels ő  munkatárs. Hogy 
„Ady helyére" ment volna, mint akkori levelében írta, amit Rónay László 
is elhisz, ezt Ady a m űhelyben című  könyvében Lengyel Géza rég he-
lyesbítette. (297-304.) 
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Itt kell jeleznünk: Rónay László viszonya témájához nem kultikus 
jellegű . Megírja például igen meggy őzően —, hogy Kosztolányi nem 
volt túl alapos olvasó és filozófiai tanulmányaiban sem mélyült el any-
nyira, amilyen izgalommal írt róluk. Beszél a pózokról, a század végi 
konvenciók hatásáról. Úgyannyira, hogy a Négy fal között című  Koszto-
lányi-kötet anyagát nem is kezeli igazi költészetnek kijáró figyelemmel. 
Szigorát indokoltnak érezzük, a témák fel ől nem is igen tudnánk ellen-
vetést tenni. A nyelv felől azonban igen. Az a vívmány, amelyet modern 
szinesztézia néven ismerünk, már ebben a kötetben is uralja némelyik 
vers stílusát, például A bal latorét is. De a Magyar szonettekben észlel-
hető  nyelvi feszültség, a látvány kiképzésének drámai jellege, s mind-
ebben az affektivitás sajátos természete bizony túlmutat a konvención. 
Nem véletlenül aratott velük akkora sikert. Hogy Négyesy •konzervativiz-
musa hatott volna rájuk, ezt Rónay sem. állítja határozottan, hiszen tud 
a szecesszió rokonvonásairól, Lechnerék, a fiatal Bartók és Kodály nem-
zeti inspirációiról. Komlós Aladár Vereckét ő l Dévényig című  tanulmánya 
után ezt a század eleji gomolygást s benne modernség és magyarság 
viszonyát már sokkal differenciáltabban is láthatjuk, mint mikor az Új 
versek Adyja és a Volgai lovas polaritásában képzeltük el modernség és 
magyarság ellentétét. Hogy Kosztolányi Arany János és Szabó Dezs ő  nép-
szemléletét gyúrná egybe A magyar paraszt című  versében, melyet kés őbbi 
köteteibe is fölvett, ez inkább az összetev ők népszerűsítő  jellemzése, mint 
genezisük megnevezése. De hát err ől a vonatkozó tanulmányok többet 
tudnak. Elég itt az els ő  strófát idéznünk, hogy kitűnjön, milyen impresz-
szionista finomságú kép, milyen ambivalens sugallmú hangulat készíti 
itt elő  a Rudnayék felé mutató látomást: 

Csak akkor látod ő t, ha szürke éjjel 
száguld tovább a gőzvasút veled, 
s a hajnal mérgező  lehelletével 
leng tejszín űn az alvó táj felett. 

A kibontakozó látomás „bús" parasztistene aztán csakugyan dagályos 
képződmény, de a parasztban az úri méltóságot, a parasztleányok „her-
cegnői derekát" Kosztolányi kés őbb is úgy csodálta (Életre-halálra), mint-
ha Szabó Dezs őt nem is ismerte volna. Nem valószín ű  tehát, hogy mikor 
Ady „úri" gesztusait •méltatja, csak gúnyolódik. A maga úri őseit is — 
írja Rónay László is — gyakran emlegette büszke önérzettel. De túl ezen: 
1907-ben és utána jó húsz évig Kosztolányi nemigen gúnyolta Adyt. 

Félrevezetnénk azonban az olvasót, ha nem hangsúlyoznánk, hogy 
túl a magyarságélményen, Rónay látja és tudatosítja az ifjú. Kosztolányi 
tájékozódásának több korszerű  irányát, eredményét. Kivált a sivár való-
ság ellenében a lélek titkaihoz való fordulás, valamint a dolgok lénye-
gének kifejezésére ösztönz ő  rilkei hatás hansúlyozását véljük fontosnak 
és ,meggyőzőnek. 

• A második fejezet (Úton a lélek mélye felé) a lélek titkai iránti ér-
deklődés előbb már megjelölt tendenciáját kíséri nyomon, amint az els ő  
nagy jelentőségű  eredményt, A szegény kisgyermek panaszait megtermi. 
Ez a fejezet a világháborúig kíséri a pályát, számba veszi tehát a Kártya, 
az Őszi koncert című  versciklusokat, a Mágia című  kötetet és a Bolondok 
című  gyűjtemény novelláit is. A Modern költők című  nevezetes antológia 
ideje ez, s Rónaynak gondja is van rá, hogy a világirodalmi hatások, 
a modernség elmélyülésének tényeire figyelmeztessen. A korábban ész-
lelhető  sokféleség és a sok irányú érdekl ődés itt már súlyponthoz jut, 
a költő  sžuverén hangja és költői világa kialakul. Összhangban a Kosz-
tolányi-irodalom legmeggy őzőbb eredményeivel, Rónay László is meg tudja 
mutatni e híres ciklus líraiságának újszer űségét, rétegezettségét és adek-
vát jellegét. Kivált a Karinthy által fölismert jelentésesség, a „dolgok 
jelentőségében" való hit, ennek kifejezése képben, tónusban, vagyis a 
szimbolizmus sajátos megvalósulása érdemel itt figyelmet, s természete-
sen a gyermeki szemlélet mint a sajátos költ ői látásmód objektiválódá- 
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sának eszköze. Rónay László ezeket a fölismeréseket igen érdekesen ér-
telmezi, amikor a kisgyermekben a költ ői alkat egy mélyen rejlő  tulaj-
donságát ismeri föl, s elválasztja azt a „feln ő tt"-tő l. (49.) „A »szegény kis-
gyermek« is kiesik néha szerepéb ől, s ilyenkor nagyon sokat elárul ma-
gáról, a költ őről, azokról a problémákról, melyek talán leginkább fog-
lalkoztatták ..." (51.) Az újabb Kosztolányi-irodalom szerint a ciklus leg-
gyermekibb darabjaiban is jelen vannak a feln őtt férfi gondjai, Koszto-
lányi egész közérzete. A szerepet nagyon is adekvát kifejezési formaként  

értelmezve a „kizökkenést" korántsem értékelik többletként. Rónay nem  

veszi át a mai poétika szerep-fogalmát, s ezzel kés őbbi Kosztolányi-mű-
vekkel szemben is megnehezíti saját dolgát. Elég itt Kelemen. Péter A  
csoda mélységei és határai című  tanulmányára emlékeztetnünk (ItK, 1975.  

2. sz.), hogy kitűnjön, mit nyerhet a stílus az egyéniséget és a korérzést  

egymásba oldva kifejez ő  szerep révén, s az aláaknázott csoda kifejezé-
sének sikerében. ez a szerep milyen fontos tényez ő . Efelől talán a ciklus  
egy-egy szebb darabj ának természetéhez is közelebb lehet jutni. Rónay  

ennek híján a puszta információkat ágyazza — elég gyakran — egy  

Szónoki grammatika medrébe, mintha valami tilalmas igazság mellett  
érvelne: „Nem Kosztolányi legsajátabb és legsúlyosabb vívódásainak meg-
fogalmazása-e ez a két sor: »mert néma, gyermek minden kismagyar,  ~ 
s a Nagyvilág nem érti a szavát«? Nem ennek a nyomasztónak érzett  
problémának a súlya s a megoldás vágya késztette-e kés őbb az érett írót,  
hogy a nyelvművelő  mozgalom vezéregyénisége legyen (.. )? Nem a maga  
legsajátabb vallomása-e a Lánc, lánc, eszterlánc szívet szorító negyven-
nyolc sora (...)?" (51.) De az —• gondoljuk a szerz ővel együtt —, a Mostan  
színes tintákról álmodom és a többi szerepvers azonban épp ennyire sa-
játosak, sőt líraiságuk természetesebb, színesebb, szervesebb is, mint a  

Lánc, lánc, eszterZáncé.  

A. szegény kisgyermek panaszai után, ahogy a költ ői szint alább-
száll, a művek jelentősége, súlya gyöngül, Rónay jó érzékkel szűkíti a  
nekik szánt teret, egy-egy vonást emel ki, egy-egy novellát, s inkább a  

világkép alakulásának, a költ ő  helyzetének leírására. összpontosít. Eköz-
ben érzékenyen figyeli a szemlélet lassú átalakulásának jeleit: a való-
szerűség fokozódását, az emberek iránti érdekl ődés elmélyülését, s a  
novellaszerkesztésben az összetev ők —• a lebegés, a valóság és az irónia — 
viszonyát. Ellenpontozottnak nevezi a szerkesztést, mely ezeket az eleme-
ket, szólamokat összefogja, s kevés szóval is találóan jellemzi a nevet-
séges és tragikus tartalmak összeforrását az Appendicitis című  novellá-
ban. (Csak mellékesen jegyzem itt meg, hogy kés őbb Kosztolányi Vakbél-
gyulladásra változtatta e novella címét, s nem világos, miért ragaszkodik  

Rónay az eredetihez. S az sem, hogy amikor Kosztolányi rímeir ől beszél,  
azok tisztaságáról, miért hiszi ezekhez képest a legnagyobb remeklését is  

„tisztátalan"-nak. A tiszta rím verstani neve egy rímfajtának, ami a szö-
vegben lehet jó is, rossz is, de tisztátalan rímfajta nincs, ez már mi-
nősítés.)  

A Világháború és forradalmak című  fejezet különösen nehéz próba  
elé állította Rónay Lászlót. A. pálya alakulásának rajzában itt a legne-
hezebb a politikai magatartás és a költ ői fejlődés fonalait együtt gom-
bolyítani. Mivelhogy mindkettő  igen kényes és határozott színekkel ütkö-
zik ki. Szerzőnk ennek tudatában súlypontokat képezve fölváltva beszél  

a magatartás politikai és esztétikai fejleményeir ől. Van egy összeköt ő ,  
közös alapként kezelhet ő  kategóriája is: az esztétamagatartás. , Ennek,  

ahogy Rónay László írja, „Az esztétizáló világképnek szinte szükségszer ű  
velejárója a politikai amóralitás". (93.) Máshol a fölszínesség, az ingatag-
ság, a szalmaláng-hajlamok gyűjtőfogalma az „esztétizáló világkép". Rónay  

ezzel magyarázza Kosztolányi háborús cikkeit, bizonyos fokú részvételét  

a forradalmakban, s utána az ellenforadalmi szereplés kiábrándító té-
nyeit. Heller Ágnes koncepcióját teszi tehát magáévá azzal a nagyon lénye-
ges eltéréssel, hogy a szépíró gyöngeségeit s ezt az esztétakönnyelm űsé-
get nem hozza közös nevezőre. Érdem is lehetne ez, hiszen szabad kezet  
biztosít magának az értékek megbecsül ő  munkájához, de kétségeket is tá- 
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maszt a személyiség egységét illet ően. Elképzeléseink és tudomásunk sze-
rint Kosztolányi nem volt annyira apolitikus, s ha politikai vonzalmait 
differenciáltabban jellemeznénk, s persze az eseményeket, akkor állásfog-
lalásainak belső  logikája is meggyőzőbben tárulhatna föl. S így sajátos 
mivoltában, Juhász Gyulától és Babits Mihálytól is elüt ő  vonásai felő l 
láthatnánk őt. E nélkül azonban óhatatlanul összemosódnak, s van úgy, 
hogy a párhuzam Móriczra és Juhászra nézve hátrányos. 

