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MILAN DUBAJIC 

SZABADKA MUNKÁSOSZTÁLYA 
ÉS A JUGOSZLÁV SZOCIALISTA (KOMMUNISTA) 
MUNKÁSPÁRT MEGALAKULÁSA 

Hatvan évvel ezelő tt a monumentális szabadkai városháza volt a vajdasági 
munkásosztály egyik hatalmas gyülekezetének színhelye. Dísztermeit kitár-
ták a bácskai, bánáti és baranyai szociáldemokrata szervezetek el ő tt, me= 
lyeknek kongresszusát 1919. március 24-én tartották meg. Ez volt egyike 
azoknak az nagy gyülekezeteknek, amelyeken a jugoszláv proletariátus, a 
szociáldemokrata pártok egy egységes Jugoszláv Proletárpártba való egye-
sülésről döntöttek. Ez a kongresszus —. az egyetlen ilyen nagy jelent őségű  
összejövetel Szabadkán a forradalom el őtti időszakban — ad okot az ese-
mények felidézésére, f őleg az írott források alapján. 

Írásunkat azoknak a statisztikai adatoknak a közlésével kezdjük, 
amelyeket az 1910-ben végzett osztrák—magyar népszámlálás alapján tettek 
közzé. A 93 232, illetve .a katonasággal együtt 94 610 és közöttük 39 126 
aktív lakos közül nem kevesebb, mint 12 436 munkást-bérest, 1407 inast és 
7669 cselédet (a legtöbb, 2408 a földművesek között, a várósban és a telepü-
léseken pedig 2279 cseléd volt) számláltak. meg. Ezek a számok Szabadka 
és a szabad királyi város egykori 12 pusztájára vonatkoznak, ahová Baj-
mok és Csantavér is tartozott. 

Az I. világháború után hasonló a város lakosságának, de még a mun-
kások számának összetétele is. Ha felsorolnánk a többi statisztikai és 
egyéb adatot is, egy tarka környezet képe tárulna elénk, amelyben a lakos-
ság különböző  nemietiségű  és szociális összetételű , viszonylag fejlett a 
gazdaság, az oktatási rendszer és a kulturális élet, megjelennek el őttünk a 
kiépített városközpont és az elhanyagolt külváros, .a települések, a vitat-
hatatlan jóllét és a szegénység ellentétei. 

Az I. világháború előtt Szabadka nagyság szerint .a harmadik város 
Magyarországon és sokoldalúan • fejl ődik. Szépen berendezett központja, 
palotái, pénzintézményei, templomai, aszfaltozott és kivilágított utcái van-
nak, amelyeken villamos közlekedik, összkomfortos lakásokkal, kiépített 
vízvezeték- és csatornahálózattal rendelkezik. A központban helyezkedik el 
a városháza, amelynek magassága felidézi a városi. igazgatás magas rangú 
tisztviselőinek sérthetetlenségét, mutatja a hatalmat és egyidej űleg vidé-
künk pompás építménye, a szecesszió magyar változatának egyedülálló kép-
viselője, olyan épület, amelyr ől az egész világ ismer bennünket. E központ-

- bam kényelmesen élnek, dolgoznak és szórakoznak az iparosok, keresked ők, 
bankárok, nagybirtokosok, a tisztvisel ők és a nagygazdák. 

A szegény, sáros és poros városszélen, a nyirkos, dohos falak között, 
a tanyák és falvak istállóiban, a gazdag város és nagybirtokosi kastélyok 

- árnyékában, egy más világ van, itt élnek a szolgák, béresek, proletárok, a 
.nincstelenek és éhezők, a kizsákmányoltak és az elnyomottak. 

A vasúti munkások és a vasutasak a háború utolsó évében els őként 
emeltek szót az imperialista háború ellen és követelték az igazságos békét. 
A szabadkai vasútállomásról hét különböz ő  irányba lehetett utazni, béke-
időben főleg munkát keresve, a háborúban pedig a távoli, ismeretlen 
frontokra. 

Vasúton érkezett 1918. november 13-án Újvidék fel ől a szerb hadsereg 
első  alakulata M.ihajlo Bodin századparancsnok vezetésével. A vasútállo-
máson az 'ideiglenes burzsoádemokrata hatóság népi tanácsainak képvise-
lői fogadták és üdvözölték; különösen a szerb-bunyevác népbizottság tag-
j.ai  részesítették őket baráti és lelkes fogadtatásban. 

A szerb katonaság békés bevonulása után Szabadkát és' környékét 
megszállt. katonai zónaként kezelték, amelynek sorsáról végül is 1919-ben 
a párizsi békekonferencián döntöttek. 
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Ezzel és sok más viharos eseménnyel ért véget az addig legnagyobb 
háború, az I. világháború a szabadkaiak számára. 

Szabadka munkássága, a szocialista pártba és szakszervezeti csopor-
tokba tömörülve, a leger ősebb társadalmi csoportosulásként, a forradalmi 
lendülettel serkentve részt kívánt venni a város közigazgatásában és meg 
akarta valósítani az államrendszerr ől, a nép szabad tevékenységér ől és el-
határozásáról alkotott elképzeléseit. E 'kísérletei során összeütközésbe ke-
rül a katonasággal és a város hatóságával, amelyek •a katonai, megszállt 
területen megtiltották a politikai tevékenységet. A. különböz ő  kérdésekről 
való nyilvános véleménynyilvánításra tett próbálkozások során a munkás-
osztály akadályokba ütközik: .megtiltják a gyülekezést, és a nyilvánosság 
előtti felszólalást, vezet őiket pedig bebörtönzik. Így azzal a paranccsal — 
amelyet minden kétséget kizáróan végre is hajtanak —, hogy a f ővezéreket 
''24 órán belül a demarkációs vonalon túlra üldözik, sikerült elfojtani a 
vasutasak, a villanytelep és a posta alkalmazottainak 1919. februári sztrájk-
ját. A szociáldemokrata szervezetnek azonban mintegy 5000 odaadó tagja 
van, ez hatalmas politikai erő t képez, amely bármilyen áron igyekszik meg-
valósítani feladatát. Nem csoda, hogy a szociáldemokrata szervezetben és 
a szakszervezeti csoportokban már az els ő  világháború előtt, de különö-
sen után sok munkás van. A gazdagoknak a napszámosokhoz való viszo-
nyulásáról és ezeknek súlyos anyagi helyzetér ől, ről, valamint a szakszerveze-
tekbe való belépést kiváltó okokról tanúskodik az egyik részvev ő  - vallo-
mása, akivel erről elbeszélgettem. Kérdésemre, hogyan lépett a munkás-
szervezetbe, ezt felelte: 

„Az első  világháború után tértem vissza és egy ideig munka nélkül 
- voltam. Napszámosként kezdtem dolgozni egy zobnaticai nagybitokosnál. 
Többen voltunk cselédek. A nehéz földművelési munkákat kora hajnaltól 
késő  estig végeztük. A szántóföldekre gyalog mentünk és gyalog jöttünk 
vissza, habár a gazdának több lova is volt. 

Szombatonként, délután 4 órakor hagytuk abba a munkát. Csaknem 
este lett, mire Zobnaticáról hazaindulhattunk. Gyalog mentünk, mert a 
gazda nem adott kocsit. Otthonunkig több mint 25 kilométert kellett gya-
logolni. Csak vasárnap délelőtt lehettünk odahaza, annyi id őre, hogy lássuk 
az otthoniakat és tiszta ruhát válthassunk. Már ebéd után indulnunk kel-
lett vissza, hogy estig a birtokra 'érjünk, aludjunk és másnap pirkadatkor 
már a szántóföldön legyünk. Ez elkeserített engem. Ekkor hallottam', hogy 
a szakszervezet a 'munkások érdekeit védi, és akkor lettem én is tagja a 
szakszervezetnek." 

Abban, hogy a kongresszust Szabadkán megtarthassák, szemmel lát-
hatóan szerepet játszott a Szerb Szociáldemokrata Párt vezet ősége. A kong-
resszusról a szabadkai vezet őséggel folytattárgyalásokat, és latba veti 
tekintélyét a szerb katonaság f őparancsnokságánál is a megtartásához 
szükséges engedély megszerzése érdekében. A szabadkai szervezet az el őké-
születekben és a 'kongresszus megtartásában megtalálta a névtelenség-
ből kövezető  utat és politikai tevékenysége foytatásának módját. 

A határozat, amely szerint Bácska, Bánát és Baranya szocialista 
kongresszusát Szabadkán fogják megtartani, Szabadka munkásosztályának 
felkészültsógéről és erejéről, valamint szilárd elhatározásáról tanúskodik 
abban a zűrzavaros helyzetben. Mert Szabadkát a szomszédos Magyaror-
szágtól csak a demarkációs vonal választotta el, és mégmindig nem volt 
világos, hogy melyik .  államhoz is fog végül tartozni, azonkívül néhány 
nappal a kongresszus megtartása el őtt Magyarországon kikiáltották a Ta-
nácsköztársaságot. Tehát ebben a valóban z űrzavaros helyzetben a • szo-
ciáldemokrata párt és szakszervezet .vezet ősége a jugoszláv munkásmozga-
lommal váló együttműködés útját választja. 

A szabadkai vezet őség már március 5-én megfogalmazta szerbhorvát 
és magyar nyelven a meghívókat és a 11 pontból álló napirenddel együtt 
szétküldte Bácska, Bánát és Baranya munkásszervezeteihez, arra kérve 
őket, hogy •e fontos összejövetelre, melyen létfontosságú kérdésekr ől dön-
tenek majd, 'két-két delegátust küldjenek el. A kongresszusra a pécsi, te-
mesvári, zombori, zentai, becsei, kikindai, aradi, újvidéki, szegedi és bács- 
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topolyai szociáldemokrata szervezeteket, továbbá a vasutasok szakszerveze- 
tét és á vasutasok, a postai hivatalnokok, a fémipari, a faipari és a mez ő - 
gazdasági munkások albizottságait hívták meg. A meghívó így hangzott: 

„A  - 	szociáldemokrata .párt vezet őségének 

Tisztelt Elvtársak! 

Értesítjük, hogy Szabadkán 1919. évi március hó 23-án és 24-én a meg-
szállott területeken (Bánát, Bácska, Baranya) m űködő  pártok kiküldöttei-
nek részvételével nagy párt- 

Kongresszust 

tartunk, melyre ezennel meghívjuk. 
Kongresszusunkon a nemzetközi szolidaritás dokum:entálására meg-

jelennek Lapcsevics Dragisa szerb. orsz. képvisel ő  és dr. Kosanin Nedely-
ko egyetemi tanár belgrádi elvtársak a szerb országos szociáldemokrata -
párt képviseletében. A lehet őség szerint Budapestről is érkezik központi 
küldött. 

• A kongresszuson a pártok legfeljebb két küldöttel képviseltethetik ma-
gukat s a küldöttek a párt aláírásával és bélyegz őjével ellátott igazoló 
irattal látandók el. A küldöttek. elhelyezhetése érdekében a részvételre vo-
natkozó bejelentést 20-ig kérjük velünk alkalmas módon közölni. 

Kelt Szabadkán, 1919. évi március hó 5-én. 

Elvtársi üdvözlettel 
A szabadkai szociáldemokrata párt 

A kongresszus napirendje: 

A kongresszus megnyitása. 
A kongresszus vezetőségének megválasztása (elnök, alelnök, 2 jegy-

ző). Jegyzőkönyv-hitelesítők, tolmácsok kijelölése. 
Öttagú igazoló bizottság kiküldése. 
A pártok jövőbeni akciója és taktikája. Előadó Lapcsevics Dragisa. 
A pártok küldötteinek jelentése. 
A délszláv területen megalakítandó nemzetközi szociáldemokrata 

párt szükségességének megvitatása .s a párt megszervezésére vonatkoió. 
határozathozatal. El őadó dr. Kosanin Nedelyko. 

A belgrádi kongresszuson résztvev ő  megszállott területek kikül-
dötteinek megválasztása (április 15, 16, 17). A brodi (április 20, 21, 22) 
kongresszuson résztvev ő  küldöttek megválasztása. 

A megszállott területen (Bánát, Bácska, Baranya) legközelebb tar-
tandó kongresszus helyének és idejének megállapítása. 

Indítványok. Kérdések. 
Záróbeszédek. 
A. kongresszus berekesztése." 

A kongreszus megtartásához szükséges engedély megszerzésének izgal-
mas eseményei következtek. 

D.ragiša LapGevi ć  kérésére, aki: nyilvánosságra hozta, hogy dr: Nedelj-
ko Košaninnal együtt a Szerb Szociáldemokrata Pári: képvisel őjeként részt 
vesz a kongresszuson, a belügyminiszter március 15-én kikérte a f őparancs-
nokság véleményét arról. hogy engedélyezhet ő-e a. kongresszus megtartása 
Szabadkán. Erre a kérésére a f őparancsnokság igennel válaszolt, de ugyan-
akkor megszabta a feltételeket. A. válasz így hangzott: „ ... Megtišztel ő  
számomra, hogy engedélyezhetem a szocialisták kongresszusának megtar-
tását Szabadkán a következ ő  kikötések mellett: 

A kongresszus zárt helyen tartható meg. 
Semmiféle utcai demonstrációra nem kerülhet sor. 
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3. - A kangresszuson részt kell vennie a katonai fennhatóság egy kép-
viselőjének, akinek jogában áll félbeszakítani az ülést, ha az a közrend 
megbontásának veszélyével fenyegetne. 

A katonai kiküldött utasítást 'kap arról, hogy a kongresszus politikai 
vonatkozásaiba ne avatkozzon, hanem csak a rend fenntartásáról gon-
doskodjon. 