Nagyobb gond, hogy költőnk humanizmusa, részvéte a szenved ők 
iránt, őszinte békevágya és a háborús szolgálat miként fértek össze. Azt 
hiszem, humanizmusának alapja fel ől lehetne megnyugtató eredmények-
hez jutni. Abban a szkepticizmus lehet az a tartalom, mely erény és gyön-
geség megértésében kulcsszerepet tölthet be. Rónay László jó megfigyelé-
sei e periódus esztétikai fejleményeir ől nincsenek ellentétben ezzel az 
elképzeléssel. Kivált a magános én és a közösség viszonyának alakulásá-
ról, a szenvedés átérzésének új, magasabb h őfokáról, a múlt iránti nosz-
talgia aktuális jelentésér ől irt soraira érvényes ez. Más szempontból fon-
tos az a megfigyelése, hogy a hétköznapi és az égi tisztaság ekkor kezd 
úgy összevegyülni a Kosztolányi-versben, hogy abban már kés őbbi nagy 
művek csírái észlelhet ők. 

A háromszáz oldalas könyvb ől kilencvennégyet fordított Rónay Lász-
ló az eddig számba vett fejezetekre. Rögzíthet ő : az arány szerencsés. Nem 
kis gondja ez annak, aki Kosztolányiról átfogó könyvet akar írni. A jelen-
tős művek sokasága ugyanis 1920 után születik, azok tárgyalása nagy 
teret kíván, de 1920-ig annyi minden történik, olyan gazdag, rétegezett a 
fölhalmozódás folyamata, annyi kényes kérdést vet föl az id ő  és az egyé-
niség, hogy azokat aligha szerencsés olyan tömören elintézni, mint a hat 
kötetes irodalomtörténet Kosztolányi-fejezete tette. Rónay nem is esik 
ebbe a hibába, szélesen alapoz tehát, s így biztonságosan haladhat tovább. 

Következ ő  fejezete Ocsúdás és számvetés címmel az ellenforradalom 
mélypontjáról kiemelkedő  írót ábrázolja a Nero, a véres költőtő l a Pacsir-
iáíg, tehát A bús férfi panaszainak jellemzésével zárul ez az időszak. Jog-
gal, mert utána a költészetben és a prózában is határozott újulás megy 
végbe. Híven az eddigi módszerhez, Rónay László itt is éberen figyel az 
Újságíró Kosztolányira, s ennek szembeötl ő  nyeresége, hogy a háború 
utáni válság alapvonásait: a magányt, a szegénységet, a sivárságot, a 
reménytelenségérzés föler ősödését új és beszédes példákkal teszi érzék-
letesebbé. 

Aligha kétéséges, hogy ennek a periódusnak a New, a véres költ ő  
című  regény a legfontosabb eseménye. Rónay ennek megfelel ő  teret is 
szentel neki. Elődjei azonban itt kötik a legszorosabban. Még a komponá-
lásban is. Lapokon át taglalja, hogy hol és mit ír Kosztolányi Szabó 
Dezsőről és önmagáról, de hogy az alakok viszonya milyen, s milyen szer-
kezet létesül e viszonyok alakulásából, tehát a regény poétikai lényegér ől 
alig beszél. Megértjük őt, mikor úgy véli, a személyes vonatkozások, a 
vallomásértékű  tartalmak igen érdekesek, de egy népszer űsítő  könyvben 
nagyobb baj nélkül ezek mell őzhetők leginkább. Kivált ha Nagy Péter 
Szabó Dezsőrő l szóló monográfiájában és Réz Pál az írók, fest ők, tudósok 
jegyezeteiben már elmondták ezekr ől a vonatkozásokról, ami fontos. Hogy 
a Nero számvetés jellegében Kosztolányi önmaga iránti szigorát Rónay 
László kérlelhetetlennek találja, szintén ismer ős gondolat, de csak úgy 
áll meg, ha a regény egészéb ől és nem egyik vagy másik figurájából olvas-
suk ki a számvetést. De ha Nerót Szabó Dezs ővel rokonítjuk, Senecát és 
Britannicust, esetleg Phaont Kosztolányival, akkor a számvetést bizony 
elég kegyeletesnek kell hinnünk. 

Fölvet ez a regény más kérdéseket is. Köztük a modern deszpotiz-
mus árbrázolásában betöltött szerepe a legérdekesebb. Beszél err ől Heller 
Ágnes, Bóka László, Kiss Ferenc is, s a korra vonatkozó érvényét a kortárs 
kritika is észrevette. Rónay mindannyiuknál messzebb megy, mikor „a 
diktatúra és a fasizmus természetrajza"-ként méltatja ezt a m űvet. (110.) 
Pedig hát hol van ebben a fasizmus modern szervezettsége, az er ők ördö- 
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gi működtetése, és hol van a diktátor, akinek a politika az eleme, a ban-
diták szívósságával és keménységével?! Nero ennél sokkal esend őbb, s 
nem is lehet megérteni: egy ilyen érzelmes ripacs hogy uralkodhat ennyi 
ember fölött? Magyarázat csak egy van rá: a többiek sem elég er ősek a 
jóra. S ezzel már a regény legnagyobb problémájánál vagyunk: a konflik-
tus súlyánál. Rónay többször is beszél ennek tragikus voltáról, adottnak 
tekinti, noha nem is lehetséges. Thomas Mann szava, a „kaján", pontosan 
kifejezi ezt. Nemigen mernénk az „antik tragédiák k őkeménységé"-rő l be-
szélni, hiszen a regény csupa sejtetés és vibrálás, a h űvösség álcájában 
kaján allúziók követik egymást. Észrevették ezt a kortársak is, s része 
van ennek abban a sikerben is, melyet megjelenésekor aratott. A Nyugat-
ban Fenyő  Miksa méltatta, a f őváros a Péczely-díjjal jutalmazta. Nem 
keltett tehát fölzúdulást. Meggyőzőbb talán az a magyarázat, hogy Kosz-
tolányit megátalkodott ellenségei minden lehetséges okból támadták. De 
a Nem, a véres költ ő  kritikai fogadtatása határozottan kedvez őnek mond-
ható. 

Érvényesebbnek érezzük, amit A rossz orvosról mond, bár egy szimp-
la tétel igazolásánál többet valósít meg ez az elbeszélés. Kivált el őremu-
tató mozzanatai érdemelnek figyelmet, amelyekr ől Illés Endre és Sőtér 
István közölt fontos gondolatokat. 

A bús férfi panaszainak jellemzésében a kiválasztást véljük els őren-
dű  érdemnek, s a nosztalgikus alaphang jelent őségének fölismerését. De 
igen lelkiismeretes figyelemre vallanak az új tartalmakat, vonatkozáso-
kat tudósító mozzanatok is. Rónay László sohasem feledkezik meg arról, 
hogy a világkép alakulását a szélesedés és mélyülés folyamatában kell 
vizsgálnia. S ennek során úgy utal a hazai és a világirodalmi párhuzamok-
ra -- például Karinthy, Füst Milán, Rilke, Werfel rokon törekvéseire —, 
hogy Kosztolányi fejlődésének törvényszer űsége meggyőzőbben álljon az 
olvasó előtt. Tudatában van tehát annak is, hogy A bús férfi panaszaival 
határpontra ért a színben, zenében tobzódó vers, az érzelmesség, a méla-
bú, de ennek nem tulajdonít nagyobb jelent őséget. Pedig a líra válsága, 
majd átalakulása lényeges kérdése a kornak. Kosztolányi hangja is ezután 
keményedik meg. Nem látszik eléggé indokoltnak, hogy Rónay éppen itt 
talál alkalmat arra, hogy Kosztolányi és az Újhold költ őinek rokonságára 
rámutasson. Itt, ahol a lágy líraiság tet őzik. Egy helyen új sajátságnak 
mondja ezt a lágyságot, egészen újnak (139-140.), mert a szegények iránti 
részvétre gondol, pedig csak arról van szó, hogy a Meztelenül és az Édes 
Anna már érlelő  humanizmusa még ebben a „bánatköves" érzelmességben 
fejeződik ki, tehát a régi modorban a melegebb emberség. El őzménye A 
szegény kisgyermek panaszai később írt darabjaiban már megtalálható. 
(Ti, akik zárt ajtók el ő tt szepegtek; Ó hányszor látlak mégis benneteket.) 
S az „egészen új" vers, az Ó én szeretem a bús pesti népet, nem is olyan 
új, hiszen a Mák 1916-os, első  kiadásában  például már benne van (Bús 
pesti nép). A filológia' tehát csak alátámasztja a fül észleléseit. 

Filológiai bökkenő  állít meg következő  fejezete elején is. Ez a feje-
zet a nagy regényekrő l szól, s ez a címe: A középosztály válságának epikus 
ábrázolása: a nagy regények. Fejtegetésének alapjául Pándi Pálnak azt a 
gondolatát választotta, amely szerint azokat a polgári illúziókat, melyek-
be Kosztolányi szomorkásan-édes élethangulatai gyökereztek, a világhá-
borúban szétlőtték, s ez a polgárság „többé konszolidálódni nem. tudott". 
(101.) Rónay László nem polgárságról, hanem középosztályról beszél, mi-
kor a Kosztolányi-regényekben kifejez ődő  válság osztálytartalmát, költ ő  
és osztálya kapcsolatát dern.onstrálja. A gondolat meggy őző . A baj csak 
annyi, hogy a háború utáni fejleményt olyan verssel kezdi szemléltetni, 
melyet a nagyközönség ugyan Ha volna egy kevés remény címmel A bús 
férfi panaszai között olvashat, de a szakmabeli tudhatja, hogy a Mákban, 
tehát 1916-ban már megjelent, folyóiratban bizonyára el őbb is. 

Ennek ellenére igaz, hogy ez a vers a Pacsirta felé mutat, nem hang-
ja révén, hanem a vidéki lét reménytelen kisszer űsége miatti fájdalom 
révén. S Rónay László ragaszkodik is ahhoz a gondolatához, hogy ennek 
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a vidéki lateiner osztálynak a végét, sorsa reménytelenségét ábrázolja 
Kosztolányi a regényben általában, Vajkayban pedig különösen. Ezt a 
középosztályt leleplez ő  funkciót tartja fontosnak az Édes Annában is, 
kivált Vizy ábrázolásában, noha itt észleli (181.), hogy ez a Vizy mégis 
hitványabb képlet, mint Novák tanár úr, akinek életképtelensége külön-
ben is más természetű , mint a Vajkayé. 

Nem akarjuk kétségbe vonni e regények társadalombíráló jellegét, 
de jeleznünk kell: a szociológiai szempontnak ilyen dominációja nem 
kedvez annak az esztétikai érzékenységnek, mely e regények elemzéséhez 
szükséges, s amelyre Rónay Lászlót képesnek tartjuk. Nem állítjuk, hogy 
nincs ezeknek a műveknek osztályábrázoló funkciójuk. Van, de ez alá van 
rendelve egy konkrétabb, személyesebb és magasabb m űvészi szándéknak. 
Csak ez a konkrét szándék magyarázhatja meg a nagy különbségeket. Azt, 
hogy az Aranysárkány a Pacsirtához mérten teljesen szuverén m ű , külön-
világ, s persze ugyanilyen különvilág a többihez képest az Édes Anna. 

Az a fejezet, amely a könyv folyamatában a Meztelenül szabad verseit 
tárgyalja. (Kétarcú humanizmus: a Meztelenül korszaka), s velük az Alakok 
portréit, a monográfia egyik legértékesebb fejezete. Mindenekel őtt az egy-
idejű  események: a nyelvtisztító munka, a fordítások, az etikai, esztétikai 
nézetek alakulásának olyan áttekintése miatt, melyek fel ől a versekben 
kifejeződő  magány s ennek leküzdési szándéka szervesen következik az 
előzményekb ől. Az előzmények mintegy háttérré rajzolódnak a versek 
mögé, s közben fontos információkat is tartalmaznak. Meggy őzőnek érez-
zük a Meztelenül verseiben lejátszódó stílusváltás magyarázatát, termé-
szetének jellemzését. A. szóban forgó humanizmus „kétarcúságát" már 
kevésbé, mert a politikailag el nem kötelezett, szkepszissel árnyalt huma-
nizmus nem föltétlenül kétarcú. Akkor lenne az, ha .a Beteg című  költe-
ményben hirdetett közönyt nem a kétségbeesés jegyében hirdetné. A költ ő  
apja is félreértette ezt a verset, s megdöbbentette, hogy jóságos, ember-
séges fia ilyeneket ír: 

Nincs itt más megoldás. 
Csak egy. 	• 
Élni e rettenetes életet, 
egészségesen. 
Rettenetesebbnek lenni, mint az élet. 
Kikacagni azt, aki 
szenved. 

Olyan kacagás ez, mint az az öröm, melyet Esti Kornél érez, mikor 
megveri a sorsüldözött özvegyet: a bajok orvosolhatatlansága miatti két-
ségbeesés csap át itt nem cinizmusba, hanem vádló tehetetlenségbe. Az 
az ellentét, melyet Rónay László a könnyekig szeretni tudó Kosztolányi 
és a léha Esti Kornél között észlel, valójában egyazon felel ősségnek: a 
szomorúvá oldottnak és az artikulálatlannak két oldala. Kosztolányi és 
a cinikus Esti azonosítását nem kellett volna ilyen szigorúan vennie. 
Eddig is elég zavar és félreértés támadt abból, hogy a költ ő  nézeteit 
regény- és novellafiguráinak szavai alapján ítélte meg a kritika, s bizony 
e könyvnek az Esti-novellákról írt fejezete is azért marad adós az elbeszé-
lés természetének jellemzésével, mert fáradhatatlan szorgalommal kutat-
ja a nézetek alakulását, noha tudja, Esti és Kosztolányi nem egészen 
azonosak. De ha azonosak volnának is, a m ű  akkor is műalkotás volta 
miatt fontos. Egy ember világképe, ha Kosztolányi is az illet ő , nem érdek-
telen, de alig érdekesebb, mint X. vagy Y. világképe, ha megismerése nem 
a művek megértését segíti. Emellett szerkezeti gondokat is okoz ez az 
Estivel jelölt kétarcúság, mert kés őbb ismét el kell mondani, ki is hát 
Esti Kornél. 

Előbb azonban Az Ady-revízió és következménye című  fejezetben át-
tekinti az 1929-ben' kirobbant Ady-vitát, a szerepet, melyet benne Koszto-
lányi betöltött. A könyv jellegéhez és funkciójához képest nagyon is tüze- 
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tesen teszi, ezt. Ítélete Kosztolányi e téves megnyilatkozásával szemben 
éppolyan szigorú, mint a Pardon megítélésében és az életm ű  más, poli-
tikailag neuralgikus pontjain. Rónay László egy percig sem hagy kétség-
ben az iránt, hogy az uralkodó irodalomtörténeti ítéletekkel egyetért, 
azokat meggy őződéssel képviseli. Emellett Kosztolányi megértésére is tö-
rekszik, amit megkönnyít a húszas években kibontakozó Ady-kultusz ténye. 
Ez teszi, lehet ővé, hogy Kosztolányi állásfoglalásának részleges jogossá-
gát elismerje. És Kosztolányi esztétikájának Adyéval ellentétes mivolta. 
Volna még egy lehetőség: az Ady-mű  egyenetlenségével való szembenézés, 
de nem állítjuk, hogy erre egy népszer űsítő  munka hivatott. 

Egy népszerűsítő  könyvnek viszont érdeke lenne szembenéznie Ady 
népszerűségének tartalmaival, melyek mű  és élet kapcsolatának talán leg-
beszédesebb példáit rejtik. Mi épp nemrég, az Ady-évforduló során mér-

, hettük föl, hogy a kommunista szellemű  Híd számára milyen sokat jelen-
tett Ady költészete. Rónay László err ől nem tud, a Korunk, a Sarló és a 
moszkvai emigránsok fel ő l..  sem nézi az Ady-divat értelmét, így jelen-
tőségét sem mérheti hitelesen. 

Szerencsés megoldásnak mondható viszont, hogy a pamflett tárgya-
lása után következményeire is sort kerít: a Marcus Aurelius című  versre, 
aztán a magányból, az elszigeteltségb ől való kiemelkedés prózai és köl-
tői dokumentumaira. 

A , ;következmények"-r ől szólva a méltán kiemelt Lenni vagy nem 
lenni mellett már a Számadás több nevezetes versét is itt, az Ady-ügy 
közelében tárgyalja, kés őbb viszont más korábbi novellákkal. együtt — 
az 1925-ben megjelent Fürdést is az 1936-ban közzétett Tengerszem része-
ként, tehát kései fejleményként értelmezve interpretálja. Kissé zavaró ez, 
mert a műegész iránti, figyelem lazul föl így. Nem kisebb alkotások ma-
radnak félhomályban, mint az Esti-novellák, a Szántadás, a Bölcső től a 
koporsóig és a Tengerszem klasszikus darabjai. Érezhette Rónay László 
is ezt, ezért a vonatkozó irodalomból sok találó észrevételt idéz, ezek 
révén sikerül megoldania több jelent ős alkotás jellemzését. Ezek a rész-
letek azonban szükségképpen csak lazán illeszkedhetnek össze. 

Szóvá kellene tenni e lazaság tartalmi veszteségeit, s néhány tárgyi 
tévedést, például hogy a szabadkai nagycsaládot ábrázoló kép aláírása téves, 
mert Kosztolányi nem a bal szélen ül ő  gyermek (az Brenner József, azaz 
Csáth Géza), hanem a hátsó sor jobb oldalán álló kalapos fiú, továbbá azt, 
hogy a rövid. irodalomjegyzék is pontatlan. Kár az is, hogy a posztumusz 
kötetekhez írt Illyés-esszéket mell őzi, s hogy Illyés szerepének nem tulaj-
donít nagyobb jelent őséget. A 270-271. lapon, ahol Kosztolányi és Illyés 
vitáját ismerteti, az el őbbi vitairatát —• eleganciája és könnyedsége miatt 
— a magyar vitairodalom remekének nevezi, az utóbbi cikkét pedig a népi 
költészet védőiratának. Holott Illyés nem csoportérdekeket védett ebben 
az írásában, hanem a plebejus avantgarde létjogát, s az ő  rímszemlélete 
volt a hitelesebb, egyszerűen azért, mert funkcionális szemlélet volt. Saj- 
náljuk, hogy Rónay elzárkózik e nagy példa ösztönzéseit ől. Szabó Edére 
vagy Devecseri Gáborra és más szerz őkre nagy tisztelettel figyel, s miért 
ne figyelne? De hogy egy nagy költ őről hogyan lehet sokakat beavató 
nyelven beszélni, ez Illyés Kosztolányiról írt esszéib ől tanulható meg a 
legjobban. 

Mindez azonban nem .módosítja azt a benyomásunkat, hogy Rónay 
László könyve —• információinak értékeivel, a fölgy űlt érvényes ismeretek 
elrendezésével, szelektálásával, a pálya alapgondjait, súlypotjait kijelöl ő , 
magyarázó eredményeivel -- tisztességgel elvégezte azt, amire vállalkozott: 
egy bonyolult életmű  megértéséhez segítheti közel az olvasót. 

DÉR ZOLTÁN 
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ÖTVEN ÉVE LEGALÁBB ÖTVENEDSZER .. . 

CSUKA ZOLTÁN: Az idő  mérlegén. 
Magvető , Budapest, 1977. 

Az alábbiakban a költő  Csuka Zoltánról lesz szó, tehát az . alkotónak 
irodalmi közvéleményünkben ezzel a kevésbé ismert megnyilvánulásával 
foglalkozunk. Az ő  nevének hallatára ugyanis els ősorban a műfordító, a 
jugoszláv irodalmak páratlan szorgalmú, a legnagyobb alkotói tettekre is 
képes magyar tolmácsolója jut eszünkbe, az andri ći, krležai életmű, a 
Hegyek koszorúja és a Petrica Kerefnpul2 balladái mesteri átültetője, aki-
ről Krleža azt mondta, hogy „a mi irodalmunkért becsülettel megfizetett", 
Mladen Leskovac pedig, hogy mindnyájunknak a „csodálat és hála" érzé-
sével kell adóznunk mindazért, amit a jugoszláv irodalmakért s a magyar 
és jugoszláv népek közeledésének eszméjéért tett. 

A vajdasági magyar irodalmi és kulturális 'körökben az is köztudott 
róla, hogy 1921 és 1933 közötti jugoszláviai emigrációja idején fáradhatat-
lanul szervezte itt a magyar - irodalmat, egymás után indította a lapokat 
és • folyóiratokat egészen a •Kalangyáig, a legéletképesebbnek bizonyult 
s a leghosszabb élet ű  irodalmi orgánumig ezen a tájon. Sőt, Magyaror-
szágra. való visszatérése után ott is nyomban lapalapításhoz fogott, s a 
már 1933-ban megindított Láthatár 1944 őszéig, tehát az ország hadszín-
térré. ,változásáig élt. Ebben jórészt az itt, nálunk kezdett tevékenységet 
folytatta,. csakhogy jelentősen kibővítve: a Magyarországon kívüli magyar 
irodalmakat és a szomszéd népek irodalmát mutatta. be . De már a hábo-
rú' alatt felmutatta els ő  jelentősebb műfordítói tettét is: 1941-ben (!) lefor-
dította és megjelentette Miloš Crnjanski Örökös vándorlását. Az ország 
felszabádulása után a Magyar—Jugoszláv Társaság lapját, a Déli Csillagot 
szerkeszti, s aztán épp jugoszláv barátsága miatt ítélik tizenöt évi börtön-
re, amiből ötöt le is tölt. 1955-ben történt szabadulása után azonban ott 
folytatja, ahol. Rákosi rend őrsége megszakította munkáját: jó három 
évtized alatt nem kevesebb, mint száz jugoszláv irodalmi alkotást tolmá-
csol a magyar olvasóknak. Ezután már az elismerés sem várat magára. 
Otthon József Attila-díjjal tüntetik ki, innen pedig Tito elnök részesíti 
magas kitüntetésben. 

Ezek tehát Csuka Zoltán pályájának ismertebb mozzanatai. Az itteni 
magyar olvasó talán azt is számon tartja, hogy tizenkét évi jugoszláviai 
tartózkodása alatt hat önálló verseskönyve jelent meg, de hogy már el őtte 
is és utána is mindenekel őtt költő  volt, azt talán jóval. kevesebben. Igaz, 
az irodalomszervezés, kés őbb meg a műfordítás sok idejét, energiáját 
elvonta az eredeti alkotástól, vagy amint maga vallotta, többet fordított, 
többet foglalkozott irodalomszervezéssel és folyóirat-alapítással, mint 
amennyit írt azokba, de azért a lantot sohasem tette félre egészen és vég-
legesen. Hogy mennyire nem, .azt szinte a meglepetés erejével tanúsítja 
nemrég megjelent verseskönyve, Az idő  mérlegén, amely az 1919-t ő l csak-
nem napjainkig ível ő , több mint fél évszázados költ ői pálya rendkívül 
gazdag és sokrétű  lírai termését tárja elénk. 