Amennyiben. a szervezők e feltételek mellett hajlandók megtartani a 
kongresszust, kérem értesítsenek, hogy kiadhassam a szükséges parancso-
kat. Mindenesetre jobb lenne a kongresszust más városban tartani, Szabad-
kától délebbre, mivel ez a város a demarkációs vonal közvetlen közelében 
helyezkedik el, ahol a kongresszus nélkül is állandóan zavargások és sztrájk 
veszélye fenyeget." (Szabadkai Történelmi Levéltár, 495. sz. K. XII, MUD, 
biz. 1919. márc. 15.139G. sz . Főparancsnokság, 1919. márc. 16. 37093. sz.) 

A Tisza hadosztálykörzet parancsnoka azonban, és vele egyetértett 
az újvidéki I. hadsereg parancsnoka is, nem engedélyezte a március 25-re 
előirányzott kongresszus megtartását, amelyet a szociáldemokrata párt 
szabadkai szervezete kért (ez a betiltás március 20-án került nyilvánosság-
ra). Érdekes az a megindoklás, amelyet a parancsnok a kongresszus betil-
tására hozott fel, Idézzük: 

„A szocialista párt szabadkai szervezete azzal a kéréssel fordult hoz-
zám, hogy engedélyezzem az e hó 23-án és 24-én sorra kerül ő  .:kongresszus, 
25-én pedig a naggyűlés megtartását. A szocialista pártok e gyülekezetein 
a nemzetközi szolidaritás jeléül részt vesznek Lap čević  Dragiša népkül-
dött és dr. Nedeljko Košanin egyetemi tanár is mint a Szerb Szociálde-
mokrata Párt képviselő i. 

Tekintettel arra, hogy Szabadka városa, harci övezetben van (helyen-
ként 11 km-re a fronttól), amelyben a magyar katonák az utóbbi id őben 
a demarkációs vonalat is sértik; hogy a szabadkai szocialisták eddigi 
tevékenységükkel, szónoklataikban a mai rendszer és általában ellenünk 
foglaltak állást, egy tisztán politikai jellegű , magyar nemzeti törekvés ű  
sztrájkot is tartottak, ezért mostani viselkedésükre sincs biztosítékom; 
és végül mivel ez megszállt terület, amelyen politikai gyülekezeteket, a 
rendfenntartásra nézve, veszélyes lenne tartani, nem engedélyezem ennek 
a politikai gyülekezetnek a megtartását ... " (A Hadtörténeti Múzeum le-
véltára, p. 4/1, k. 104/10.) 

A főparancsnokság mégis kiadta az engedélyt a kongresszus megtar-
tására és március 22-én az I. hadsereg parancsnokságának és a Tisza 
hadosztálykörzet szabadkai parancsnokságának külön utasításokat adott 
ki, amelyek a következ őkbő l álltak: 

„A parancsnok rendelje el, hogy a kongresszust ne zavarják mind-
addig, amíg nem lépik át a törvényszabta határokat, a szabadkai helyi 
parancsnok pedig rendelje el, hogy saját szerveib ől ki legyen jelen a kong-
resszuson, és neki parancsolja meg, hogy a kongresszus részvev ői beszé-
dének politikai vonatkozásaiba ne avatkozzon bele mindaddig, amíg a 
meglevő  törvény értelmében beszélnek és tevékenykednek. A belügymi-
niszter ígéretet kapott arra, hogy nem lesznek utcai tüntetések, de mégis-
óvatosnak kell lennünk, ezért a parancsnok adja ki a 'szükséges rendele-
teket, a kongresszus munkájáról pedig engem is azonnal értesítsenek." 
(Munkásmozgalmi és Forradalmi Múzeum, Újvidék, 15 095.) • 

Ez, a -kongresszus megtartására vonatkozó engedély nem érkezett 
meg időben, így a kongresszus nem március 23-án, hanem 24-én kezd ődött. 
24-i dátummal azonban újabb parancs érkezett a f őparancsnokságtól. 

„A március 25-re beígért kongresszus Szabadkán, nem tartható meg 
mert Magyarországon, demokrata vonalon a helyzet teljesen me.gválto-
zott." (A' Hadtörténeti Intézet levéltára, k. 119/14.) 

Tekintettel arra, hogy a kongresszust március 24-én megtartották, 
ez a rendelet gyakorlatilag a március 25-re tervezett nagygy űlés megtar-
tását tiltotta meg, amelyre nem is került sor. Ez az új helyzet a demokra-
tikus vonalon, amelyrő l a rendeletben szó van, és ami miatt megtiltották 
a nagygyűlést, valószínűleg a március 21-én kihirdetett Magyar Tanács-
köztársaságra vonatkozott. 
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A kongresszust tehát 1919. március 24-én megtartották, egy napig 
tartott ugyan, de a munkásosztály olyan hatalmas er őt képviselt, ame-
lyet méltányolni kellett. Erejét az az 5000, szakszervezetekbe tömörült, jól 
szervezett munkás képezte, akiket egységes osztályérdekek f űztek össze, 
amelyek nagy hatással voltak a népre, és amelyeket a Szerb Szocialista 
Párt vezet ősége is támogatott. A kongresszust a színpompás városi terem-
ben, a Városháza dísztermében tartották meg. A munkásszervezetek az 
események pereméről, a. külvárosból, a munkásotthon sz űkös termeiből be-
vonultak a városközpontba, hogy megtartsák kongresszusukat. Ez a tény 
már egymagában is arról tanúskodik, hogy a hatóságoknak engedniük kel-
lett a munkásosztály el őtt, engedélyezniük kellett a kongresszus megtar-
tását és az aktivitás kifejtését. 

A helyi sajtóból és a Radni čke novine cikkébő l, melynek írója való-
színűleg egyike a jelenlevő  vezetőknek, Lapčević  vagy Košanin, sok rész-
letről értesülünk. A szocialista kongresszusra eljöttek az újvidéki, verseci, 
temesvári, kikindai, zombori, pécsi és természetesen a szabadkai küldöt-
tek is. A rendszertelen közlekedés nagyban megnehezítette a küldöttek 
ideutazását. A. pécsi küldött például gyalog jött Szabadkára. Pontosan 85 
küldött képviselte a különböz ő  helységbeli 45 munkásszervezetet, Szabad-
ka 27 szervezetét pedig 35. A kongresszuson részt vettek Lap čević  és Ko-
sanin, a Szerb Szocialista Párt képvisel ői is. Eredetileg úgy tervezték, 
hogy a kongresszuson a Magyar Szociáldemokrata Párt képvisel ői is részt 
vesznek; de ezek nem jelentek meg.. Távolmaradásuk oka a Magyar Ta-
nácsköztársaság kihirdetése lehetett, ami megnehezítette az átjárást a 
demarkációs vonalon keresztül. 

A munkásküldötteken kívül a kongresszuson részt vettek a szabadkai 
dolgozók, akikkel zsúfolásig megteltek a nagy tanácsterem el ő tti folyo-
sók, kifejezve ezáltal érdeklődésüket és a kongresszus. megtartása miatti 
örömüket. Jelen voltak a hatalom képviselői is, hogy a főparancsnokság 
rendelete értelmében felügyeljenek a kongresszus politikai vonatkozására. 

A kongresszus komoly és ünnepi légkörben zajlott le. Pontosan 9 
órakor kezdődött. Az elnökség, azigazoló választmányi tagok és •a jegy-. 
zők megválasztása után Németh István kiemelked ő  vezető  nyitotta meg 
a kongresszust. Németh elnök Dragiša. Lap čevićnak, a Szerb Szociáldemok-
rata Párt 'képviselőjének adta át •a szót, hogy ismertesse a „jöv őbeli harć  
taktikáját". 

Lapčevićet viharos taps fogadta. Félórás beszédében a „tudásnak, 
értelmességnek olyan imponáló tömegét hozta felszínre, hogy hallgatóságát 
teljesen magával ragadta". A Szabadkai Újság 1919. március 25-i száma 
szerint többek között ezt mondotta: 

„A. dolgozó osztály, amely fenntartja az egész emberiséget, jogok 
nélkül él. A proletárságnak le kell magáról rázni a béklyót. Ezt . a nagy 
munkát vállalta magára a nemzetközi szociáldemokrata párt ... Amint 
sikerült a jobbágyságot lerázni magáról, úgy le fogjuk rázni magunkról 
a mostani •leigázóinkat, a t őkéseket. Szervezkedni kell minden • munkás-
nak, és akkor megsemmisíthető  lesz a mai áldatlan társadalmi rendszer." 

A horvát országos szociáldemokrata párt 'megbízásából, vagyis a Ju-
goszláv Forradalmi Szövetség nevében, az akkoriban jól ismert kommu-, 
nista, Lazar Vuki čević  üdvözölte a kongresszust. Más küldöttek is felszó- 
laltak. Jurišić  újvidéki delegátus a „militarizmus, a kapitalizmus és á kle-
rikalizmus szentháromsága ellen emelt szót". 

A kongresszuson dr. Nedeljko Košanin is beszélt. Rámutatott a szo-
ciáldemokrata pártok nemzetközi szolidaritásának szükségességére és azok-
nak a délszláv területen való egyesítésére. „Habár a magyar nyelvet nem 
ismerem,. hiszem, hogy minden elvtársam meg fogja érteni beszédemet, 
mert proletárnyelven szólok hozzátok. A proletárnyelv nemzetközi, azt 
mindenki megérti. A magyar proletárok egyesülése a szerb proletárokkal 
az egész világ munkásságának egyesülését jelenti." Košanin beszédének 
végén felszólította a proletariátust, hogy egyesüljön és nagy erejével döntse 
meg a mai társadalmat. (Szabadkai Újság, 1919. március 25.) 
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A kongresszuson kifejezésre jutott az a vélemény, hogy még korai az 
egyesülésre vonatkozó határozat meghozatala,. tekintettel arra, hogy a 
határkérdés sincs még megoldva. Ezt a véleményt Takács József, a• szabad-
kai szakszervezet kimagasló funkcionáriusa, tolmácsolta. A forrásanyagban 
nem találtuk meg beszédét, de ő , akárcsak a többi. részvev ő , visszaemlé-
kezett rá: „További munkánkhoz, a jugoszláv párttal való egyesüléssel 
kapcsolatban., a. pesti vezet őség véleményét kértük ki. Arról értesítettek 
bennünket, hogy ne rohanjunk a rúd elé, mert ezt a kérdést a magyar. és 
a jugoszláv pártok fogják megoldani. Mivel a határok kérdése is tisztá-
zatlan volt még, a munkaviszonyokat Pesten kötötték, a. fizetéseket, a 
segélyt és a pártanyagot szintén Pestr ől kaptuk, így hát én is ezeket :a 
nézeteket hangoztattam a kongresszuson, de félibeszaikítottak és megvon-
ták. tőlem a szót." (Takács József nyilatkozata a szerz őnek.) 

A szabadkai kongresszus elérte célját. Az el őkészületek során és a 
kongresszus ideje alatt létrejött a szükséges kapcsolat és az álláspontok 
egybehangolódtak Bácska, Bánát és Baranya több városi és helyi szociál-
demokrata szervezete és a Szerb Szociáldemokrata Párt vezet ősége között: 
A kongresszusnak. azzal, a határozatával, hogy a szervezetek elküldik kül-
dötteiket az egyesülési kongresszusra (amelyet Slavónbródban kellett 
volna megtartani, de mivel ott nem engedélyezték, Belgrádban került rá 
sor), megvalósult a jugoszláv párttal valótartós együttm űködés és rész-
ben lehetőség nyílott, az akkori katonai övezetben is, a legális - tevékeny-. 
ség folytatására. Habár 1919 nyaráig, illetve a versailles 4 békeszerz ődés 
megkötéséig, részben pedig az antanthatalmak. és Magyarország közötti 
trianoni békeszerződés megkötéséig (1920. március 4.) a határok körüli 
bizonytalanság még tartott, .a munkásszervezetek hajlandóságot mutattak 
az új államkereteken belüli együttműködésre, a proletariátus egységes 
frontjának létrehozására a burzsoá, er őkkel szemben. Mivel a szabadkai 
kongresszuson olyan párt vett részt, amelynek tagsága túlnyomórészt 
magyarokból állott, joggal hangoztatták :a, munkásosztály szolidaritását.. 
A 'kinyilvánított együttműködési készség a kongresszuson és az után is 
a munkásosztálynak szinte állandóan hangoztatott osztályérdeke kedve-
ző  visszhangra talált a munkásmozgalomban. A szabadkai. munkásszerve- 
zetek számára a kongresszus el őkészítette az utat a jugoszláv mozgalom-: 
mal való kapcsolat további er ősítéséhez:  

A kongresszuson határozatot hoztak arról., hogy ki kell lépni. a II. In-
ternacionáléból és csatlakozni a III. Internacionáléhoz, ami . egyértelm űen 
bizonyította a jelenlev ő  küldöttek baloldali beállítottságát. Ez az elhatá-
rozás még csak jobban er ősítette azt a - meggyőződést, hogy. nem szövet-
keznek a jugoszláv burzsoáziával, ami a szabadkai. forradalmi mozgalmat 
a 'munkásmozgalmon belüli opportunizmus. ellen, a tartós harc és a bur-
zsoá kormány .munkásminisztereinek elítélése felé tereli. A szabadkai szer-
vezetek, akárcsak a kongresszus, ilyen álláspontjaik miatt a harcias, bal,- 
oldali beállítottságú szervezetek sorai közé zárkóztak fel. 

A 'kongresszuson elhatározták továbbá, hogy magyar, német és 
szláv (a szerbhorvát nyelvre gondoltak) nyelv ű  lapot indítanak, ez azonban 
nem valósult meg. A. forrásmunkákban arra vonatkozóan sem találtunk 
adatokat, hogy megvalósult-e a kongresszusnak az a határozata,. hogy. a 
Szerb Szociáldemokrata Pártot anyagi támogatásban részesítik. 