Ha emlékeztetünk rá, hogy a hat kötetnyi jugoszláviai költ ői termés 
nagyobb része 1966-ban (az újvidéki Forum és a budapesti Magvet ő  kiadók 
közös gondozásában) Előretolt állásban címen megjelent, s e sorok írója 
a kötet bevezet őjében kísérletet tett e pályaszakasz felmérésére, akkor 
talán érthet ő , hogy ezúttal a kés őbbi termésre fordítja figyelmét, s azt 
igyekszik bemutatni az olvasónak. Indokolja ezt az a körülmény is, hogy 
— mint látni fogjuk — a Csuka-kép, amely a mai olvasó el őtt ismeretes, s 
amelyben a súlyegyen a műfordító oldalára billent, voltaképpen ebben az 
időben, a hazatérés után alakult ki. Amíg ugyanis Jugoszláviában élt, 
elsősorban, költőnek tudta mindenki. Bármilyen sokat fáradozott is az 
irodalom, a folyóirat- és könyvkiadás megszervezésén, azért rendszeresen 
publikálta verseit is lapokban, folyóiratokban és önálló kötetekben is. Fá-, 
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radhatatlanul kongatta a vészharangot a fasizmus el őretörésének láttán, 
előretolt állásban hadakozott a mind fenyeget őbb háborús veszéllyel, 
jajongott az egyre kevesbed ő  józanokhoz ... Ekkor még az irodalomszer-
vezői munka is közvetlenül szolgálta a saját költ ői létezésének, érvénye-
sülésének ügyét is, nincs még ellentét költ ői és műfordítói tevékenysége 
között, illetőleg nem megy az el őbbi az utóbbinak a rovására. S őt, hadd 
emlékeztessünk rá, hogy 1928-ban, amikor Szenteleky Kornél és Debrecze-
ni József az első  magyar nyelvű  jugoszláv költői antológia, a Bazsalikom 
kiadásán fáradozik, ugyanakkor Csuka Zoltán az els ő  Kévét köti a ju-
goszláviai magyar líra terméséb ől. Nem mintha már ekkor is nem figyelt 
volna a délszláv irodalmakra is, de mind Žarko Vasiljevi ć , mind Todor 
Manojlović  (akinek le is fordította A centrifugális táncosát) elsősorban 
mint avantgarde alkotók érdekelték, aminthogy azért kereste a kapcso-
latot Kassákkal, a zágrábi zenitistákkal és a belgrádi expresszionistákkal 
is, mert küzdőtársakat keresett. 

Kár lenne találgatni, hogy mi váltotta ki pályáján a fordulatot, mi 
fogta halkabbra a költ ő  hangját hazatérése után, hisz vall err ől ő  maga. 
Őrá is érvényes természetesen, hogy versterméséb ől valójában egy lírai 
önéletrajz bontakozik ki előttünk, csak egymáshoz kell illesztenünk az 
egyes darabokban elszórt mozaikkockákat. 

Mielőtt azonban ilyen szempontból vallatóra fognánk a költ ői ter-
mést, jegyezzük meg, hogy a lapalapítás és a m űfordítás, ha nem is olyan 
mértékben és nem is abban a formában, mint a felszabadulás, különösen 
pedig a börtönből való szabadulás után, de már hazatérése idején egzisz-
tenciális kérdéssé is vált a számára. A lapalapítás ugyanis nem csupán 
szenvedélye volt Csukának, bár kétségkívül az is, de létezésének feltétele 
és formája is, hisz ehhez minden egyébnél valóban jobban értett. S nem 
is rossz érzékkel találta meg ezen a területen a betölthet ő  hézagot. A ma-
gyarság jó része, azaz jobbik része minden irredenta propaganda ellenére 
kezdett ráébredni a szomszéd népekkel való együttélés történelmi szük-
ségére, s arra is, hogy létrejöhetnek irodalmi értékek a más országokban 
elő  magyarság körében is. Mint a Láthatár tanúsítja, fel iš lehetett kel-
teni a Magyarországon kívüli magyar irodalmak és a szomszéd népek 
irodalma iránti érdeklődést. Mindez természetesen mit sem von le Csuka 
nemes vállalkozásának előremutató jellegéből. A szerkesztés és műfordí-
tás irányába terelte azonban a költ őt az a körülmény is, hogy a magyar 
költészet fő  és reprezentatív vonulata az ő  jugoszláviai tartózkodása ide-
jén merőben más irányt vett, mint amerre ő  eddig haladt. 

Már a hazatérése utáni els ő  években (1934-1936) ilyen hangok szó-
lalnak meg költészetében: 

cipeltem fát, vezettem villamost, 
újságot írtam, könyvet nyomattam, 
hittem, csalódtam .. . 

Hogy itt az utolsó szót bízvást aláhúzhattuk volna, azt a soron kö-
vetkező  versek egyértelműen bizonyítják. A némaság sziklájának nyomá-
sát érzi magán, s az elhallgatás gondolata foglalkoztatja: „ne szólj, in-
kább harapd el a nyelvedet". Kételyei támadnak korszer űségét illetően is. 
Az Örök kisebbség című  versének els ő  négy sorában refrénszer űen tér 
vissza a kérdés: „Tudom, tudom, hogy korszer űtlen vagyok", hogy az 
utolsó sorban dacosan kiáltsa oda elmarasztalóinak: „mindétig korszer ű  
mégis csak én vagyok". 

Az első  otthon keletkezett versek még mind szabad formájukat, mind 
a lángoló tiltakozást, a közelg ő  pusztulásra való figyelmeztetést hordozó 
tartalmát, az expresszionista hanghordozást tekintve egyenes folytatásai 
a jugoszláviai termésnek. Mint a sokatmondó kötetcím is jelzi —• Sötét 
idők árnyékában —, a háború és fasizmus el őre vetődő  árnyékát igyek-
szik megmutatni, a földön szerte ég ő  . máglyákra hívja fel a figyelmet, 
melyeken milliós városok hamvadnak el, az égen meg tüzes sárkányok 
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jelennek meg, bombázó. repül ők. Talán nem önkényes a következtetés, ha 
a fent idézett csalódásra ebben a versben a következ ő  sorokat rímel-
tethetjük: 

... ez a világ itten 
nem az én hazám és nem az én világom. 

Külön a saját nemzedékének, a „század új fiataljainak", az akkor 
harmincéveseknek sanyarú sorsa és perspektívátlansága aggasztja, a mun-
kátlanul, éhesen hányódók, s azok meg nem született gyermekeit kéri 
számon. Majd nemzedékének sorsán keresztül a saját személyesebb dol-
gaihoz is eltalál, s a maga gyermektelenségér ől énekel, lányairól, a ti-
zenkét jegenyér ől és fiairól, a két diófáról. Ezzel egyidej űleg a feleséggel 
való meghitt együttlét, a tiszta, szép szerelem is mind több versben 
kap hangot. 

A. lázadó, tiltakozó hang, az expresszionista lobogás azonban foko-
zatosan elcsitul, s egy kesernyésebb s halkabb zengésnek adja át a he-
lyét, mind gyakrabbán hallatszik ki a versekb ől a rezignáció. Ezzel pár-
hiizamosan a forma is átalakul. Míg például az 1936-ban megjelent Életív 
című  kötet élén szabad versek állnak, az 1939-es Sötét id ők árnyékában 
nyitóverse négysoros versszakokba összefogott disztichonokból épül, s ez-
után hosszú időre teljesen uralkodóvá. válik Csuka lírájában a kötött 
forma; a későbbiekben szonettel is találkozunk, s fel-felbukkan versei 
közt a dalforma is. 

A második világháború kitörése, amit ő  rég előrejelzett, s amely-
nek veszélyére oly hasztalan figyelmeztette korát, érthet ően mélységesen 
elkeserítette és kétségbe ejtette. Már 1940-ben arra figyelmeztet, hogy a 
„kis nemzetek mint szélkakasok, féltékenyen keringenek egymás körül", 
s ő , aki honfitársai többségénél jobban tudja, mi a kisebbségi sors, újabban 
többségivé váló népét aggódón próbálja figyelmeztetni: 

ha föntről nézzük, talán semmiség, 
de néki minden, jövend ő  és élet, — 
így nézd őket te is, többségi nép. 

Az igazi nagy háború, a világméret ű  öldöklés kezdetekor pedig arra 
biztatja magát, hogy most lobogjon fennen; amikor mindenki gy űlöl, a 
jó szeretetére hív fel, amikor a föld véres, arra, hogy ne vérezzünk be 
, ;egyetlen szóval, tettel senkit". 

Egész korábbi költészete és emberi magatartása ismeretében ter-
mészetesnek tartjuk, hogy a fasizmus pusztulását, az ország felszabadu-
lását, a nép uralomra jutását kitör ő  örömujjongással fogadja. Örven-
dez, hogy „Egy bomlott korszak mégis véget ért", s üdvözli a szabad, 
az igazi májust, s hiszi, hogy „urak vétkéért megb űnhődött" népe együtt 
fog küzdeni más népekkel a világszabadságért. 

Lehet, hogy nem sok verset írt költ őnk ebben a vihar utáni rövid 
korszakban, 1944 és 1950 között, még valószín űbb azonban, hogy szigorú 
rostát használt e termés válogatásakor, s ezért sorolt e kötetbe mind-
össze négyet közülük. Fontos azonban, hogy nem tagadta le ezeket a lel-
kendező  szavakat sem, s ily módon egyrészt felmutatta a folytonosságot 
a sötét időktől a viharon keresztül a vihar utánig, másrészt pedig látha-
tóan kiélezte a kontrasztot e korábbi korszakok és a Próbatétel versei kö-
zött (1950-1955). Nincs mit csodálkoznunk rajta, hogy a legmélyebb, leg-
megrendítőbb emberi panaszok, jajkiáltások ekkor szakadnak fel bel ő le, 
amikor valóságos életveszélyben van. Nem .a kivégzést ől fél, hisz nem 
ítélték halálra, csak (!) tizenöt évi fegyházra, de úgy érzi, hogy itt élve 
is egyre jobban oldódik, bomlik, mert a börtönben az id ő  „cseppfolyóssá 
válik", s „Az ember benne . bomló, holt anyag". Feleségének így panasz-
kodik: 
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Tetőtől talpamig 
Vérez ő  csonk vagyok, 
Félig élek veled, 
Félig már holt vagyok. 

A. börtönben apránként, sejtenként bomlik az ember, mégpedig tes-
tileg, lelkileg egyaránt, hisz „oktalan okból" van itt, s lassan már az álom 
idős, zord nénje, a halál barna húgával „szeret őzik". Szinte a gályarab 
prédikátorok zsoltáros, panaszos hangján könyörög egyik versében: 

Sínyl ődöm árván, 
Tekintsél már rám, 
Ő riző  csillagom, 
Őriző  csillagom. 

- Szabadulása után, ha valamivel fáradtabban, bágyadtabban is, de 
ki-kitör • belőle a nagy öröm az országépítés sikereinek láttán, ám az 
előbbi korszak verseinek elégikussá lágyuló hangja jellemz őbb a korszakra, 
s az olyan vallomások, mint a diófájával folytatott párbeszéd, amely 
szerint míg a fája n ő tt, ő  kisebb lett és megértésben öregedett. Olykor 
még a húszas-harmincas évek verseinek visszhangjaként megszólal a régi 
tiltakozás, például a vietnami nép szenvedésének láttán, s ötven év után 
ötvenedszer is odakiáltja. embertársainak: „Ne öljetek! Öleljetek!" Még 
a régi gondolatok, az ismert szavak is újra felcsendülnek, látván, ho-
gyan pusztítja az ember a környezetét, s milyen szörny ű  veszedelmet 
jelent „a, tudással álcázott" ostobaság; szinte egykori szerepében találja 
magát ismét: 

szüntelen kongatok, 
tűzharang, az vagyok. 

Már-már a föld végpusztulásának víziója ejti, kétségbe, s az emberi-
ség süllyedő  hajójának fedélzetére szólítja a halálba indulókat. 

Igencsak megkeseredik szájában a szó, mikor azt tapasztalja, hogy 
annyi áldozatos és dicséretes férfimunka után most némelyek, egykori 
barátok, sokallják élete hosszát, kinézik „az egyre sötéted ő  világból", s 
azt kiáltják felé: kotródjon, adja át a helyét! Okozhatnak-e nagyobb 
sérelmet neki, mint hogy megkérd őjelezik azt a munkát, amelyre életét 
tette fel, s amelyet ország-világ immár elismert? Ha valaki, ő  — többek 
közt a „próbatétel éveinek" jussán is — bízvást állíthatja: 

az életért mindenért fizetni kell, 
jóért és rosszért egyaránt. 

Az immár nyolcvanadik életéve felé közeled ő  örökmozgó, mindig 
lázasan tevékeny költ ő , minden vitalitása mellett is józanul számon tartja 
életkorát. Halk, rezignált versben mondja ki, hogy az ezredfordulót már 
nem érheti meg, és „bölcs halál"-ért könyörög, amelyet úgy szeretne ér-
zékelni, mint aki rátalált léte értelmére, végórájában pedig szeretne köny-
nyedén felsóhajtani: 

feledve gondot, bajt: 
indulhatunk. Végre. 

De korántsem búcsúztatni akarjuk a költ őt! Bizonyára őmaga is 
csak el-eljátszik a komor gondolattal, miközben nyilván újabb nagy írói-
fordítói vállalkozásokkal birkózik, s eszében sincs megállani a századik 
jugoszláv könyv lefordításánál, és nem az Új verseket szánta utolsó vers-
ciklusának. 

JUHÁSZ GÉZA 
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EGY ANTOLÓGIA MINT ÉLETM Ű  

Zlatna knjiga madarske poezije. 
Összeállította és fordította: Enver Čolaković . 
Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1978. 

A szomszéd népek irodalmának is-
merete úgy jutott el a többféle ér-
deklődésű  olvasóhoz, hogy a lapok, 
a folyóiratok időnként hírt adtak a 
Duna, völgyében egymás mellett él ő  
népek alkotóiról, egy-egy kiemelke-
dő  műről vagy kirobbanó tehetség-
ről. Az ilyen tájékoztatás -- mert 
ennél nem sokkal volt több -- volta-
képpen a századfordulóban vette 
kezdetét. Ezt megel őzően néhány 
többkevesebb sikerrel átköltött vers 
csupán jelzése volt annak a terület-
nek, amely türelmesen várakozva 
még megművelésre vár. Mégis akad-
tak, akik sürgetésekkel, irodalmi ba-
rátok összefogásával, a kulturális 
kapcsolatok úttörőiként megbolygat-
ták a várakozás csendjét s figye-
lemre méltó munkákkal jelentkez-
tek. Kevéske, ami felmutatható: Vit-
kovics Mihály, Jovan Jovanovi ć-
Zmaj, Vajda János és még nehá-
nyan, akiknek köszönhet ő , hogy Vuk 
népdalgyűjtése, Branko Radi čević , 
Petőfi, Arany költeményei más ajkú 
olvasók számára is hozzáférhet őek 
voltak. 

A századforduló után Ady költé-
szete törte át azt a falat, amely ad-
dig minden forradalmas új hangnak 
útját állta. A mai értelemben vett 
közeledésről még nemigen beszél-
hetünk, de az a hang, amely Krleža 
Ady-tanulmányából kicsengett, a ha-
ladó szellemű  írók Milyen szándékú 
lépteiről adott hírt: a szerb, a hor-
vát, a csehszlovák, a román írók 
nem egy műve ilyen sejtetés és siet-
tetés is egyben. Az idő  azonban még 
nehezen mozdult. Sokan, ha ilyen 
irányú vállalkozásba is kezdtek, az 
nemigen jutott tovább egy alig tíz-
íves kötetnél, almanachszerű  kiad-
ványnál, amelyek között nálunk a 
Szenteleky Kornél és Debreczeni Jó-
zsef által kiadott Bazsalikomot ne-
vezhetjük antológiának. 

A nagy vállalkozások kora a fel-
szabadulás után következett be, ami-
kor a kezdetleges könyvkiadás a fü-
zetes kiadványok után annyira fel-
erősödött, hogy a gazdasági élet fej- 

lődésével párhuzamosan létrejöttek 
a nagy kiadóházak, amelyek évi 
programjukban már nemcsak az 
eredeti művek időbeni megjelente-
tésére törekedtek, hanem arról is 
gondoskodtak, hogy a műfordítói te-
vékenység minél kielégítőbben lé-
pést tartson nem csupán a közép-
európai, hanem az európai, majd ál-
talában a világirodalmi munkák re-
cenzeálásával és a kiemelked ő  mű-
vek lefordításával. Ez a feladat csak-
hamar megsokszorozódott, mert egy-
re több fel ől jelentkező  követel-
ménynek kellett eleget tenni. 

Jugoszlávia népei, nemzetiségei 
és a szomszédos országok népei ezen 
a téren példamutató munkát végez-
tek. Szinte évr ől évre mind széle-
sebb kaput nyitottak egymás irodai-
mának megismerése felé; az ered-
ményesen kiépülő  kulturális kapcso-
latok, az írótáborozások, a csereak-
ciók már mélyebben megterméke-
nyítették a műfordítók talaját; az 
érdeklődés fokozódott olyan művek 
megismerése iránt, amelyeknek lap-
jain át az egyik nép bepillanthat .a 
másik nép múltjába, küzdelmeibe, 
forrongásaiba, komoly értékeket fel- 
csillantó jelenkorába s ezeken át 
holnapjába is, ami történelmünk 
fejlődésének mai szakaszában még 
közelebb hozhat bennünket egymás-
hoz. 

Egy nép költészete — annak meg-
születését ől napjainkig -- olyan, 
mint egy hatalamas történelem-
könyv, amely egyes korok hullám-
hegyeit és hullámvölgyeit a leghí-
vebben tükrözi. Talán hívebben, 
mint maga a történelemkönyv, ame-
lyet a hullámhegyek és a hullámvöl-
gyek szerint mindig úgy írtak át, 
hogy a fény mindenkor az uralkodó 
rendre vetült. A költő  megmaradt 
a maga korának igazánál, amelyhez 
elszegődött, s valójában ez tükrözte 
a nép mindennapjait, s a szívében 
élő  örökös szabadságvágyát. A költő  
az élet igazságait írta meg. 

80 



Egy vérbeli műfordító akkor 
kezdhet igazán nagy vállalkozásba, 
ha meglelte kiindulópontját, amely-
re életművét építeni akarja. A fen-
nebb említett sorok Enver Čolako-
vić  Zlatna knjiga rnadars.ke poezije 
című  antológiájának el őszavából 
nyert átfogó kép nyomán kerültek 
ide, nem szó szerinti idézetként, ha-
nem csupán tartalmi megjegyzés-
ként, mert egy több mint hétszáz 
oldalas antológiát — melyb ől a tel-
jességre törekvés szándéka nem hi-
ányzik -- enélkül megkomponálni 
nem lehet. 

Ilyen munkára csak olyan műfor-
dító vállalkozhat, aki tökéletesen is-
meri azt a nyelvet, melynek költé-
szetéről teljes képet kíván adni, s 
nem csupán töredéket, amely vala-
mikor és valahol megragadta. Enver 
Čolaković  édesanyja magyar volt, 
édesapja bosnyák horvát. Anyanyel-
ve annyira élt benne, hogy ifjúkorá-
ban első  verseit magyarul írta, s 
csak azután írta át horvát nyelvre. 
A magyar líra tehát eredeti zengé-
sével csengett a fülében, s eredeti 
művei — versei, regényei, azonkívül 
nérriet műfordításai — mellett ez bá-
toríthatta fel arra, hogy el őbb a 
magyar népköltészet remekeinek át-
költése után olyan nagy munkába 
kezdjen, amellyel a magyar líra  

négyszáz évét mutassa be. Ezzel 
olyan nagy igényű  mű  megalkotá-
sára vállalkozott, amely — tekintet-
tel a letűnt századok áttekintésére 
— sokoldalú segítség nélkül el sem 
képzelhető . Ezért már az indulás-
kor segítséget kért Weöres Sándor-
tól, az akkor még életben levő  Dar-
vas Józseftől, Dobozy Imrét ől, Garai 
Gábortól, majd a 'kés őbbi korok fel-
dolgozásakor és a versek kiváloga-
tásakor Illyés Gyula, Hajnal Anna . 

és Keszi Imre tanácsát kérte ki. Be-
járta Magyarország jelent ős részét, 
a felkért költőkkel — munka köz-
ben is — nem egyszer tanácskozott, 
hogy az a mű , melynek feldolgozá-
sára vállalkozott, méltó képet adjon 
a magyar líra századairól. 

Enver Čolaković  1965-től 1975-ig 
— tehát tíz esztedeig — dolgozott a 
Magyar líra aranykönyvén és a ma-
gyar költészetről a XV. századtól 
napjainkig olyan antológiát adott 
horvát nyelven, amely min őségénél 
és terjedeménél fogva egyedülálló 
mű . 

Életművének is nevezhetjük ezt 
az antológiát, olyan életműnek, 
melynek megjelenését alkotója nem 
élhette meg, mert 1976-ban meghalt. 
A sors nem volt hozzá kegyes: elvet-
te tőle élete egyik legszebb örömét. 

LÉVAY ENDRE  

„MÉG FÉRF!-MÓD" 

ILLYÉS GYULA: Különös testamentum. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 

Illyés Gyula újabb költészetének ta-
núsága szerint átértelmezte az antik 

- filozófiának azt a tételét, hogy nem 
léphetünk kétszer ugyanabba a fo-
lyóba. Mert ő  nem lép a folyóba, ha-
nem viteti magát az egyre csönde-
sülő  vízzel. Tempói talán lassúdtak 
valamelyest, szívesen és örömmel 
bízza rá magát az őselem ringatá-
sára, ugyanakkor azonban telve van 
bizalmatlansággal, kétséggel is: va-
jon érdemes-e még úsznia. Aztán 
összecsikorított foggal folytatja út-
ját. A társak már elmaradtak. De 

az emlékük itt maradt. Babitsé a 
meglassúdó, de korántsem egyszer 
rűsödő  versmondatokban. Füst Mi-
láné a versek sajátos, látszólag part-
talanul áradó, valójában mégis sza-
bályos lélegzetvételében. Körülzsong-
ják az ifjúság emlékei, miközben 
„kinyujtott kézzel, mint a vak. — 
Kinyujtott kézzel, mint a pap" bo-
torkált lefelé a hegytet őről. 

Aki Illyés „őszikéi"-t olvassa, 
nem Arany Jánosra gondol el őször, 
hanem Vörösmartyra. A tépett, öre-
gedő  Vörösmartyra, aki lázas vízió- 
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iban megidézte a napot, a holdat éš 
a csillagokat, míg felzaklatott ideg-
rendszerében egyre hallotta a konok 
malom zakatolását. Illyés valóságos 
közegekből indítja legtöbb új ver-
sét, rendszerint a tihanyi hegytet ő-
ről, ahonnan rálátása nyílik a Bala-
tonra, a kósza fényjelekre, s a lus-
tán tovanyúló túlsó partra. De eb-
ből a valóságos tájból hirtelen fel-
szökik képzelete, a szemközti olda-
lon látszó kicsiny házak már nem 
Szántódot jelképezik, hanem az 
egész világot, ahol csak ember .él, s 
a kalapácsütések, melyeket a szom-
szédból hoz feléje a szél, az emberi-
ség sorsának morzejelei. Mert meg-
lehet, hogy a versek központi motí-
vuma az öregedés, az elmúlás és a 
halál, Illyés azonban egy pillanatra 
sem marad hűtlen nagy eszményé-
hez: rendet akar rakni és látni 
„égen-földön": „Vak vagyok s kirá-
lyi ura — minden fölfogható világ-
nak. — Enyém vagy s e paranoia — 
azt kéri, hogy most vagy soha — 
égen-földön rendet csináljak." 
(Rendcsinálás elő tt) 