" A Radnióke novinéban megjelent cikk szerz ője pozitívan értékelte a 
kongresszust. Így írt: „ ... a kongresszus fenséges gyülekezet volt", s mind 
a részvevők számát, mind az ünnepi légkört tekintve, amely „az értékes 
beszámolókból és a meghozott határozatokból, a munka egész tartama 
alatt érezhető  vont", ezt állítja: ; ,a szabadkai kongresszus és az_ ottani 
elvtársak maradandó, jó benyomást keltettek küldötteinkben." A gyakori 
találkozások és az események további fejlődése' 'kétségtelenül azt igazol-
ják, hogy Szabadka munkásosztályát és vezet őségét a Jugoszláv Szocialista 
(kommunista) Munkáspártban nagyra becsülték. • 

A Jugoszláv Szocialista (kommunista) Munkáspárthoz és a szakszer-
vezeti mozgalomhoz való csatlakozás idején. a• kongresszus Szabadka mun= 
kásosztálya számára útmutatóul szolgál az azután elkövetkez ő  zűrzavaros 
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események során. Az ott kifejezett internacionalizmust és az osztályérde-
kekhez való hűséget a szabadkai, túlnyomórészt magyar és bunyevác-hor-
vát nemzetiségű  munkásság hamarosan az egyesülési kongresszuson és 
más összejöveteleken bizonyítja. 

A jugoszláv proletariátus iránti szolidaritás és a további együttm ű-
ködés jeléül 1919. március 29-én. és 30-án a szállító és közlekedési munkások 
szövetségének. Belgrádban megtartott kongresszusán Franjo Kopilovi ć , Fo-
dor Imre és Matija Kova č , a vasutasszövetség három, szabadkai küldötte 
is részt vett. Ez még inkább igazolja és egybekapcsolja a az itteni szerveze-
teket a jugoszláv mozgalommal. 

A kongresszus határozatait betartva, és az egyesülés irányában tevé-
kenykedve, a szabadkai küldöttek részt vettek a vajdasági szociáldemok-
rata szerbek és bunyevácok. 1919. április 13-án Újvidéken megtartott VIII. 
kóngresszusán. Ezen a kongresszuson Stipan Katrinka, akit a jelöl ő  bi-
zottság és .a tartományi bizottság tagjává választottak, valamint egy bi-
zariyos Krstanovi ć  is felszólaltak. 

A sajtóban röviden közzétett felszólalásuk — arról, hogy a szabadkai 
kongresszuson határozat született, hogy elküldik delegátusukat az egyesü-
lési kongresszusra, és hogy Szabadkán a munkásoktól elvették a munkás-
otthon termeit —• a kongresszuson való részvételükr ől tanúskodik. Habár 
a kongresszust a vajdasági szocialista er őknek azon képviselői hívták 
össze, akik túlnyomórészt 2. munkásmozgalom opportunista és jobboldali 
szárnyához tartoztak, a határozat az egységes jugoszláv pártba való egye-
sülésről megszületett. 

A. Jugoszláv Szocialista (kommunista) Munkáspárttal és a. szakszer-
vezeti mozgalommal való egyesülése során Szabadka munkássága 'híven 
követi a szabadkai kongresszus határozatait. Az egyesülési kongresszust 
Megelőző  izgalmas megbeszélések során Franjo Kopilovi ć, a szabadkai 
szakszervezetek képviselője ezeket mondotta: 

„Én,mint a szabadkai párt. és szakszervezeti tanács küldötte, szívé-
lyesen üdvözlöm ezt az összejövetelt. Mi azt szeretnénk, ha. Bródban tarta-
nánk meg a kongresszust, és ha határozottan a miniszterek ellen foglal-
Ránk állást,továbbá ha elvetnénkmindenfajta fúzió lehet őségét a bur-
zsoáziával... Ažoknak az elvtársaknak Szabadkán, akik a sžabadkai pro-
letariátust alkotják, nincs semmijük, ami közös a Sloboda körüli elemek-. 
kel .... velük, semmilyen kapcsolatot nem akarunk." (Az opportunista szerb-
-bunyevác agitációs bizottság Sloboda cím ű  Napjáról van. szó — a szerz ő  
Megjegyzése). (Radničke novine, 1919. ápr. 7. 83. sz.) 

Szabadka munkásosztálya és a jugoszláv mozgalom további kapcso-
latának fontos lépcsőfokát képezik az április 20-tól 24-ig Belgrádban meg-
tartott párt- és szakszervezeti kongresszusok. Az egyesülési kongresszuson 
néhány, hat vagy nyolc szabadkai küldött is részt vett. Stipan Katrinka 
szabadkai delegátust, Filip Filipovi ć , Sava Kapor és Stjepan. Bibli ć  mellett, 
megválasztották a plenáris ülés elnökségének elnökévé. A kongresszuson 
beszédet is mondott. Err ől a Radničke novine 1919. ápr. 26-i és máj. 8-i szá - 

ma számolt be. E szerint egyebek 'között a következ őket mondotta: „ ... a 
sžabadkai kongresszus egész Vajdaság nevében elfogadta a pártok egyesí-
téséről alkotott álláspontot." 

Rizsányi. Pál szabadkai küldött beszédéb ől csak részleteket közöl-
tek: „Rizsányi elvtárs, szabadkai magyar, a. szabadkai proletariátus 
nevében üdvözli a kongresszust. Kijelenti, hogy kongresszusukon határo-
zatot hoztak arról, hogy kilépnek a II. Internacionáléból. és csatlakoznak 
a- III. Internacionáléhoz. Beszél a. súlyos ,szab:adkai helyzetről. (Ennen kezd-
ve a cenzúra kitörölte beszédének egy részét —• a szerz ő  megjegyzése.) Be-
lépünk az egységes pártba, és kijelentjük, hogy semmib ől sem fogunk ki-
maradni a végső  célért folyó küzdelmekb ől." Szavai után, az újság fel-
jegyzése szerint, „néhány percen át tartott a tapsvihar". (Radni čke novi-
ne, 1919. ápr. 26. és máj. 8.) 

A !központi pártbizottságba, még két vajdasági küldött mellett, be-
választották Stipan Katrinkát és Franjo Kopilovi ćot. 
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A. sikeres pártösszejövetel folytatásában megtartották a jugoszláv 
szakszervezetek szakszervezeti kongresszusát, amelyen szintén részt vet-
tek a szabadkai küldöttek. Ezen a szakszervezeti. pénztári ellen őrző  szervbe 
három szabadkait választottak. be:  Budanovics Bélát, Stipan Katrinkát és 
Mije Bačliját. A szabadkai szakszervezeti alosžtályok azonban. csak 1919 
őszén csatlakoznak teljesen a Jugoszláv Szakszervezetek Szövetségéhez. 

. A leírt események, a jugoszláv mozgalommal való egyesülés folyama-
tán keresztül szemlélve, csak részben utalnak a szabadkai munkásmozga-
lom élénkségére és drámaiságára. A szegényes forrásanyag lehetetlenné 
teszi, hogy a munkásmozgalom minden törekvését megismerjük, amelye-
ket alkalmasint nem is mondtak ki világosan, mert korlátozva volt a sza-
bad véleménynyilvánítás. Takács fellépése a szabadkai kongresszuson vi-
lágosan rámutat arra, hogy a munkásszervezetek nem nyugodtak bele 
könnyen az államváltozásba, pedig ez egyre nyilvánvalóbb valósággá vált. 
Még ilyen körülmények között is Szabadka munkásosztálya azt bizonyítja, 
hogy —• ahogyan akkor értelmezték —• tudja internacionalista kötelessé-
gét, és a még mindig tisztázatlan. határkérdés ellenére őszintén megkezdte 
a jugoszláv mozgalommal való együttműködést és harcot, mert ezt kí-
vánta meg alapvet ő  célja, a burzsoá rendszer etilen és a saját maga er ő -
sítéséért folytatott harc. Ugyanakkor ez volt a kiút a munka folytatására 
is. Ellenkező  esetben, mivel ezt a térséget katonai zónaként kezelték a 
katonai hatóságok, egyetértésben. a polgári közigazgatással, teljesen - meg-
akadályozták volna a munkásmozgalom politikai. tevékenységét. 

Egyébként pedig azt is tették a hatóságok. Nem engedélyezték a ve-
zetők konszolidálódását. A küldötteknek a kongresszusról való hazaérke-
zése után, még május elseje el őtt 26 munkást, főként vasutast bebörtö-
nöztek, köztük párt- és szakszervezeti vezet ők is voltak: Németh István, 
Stipan Katrinka, Rizsányi Pál és Franjo Kopilovi ć . A bebörtönzötteket a 
péterváradi várba szállították és néhányukat több hónapig fogva tartották. 
Másrészt akatonai. hatóság megtiltott minden május 1-ével. kapcsolatos 
tevékenységet, továbbá a magyarországi és oroszországi forradalom kap-
csán tartott szolidaritási akciót, amelyet a jugoszláv párt szervezett 1919. 
július. 21-én és 22-én. 

A hatóságnak ez a terrorja, különösen a munkásosztállyal szemben, 
okozta azt, hogy az egyesülés iránti lelkesedés és a célok elérése érdeké-
ben, a harc folytatására tett ígéretek ellenére, nem került sor még jelen-
tősebb tevékenységre. Mindenesetre ez a magyarázata annak, hogy a for-
rásanyagok között nem találunk semmit a JSZ(k)MP szabadkai vezet ősé-
gének esetleges újraválasztásáról. Csak a nyárutóján folytatódtak tovább 
a sztrájkok, melyekből 1919 végéig. összesen 14 volt. 

A munkásság szervezett tevékenységének meggátolása miatt, a szak-
szervezetek egészen november 1-ig nem valósíthatták meg a kongresszuson 
hozott, egyesülésre vonatkozó határozatot. Err ől a Radničke novine számol 
be részletesen (1919. nov. 1.): „A szakszervezetek egyesítésére vonatkozó 
határozat meghozatala óta már hat hónap telt el, de még mindig nem 
valósult meg teljesen. Ennek okait semmiképpen nem tulajdoníthatjuk az 
egyes tartományok szakszervezetei közötti bárminem ű  súrlódások követ-
kezdeményének. Hogy ez nem áll, legjobban az bizonyítja, hogy a kongresz-
szus határozatait a legnagyobb lelkesedéssel, egyhangúlag fogadtuk el. 
Az okokat mindenekelő tt azokban a körülményekben kell keresnünk, ame-
lyek közé a mozgalom a kongresszus után került. Rögtön a kongresszus 
után a burzsoázia dühösen lecsapott mozgalmunkra, mert kongresszu-
sunk határozatai: a jugoszláv proletariátus még erélyesebben kitart a meg-
békíthetetlen és könyörtelen osztályharc útján, egységben a világ egész 
forradalmi proletariátusával, —• nem tetszett neki." Majd így folytatódik: 
„A vajdasági proletariátus szintén hozzálátott az egyesülésr ől szóló hatá-
rozat megvalósításához. Habár a kongresszus arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy Vajdaságban várni kell e tekintetben a szervezkedéssel, mert 
előbb meg kell egyezni és fel kell számolni a régi pesti központot, a vajda-
sági proletariátus, a minél .gyorsabb és minél hamarabbi egyesülés fontos-
ságát felismerve, hozzálátott az egyesítési munkához. Ennek nagy részét 
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már elvégezték: Újvidéken és Szabadkán minden szakszervezet végrehaj-
totta a kongresszus határozatát, egyesültek a belgrádi. központokkal. Ezek 
a következő  szervezetek voltak: 

Szabadkán: a 165 tagú szabó-, a 340 tagú földm űves-, a 145 tagú élel-
miszeri, a 340 tagú keresked ősegéd-, a 220 tagú b őrfeldolgozó-, a 323 tagú 
építész-, a 413 tagú fémipari, a 35 tagú fest ő-, a 24 tagú nyomdász-, az 50 
tagú gyáripari, a 20 tagú üveges-, a 136 tagú. pincér-, a 100 tagú favágó-, 
a 2500tagú vasutasszervezet: Összesen 4971 szervezett munkás." (Radni čke 
novine, 1919. nov. 1.) 

A szabadkai szakszervezeti alosztályok egyesítése a Jugoszláv Szak-
szervezetek Szövetségével végül. is megvalósult. A kezdeti bizonytalanságok 
természetesen és érthet ően később megszűntek,- amikor a határok közötti 
bizonytalanság is megszűnt, és bekövetkezett a logikus kiegyezés. A ne-
héz, kitartó harc, amelyb ől a vezet ők a börtönből összevert testtel kerültek 
ki, másokat elbocsátottak a munkából, és az egész munkásosztályt meg-
gátolták nemes céljai megvalósításában, a burzsoá rendszer merevségét 
igazolta, A Jugoszláv Szocialista (kommunista) Munkáspárt szabadkai' szer-
vezetének nem engedélyezték sem a vezet őség megválasztását, sem a poli-
tikai tevékenységet, habár ebben az id őszakban a párt legálisan m űködött. 

A. szakszervezeti alosztályoknak a jugoszláv szövetségbe való egyesü-
lésével az egyesítési folyamat befejez ődött és ettől az idő tő l kezdve Sza-
badkának és környékének m.unkásmozgalma a jugoszláv munkásmozga-
lom részévé és forradalmi megmozdulásainak egyik hordozójává vált. 

Fordította: SZILÁGYI Valéria 
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MILENKO BEL.IANSKI 

A JKP ELSŐ  ÉVEI ZOMBORBAN 

Az 191.7. évi Nagy Októberi Forradalmat és a II. világháborút követ ő  tör-
ténelmi változások Északnyugat-Bácska munkáso.sztályát sem hagyták tét-.  
lenül. Megmozdulásuk természetes központja pedig Zombor volt. Több 
bácskai katona küzdött ugyanis •a Vörös Hadseregben, majd. .a magyar 
szocialista forradalomban, így érthet ő , hogy a haladó és forradalmi esz-
mék az itteni tömegeket is megmozgatták. Szondon az osztrák—magyar 
hadsereg katonái 15 munkást kivégeztek, Monostorszegen pedig hat mun-
kást és napszámost felakasztottak. A rostinai uradalmi nagybirtok béresei. 
minden elmozdíthatót széthúztak, a béregi szegények pedig megkezdték a 
kereskedőkkel való leszámolást. 