A -  búcsúzó ember gesztusával te-
kint maga köré. Sokszor, nagyon is 
sokszor hangoztatja., hogy a test 
esendő . A lélek azonban annál kielé-
gíthetetlenebb. Meglehet, kevesebbet 
jár, rosszabbul lát, mint ennek el őt-
te. De egyre biztosabban tájékozó-
dik egy virtuális világban. Ebben a 
szem nem látta, kéz nem érintette 
birodalomban kedvtellve időzik. Ma-
ga sem tudja pontosan, milyen tit-
kokat rejt. Az bizonyos, hogy sár-
kányok őrzik a kapuját, s élő  em-
ber nem léphet be rajta. Megáll hát 
e félelmetes szörnyek előtt és pró-
bálgatja. erejüket. A népmese h ősei 
jutnak olvasója eszébe, akik nem 
riadnak vissza semmilyen próbaté-
teltől, akik magától értet ődő  termé-
szetességgel pardláznak a halállal., s 
kicsit mintha mosolyognának is a 
bajszuk alatt, amint azt mormol-
ják: „nem fogsz ki rajtam, komám!" 
örök vajon a fény az éjen túl? Vagy 
csak a csillagok világítják meg a 
nem szűnő  sötétséget? Mindegy, va-
laminek ott is kell lennie, s az útnak 
induló félelem nélkül vág neki a 
magányos ösvénynek: „Örök fény a 
•gomolyon .túl, — uralmadon túl, kö-
zel éj?-: — No, egy. kortyot még, 
bucsuzóul, — az Ittmaradónak: ne 
félj!". (Szüret-búcsúztató) 

Szövevényesen, meg-megakadó lé-
legzetvétellel fogalmaz. Mindegyik  

versében van egy gondolati mag, s ű-
rűbb réteg, mely köré képeit, kérdé-
seit építi. Mert nincs egyetlen köl-
tőnk sem, aki ennyit kérdezne. Ön-
magától, általában a létt ől, mint a 
nagy filozófusok, és t őlünk, olvasói-
tól is. A szenvedélyes, kíváncsi em-
ber igazolása Illyés egész költészete. 
A soha meg nem elégedő , mindig 
több ismeretre vágyó emberé, aki 
tudja, hogy minden ismerete mö-
gött új tudás lehet ősége rejlik, csak 
pontosan kell feltennie kérdéseit. 
Örök emberi magatartás ez, mint 
ahogy a kételkedés is együtt szüle-
tett az emberrel. Illyés kevés bizo-
nyosságot ismer s még kevesebbet 
ismer el. De amit elismer, azért ké-
pes az életét is kockára tenni és a 
vérét hullatni. Ilyen evidencia, szá-
mára az országhatároktól, független, 
a nyelvi és gondolkodásbeli azonos-
ságokban megmutátkozó magyarság 
eszménye. Kötetének egyik legszebb, 
legigazabb verse szól a magyar 
nyelvről, s ez a valóban rekedt, el-
fúló és mégis kérlelhetetlenül éles 
vallomás mintha már előképe lenne 
azoknak a cikkeknek, hozzászólások-
nak, melyekben újabban mind gyak-
rabban száll ki a nyelvrontók, a 
nyelvet nem becsülők ellen. Ebben 
a versében egyaránt érezni Pázmány 
és Zrínyi tiszta magyarságát s a pro-
testáns prédikátorok kérlelhetetlen 
szenvedélyét, a nagy romantikusok 
nyelvújító törekvéseit éppúgy, mint 
a hagyomány őreinek konok követ-
kezetességét, hűségét. Nemzedékről 
nemzedékre öröklődött s fakult las-
sacskán közhellyé a , ;nyelvében é1 
a nemzet" igazsága. Illyés szenvedé-
lye és nyelvi ereje kellett hozzá, 
hogy új fényben, új parancsként ra-
gyogjon fel ez az oly fontos gondo-
lat, hogy „merjünk hittel haladni" az 
„öreg szavak" biztonságában: 

Szavak, öreg szavak, mi, 
kik egykor létre hoztuk, 
lépteit kormányoztuk: 
merjen hittel haladni; 
kik sok baját okoztuk, 
de kórjait is űztük, 
de kedvét is kerestük; 
szavak, kivert szavak, mi, 
fölszállva ujra önként, 
ama harci ölyűkként, 
had-őrző  kesely űkként 
rikácsolni a törvényt, 
hogy együtt! bár űzöttként 
futván együtt maradni! ... 

(A törzs szavai) 
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Tört mondatokban, elharapott 
szavakban fogalmaz. Képei azonban 
teljesen. egyértelműek. „A kép —• a 
legcáfolhatatlanabb beszéd" — írja 
a Lő tt lábú madárban, s mintha vers-
írói gyakorlatában is igazolni akar-
ná ezt az igazságot. Régebbi versei-
ben megfigyelhető  volt, hogy költe-
ményeinek befejezéseképp maga 
szűrte le a filozófiai tanítást, som-
mázta a mondanivalót. Most az olva-
sóra bízza. ugyanezt. Mert tudja: 
amit leír, egyértelm űen orientál. Ez 
az újfajta „képi versbeszéd" minde-
nesetre hallatlan tömörítésre ad al-
kalmat, olykor hét kurta sorba bele-
fér az élet megújulásának nagysze-
rű  látomása: 

A legutolsó sas talán 
a legutolsó ló fölött. 

Bucsuzó kört keringve.  

De űzve, ménesként, tömötten, 
ügetve az út két felén 
előre, előre, előre, 

a csikósz őr-fény ű  buzavetések! 

Ez a szerkesztésmód sokszor ad 
alkalmat a költőnek, hogy kibékít-
hetetlennek vélt ellentéteket állítson 
egymás mellé a versben, mintegy 
azt jelezve, hogy a kép világában, a 
vágyott eszme világában semmi sem 
lehetetlen. Szívesen él paradoxfák-
kal is. Nem szólva befejezetlen kér-
déseiről, melyek újra meg újra fel-
bukkannak kínzó gondolatjelek kö-
zött, s a verset (más, új szférába 
emelik. Ezek a válasz nélkül hagyott 
kérdések az illyési vers. új dimen-
ziói: ezek tágítják a képet el őre az 
időben, a jövő  felé, melyben talán 
már nem élünk mi sem, de amikor 
élet talán mégis lesz a Földön. Ér-
demes e dimenzióváltás dokumentu-
maképp idéznünk Út elő tt című  ver-
sének utolsó szakaszát: 

S térdét öleli — most úgy, mint légi gépb ől éjbe 
ugró harcos, aki 

szorong (bár nem szoronghat): kinyílnak-e — s mivégre? — 
hátán mű-szárnyai. 

Erre a kicsit valóban szorongó 
„mivégre?" kérdésre válaszolnak a 
kötet záró ciklusának, a Konok ki-
keletnek versei. Az élet törvényei 
mindenkire egyaránt érvényesek. 
Kháron ladikja előbb-utóbb minden-
kivel megindúl az utolsó útra. De  

aki értelmesen, nyitott szemmel és 
szívvel élt, bizonyosan tudja, hogy 
az élet nem szakad meg. A kései ősz 
is tartogat még a nyár örömeib ől, s 
tovább érleli a sz ő lőszemeket. Ahogy 
Rilke írja: 

Itt az idő, Uram. Nagy volt a nyár. 
A napórákra árnyékod bocsássad 
s a szeleket ereszd a földre már. 
Parancsold: a gyümölcsök érjenek be, 
adj még két délies napot nekik, 
add, hogy beteljesedjék mindenik 
s a mézet gy űjtsd a dús szőlőszemekbe. 

(Őszi nap. Ford. Komlós Aladár) 

Az elszáradt fű  helyén új nő  
majd. Az öregedő  ember az évek ter-
hével és bölcsességével vállán nézi a 
múló időt, s bár ajkán „kínmosoly 
ráng", mégis alázatos szívvel, lehaj-
tott fővel köszönti az érlelő  idő t,  

mely az egyes ember számára betel-
jesedhetik, de népe számára új és új 
örömöket tartogat még. 

A szép öregség még áttetsz őbbé 
válik a humor fénytörésében. Illyés 
nem fohászkodik. Verseit azonban 
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át-meg átszövi az a bölcselked ő, hol 
ironikus, hol önironikus humor, mely 
a Jónás könyvét is áthatja. Meglehet, 
ő  is rühelli a prófétaságot. Ám le-
hetetlen nem érezni ezekben a ké-
sei versekben egyfajta prófétai at-
titűdöt, nemes pátoszt. Értünk és 
helyettünk szól. Azt próbálja hol 

dadogva, hol „rikácsolva", hol csen-
desen élandalodva, megfogalmazni, 
amit mi nem tudhatunk formába ön-
teni. S amikor ő  azt írja: „Úgy tet-
szik, nem reménytelen a világ", : hi-
hetünk szavának. Hisz ő  maga sza-
vatolja ezt a reménységet megszen-
vedett élete árán kiküzdött igazával. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

SZÍNDARABSZER Ű  TÖRTÉNELMI REGÉNY 

BURÁNY NÁNDOR: Kamanci Balázs. 
Forum, Újvidék, 1977. 

Burány Nándor a magyar regény-
írásnak azokat a nemes hagyomá-
nyait követi, melyek arra sarkallják 
az írót, hogy tárgyát valósággal tu-
dományos alapokra helyezve dolgoz-
za. fel. Ez ellen a megállapítás ellen 
már csak amiatt sem tiltakozhat, mi-
vel ő  maga közli annak a csaknem 
száz különféle munkának a címét, 
amelyet kötete megírásához áttanul-
mányozott. 

Az ilyen tudományos monográ-
fiaírói módszerrel készült regény —  
a sorok között óhatatlanul el őbuk-
kanó tudományos hangvétel miatt 
— gyakran nehézkessé válik. Ez a. 
jelleg azonban korántsem mutatko-
zik meg a fenti regényen, s őt — le-
galábbis számomra — olyan érdek-
feszítő  volt olvasása, hogy letenni 
alig tudtam. Minthogy engem — .a 
Huszita Biblia nyelvér ől írt disz-
szertációm folytán — közelr ől érin-
tett a regény témája, talán nem le-
het túlságosan csodálkozni a téma 
irántiérdeklődésem miatt, de úgy 
hiszem, azt az olvasót is leköti a re-
gény, aki nem ilyem mértékben „el-
kötelezett" a téma iránti érdekl ődé-
sét illetően, mint jómagam. A re-
gény olvasmányos voltát több té-
nyező  magyarázza. Az egyik, a for-
mális tényező  talán az lehet mind-
annyiunk számára, hogy a kötet 
igen nagy mértékben, lapjainak zö-
mében párbeszédes formában író-
dott, s ez szinte színdarabszer űvé 
teszi a kezünkben levő  olvasmányt. 
De a Kamanci Balázsról írt regényt 
elsősorban annak a társadalmi fe- 

szültségnek az életszerű  ábrázolása 
teszi lenyűgözővé, amely a meggyő -
ződésükért küzdő  kamanci közösség 
életét, regényben bemutatott id ősza-
kát jellemzi. 

Nem titok, hogy jelen társadal-
munkat is számos ellentmondás jel-
lemzi, az ember ember közötti fe-
szültség: a maradi szemlélet és az 
újat akarás, a kényelmi életformá-
ra való berendezkedés, illetve az 
anyagi és szellemi erők koncentrálá-
sával járó fáradságos célratörés 
stb. közötti harc nem ismeretlen ko-
runkban sem, ha nem is jár '. olyan 
sok közvetlen életveszedelemmel, 
mint Kamanci Balázs vagy Újlaki 
Bálint regényben bemutatott élete, 
de minthogy mi i.s fel vagyunk .ru-
házva a társadalmi feszültségek 
iránti érzékkel, éppen ezért tudjuk 
különös érdeklődéssel olvasni Bu-
rány Nándor regényét. 

De vajon nem felületes vagy sab-
lonos-e a regényben bemutatott tár-
sadalmi feszültség? Burány ért a 
szerkesztéshez, s megtalálja az ese-
mények „környülállásának", a min-
denkori szituációnak feszültséget 
jelentő  vonatkozásait. 

A regény témája. -- mint ismere-
tes — a XV. század els ő  felében 
Kamancon (Kamenicán) és környé-
kén zajló, bátran mondhatjuk, hit-
újító mozgalom. Ennek egyik szer-
vezője Kamanci Balázs, másik Szer-
vezője • Ujlaki.. Bálint. A mozgalom 
elvi indítékokat a prágai egyetem 
forrongó szellemi világából merít. 
Közismert, - hogy Kamanc és vele 
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együtt. az egész Szerércség a XV. 
század elején gazdaságilag rendkí-
vül fejlett terület volt, nem megle-
pő  tehát, ha Kamanc, de a. közeli 
Ujlak, Titel, Zalánkemén és Száva-
demeter is külföldi egyetemen ta-
nult papokkal rendelkezett. Az új — 
igen nagy részt társadalomreformá-
ló —• tanok elszigetelését a pápa 
Marchiai Jakab inkvizítorra bízta, 
aki feladatának jellemének fanatiz-
musát követve tett eleget. A kis val-
lási közösség válaszút elé került: 
vagy megpróbálja kialakítani a mo-
dus vivendit és valamiképpen eléri 
az egyházi és világi hatóságok meg-
engesztel ődését, vagy elmenekül, .s 
minden vagyonát és szülőföldjéhez 
kötődő  minden emlékét elveszti. Uj-
laki Bálint hívei ez utóbbi megoldást 
választották, Kamanci Bálint a ma-
radás mellett döntött. Ám a döntés 
csak a napi események sodrában 
született meg, és éppen e lelki harc 
mai tudásunk szerinti hiteles képét 
vetíti elénk a szerz ő . 

De miért volt szükség mindezt 
regényes formában vetíteni elénk? 
-- kérdezhetné az olvasó. Nem lehe-
tett volna Kamanci Balázs vagy Uj-
laki Bálint tudományos életrajzát 
összeállítani? Sajnos a korabeli ese-
mények korabeli forrásanyaga igen 
szegényes. Marchiai Jakab tételeit 
ugyan. kiadta Kardos Tibor az 1931. 
évben (A laikus mozgalom magyar 
bibliája), a császári jegyz ő  által a 
kamanci huszita, lázongás eseményei-
rő l felvett jegyzőkönyv is elolvasha-
tó a Zágrábban megjelent Moanu-
menta Spectantiá Historiarum Sla-
vorum . Meridionalum c. diplomatá-
rium. 23. kötetének 173-174. lapján, 
ső t ugyane kötetben a lázongásra 
vonatkozó egyéb korabeli források, 
a ferences rend történetét évkönyv-
szerűen tartalmazó Szalkai Kódex 
is nyújt néhány adatot, s őt a J. Jire- 
ček által a, múlt században közzétett, 
e korra vonatkozó prágai egyetemi 
anyakönyvek névanyaga is ad némi 
fogódzót, de mindez alig több az 
eseményekben részt vett szerepl ők 
neveinek felsorolásánál, a bonyodal-
mat az író fantáziájának kellett 
megalkotnia. De hitelesen ijzolta-e 
meg a kamanci huszita. 1: Idás ké-
pét Burány Nándor? Nem agadtat-
ta-c el magát a túlzás amilyen 
irányába? 

Voltak -- s talán még vannak is 
-- olyan nézetek, melyek szerint Pé- 

csi Tamás és Ujlaki Bálint, e vidék 
huszita mozgalmának kiemelked ő  
alakjai sekélyes műveltségű  papok 
voltak. Burány helyesen ábrázol, 
amikor teológiailag és egyéb tekin-
tetben is igen magas műveltségű  
személyekként mutatja, be a neve-
zetteket. 

Hogy János evangéliumát fordí-
tották-e els őként — miként azt a re-
gényben olvassuk —, ez megkérd ő-
jelezhető , de hiszen történelmi re-
gényről van szó, itt nem kell minden 
mozzanatnak a valósággal tudomá-
nyosan egyeznie, csak az összkép-
nek kell hitelesnek lennie. Az össz-
kép viszont hiteles, hiszen az biztos 
-- bármelyik evangéliumi könyvet 
fordították is els őnek — az első  for-
dításrész elkészülte olyanféle örö-
met, lelkesedést válthatott ki a hu-
szita, közösség híveiben, amilyent 
Burány elénk vetit. 

Elsősorban Kardos Tibor állítja 
fel azt a hipotézist (A Huszita Bib-
lia keletkezése stb.), hogy e közös-
ség hívei nem pusztán husziták vol-
tak, hanem a korabeli kathar, val-
dens eretnekség hívei is, s őt azt is 
látni véli, hogy e közösség papjai 
a pogány időkből fennmaradt ősi 
sámánisztikus gyógyeljárások, illet-
ve az asztrológia, ért ői is voltak. Bu-
rány nem., akaszt rá, regénye szerep-
lőire -- és ezzel a realitást követi — 
megannyi forradalmi tant , illetve 
ősi, nem keresztény hagyományt. Ha 
előfordulnak is regényében a bogu-
mil testvérek mint szakadárok, vagy 
a közelben lakó kalizok mint az ő s- 
vallási hiedelmek esetleges őrző i; 
ha .a regénybeli kisgyermeknek a 
csodaszarvasról meg Attiláról mon-
danak is mesét — mindez egy pilla-
natra sem befolyásolja a kamanci-
ak, ujlakiak huszita elveit. És, sze-
rintem, a valóság körülbelül ez is 
lehetett. 

De nem túlzó-e a regény esetleg 
ellentétes irányban? Nem rajzolja-e 
túlságosan felvilágosultnak Burány 
Kamanci Balázst és Ujlaki Bálintot, 
Bácsi. Simont? Ha felvilágosultak-
nak rajzolja is a prágai diákokat, 
nem mulasztja el a babonás félelem 
és a csodaváró rajongástól feltüzelt 
ember képének gyakori felvillantá-
sát sem: igy az egyensúly realiszti-
kus lesz. 

• Én a magam részéről többet sze-
rettem volna esetleg olvasni a prá-
gai évekről. Néha felmerül ugyan Ti- 
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tus • Livius, Cicero, Seneca neve, s 
egy-két tőlük származó mondas, de 
Legfőképpen Husz János nevével ta-
lálkozunk. Ma valóban Husz nevéhez 
kötjük e mozgalmat, s őt — nem ta-
gadjuk — a Hédervári L őrinc által 
1439: szept. 1-én kibocsátott okle-
vél már összefoglaló névvel huszi-
táknak (Huzitarum) nevezi a szóban 
forgó lázadókat, mi mégis úgy vél-
jük, hogy Wycliffe és Tisnovai Si-
mon nevének említése Huszé mel-
lett kissé leszűkített névsor: a ka-
manci és ujlaki Prágát járt diákok 
bizonyára sok más tanárjuk és taní-
tójuk nevét is idézhették, emleget-
hették egymás között. Lehet azon-
ban, hogy ez az érzés pusztán egyé-
ni hiányérzet, és hogy ez a regény 
élvezését másoknál, az olvasók több- 

ségénél a legminimálisabban sem 
zavarja. 

Mi, magyarországiak, tulajdon-
képpen joggal irigyelhetjük a Vaj-
daságot azért a történelmi értékért, 
amit a kamanci huszita lázadás szín-
terének közelsége jelent, s melynek 
eseményeit Burány valószer űen ír-
ja le. Én, a magam részér ől, titok-
ban aggódtam amiatt, nehogy vala-
ki karrierista vágyaktól vezettetve 
dolgozza fel, kapkodva, a pillanatnyi 
irodalmi divat irányába sarkítva a 

,kamanci eseményeket. Sarkítani le-
hetett volna az osztályharc túlhang-
súlyozott kizárólagos ábrázolása, 
vagy — esetleg — az inkvizíció kín- 
zásainak (esetleg n őkínzásainak) lát-
szat-realisztikus leírásai irányába. 
Szerencsére nem ez történt. 

BÜKY B ÉLA 

HASZNOS ÖSSZEFOGLALÁS 

Gombos (Bogojevo). Írások egy nyugat-bácskai falu jelenér ől és múltjáról. 
Arany János Művelődési Egyesület, Gombos, 1978. 

A kötet bevezet őjéből tudjuk, hogy 
ezt a szerény kiállítású, de tartalmá-
ban annál jelentősebb könyvet a 
„sürgető  szükség" hozta létre. 1978 
márciusában Gomboson is sor ke-
rült a Tudás — hatalom elnevezésű  
tévévetélkedőre. Mint tudott, a vetél-
kedő  megrendezésének egyik felté-
tele, hogy a település megjelentesse 
kismonográfiáját. 

Jelen volt ugyan a „sürgető  szük-
ség", de „baráti összefogás, jó szán-
dék" is kellett ahhoz, hogy megje-
lenhessen a 168 oldalnyi 'terjedelmű  
könyv. Sem a terjedelem, sem a tar-
talom nem lebecsülendő , senkinek 
sem kell miatta szégyenkeznie, még 
ha a kötet szerkeszt ője — Jung Ká-
roly magiszter — szerényen mente-
geti is a bevezet őben a kötetnek 
ezeket a vonatkozásait. Ellenkez ő-
leg: igen impozáns, hogy a könyv 
megírásában tizenkilencen vettek 
részt: Bánszki Mária, Bényei Imre 
(2 fejezetben 4 írással), Bordás Atti-
la, dr. Bori Imre, Cziráky Gyula .(2 
írással), Cselenák Gábor, Cselenák 

Gáborné Durcsák Mária, Csuka Zol- 
tán, Hecskó Endre (2 fejezetben 2 
írással), Jung Károly (2 fejezetben 
3 írással), Kovács Ilona. (2 írással), 
dr. Matijevics Lajos, Papp Ferenc, 
Pásztor Antal (2 fejezetben 2 írás-
sal), Pásztor Margit, dr. Penavirx Ol-
ga, Rohacsek Márton (2 fejezetben 
4 írással), Szekeres László és Tóth 
Irén (2 fejezetben 5 írással). 

A. több mint két évszázados tele-
pülés múltjáról és jelenéről valló 
írások szerzői az általános iskola 
pedagógusai, Gombos életének és 
művelődésének más ismerői, de je-
len vannak a könyv lapjain nem 
gombosi illetőségű  szakemberek is. 

Fontos mozzanatnak, a helyi ér-
deklődés -- a „megkapaszkodás" 
(?) — megnyilvánulásának tartjuk 
az egyébként nem tollforgató gom-
bosiak közreműködését. Ezért talán 
nem lett volna fölösleges a könyv-
ben legalább csekélyke teret szen-
telni az eddig még nem ismert — 
vagy kevéssé ismert — szerz ők be-
mutatás ának. 
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Nem kevésbé dicséretes és példa-
mutató a Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatások  Inté-
zete szakembereinek, illetve a Sza-
badkai Városi Múzeum munkatár-
sának a közreműködése. 

A szerkeszt ő  .a rendelkezésre ál-
ló anyagot a dolgozatok tárgy-
körének figyelembevételével — négy 
fejezetre tagolta: I. Falutörténet, 
társadalomkép, helyismeret ,(9 dol-
gozat); II. Mezőgazdaság, ipar, kis-
ipar, közlekedés (10 dolgozat); III. 
Társadalmi-politikai szervezetek, 
egyesületek, társulatok (6 dolgozat); 
IV. Művelődési élet, oktatásügy, nép-
hagyományok (9 dolgozat). 