Magyarországnak az Osztrák—Magyar Monarchiából való kiválása 
(1918. nov. 30-31.) és a népköztársaság kikiáltása (1918. nov. 16.), a Szerb 
—Horvát—Szlovén. Királyság megalakítása (1918. dec. 4.), de a többi haladó 
szellemű  európai esemény és megmozdulás is olyan nemzeti és forradalmi 
eszméket vetettek felszínre, amelyek gyökeres változásokra késztették a 
munkásosztályt is. Az Októberi Szocialista Forradalom és magyar polgári 
demokratikus forradalom, valamint az SHS-állam eseményei folytán a 
bácskai munkásosztály igazi forradalmi vezet őre lelt a. kommunista párt-
ban. A. III. Internacionáléhoz való csatlakozással munkásaink hátat •for-
dítanak aa, szociáldemokratáknak. A szociáldemokraták ugyanis rffhány 
évtizedes ténykedésük 'alatt semmilyen jelent ős forradalmi változást sem 
idéztek elő , sőt odáig degenerálódtak, hogy a munkásosztály érdekeinek 
ellenpólusává váltak. 

Zomborban az I. világháború végén már olyan aktív tevékenységet 
fejtett ki a munkásosztály, hogy méltó élcsapatává vált' a JKP. Ebben 
a rövid visszapillantásban tehát ezt az id őszakot és a JKP kezdeti zom-
bori tevékenységét vizsgáljuk. 

AZ ELSŐ  POLITIKAI AKCIÓK 

Közvetlenül az I. világháború befejezése és az SHS-állam megala-
kítása után gyülekezni kezdenek a zombori munkások, majd :a II. és III. 
Internacionálé platformja értelmében kiválnak az ún. baloldaliak. Ezek 
lesznek később a kommunisták, a szociáldemokraták pedig folytatják a 
háború előtti tevékenységüket, mely szerint a munkásosztálynak semmi-
lyen esélye sincs arra, hogy a burzsoáziától fegyveres harccal elragadja 
a hatalmat. 

Varga István vasutas már 1919 márciusában Szabadkán van. Bács-
ka, Bánát és Baranya szocialistáinak egyesülési kongresszusán. Nem a 
saját helységéb ől delegálták, hanem a szabadkaielvtársak hívták meg, 
akikkel a zomboriakat hagyományos kapcsolatok f űzték össze. Hazatérve 
Varga István és Klaszovác Béla konferenciát tart a vasutasoknak. A je-
lenlevő  300 emberelfogadta a III. Internacionálé irányelveit, a szocialisták 
Belgrádban tartandó egyesülési kongresszusára pedig Varga Istvánt dele-
gálták. 

A vasutasoknak erre a politikai ténykedésére és irányvételére Gyön-
gyösi Dezső , •a zombori szociáldemokraták egyik háború el őtti vezetője 
azzal reagált, hogy ő  is gyűlést hirdetett a Szabadság Szállóban. Ezzel 
akarta a balra „tévedt" vasutasok gy űlését ellensúlyozni. A. konferenciát 
a következő  szavakkal kezdte: „Úgy hallom, Új szervezetet akartok ala-
pítani ... Ebbe azonban ne egyezzetek bele. Maradjatok meg szociálde-
mokratáknak, a II. Internacionálé mellett, mert az új szervezet a III-hoz 
(Intermacaionálé) akar csatlakozni, illetve akinek két kabátja van, attól 
már az egyiket 'elveszi." 
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Az ülésteremben mocorgás támadt. A vasutasok nem értették, hogy 
ha egyszer ők már állást foglaltak a III. Internacionálé mellett, akkor 
most Gyöngyösi miért ágál ellene? Gyöngyösi Dezs ő  mellett pedig Vojin 
Brkić  cipész ült, a későbbiek során Korać  „embere", illetve a szerb bur-
zsoázia szövetségese. Gyöngyösi után Kapusi Ferenc, a vasúti f űtőház 
kazánkovácsa kért szót és elmondta, hogy a munkásoknak semmi. hasz-
nuk sincs a szociáldemokratákból, majd újfent azt javasolta, hogy csat-
lakozzanak az 1919 januárjában, Moszkvában megalakult III. Internacio-
náléhoz. Gyöngyösi azonban mintha nem akarta volna megérteni az új 
politikai 

 
áramlatokat, megkérdezte, hogy mivel ártottak tulajdonképpen 

a szociáldemokraták a zombori munkásoknak. 
Ekkor szemére vetették, hogy az 1917. évi vasutassztrájk alkalmával 

Gyöngyösi személyesen szólította fel :a sztrájkolókat a munkabeszüntetés 
abbahagyására. Az ülésteremben egyébként olyan jelszavak .és falragaszok 
voltak, hogy a szociáldemokratáktól nem sokat várhat a munkásosztály, 
mert a proletárhatalom csakis a barikádokon, forradalmi harccal vívható 
ki. Az értekezlet gyorsan véget ért, s az ülésteremben csak Gyöngyösi 
Dezső  és Vojin Brkić  maradt. Ez utóbbi később Újvidéken vezető  állás-
hoz jutott a munkásbetegsegé'lyzőben, s ezzel biztos és kényelmes egzisz-
tenciát teremtett magának. 

Varga István pedig elment a szocialisták belgrádi egyesülési kong-
resszusárá. Feltehetően vele volt Még Stevan Vuki čević  géplakatos, Đoka 
Šipoš kőfaragó és Antun Bereti ć  kőműves. Ripp .  Márton asztalos azt ál-
lítja, hogy Vojin Brki ć  ugyancsak részt vett a kongresszuson, de a II. 
Internacionálé és' Újvidék képvisel őjeként. Stevan Vuki čević , Đoka Šipoš 
és -Antun Beretić  viszont az Általános Szakszervezeti Szövetség küldöttei 
lehettek. 

Belgrádból hazajövet Varga István ismét ‚konferencián ismertette a 
kongresszusi határozatokat és eredményeket. A vasutasok közül csak Hol-
dai állomásfőnök nem értett egyet a kongresszusi határozatokkal, s .nem 
volt hajlandó csatlakozni a III. Internacionálého°z, amely Európában nyolc 
kommunista párttal és csoporttal kezdte me.g tevékenységét. • 

Az 1919. évi május elsejét megelőzően, elejét véve a tüntetéseknek 
és felvonulásoknak, dr. Kosta Bugarski bácskai főispán szerb, horvát, 
magyar, német és szlovák nyelvű  plakáton tetette közhírré: „Figyelmez-
tetem a lakosságot, hagy szigorúan tilos május elseje ünneplése és a 
gyűléstartás, valamint a tüntetés és felvonulás. Aki a rendeletet .meg-
szegi, az a rendkívüli törvény értelmében felel majd tetteiért!" 

A zombori helyőrség parancsnakságá mindenesetre jó néhány ma-
gyart és másokat is őrizetbe vett, de hamarosan valamennyiüket szaba-
don engedte. 

A MUNKÁSOSZTÁLY FÉLRESIKERÜLT EGYSÉGE 

'A szocialisták egyesülési kongresszusát követ ően Zomborban is kísér-
letet tesznek a munkásosztály egységes politikai szervezetének megalakí-
tására. Kezdeményezői az Általános Szakszervezeti Alapszövetség- (ÁSZA) 
tagjai, a szocialista munkáspárt megalakítása azonbán nem sikerül. A 
Stevan Vuki člević, Vjekoslav Premuž, Ripp Márton, Mauer Mányás és Püs-
pök Sándor vezette szocialista baloldal megbeszéléseket folytat a Gyön-
gyösi Dezső  és  Vojin Brkić  vezette szociáldemokratákkal, hogy együtte-
sen váltsák valóra az egyesülési kongresszus határozatait. A megbeszé-
lések azonban nem járnak sikerrel, -mert mindkét fél kitart a saját állás-
pont j ánál. 

A megbeszélések idején a baloldal tagjai eleinte Domorad Rabanja 
Párizsi Utcai kocsmájában, később pedig a gimnázium melletti Central 
kocsmában gyülekeztek. Itt sem maradtak azonban sokáig. 1919 októbe-
rében és novemberében már a Petar Bo jovi ć  Venac utcai Singer Hugó-féle. 
kocsmában vannak. A szociáldemokraták viszont - a Szabadság Szálló t ő-
szomszédságában levő  Pokol kocsmában gyülekeztek. Itt is maradtak egé-
szen 1925-ig, amíg fel nem épült az Egyesült Munkásszakszervezetek Fehér 
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templom utcai 1. sz. alatti tágas és szép szakszervezeti otthona. Az em-
lített megbeszélések csak 'elmélyítették a szocialista baloldal és a szociál-
demokraták közötti szakadékot. A szociáldemokraták azzal hivalkodtak, 
hogy mellettük van a munkásosztály, a szocialisták pedig azt er ősítették, 
hogy a szociáldemokraták • senkit sem képviselnek. A baloldal, illetve az 
ÁSZA tagsága a szerb hadsereg 1919. november 13-i bevonulását követ ően 
kérvényt intéz a zombori városi szenátushoz, hogy hagyja jóvá nekik 
egy társadalmi célokat szolgáló ház megvásárlását. 1920. április 5-én meg-
ismétlik kérelmüket, s az ezzel kapcsolatos dokumentum ekkor már 1000 
tagról ad számot az ÁSZA-bál. Munkásotthonra lenne szükségük, csakhogy 
a hatalmi szervek ezt nem engedélyezik, s így az ÁSZA tagságának, illetve 
az aktívabb baloldali szocialistáknak (kommunistáknak) politikai élete és 
tevékenysége továbbra is a magánkocsmákban zajlik. 

Az ÁSZA tagságát, vagyis a Jugoszláv Szocialista (kommunista) Mun-
káspárt — JSZ(k)MP — bázisát els ősorban iparosok képezik (gyári 
munkás. Zomborban úgyszólván nincs is): 70 asztalos, 40 cipész, 30 szabó, 
20 borbély s mintegy 30 pék és molnár. A háborút követ ően elsőként 
az asztalosok tömörültek szakszervezetbe, s ők is voltak alegharciasab-
bak. 1919-ben sikeres sztrájkot szerveztek, s 50%-os béremelést kaptak. 
Az ő  példájukon okulva olyanok is béremelési követelésekkel hozakodtak 
elő , akik még nem is csatlakoztak a szakszervezeti mozgalomhoz. Sztrájk-
szervezők voltak: Ripp Márton, Bauer Mátyás, Püspök Sándor és Makra 
József asztalos, Sneider János, Erdélyi János és Nol Károly szabó, Vizi 
István cipész, Stevan Vuki čević  géplakatos, Nagy Béla borbély és Petar 
Cuconić  molnár. 1919. február 24-én a katonaság fojtotta el a villanysze-
relő-, a postás- és vasutassztrájkot nemcsak Zomborban, de Szabadkán 
és Vajdaság több helységében is. A 'katonai és hatalmi szervek azt hitték, 
hogy a sztrájkmozgalom Budapestr ől indult ki, mivel az 1919. november 
16-án kikiáltott népköztársaság súlyos politikai és gazdasági válságba ke-
rült, s március 21-én kénytelen volt a hatalmat átadni a magyar proleta-
riátusnak. 

Noha a zombori munkások politikai tevékenysége Szabadkán, Újvi-
déken és Belgrádban is visszhangra lelt, lényegében azért ezek a balol-
dali szocialisták csak az önkezdeményezésük, nem pedig fels őbb politikai 
utasítás szerint ténykedtek. A leend ő  JSZ(k)MP tagságának jó része a 
saját háború. előtti tapasztalataira támaszkodott, illetve a Nagy Októberi 
Forradalomban és a magyar szocialista forradalomban szerzett ismere-
teire. Ezek . tehát. már tisztán látták a munkásosztály történelmi szerepét 
és erejét. Hónapokig tartott a zombori munkásosztály konszolidálódása, 
'miközben mind nagyobb űr támadt a szociáldemokraták és szocialisták 
között. 

A JUGOSZLÁV SZOCIALISTA (KOMMUNISTA) MUNKÁSPÁRT 
ZOMBORI SZERVEZETÉNEK MEGALAKÍTÁSA 

A zomboriak nem egységesek a Jugoszláv Szocialista (kommunista) 
Munkáspárt megalakítási dátumát illet ően: egyesek szerint ez 1919. végén, 
mások szerint pedig 1920. elején, közvetlenül a vukovári kongresszus el őtt 
történt. Stevan. Vuki čević  a II. világháború utáni írásában 1919'els ő  felét 
jelöli meg a JSZ(k)MP megalakulási id őszakának. Jegyzeteib ől idézünk: 
„Az alakuló gyűlést a Singer Hugó-féle kocsma mellékhelyiségeiben tar-
tottuk. A Központi Bizottság delegátusa és egyben az alakuló gy űlés el-
nöke Filip Filipović  volt. Ugyanekkor választottuk meg a JSZ(k)MP helyi 
tanácsának vezetőségét is; elnökké Đoka Šipošt, alelnökké Stevan Vuki-
čevićet, titkárrá Aleksandar Tucakovi ć  kőfaragót, pénztárossá Antun Bere-
tićet; a propaganda és agitációs tevékenységgel pedig Kirsner Józsefet 
bíztuk meg. A. pénzügyi ellenőrzés Antun Bereti ćre, Szalai Ferenc mecha-
nikusra és dr. Pavle Blaževac jogászra hárult." 