Legalaposabbnak, 	legtartalma- 
sabbnak az I. és a IV. fejezetet vél- 
jük, ezek képezik terjedelem tekin- 
tetében is a könyv jelent ősebb ré- 

szét. Általában a II. és a III. feje-
zetre tartjuk érvényesnek a jelent ős 
tudományos múlttal rendelkező  
szerkesztő  mérlegelését, megállapí-
tását: „ ... a. rendelkezésünkre álló 
idő  alig tette lehetővé, hogy illő  ala-
possággal, elményültséggel fogjunk 
bele az egyes részkérdések megírásá-
ba. Nem volt mód tehát arra, hogy 
levéltári és könyvtári kutatásokat 
végezzünk, be kellett érnünk az is-
mertek feldolgozásával és a falu éle-
tére vonatkozó, szájhagyományozott 
adatok bemutatásával." (Könyvünk 
elé) 

Hisszük azonban, hogy az • elkö-
vetkező  időszak nem a lanyhulás, 
hanem a fokozott érdekl ődés idősza-
ka lesz, amelynek eredményeként 
Gombos alaposan 'kimunkált —és 
nem csekély érdeklődéssel várt — 
monográfiája is elkészül. 

PATÓ IMRE 

EGY ÉLETM Ű  DOKUMENTUMA 

SZIRMAI ENDRE: Szirmai Károly m űveinek bibliográfiája. 
A Szirmai Károly Társaság és a Szirmai Károly Archívumok kiadása, 
München — Stuttgart — Rio de Janeiro, 1978. 

A Szenteleky örökébe lép ő  szerkesz-
tő  és sokoldalú alkotó: költ ő , novel-
lista, kritikus stb. műveinek rend-
szerbe foglalt felsorolását, leírását 
tartalmazza könyvespolcunk újabb 
kötete. 

„Az emberi élet az elmúlás útján 
halad. Ez azonban nem jelentheti 
munkánk hiábavalóságát, elért ered-
ményeineJk a megsemmisülését. A 
kései utódok sokszor még évezredek 
múltán is olvassák és csodálják az 
emberi szív, agy és kéz alkotásait" 
-- írja a bibliográfia előszavában az 
író, aki maga váltakozott arra, hogy 
összegyűjtse, rendszerbe foglalja és 
közzétegye apja irodalmi hagyaté-
kának adatait. Az idézett gondola-
tokkal igazolja eljárásának, magá-
nak az igen fáradságos és költséges 
vállalkozásnak a helyénvalóságát: 
egybegyűjteni, megőrizni és átadni 
az utódoknak további megőrzésre,  

ápolásra. Természetesen számunkra 
is meggyőzőek e sorok, de nem csu-
pán e sorok általi „meggyőzetésünk" • 
hatására mondjuk ki, mi is indokolt-
nak, jelentős mozzanatnak tartjuk 
a bibliográfia megjelentetését mind 
az életmű  felmérése, értékelése, 
mind pedig utóélete vonatkozásá-
ban, hiszen napjainkban is az alko-
tás virágzó utóéletének vagyunk a 
tanúi: Szirmai Endre: A magányos 
óriás I. kötet. A Szirmai Károly Em-
lékbizottság és ,a Szirmai Károly 
Archívumok kiadása, 1976.; Szirmai 
Károly m űvei a kritika tükrében. 
Megemlékezések, levelek, tanulmá-
nyok, kritikák, interjúk. A Szirmai 
Társaság és Archívumok kiadása, St. 
Gallen—Stuttgart—New York, .1977.; 
Szirmai Károly: Mindig elválni vala-
kitől (novellák). A Szirmai Károly 
Emlékbizottság kiadása St. G.allen, 
1976.; Szirmai Károly: Szavak esté- 
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je. Válogatott tanulmányok, bírála-
tok és irodalompolitikai cikkek. A 
Szirmai Társaság és Archívumok ki-
adása. St. Gallén—Stuttgart—Syd-
ney, 1978. (Csupán az önálló kötete-
ket soroltuk fel.) 

A. bibliográfia szakrendszere a 
szélességében és mélységében is ha-
talmas életmű  rétegeződését tárja 
fel, és ennek megfelel ően hét na-
gyobb fejezetre tagolódik: 

I. Önálló kötetek. II. Műfajok 
szerinti részletes bibliográfia: 1. 
Költemények, 2. Regények, regény-
töredékek, 3. Novellák, elbeszélések, 
karcÓiato:k, 4. Színpadi. m űvek, je-
lenetek, 5. Tanulmányok, bírálatok, 
irodalompolitikai cikkek, jegyzetek 
(kiadatlan írások, fogalmazványok, 
vázlatok is!), 6. Levelezés. III. Anto-
lógiák, évkönyvek, tankönyvek. IV. 
Irodalom. (Kéziratos munkák, sajtó 
alatt: levő  művek is!) V. Versek és 
egyéb szépirodalmi művek. (Sz. K: 
ról szóló és Sz. K.-nak ajánlott írá-
sok.) VI. Festmények, rajzok, szob-
rok, fényképek Szirmai Károlyról. 
VII. Szirmai Károly műveinek for-
dításai. 

A felsorolt fejezetek közül a ku-
tató számára talán a levelezés anya-
gának a tanulmányozása jelent igen 
izgalmas területet, hiszen ez az élet-
mű  legintimebb része, és éppen ezért 
eddig a legismeretlenebb is. Persze 
meg kell azonban jegyeznünk, hogy  

a levelezés anyagának az ilyen fel-
dolgozásával -- csupán a levelez ő  
társak neveinek felsorolásával 
nem érthetünk egyet. 

Elfogadjuk azonban azt, hogy 
óriási feladatra. vállalkozott Szirm.ai 
Endre a bibliográfia összeállításával 
egyébként is, a levelezés anyagának 
feldolgozása nélkül is, amely lega-
lább annyi munkát igényelne, mint 
az egész kötetnek az összeállítása a 
levelezésen.. kívül. Érezzük a bib-
liográfia szerzőjének az igyekezetét, 
azzal, hogyha. távol is áll ennek az 
anyagrésznek a feldolgozása, a meg-
követelt filológiai pontosságtól, még-
is a kutatók számára bizonyos tájé-
koztatást kívánt —• előzetesen is — 
nyúj tani. 

Éppen azért, mert maga a szer-
ző  is további gyűjtőmunkát végez, 
a gyűjtött anyagot vizsgálódás, 
rendszerezés tárgyává teszi, és azért 
is, mert mint ahogyan ő  maga is 
mondja: „ ... e bibliográfia ... sem 
... tekinthet ő  teljesnek, tökéletes-
nek, véglegesnek, csupán els ő  ösz-
szefoglalási kísérletnek, amely — 
egy új, javított és bővített kiadás 
megjelenéséig -- remélhet őleg eb-
ben a formájában is segíti és továb-
bi kutatásra ösztönzi a jelen és a jö-
vő  irodalomtörténészeit", tehát ép-
pen ezért várjuk a teljesebb bibli-
ográfiát, noha a jelen munka sem 
csupán „első  összefoglalási kísérlet". 
Több, sokkal több annál! 

PATÓ IMRE 
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MEGJELENT 

Jávorfácska 
(Félszáz szajáni népmese) 

A jugoszláviai magyarság folklórja iránti érdekl ődés az 
utóbbi években örvendetesen föllendült. A szinte már ki-
sebb könyvtárra rúgó szakirodalom azonban f őként a bal-
ladákkal, a dalokkal és utóbb már a gyermekjátékokkal 
foglalkozott. A népmesének eddig mostohább sors jutott, 
pedig minden más műfaji testvérénél régibb, terjedelme-
sebb, nagyobb közönség el őtt hangzik el és előadása önálló 
egyéniséget kíván: mindig is kevesebb volt a jó mesemondó, 
mint a kiváló nótafa vagy balladaénekes. 

Beszédes Valéria szajáni népmesegy űjteménye a szá-
zadforduló körüli nagy gyűjtő , Kálmány Lajos munkáinak 
folytatása, főleg a kiemelkedő  mesemondó, Borbély Mihály 
meséinek utóéletét nyomozza tovább. Közben megnézi azt 
is, hogy az elmúlt időszakban hogyan módosult a mesék 
iránti társadalmi érdekl ődés, erre hogyan reagáltak a jó 
mesemondók és ennek érdekében a szövegeken milyen vál-
toztatásokat végeztek. Ezek a vizsgálatok különösen tanul-
ságosak és nemzetközi viszonylatban is jelent ősek. 

A Szajánban gyűjtött hetvennégy meséb ől az ötven 
szebbet közli a kötet. A bevezet ő  rámutat a szajáni mese-
kincs nemzetközi jelentőségére, az utószó pedig megadja 
a teljes társadalmi hátteret; bemutatja a mese életét, a 
mesemondó egyéniségeket, majd a változás-vizsgálatok ke-
retén belül a műfaji összetétel, a mesei szerkezet és stílus 
kérdéseivel foglalkozik. 

Egy kis falu, jelen esetben Szaján, újkori mesekincsé-
ben is nemzeti—nemzetközi, egyéni—közösségi, hagyomá-
nyos—új látszólag ellentétpárja szépen és szervesen ötvö-
ződik. 

A jugoszláviai magyar népmesekiadványok — így a 
Sárkányölő  ikertestvérek, a Pingált szobák és a Jugoszláviai 
magyar népmesék — mellé most a Jávorfácska is fölsora-
kozik. 

A 172 oldalas, tetszetős külalakú könyv előfizetési ára 60, 
bolti ára pedig 80 dinár. Megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Mun-
kásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy 
pedig a Forum szabadkai könyvesboltjában (Boris Kidri č  u. 8.) 
vásárolható meg. 



MEGJELENT 

éo/zöIřiyv 3. 
(1972-1978) 

Könyvpiacunk eseménye egy szellemtörténeti m ű , 
amely Szabadka, környéke és nem egy vonatkozásban 
Vaj daság művelődési életének figyelemre méltó megnyi-
latkozásairól ad hű  képet az olvasónak. Jóllehet az Életjel 
harmadik könyve időrendi sorrendben az elmúlt hat esz-
tendő  irodalmi, művészeti rendezvényeit öleli fel, de egy-
ben visszapillantást ad az irodalmi él őújság húszéves te-
vékenységére is. A kezdeményez ők, a régi munkatársak 
mellett az új nemzedék tehetséges el őadóit is bemutatja, 
és szól arról, hogy e lankadatlan munkában a tehetség-
kutatás egy következetesen vezetett programban jutott 
kifejezésre. 

Ez a terjedelmes, 430 oldalas könyv példát állít azok 
elé, akik hasonló szép tevékenységgel a fiatal er ők, ígé-
retek fölkarolásán fáradoznak szerte a Vajdaságban. Fe-
jezetei azokról a kulturális megnyilatkozásokról szólnak, 
amelyek pódiumainkon húsz esztendő  alatt nem kevesebb, 
mint százezer emberhez szóltak és több ezer hazai el ő-
adót, művészt ismertettek meg a közönséggel. Nem csu-
pán a feledhetetlen el őadásokról szóló beszámolókat ta-
lálja meg itt az olvasó, hanem a visszhangot is, melyet a 
hazai és a külföldi kritika adott az irodalmi estekr ől, a 
vendégszereplésekről és az Életjel művelődéstörténeti ér-
tékű  kiadványairól. A kulturális eseményeket megörökít ő  
fejezetekben a kiemelked ő  rendezvények plakátjainak fa-
csimiléi mellett kétszázhetven fénykép és rajz állít emléket 
azoknak, akik nappalok és éjszakák föláldozásával lehe-
tővé tették a szép találkozásokat az irodalmi él őújság 
estéin. 

Az Életjel harmadik évkönyve — amelynek külön ér-
téke, hogy közli az előadások teljes műsorát — hozzáfér-
hető  mindazok számára, akik figyelemmel kísérik műve-
lődési életünk eseményekben gazdag napjait. A vaskos, 
szép kiállítású kötet el őfizetési ára 150, bolti ára pedig 
200 dinár. Megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegye-
temen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy 
pedig a Forum szabadkai könyvesboltjában (Boris Kid-
rič  u. 8.) vásárolható meg. 