Az 1919. december 4-én megtartott kibővített pártülésen a vezet ősé-
gen kívül jelen, voltak még: Flaman Gyula, Ripp Márton, Ivan Čuvardić , 
Suszter Mihály, Nagy László, Püspök Mihály, Laj čo Čuvardić  és mások. 
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Napirenden a JSZ(k)MP taglétszámának gyarapítása és szervezeti meg-
erősítése, valamint a pályaudvar melletti Nagymalomban szervezend ő  
sztrájk szerepelt. A pártvezet őség úgy határozott, hogy erkölcsi-politikai 
támogatásban részesíti Petar Cuconi ć  sztrájkszervez ő t. 

1920. január 2-án második ülését tartja a pártvezet őség. Ekkor a 
következő  feladatokat beszélik meg: az agitációs bizottság megválasztá-
sát, a vukovári kongresszusra delegálandó személy kijelölését és a párt-
szervezet feliratjavaslatát. A JSZ(k)MP zombori tanácsa minden egyes 
tagjának pártfeladata a környékbeli falvakban való politikai tevékenység, 
a vukovári kongresszusra pedig Djoka Šipošt delegálják. 

A Radničke novnne (Munkásújság) viszont más adatokat szolgáltat a 
JSZ(k)MP zombori szervezetének megalakítását illet ően. 1920. július 20-i 
cikkében ugyanis arról számol be, hogy „... a következ ő  helységekben van 
folyamatban a szervezetalapítás: Becsén, Zsablyán, Szenttamáson ... és 
Zomborban". Az adat aligha kétséges, hisz egyébként meg sem jelent volna 
az újságban. Ezek szerinat Stevan Vuki čević  memóriája csalhat. A másik 
adat, amely ugyancsak Vukičević  állítását kérdőjelezi meg: a JSZ(k)MP 
vajdasági szervezeteinek 1920. január 7-i, újvidéki kongresszusán, illetve 
annak dokumentumaiban egy árva szó sem esik a zombori szervezetr ől, de 
még csak delegátusai sincsenek. Milan Šipoš asztalos úgy emlékezik, hogy 
a JSZ(k)MP zombori szervezete 1920-ban alakult meg,' az alakuló gy űlésen 
pedig 30 elvtárs volt jelen. Az egybegy űlteknek Filip Filipović  mondott 
beszédet a munkásosztály politikai szervezésének fontosságáról és jelen-
tőségéről. 

Milan Šipoš szerint a JSZ(k)MP -  zombori szervezetében főként ma-
gyarok, németek, horvátok, és zsidók tevékenykedtek, szerb jóval kevesebb 
volt. A JSZ(k)MPolyan forradalmi és szabadságeszméket hirdetett, hogy 
valamennyi nemzet haladó szellem ű  képviselői felzárkózhattak soraiba. 
Érthető  tehát, hogy sok volt benne a magyar és más nemzetiség ű , s hogy 
a nemzeti érzelmekt ől túlfűtött szerbek elmaradtak, hisz ezt kívánták és 
diktálták a történelmi események. Pontosabban a szerb tagság egy része 
kénytelen kilépni a pártból, ha nem akarja, hogy a harcias szerb önkén-
tesek (dobrovoljacok) kegyetlenül meghurcolják. A szerb önkéntesek 
ugyanis letépték a JSZ(k)MP zombori szervezetének címtábláját, verték 
és üldözték a kommunistákat, aminek persze a politikai következményei 
semmaradtak el. A Szerb—Horvát—Szlovén Királyság alkotmányozó nem-
zetgyűlése előtt pl.. a JSZMP zombori szervezetének összes horvát tagja 
kilépett a pártból és testülettileg a szociáldemokratákhoz csatlakozott. 
Ezeket a politikai hitvallásukban megrendült és személyi biztonságukat 
féltő  polgárokat nemcsak a jugoszláv t őkésosztály üldözte, de .a szerb 
önkéntesek is, nemzetgyalázóknak és államellenesnek bélyegezve őket. 
Ennek vetülete pedig a választások kimenetelén is meglátszott. 

A JSZ(k)MP zombori Szervezet mindössze 150 tagot számlált, köz-
vetlen irányítása alá tartozott azonban még vagy 600 szakszervezeti mun-
kás is. A pártviszonyok mérlegelésekor ez a számadat sokakat megtéveszt 
és a párttagságba sorolják a 600 szakszervezeti munkást is. Mert a jelszó 
a következő  volt: „Párt a szakszervezetben, és szakszervezet a pártban!" 

AZ 1920. ÉVI ZOMBORI SZTRÁJKOK ÉS A 
VUKOVÁRI KONGRESSZUS 

• A JSZ(k)MP és az Egyesült Munkásszakszervezetek zombori vezet ő-
sége agilis politikai tevékenységet fejt ki. A munkásosztályt a burzsoázia 
és a munkaadók ellen szólítják, nagyszámú sztrájkot szerveznek. A febru-
árban megkezdett öthetes asztalossztrájkhoz hamarosan csatlakoznak a 
szabók és kőfaragók, de a többi iparos is. 

A vasutassztrájkot a kommunisták, els ősorban a vasutas-pártszer-
vezet tagsága szervezi. Április 14-én éjfélkor Matija Kuzman hosszú vonat-
füttyel jelezte a munkabeszüntetési felhívást, amelynek azonnal eleget is 
tettek a vasutasok és hazamentek. A pályaudvaron csak a mozdonyok és 
az üresen veszteglő  szerelvények maradtak. Történt pedig mindez Jefta 
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Ga.gić  őrmester, állomásparancsnok szeme láttára. Reggelre- minden vasu-
tast a rendőrök hajtottak vissza a munkába. Ugyanekkor bizonyos ... Milan 
nevezetű  főhadnagy, akit csak ért, megkorbácsolt, kiváltképp a magyaro-
kat, mert azt hitték, hogy a sztrájkhullám Magyarországról indult el (ami 
mellesleg teljesen lehetetlen volt, hisz Magyarországon ekkor Horthy Mik-

.,lós ,fehérterrorja tombolt, ez pedig aligha szíthatta az SHS-állam mun-
kássztrájkjait). Munka után a vasutasokat úgy egzecíroztatták, mintha 
kéthónapos katonai gyakorlaton lettek volna. A vasutassztrájk tehát csak 
részleges sikerrel járt, viszont ami a tömegek mozgósítását illeti, a 
JSZ(k)MP tanújelét adta politikai erejének. 

Amikor 1920. április 20-án, másnap a f űtőházba értek a kazánf ű tők 
és a kazánkovácsok, .a lakatosok és a többi munkás, volt mit .hallaniuk. 
Stevan Vukičević , Milan Šipoš, Milivoj Agrima, Kajbl Mihály és más koan-
mwnisták sztrájkfelhívással fordwltak. hozzájuk. Ezek pedig félbe is hagy-
ták a munkát, s mintegy 30-an a Singer Hugó-féle kocsmába mentek. Itt 
a sztrájk jelent őségét, valamint a II. és III. Internacionálé közötti különb-
séget Stevan Vuki čević  és Flaman Gyula ismertette velük. 

A JSZ(k)MP politikai tekintélyének er ősödését igazolja az 1920. évi 
május elseje megünneplése is. A Singer Hugó-féle kocsma udvarában 2000 
munkás és családtagjaik gyűltek össze, meghallgatták a mozgalmi beszé-
deket és végignézték .a. m űvelődési programot. A rendőrség gyorsan reagált 
erre is, akárcsak a vasutassztrájkra, s azonnal letartóztatta. Djoka Šipošt, 
Stevan Vukičevićet, Singer Hugót, Szajler Józsefet, Szaniszló Bélát, To-
mán Jánost és másokat. Csak annyit értek el, hogy Tománt és Šipošt 
száműzték Zomborbál. 

Ez idő  tájt a JSZ(k)MP zombori szervezetének politikai tevékenysé-
gét jórészt a vukovári kongresszusra való el őkészületek képezték. .Éles 
viták folytak akörül, hogy Vuki čevićet vagy Šipošt delegálják-e a kongresz-
szusra, Šipošnak ugyan voltak némi jellembeli fogyatékosságai, s 'emiatt 
kisebb volt a tekintélye is. Alaks•andar Tucakovi ć  titkár szorgalmazására 
azonban mégis Šipoš, a JSZ(k)MP helyi tanácsának elnöke ment él "a 
kongresszusra, a vasutasok pedig Varga Istvánt delegálták. A komgresszus-
ró.l való hazatértük után mindkett őjüket letartóztatták, Vargát pedig ki is 
utasították Zomborból. Ett ől kezdve a JKP (a vukovári kongresszuson 
vette fel ezt a nevet) tagságának még inkáb megingott a Šipošba vetett 
bizalma. Ripp Márton szemére vetette, hogy nem dicsekedhet olyan harcos 
múlttal, amely méltóvá tenné a zombori kommunisták elnöki tisztségére. 
Vukicsević  erre megjegyezte: Šipoš nem azért elnök, mert ő  :a legjobb 
kommunista, hanem mert szerb, s így a hatalmi szervek kevésbé bizalmat-
lanok a kommunistákkal és a párttal szemben. A zombari pártszervezetet 
és tagságát ugyanis egész Vajdaságban úgy könyvelték el a polgári pártok, 
hogy feladta a nemzeti érdekeket, s inkább „magyar", mivel a JKP tag-
ságát főként magyarok képezték. 

A vukovári kongresszust 'követ ően Zo:mborban vagy 100 malomipari 
munkás lép sztrájkba. (A molnárok már •korábban is kitűntek aktivitásuk-
kal; május elsejére virradóra pl. a város ötemeletes épületének villamhárí-
tójára felvonták a vörös proletárzászlót, amelyet csak a rend őrség .szedhe-
tett Ie.) A sztrájk sikerrel járt, •gydin.áros béremelést kaptak, s így egy 
hét múlva tovább folyt a munka. Kiharcolták ezenkívül, hogy senki kénye-
kedvének sem legyenek kiszolgáltatva, illetve hogy a munkából csak .sza-
batosan megfogalmazott felmondással bocsáthassák el őket. A munkakö-
rülmények és a munkások életszínvonalának javítását célzó munkabeszün-
tetésben Djoko Šipoš és Aleksandar Tucakovi ć  a helyszínen lelkesítették 
•a sztrájkolókat. 

AZ 1920. ÉVI ORSZÁGOS VÁLASZTÁSOK 

Zomborban • a választási, kampány során éles politikai csatározások 
-folytak a polgári pártok és a JKP között. A demokraták és a radikálisok, 
a szociáldemokraták, a szerb önkéntesek, a csetnikek és a Sokol egyesület 
-tagjai együttesen léptek fel a kommunistákkal szemben, • csakhogy meg-
akadályozzák a nyilvános szereplésüket. • 
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1920. augusztus 29-én a JKP zombori helyi tanácsa politikai gyűlést 
hirdetett a városháza. el őtti Szent György téren. A 3000 jelenlev őnek Stevan 
Markovié rokkant szabó, Vics Mihály és Hen György cipészek beszéltek 
a JKP programjáról és a küldöttek megválasztásáról az SHS-állam alkot-
mányozó nemzetgyűlésébe. Az ülésvezet ő  Stevan Vuki'čev+ić , a jegyzőkönyv-
vezető  pedig Aleksandar Tucakovi ć  volt. Az ülés azonban rosszul ért 
véget, rájuk törtek +a dobrovoljacok és verekedés támadt. A. politikai üldö-
zés elleni, valamint a zombori munkások és parasztok búzakivitel elleni 
tiltakozó határozatát azonban sikerült felolvasni. A. gy űlés ezenkívül lelke-
sen üdvözölte a „vörös proletár Belgrádot és a kommunista Szerbiát". For-
radalmi üdvözletüket küldték a hősiesen küzdő  Vörös Hadseregnek és a 
testvéri Szovjet-Oroszországnak. 

A kommunisták gyűlése felkeltette a közvélemény figyelmét, a bur-
zsoá sajtó azonban lebecsülte a JKP-t és tagjait. A polgári pártvezet ők 
igen fonák helyzetbe kerültek, s ezért egy hét múlva ők is tömeggyűlést 
tartottak. Ezen aztán minden erejükkel a JKP-re vetették magukat. A de-
mokraták és a radikálisok, de a többi polgári párt képvisel ői is határoza-
tot hoztak, mely szerint a királyi hatalomtól a JKP feloszlatását, politikai 
tevékenységének a betiltását követelték, a kommunlstákat pedig kétes 
„elemeknek", ső t gonosztevőknek titulálták. 

Nem volt könnyű  a JKP zombori vezet őségének és tagságának. A 
JKP-t nemzetietlennek bélyegezték és tagjait állandóan háborgatták. Ház-
kutatást végeztek náluk, a csetnikek és a szerb önkéntesek pedig kézigrá-
nátot dobáltak .Singer Hugó (kés őbb pedig Ivan Beljanski) kocsmájába. A 
kommunistákat és a vendégeket napról napra az utcára kergették és fél-
holtra verték. A burzsoá terror így kikezdte :a zombori munkásosztály és 
a JKP egységét. A kőművesek és az épít őipari munkások kiléptek a JKP-b ő l 
és a szakszervezetb ől, és átpártoltak a Pokol kocsmában gyülekező  szoci-
áldemokratákhoz. Ekkor er ősödött meg a szociáldemokrata szakszerve-
zeti áramlat (GRS — Munkásf őszövetség). Ez a polgári pártok gy űlését 
követő  héten történt. 

Az alkotmányozó nemzetgyűlés választásait 1920. november 28-án 
tartották. A zombori válašztások eredménye: a radikálisok 1388, a demok-
raták 192, a szociáldemokraták 840, a Bunyevác-Sokác Párt 540, a JKP 
pedig 150 szavazatot kapott. Az SHS-állam parlamentjében (szkupstiná-
jában) Bácska és Baranya egy választókörzetet képezett, az egyes pártok 
pedig a következő ' számíj. mandátumot kapták: a radikálisok négyet, a 
stiociáldemokraták és a bunyevácok hármat, a 'demokraták pedig egyet. 
A JKP nem kapott annyi szavazatot, hogy képvisel őt küldhessen a szkupsti-
nába. A jugoszláv tőkésosztály ugyanis nemcsak terrorral, de minden poli-
tikai eszközzel küzdött a JKP ellen, a magyaroknak és a németeknek nem 

_.volt szavazati joguk ;  tehát nem is jelöltethették magukat. Zombor kör-
nyékén viszont a JKP tagsága f őként magyar volt. Ezek ugyanis nemcsak 
a munkásosztály érdekeinek valóra váltásáért, de a nemzeti felszabadulá-
sukért is küzdöttek, s ezt egyedül a JKP hirdette és szorgalmazta. Az 1920-
tól majdnem a II. világháborúig érvényben lev ő ,földreformtörvénnyel, 
..melynek értelmében a magyar és német Lakosságtól elvették és a szegény 
falusi parasztoknak osztották szét a földet, a jugoszláv t őkésosztály úgy 
elmérgesítette a nemzeti viszonyokat, hogy a magyarok pl. csöppet sem 
sajnálták a régi Jugoszlávia 1941. évi bukását. A nemzetiségek ugyanis nem 
a hazájukat és otthonukat vesztették el a let űnt államformával, hanem 
felszabadultak á nemzeti elnyomás és a gazdasági kényszer alól. A szám-
talan jugoszláv párt közül pedig csak a JKP-nek sikerült soraiba tömörí-
teni a magyarokat is, s ezzel már a népfelszabadító háború nemzetközi-
ségének előfeltételeit is megteremtette. 

2ay 



AZ OBZNANA ÉS A SÁNDOR KIRÁLY ELLENE 
MERÉNYLET UTÁN 

Alig egy hónappal az alkotmányozó nemzetgy űlés választásai után, 
melyek során a JKP 58 mandátumot kapott az SHS-állam szkupstinájában 
és sorrendben a harmadik helyre került, a burzsoázia újabb támadásba 
lendült a munkásosztály és pártja ellen. 1920. december 29-én a miniszter-
tanács az alkotmányozó nemzetgy űlés jóváhagyása nélkül kiáltványt (Obzna-
na) intéz a néphez, amellyel betiltja a JKP-t, illetve illegalitásba kény-
szeríti. 

Közvetlenül ezután a zombori rend őrök feldúlták Ivan Beljanski 
kocsmáját, a JKP propagandaanyaga és a pártdokumentáció után kutat-
tak, sikertelenül. Aleksandar Tucakovi ć  titkárt mégis három napra bezár-
ták. A zombori párttagoknak tehát nem volt többé gyülekez őhelye. Ekkor 
ismét sokan átáldtak a szociáldemokratákhoz és a GRS-hez. Ez utóbbinak 
az össz tevékenysége a munkások és munkaadók tarifaegyezményének meg-
kötésében merült ki. Forradalmi és politi°kai ténykedést már egyáltalán 
nem fejtett ki. Amíg tehát a t őkésosztály lankadatlan hévvel támadta és 
üldözte a kommunistákat, a szociáldemokraták és a GRS mit sem tettek 
ennek megakadályozása érdekében. 

Az 1921. évi május elsejét a Sikara erd őben ünnepelték a zombori 
kommunisták. Ezúttal taktikus volt a burzsoázia, nem tiltotta be az ün-
neplést, hogy eloszlassa a polgári jogok elfojtásának gyanúját. A kirándu-
láson és ünnepségen azonban nagy megrökönyödést keltett, hogy Aleksan-
dar Tucaković  volt párttitkáron királyi koronás derékszíj díszelgett. A 
következő  szavakkal tagadta meg elvtársait: „Soha többé semmit!" — 
Ennek a vezetőségi tagnak az átállása pedig még nagyobb kavarodást 
keltett a JKP egyébként is zilált soraiban. 

A Sándor király ellen elkövetett 1921. június 28-i merénylet szintén 
kiváló alkalom volt a kommunistaellenes uszításra. A zombori párttagok 
közül a következőket tartóztatták le és hurcolták Belgrádba: Stevan Vuki-
čevićet, Aleksandar Tucakovi ćot, Djoka Šipošt, Antun Bereti ćet (ennek a 
csendőrök puskatussal az összes fogát kiverték), Vjekoslav Premužt, Petar 
Nikal:ićot, Milan Šipoš, Flaman Gyulát, Ripp Mártont, Flóberger Józse-
fet, ezenkívül több Belgrádban dolgozó zombori illet őségű  polgárt is: Ivan 
és Josip Kekezovićot, Ivan Mironickit és Josip Bogoši ćet. Nyolc-száznyolc-
van napig tartották őket fogva a belgrádi csendőrkaszárnya pincéiben 
(Glavnjača), vallatták őket, de végül valamennyiüket szabadon engedték, 
mert semmi közük sem volt a Spasoje Stejić  elkövette merénylethez. - 

Az Obznana és a fent említett letartóztatások után Zomborban még 
illegális formában sem működött tovább a pártszervezet. Mivel az ÁSZA 
továbbra is megvolt, a kommunisták ennek a szakszervezeti tevékenységé-
ből vették ki részüket. Gyűjtőakciót szervezetek, s az adományt Zágrábba 
.küldték. Az ÁSZÁ-ban olvasták el a JKP betiltásáról szóló, Moszkvában 
nyomtatott röpiratot. Egy esztend őbe telt, mire az új illegális pártszerve-
zet körvonalai kirajzolódtak. 1923 derekán aztán Székely József és Ivan 
Mironicki asztalosok, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vált har-
cosai állnak a zombori pártszervezet .élére. Székely József a Vörös Had-
sereg türkméni.ai katonai-politikai közigazgatási vezet ője, Ivan Mironicki 
pedig tüzérségi ütegparancsnok volt. Ezeket az újvidéki munkások párt-
aktívája szervezte be a politikai tevékenységbe. Zomborért pedig Domány 
János volt felelős. Domány ugyancsak az Októberi Forradalomban harcolt. 

A Szociáldemokrata Párt és a GRS egyetlen szóval sem állt ki a mun-
kásosztály érdekeiért és a JKP-ért. Tagsága továbbra is a Pokol kocsmá-
ban gyülekezett, újságot olva:szak, sakkoztak, „harcias" beszédeket tartot-
tak, olyasmit azonban véletlenül sem tettek, amivel megzavarták volna a 
szindikalizmus békés nyugalmát. Most már ide jártak mindazok a k őmű-
vesek is, akik még nemrégiben a kommunista szakszervezetekben tény-
kedtek. Nikola P:aštrovi ćot pl. előbb csak a GRS, később pedig az URSS 
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(az Egyesült Munkásszakszervezetek) elnökévé választották. Paštrovi ć  tudo-
mása szerint a GRS köré tömörült szociáldemokraták semmivel sem há-
borgatták a jugoszláv t őkésosztályt, s ő t egyes tagok olyan együttműködést 
folytattak vele, hogy hálából a burzsoázia miniszteri tárcával jutal-
mazta őket. 

A visszás helyzetben csak egyetlen szerencse 'volt, mégpedig az, hogy 
a GRS-ben olyan megbízható kommunisták is voltak, mint Stevan Vuki-
čević , Ivan Kekezović  és mások. Amikor ugyanis a JKF ismét er ősödni 
kezdett, illegális tagjai lassan beépültek a szociáldemokrata szakszervezet-
be, az URSS-ban pedig már dönt ő  tényezővé váltak: Ekkor már az egész 
tagság mögéjük zárkózott fel. Csakhogy ezek a szociáldemokrata - táborban 
végbemenő  változások évekbe teltek. 

Fordította: TUMBÁSZ Erzsébet 
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MÉSZÁROS SÁNDOR 

VAJDASÁGIAK A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁGÉRT 
FOLYTATOTT HARCOKBAN 

Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlásának napjaiban Magyarország 
területén jelent ős számú vajdasági tartózkodott, a polgári személyeken 
kívül katonák is «különböz ő  egységekben. 

Még az első  világháború előtt Budapesten és az ország más ipari köz-
pontjaiban a vajdasági munkások közül sokan bekapcsolódtak a munkás-
:mozgalomba, s a szociáldemokrata párt osztályharcos tagjaivá váltak. Egy 
részük elítélte a pártvezet őség reformista nézetét, s a pártellenzék állás-
pontját tette magáévá. A szindikalista nézeteket valló Szabó Ervinnel igen 
szoros és tartós kapcsolatokat tartott fenn például Krsta Iskruljev, aki 
1909-ig a Szerb Agitációs Bizottság vezet ője volt, de mivel anarchoszindi-
kali.sta nézeteket vallott, kizárták a bizottságból. Szoros kapcsolatai voltak 
a magyar szociáldemokrata. baloldallal a zombori Lazar Vuki čevićnek, a 
későbbi jeles forradalmárnak is. A f ővárosban tanuló vajdasági. egyete-
misták közül is többen bekapcsolódtak a munkásmozgalomba. A vajdasági 
Sima Aleksi ć  például tagja volt a haladó egyetemi hallgatók Galilei Köré-
nek és előadásokat tartott az ipari munkásoknak. 

A háború első  éveiben a munkásmozgalom Vajdaságban is a rend-
kívüli törvények következtében úgyszólván teljesen megsz űnt. Az 1917. év 
azonban a magyar nép és általában a magyarországi osztályharcos mun-
kásmozgalom számára, is a reménységek éve volt. Az októberi forradalom 
győzelmének' hírére a magyarországi proletariátus hatalmas gy űléseken 
nyilvánította ki rokonszenvét az oroszországi szocialista forradalom iránt, 
s egyben szolidaritást vállalt a szovjet kormány békefelhívásával is. Ezek-. 
ben a tömegmozgalmakban nagy számban részt vettek azok a vajdasági 
munkások is, akik a fővárosi üzemekben dolgoztak. A szovjet köztársa-
sággal Bresztlitovszkban megkezdett béketárgyalástik hamarosan leleplez-
ték a német császárság és Ausztria—Magyarország hódító annexiós ter-
veit a fiatal Szovjet Köztársaság kárára. A magyarországi proletariátus 
is 1918. januárjában hatalmas politikai tömeggy űléseken ítélte el a köz-
ponti hatalmak hódító törekvéseit és követelte a kompromisszumos és jó-
vátétel nélküli békekötést. Ezekben a politikai tömegmozgalmakban részt 
vett Szabadka proletariátusa is. Az utolsó háborús évben már Vajdaság 
egyes városaiban a szervezett munkásság is tömegesen megünnepelte má-
jus elsejét (Újvidéken, Szabadkán, Zsombolyán, Nagybecskereken, Vrdni-
ken és Beocsinban). Az általános békeóhaj a katonaszökevények létszá-
mának állandó növekedésében is kifejezésre jutott. A zöldkádereseknek 
nevezett katonaszökevények — a mai Vajdaság területén — legtömegeseb-
ben a Fruška Gorában rejt őzködtek. A katonai parancsnokság akciói nem 
voltak eredményesek, mert a katonaszökevényeket a lakosság is rejtegette. 

A háború elhúzódása és a bels ő  közellátási viszonyok úgyszólván 
mélypontra süllyedése miatt a szervezett munkásság 1918 júniusában az 
egész országban ismét tömeges béketüntetéseket rendezett. Ezekben a po-
litikaitüntetésekben a vajdasági munkások közül a szabadkai dolgozók 
vették ki részüket. El őször a teherforgalmi vállalat munkásai tartottak 
tömeggyűléseket (június 10-én), majd a vasúti munkások országos munka-
beszüntetése után a szabadkai vasúti munkások is csatlakoztak hozzájuk. 
Ebben azidőszakban az osztrák—magyar hadsereg egyes alakulataiban is 
lázadások törtek ki, amelyekben számos vajdasági származású katona vett 
részt. I-tt külön ki keld emelnünk a Pécsett állomásozó VI. újvidéki közös 
gyalogezred pótzászlóaljának lázadását 1918. május 20-án. A fellázadt ka-
tonák egy részének sikerült átszöknie a szomszédos Bács—Bodrog vár- 
megyébe és Szerémségbe és csatlakozni a katonaszökevényekhez. 
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A frontokon az osztrák—magyar hadsereg harcikészsége napról napra 
csökkent. A bresztlitovszki békekötés után Ukrajnában állomásozó és 
megszálló osztrák—magyar hadsereg katonái között is voltak sokan, akik 
rokánszenveztek a bolsevikiekke'l, s több esetben nem hajtották végre 
feletteseik parancsait. Ilyen megmozdulásokban vettek részt például Danilo 
Tolmin, a bánáti háború utáni munkásmozgalom egyik -  vezetője, továbbá 
az említett térség munkásmozgalmának más kiemelked ő  egyéniségei: a 
nagybecskereki Hermál József és a debelyacsai Andorka Sándor. Ugyan-
csak bolseviki propagandát fejtett ki 1918 nyarán Ukrajnában az osztrák-
-magyar hadsereg akkori tartalékos -tisztje, L őbl Árpád is. 

A négy és fél évig tartó világháború, amely óriási anyagi és ember-
áldozatokat követelt, a végéhez közeledett. A nemzetiségek egyre nyíltab-
ban hangoztatták elszakadási szándékukat és megalakították a maguk 
bizottságait. Hosszabb ingadozások után a magyar demokratikus és prog-
resszív erők is megkezdték politikai szervezkedésüket, s Budapesten ok-
tóber 25-én proklamálta megalakulását a Magyar Nemzeti Tanács, élén 
Károlyi Mihállyal, a kitartó békepolitikussal, s a Függetlenségi Párt elnö-
kével. A Nemzeti Tanács megalakulása Vajdaságban is aktivitásba hozta 
a szociáldemokrata párt szervezeteit, és a polgári demokratikus er őket, 
amelyek tömeggyűléseket szerveztek és szolidaritást vállaltak az új de-
mokratikus politikai csoportosulással. 

Budapesten 1918. október 31-én gy őzött a polgári demokratikus for-
radalom, s megalakult az új polgári demokratikus kormány Károlyi Mi-
hállyal az élén. A budapesti forradalomban jelent ős szerep jutott a vaj-
dasági származású katonáknak és munkásoknak is. 

A polgári demokratikus forradalom gy őzelmének hírére megmozdult 
a vidék népe is. A mai Vajdaság területén is f őleg a régebben megalakult 
városi és helyi magyar nemzeti tanácsok egymás után jelentették be csat-
lakozásukat az új rendszerhez. A forradalom hullámai átcsaptak Vajda-
ságra is.. Itt is, mint az ország más területein, október 31-én tömeges 
parasztmozgalmak kezd ődtek a régi közigazgatás maradványai és a va-
gyonosok ellen, tetőpontjukat azonban november 3-a és 10-e között - érték 
e1... E -mozgalmaknak jellege más volt, mint a városokban folyó politikai 
küzdelmeké.. A szerb csapatok bévonulása azonban hamarosan más irányt 
-szabott a vajdasági politikai. eseményeknek. A demarkációs vonal kijelö-
lése után a vajdaságiak nagy számban maradtak Magyarország területén, 
s számuk a Magyar Népköztársaság, fennállásának egész id őszakában nö-
vekedett, s mivel sokan átköltöztek, f őleg magyarok, de németek, szer-
bek, románok és más nemzetiségűek is, mert sokat vártak á magyar pol-
gári demokratikus forradalom gy őzelmétől és a szocializmus megvalósu-
lásában reménykedtek. Sokan maradtak ezenkívül Magyarországon a fegy-
vérszünét aláírása után- a. felbomló osztrák—magyar hadsereg. keleti fron-
tosa állomásozott egységeib ől. is. De a visszatért 'katonák •közül is sokan 
a demarkációs vonalon át Magyarországra szöktek, mivel'idehaza • nem 
találtak munkát. Nem tértek haza többségükben azok .a vajdasági ipari 
munkások sem, akik a háború alatt is Budapesten vagy más városokban 
helyezkedtek el, mivel a rendszerváltozás után Vajdaságban nem látták 
biztosítva jövőjüket. Magyarországon maradtak vagy pedig 'ide- tértek visi- 
sza. a vajdasági származású aktív tisztek is. -  Voltak azonban- - Észak-Bácská-
ból és ,Észak-Bánátból egyes csoportok, amelyek a szerb hadsereg._ bevo- 
nulása után szöktek át a demarkációs vonalon. és beálltak az új .magyar 
'néphadseregbe. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Pártba bekapcsolódott vajdasági 
.szocialisták elfogadták a párt poalitikai irányvonal-át és kommunistaellenes 
álláspontját. Ezen a vonalon maradt az 1919. március 9-én megalakult. úgy-
nevezett Magyarországi. Délszláv Szociáldemokrata Párt is. A vajdasági 
szocialisták azonban —• Róth Ottó kivételével -- kés őbb aktívan támogát-
ták a proletárdiktatúrát. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja, amely 1918. november 24 -én 
alakult meg,. a kezdett ől fogva szoros kapcsolatban állt a jugoszláv forra-
dalmárokkal. Egy ideig Budapesten tartózkodott Filip Filipovi ć,. aki 1916 
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óta Ausztriában volt internálva. Itt tartózkodtak ezenkívül Lazar Vuki če-
vić  és Nikola Grulović, a két ismert vajdasági forradalmár is, akik abban 
az időben tértek vissza Szovjet Oroszországból. A jugoszláv forradalmá-
rok Kun Bélával a közép-európai forradalmi távlatokról tárgyaltak. Mint 
ismeretes, Vukičević  és Grulović  hazatérésük. után, 1919. március 2-án, 
Stražilovón egy titkos összejövetelen létrehozták a Jugoszláv Kommunista 
Forradalmi Pelagi ć-szövetség illegális szervezetét, amelynek tagjai f őleg: a 
Szovjet-Oroszországból visszatért hadifoglyok és forradalmárok voltak. 

A Magyarországon tartózkodott vajdaságiak közül a Tanácsköztár-
saság kikiáltása elő tt nagy szerep jutott Udvardi. János •szabadkai forradal-
márnak, aki a Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Bizottsága 
kiküldöttjeként a szegedi kommunista pártszervezetet hozta létre. Jelen-
tős szervező  munkát végeztek még a városban a debelyacsai Andorka 
Sándor, a becskereki Hermál József és az óbecsei Spasoje Steji ć , a későbbi 
vidovdani .merénylő  is. A proletárhatalom létrehozása el őtt a vajdaságiak 
közül fontos szerep jutott még Jócsák Kálmánnak, az újvidéki szocialista 
pártszervezet háború el ő tti elnökének is, akit még 1918. december elején 
Csongrád megye kormánybiztosává választottak, s tisztségében támogatta 
a megyei agrárproletariátus földosztó törekvéseit. 

A magyarországi polgári demokratikus rendszer 1915 márciusának 
első  felében mély válságba került. A rendszer bukását 'meggyorsította az 
antanthatalmak március 20-i jegyzéke is, amelyben követelték, hogy a 
Románia irányában kijelölt demarkációs vonal mögött a Magyar Népköz-
társaság új területeket ürítsen ki egy semleges zóna ,létesítése érdekében. 
A Károlyi-kormány erre benyújtotta, lemondását. Ugyanakkor létrejött a 
Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt fuziója. Az új egyesült párt a Magyarországi Szocialista Párt nevét 
kapta. Ezek után, 1919. március 21-én kikiáltották a proletárdiktatúrát. 

A Tanácsköztársaság kikiáltása után a szervezett munkások • egyes 
csoportjai a demarkációs vonalon át Magyarországra szöktek, hogy részt 
vegyenek a proletárhatalom védelmében. Már az els ő  napokban Szabad-
káról egy húsztagú csoport szökött át Magyarországra, de csoportos és 
szórványos szökések a proletárállam fennáldásának úgyszólván egész ideje 
alatt történtek. Kisebb-nagyobb csoportok szöktek át még Törökbecsér ől, 
Kikindáról és más helységekb ől is, fő leg a demarkációs vonalhoz •közel 
fekvő  városokból és községekb ől. 

Már a Magyar Vörös Hadsereg szervezésének els ő  napjaiban, ponto-
sabban 1919. március 29-én, a hadügyi népbiztosság 243/Eln. 6-1919. számú 
rendeletéve] a bácskai és bánáti menekültekb ől Kiskunhalason megalakult 
a bácskai vörös ezred, amely a 38. vörös ezreddel együtt a 38. vörös dan-
dárt képezte. Egy kés őbbi májusi kimutatás az ezred 1500 főnyi összlét-
számáról tanúskodik. A. rendelkezésre álló levéltori anyagból látható, hogy 
a katonák főleg észak-bácskaivak és észak-bánátiak voltak, legtöbbjük azon-
ban szabadkai illetőségű . Voltak még vajdaságiak a 46. vörös gyalogezred-
ben .is, fő leg a Tisza .menti. 'községekb ől és Észak-Bánátból. Április köze-
péig már megalakult a Vörös Hadsereg jugoszláv zászlóalja is, amely ápri-
lis 19-én Kaposvárra érkezett és a déli demarkációs vonalon teljesített 
határőrszolgálatot. A. mintegy 450 katonát számláló zászlóalj vörös kato-
nái gyorsan megbarátkozták a Szerb—Horvát  Királyság hadseregének e 
frontszakaszon szolgálatot teljesít ő  katonáival. . 

A szegedi proletárhatalom megszervezésében Udvardi. Jánosnak jutott 
az egyik fő  szerep, valamint Andorka Sándornak, a propagandaosztály 
vezetőjének. Kezdeményezésére még március 22-én fiatal kommunistákból 
álló külön század' alakult. Ezt az egységet „propagandaszázadnak" nevez-
ték, és feladata volt a bels ő  rend biztosítása. Az ,egység katonáinak jó része 
ugyancsak 'vajdasági volt. 

A proletárhatalom. sajátos körülmények között jött létre a városban, 
amely francia megszállás alatt állt. A franciák a Tanácsköztársaság; .kikiál-
tása 'elő tt nem avatkoztak be a város belügyeibe, de ezután a -  megszállók 
főparancsnoksága, miután jelent ősen felemelte csapatainak 'létszámát, ulti- 
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mátumszerűen követelte, hogy a proletárhatalom képvisel ői hagyják el a 
várost. Ezek a szervek és a vörös katonák egy része március 26-án kivonul-
tak a városból. A visszavonulást a propagandaszázad katonái fedezték. 

Ezek az események még a proletárállam békés napjaiban történtek. 
Közben a Forradalmi Kormányzótanács gyors intézkedéseivel igyekezett 
megvetni a szocialista rendszer alapjait. Köztulajdonba vette azokat az 
ipari létesítményeket, bányákat és közlekedési vállalatokat, amelyekben a 
foglalkoztatottak száma meghaladta a húsz f ő t. Ugyanakkor a mez őgazda-
ságban a száz kataszteri holdnál nagyobb birtokokat kárpótlás nélkül ki-
sajátították, s a termel ő szövetkezeteknek adták át. Hamarosan megalakul-
ták a tanácshatalom szervei is. Keveset tudunk arról, hogy a vajdaságiak 
közül kiket választottak ezekbe be. A kiskunfélegyházi járási tanács küldött-
jévé választották például Hódy Géza szabadkai. forradalmárt. Igen sok 
vajdasági belépett a bels ő  rend biztosítására alakított vörös őrségekbe. A 
fővárosi vörös őrségekben a szabadkai forradalmárok neveivel találkoz-
hatunk a leggyakrabban. Voltak azonban vajdaságiak a munkásezredek-
ben, a Lenin-fiúk különítményében, továbbá a tengerészkülönítményben is. 

A Tanácsköztársaság vezet ői hittek a közeli világforradalom lehet ő-
ségében és az adott helyzethezmérten a maguk részér ől is igyekeztek támo-
gatni. a többi, főképpen pedig a szomszédos országok forradalmi mozgal-
mait. Röviddel a Tanácsköztársaság kikiáltása után megalakult a Magyar-
országi internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációja. Számunk-
ra a legfontosabb a Délszláv Szekció munkája, amely valószín űleg 1919. 
március 25-én alakult meg. A szekció munkájában jelent ős szerepet vállalt 
Lazar Vukisdevi ć  forradalmár is, aki 1919. áprilisában a rend őrségi üldözte-
tések elől Jugoszláviából ismét Magyarországra szökött. Fontos munkát 
végzett még a szekcióban Svetozar Mošorinski vajdasági kommunista is. 

A Délszláv Szekció a Kaposvár—Pécs vonalon szervezett összeköt ő  
propagandakapcsolatokat a Jugoszlávia irányában végzend ő  .propaganda-
munka irányítására. A forradalmi szervez ő  kapcsolatok innen indultak ki, 
főleg Horvátország és Vajdaság irányába. A vajdasági. Pelagi ć-szervezetnek 
is ezen a vonalon épültek ki kapcsolatai a délszláv szekcióval és ezen 
keresztül a Magyar Tanácsköztársaság forradalmi kormányzótanácsával is. 
A Délszláv. Szekcióban és ennek vezet őségében a vajdaságiak közül Lazar 
Vukičevićnek, Svetozar Mošorinskinak és Spasoje Steji ćnek jutott a leg-
fontosabb szerep. A jugoszláv kommunista frakció és a Pelagi ć-csoport 
külön megbízottai jelentős pénzösszegeket csempésztek át a határon, ame-
lyeket a vajdasági forradalmi munkásmozgalom segélyezésére fordítottak. 
Ezekben a különleges küldetésekben részt vettek Franjo Drobnik, Spasoje 
Stejić , Lazar Manojlovi ć, Sava Lazić , Lidija Lazić , Aleksandar Jablanski, 
Nikodije Rafajlović ;  Szél Juliska, Uroš Jovanović  és még sokan mások. 

A. Forradalmi Kormányzótanács tagjai és általában a magyar kommu-
nistákkezdetben a proletárforradalom gyors kitörésére számítottak Jugo-
szláviában is. A. Tanácsköztársaság kikiáltása Magyarországon kétségtele-
nül. nagy mértékben kihatott a forradalmi. érlel ődésre Jugoszláviában és 
bizonyos mértékben meggyorsította a szervez ő  munkát a forradalmi egy- 
séges . párt létrehozására is. Nem tekinthet ő  véletlennek az sem, hogy a 
bácskai ;  bánáti és baranyai, osztályharcos er ők kongresszusát 1919. már-
cius 24-én Szabadkán tartották meg, s ezen elhatározták, hogy az eddig a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt irányítása alatt lev ő  munkászervé-
zetek részt vesznek a belgrádi egyesít ő  kongresszuson, amelyre, mint is-
meretes ;  1919. április 20. és 23. között került sor, s ez alkalommal meg-
alakult Jugoszlávia Szocialista (kommunista) Munkáspártja. 

A. győztes antanthatalmak a kezdett ő l fogva a magyar proletárhata-
lom felszámolására törekedtek. Tartózkodtak azonban az nyílt beavat-
kozástól. s a szomszédos államokat ösztönözték a tanácsállam elleni inter-
vencióra. Jugoszlávia intervencióját azonban meghiusította az ország pro-
letariátusának határozott fellépése, amelyben szolidaritását és harci kész-
ségét juttatta kifejezésre a magyar tanácsállam iránt. 

A román és a csehszlovák intervenciós seregek azonban 1919. április 
16-án megkezdték támadásukat a Tanácsköztársaság ellen. A román inter- 
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venciósok elleni védelmi harcokban részt vett a 46. vörös ezred is, amely-
ben a vajdaságiak közül észak-bánátiak harcoltak a legtöbben. Ezekben a 
harcokban a Magyar Vörös Hadsereg keleti hadcsoportja súlyos vereséget 
szenvedett. Az északi frontszakaszon a csehszlovák intervenciós csoport is 
előrenyomult. Ezen a frontszakaszon f őleg a 29. vörös dandárban harcol-
tak vajdaságiak. 

A probetárhatalom május elsejei válságát hamarosan követte a tanács-
hatalom konszolidálása és a Vörös. Hadsereg újjászervezése. Felszámol-
ták a helyenként jelentkez ő  ellenforradalmi. házadásokat is. Az ellenforra-
dalom elleni küzdelemben külön . szerepe volt Sinkó .Ervinnek,. a kés őbbi 
jeles jugoszláviai. írónak. Az ő  nevéhez fűződött a megrendült proletárha-
talom helyreállítása Kecskeméten. Sinkó június 20-áig maradt a városban, 
teljhatalmú kormánybiztosként, majd pedig az intéz ő  bizottság elnöke volt. 
Ezután visszahívták, és Budapesten más beosztást kapott. Adataink van-
nak még arról is, hogy a szabadkai Huber .Oszkár, aki a tanácshatalom 
napjaiban politikai. megbízottként Kiskunhalason m űködött május 7-én 
a bácskai vörös ezred egy századával felszámolta a közeli prónafalvi ellen-
forradalmi megmozdulást is. 

A hadsereg főparancsnokságának. május 16-án kiadott rendelete intéz-
kedett a Vörös Hadsereg végleges szervezési formáiról. Ennek értelmé-
ben a gyalogezredek •sorában az eddig leginkább bácskai vörös ezredként 
emlegetett egység mint a 15. bácskai vörös ezred. szerepelt. Az ezred. össz-
létszáma ekkor már 56 tiszt és 1920 katona volt. A vörös hadsereg újjászer-
vezésének időszakából, fennmaradt adatok arról tanúskodnak még, hogy 
a 38. vörös ezred katonáinak jó részét is vajdaságiak képezték. Szolgáltak 
azonban még vajdaságiak a 23. és 31. vörös .gyalogezredekben is, de jóval 
kevesebben. Sokan szolgáltak azonban a különböz ő  tűzéregységeknél, a 
visszaemlékezők azonban. nem tudtak pontos adatokat szolgáltatni. az  egy-
ségekre vonatkozólag. Ezek a vajdasági vörös t űzérek főleg a Tisza menti 
és észak-bánáti községekb ől valóak. Meg kell azonban említenünk, hogy 
más egységekben is kaptak helyet vaj daságiak, kisebb vagy nagyobb szám-
ban.. A toborzás a Vörös Hadseregbe úgyszólván állandóan folyt egészen 

• a Tanácsköztársaság bukásáig. A toborzásokra vonatkozó levéltári iratok, 
amelyeket mint a Magyar Tanácsköztársaságra vonatkozó megmaradt le-
véltári anyagot a Magyar Néphadsereg Hadtörténeti Intézetében őriznek, 
arról tanúskodnak, hogy a vajdaságiakat a különböz ő  toborzóhelyekén, 
még a Tanácsköztársaság utolsó napjaiban is a különböz ő  egységekbe osz-
tották be. Május elején a Vörös Hadsereg főparancsnoksága dél fel ől. várta 
a francia gyarmati csapatok és a jugoszlávok 'egységeinek kétirányú. táma-
dását. A feltételezés szerint Szeged irányából egyidej űleg három hadosz-
tály indult volna, támadásra. Az ily módon nyomasztó túler őben levő  inter-
venciós csapatok elleni védekezésben. a 38. dandár csapatainak, vagyis a 38. 
vörös és a 15. bácskai vörös ezredeknek szánták a dönt ő  szerepet azzal a 
megbízatással, hogy „az ellenséges el őnyomulást teljes erejük latbavetésé-
vel úgy késleltessék, hogy a hadsereg támadó csoportjának ideje legyen 
ne csak ezen egyirányban a döntést végrehajtani, hanem azután más helyen 
ismét más ellenséges csapatok ellen fellépni". 

Ha, a támadás bekövetkezik, megvalósult volna egyúttal a 15. vörös 
ezred katonái jó részének f ő  óhaja, hogy a déli harcvonalra, küldjék őket. 
A. májusra várt nagyméret ű  déli támadás azonban elmaradt. Ezután a 15. 
bácskai vörös ezred egyes egységei továbbra is a déli demarkációs vonalon 
tartózkodtak, más részei pedig kiskunhalason állomásoztak. Az ezredben 
azonban napról napra n ő tt az elégedetlenség, mivel a. hadsereg-parancs-
nokság nem engedélyezte tervüket, hogy déli irányban indítsanak támadást 
Bácska visszafoglalására. Az ezred katonái nem ismerték a valódi helyze-
tet, és. úgy értesültek, hogy Bácskában csak jelentéktelen katonai er ők 
tartózkodnak,. amelyeket könnyen felszámolhatnak. Egyúttal betörésükt ől 
a forradalmi erők csatlakozását és a forradalom továbbterjedését is remél-
ték Jugoszláviában. A . katonák támadó kedvét csaknövelte a hírszerz ők 
április 30-1 jelentése is, amely szerint Szabadkán 5000 jól felfegyverzett 
szervezett munkás várja a Magyar Vörös Hadsereg betörését. 
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A hadsereg főparancsnoksága azonban, mivel készült az északi had-
járatra, s ezenkívül közben meggy őződött, hogy délről nem fenyeget a 
támadás veszélye, elutasította a déli támadás tervét, amelynek sikerére 
úgyszólván alig volt kilátás. Azért a hadsereg-parancsnokság rövidesen ha-
tározatot hozott arról., hogy a 15. bácskai vörös ezredet Kiskunhalasról a 
tiszai. frontra, Csongrádba irányítják. 

Ugyanebben az időben Andorka Sándor vajdasági forradalmár és 
Zarecsnek János pancsovai származású tanár Kun Bélától azt a fontos 
szerepet kapták, hogy térjenek vissza Szegedre, szervezzék meg a francia 
megszállók elleni forradalmat, s lehet őleg állítsák vissza a proletárhatal-
mat a városban. Mindketten vállalták a rendkívül nehéz forradalmi fela-
datot, s illegálisan visszatértek Szegedre. Egyes forradalmárokat sikerült 
megnyerniük a terv végrehajtására, a megszállók parancsnokságának azon-
ban idejében tudomására jutott a készül ő  terv, s a francia hadbíróság 1919. 
május 21-én. és 22-én elítélte a forradalmárok egy 13 tagú csoportját. Az 
első  csoportban ítélték el Zarecsnik Jánost 20 évre, valamint Herceg' Miron 
apatini cipészt is, aki. kisebb börtönbüntetést kapott. A. következ ő  csoport-
ban Andorka Sándort az ellenség részére való egyetértés, továbbá a gyilkos-
ságra és fosztogatásra való bujtogatás vádjával életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítélték. Zarecsniknek azonban. még Franciaországba, való szállítás 
közben sikerült megszöknie. Andorka Sándort Szalon.ikin és Marseille-n 
át a nimesi börtönbe vitték, innen kés őbb kalandos. körülmények között 
megszökött és végül is visszatért Jugoszláviába. így a Tanácsköztársaság 
további harcaiban már nem. vehetett részt. Ugyanakkor Udvardi János a 
forradalmi szervek Szegedr ől történt távozása után a város környékének 
meg nem szállt területein végzett forradalmi. munkát. Közben északon kez-
dett 'kibontakozni a Magyar Vörös Hadsereg támadása. Ezt megel őző leg 
Salgótarján védelmében és Miskolc visszafoglalásában külön kit űnt a 6. 
hadosztályhoz tartozó III/46. zászlóalj, amelyben sok vajdasági vörös 
katona harcolt. 

Egy hét múlva indult meg a diadalmas északi hadjárat. Az esetleges 
délről érkező  támadás elhárítását a 38. vörös és a 15. bácskai vörös ezredre 
bízták, s ezek az ezredek — a demarkációs vonalon elhelyezkedett többi 
erővel együtt — védelmi harcokra rendezkedtek be. 

Az északi támadásban részt vev ő  hadosztályok közül különösen a 6. 
hadosztály 45. ezredében harcoltak szép számban vajdaságiak. 

Az északi hadjárat 'eredményeként a Vörös Hadsereg 'kiverte a cseh 
intervenciósokat a tanácsállam területér ől és elfoglalta Kelet-Szlovákiát. 
Hamarosan sor került a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltására is. Meg 
kell még említenünk, hogy az északi hadjáratban részt vett jugoszláv zász-
lóalj 3. százada, amelyet azután olasz és török internacionalistákkal egé-
szítették ki. Igy létrejött a 2. balkáni zászlóalj, amelyet a 80. dandárba 
osztottak be. Ez a zászlóalj már június 15-én eredményes harcokat vívott 
Zsolyom közelében. 

Az antanthatalmak két jegyzéket is küldtek a Forradalmi Kormányzó-
tanácsnak. Ezekben 'követelték a Vörös Hadsereg visszavonulását Szlová-
kiából. A követelés elfogadása esetén kilátásba helyezték, hogy a román 
intervenciós hadsereg is kiüríti a Tiszántúlt. A Forradalmi Kormányzóta-
nács biztosítékok nélkül elfogadta a követelést. Június 24-én 5 órakor az 
egész északi harcvonalon életbe lépett a. fegyverszünet, amellyel lezárult 
a Magyar Vörös Hadsereg :gy őzelmes északi hadjárata. 

. Ezen a napon Budapesten ellenforradalmi lázadás tört ki. Ezt meg-
előzőleg vidéken is ellenforradalmi megmozdulások voltak. A forradalom 
védelmében több vajdasági katona vett részt.. Egyesek .a Lenin-fiúk külö-
nítménye tagjaiként, mások pedig a budapesti vörös őrség soraiban. 

Mivel a román hadsereg az északi, visszavonulás után sem ürítette ki 
a Tiszántúlt, a Vörös Hadsereg előkészítette a tiszai átkelést és a román 
hadsereg elleni támadás tervét. A támadást július 20-ára tervezték. A f ő  
áttörést és a Tiszán való átkelést a 2. hadosztály csapatainak kellett vég-
rehajtaniuk Csongrádnál. Ebben a tervben a 15. bácskai vörös ezredre is 
fontos harci feladat .hárult. Az ezred összlétszámát egy július 11-i hely-
zetjelentés 1415 főben tünteti fel. 
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Július 20-ára a proletariátus Európa-szerte tömeges tüntetéseket és 
munkabeszüntetéseket tervezett, hogy kifejezze szolidaritását a Szovjet-
Oroszország és a Magyar Tanácsköztársaság iránt, és egyúttal tiltakozzék 
a tőkésállamok intervenciója ellen. Ezért tervezték július 20-ára a Magyar 
Vörös Hadsereg támadását is. 

Ebbe a szolidaritási sztrájkba bekapcsolódott a Szerb—Horvát-
Szlovén Királyság proletariátusa. is. Vajdaságban június 20-án. és 21-én a 
proletariátus a hatósági tilalom ellenére is tömeges munkabeszüntetések-
kel tiltakozott az intervenció ellen (Újvidék, Szabadka, Mitrovica, Kikinda, 
Versec, Pancsova, Zimony stb.). Igen tömeges volt a vasutasok sztrájkja, 
akik ellen a hatóságok megkülönböztet ő  szigorral léptek fel és halálbün-
tetésekkel is fenyeget őztek. 

Ebben az időszakban is voltak hívei annak a. -  törekvésnek, hogy a Ma-
gyar Vörös Hadsereg fegyveresen is segítse a szomszédos országok prole-
tariátusát. A Jugoszlávia elleni front megnyitásának is voltak szószólói. 
A tervet továbbra is dr. Hajdú Gyula ismert forradalmár szorgalmazta a 
leglelkesebben. Álláspontját támogatta.' Ivan Matuzovi ć , a Délszláv Szekció 
kiemelkedő  vezetőségi tagja is. Hajdú a tanácsok országos gy űlése elő tt 
néhány nappal írásbeli javaslatot nyújtott át Kun Bélának. Kedvez őnek 
tartotta egy ilyen támadás kilátásait. A. tervnek a tanácsok gy űlésén pár-
tolói is voltak, a magyar forradalmárok nagy többsége azonban tisztában 
volt azzal, hogy a Tanácsköztársaság helyzetét egy új front megnyitása a 
végveszélybe sodorhatná. 

A Vörös Hadsereg támadása június 20-án hajnalban indult meg. A 
támadásban részt vev ő  egységek, így a 2. hadosztály is, amely keretében 
a 15. bácskai vörös ezred is küzdött, Szolnoknál hídf őt alkottak, elő re-
nyomultak és elfoglalták Szentest és .Segesvárt, ahol a lakosság lelkesedés-
sel fogadta a bevonuló vörös katonákat. A 15. bácskai vörös ezred életben 
maradt katonái jól emlékeznek még az offenzíva els ő  győzelmeire, és a 
felszabadított területek lakosainak tömeges jelentkezésére a Vörös Had-
seregbe. Hamarosan megindult azonban a túler őben levő  román interven-
ciós hadsereg ellentámadása. A 2. hadosztály parancsnoksága már június 
23-án védelmi intézkedéseket tett. Védelmének gerincét a szentesi csoport 
képezte (a 15. bácskai, a 38. vörös ezred, a III/68. zászlóalj, valamint. a 
HIP- és Aulich-féle tűzércsoportok). A. tiszti kar egy részének árulása miatt 
a 2. hadosztály zöme, bár kisebb er ők támadták meg, visszavonult a Tisza 
túloldalára, s csak egy hídf ő  maradt hátra, amelyet a 30. vörös ezred és a 
15. bácskai vörös ezred egységei védelmeztek. A június 24-i általános román 
ellentámadás a Vörös Hadsereg egységeit mindenütt visšzavetette. Erre 
a napra esik a 80. nemzetközi dandár és ennek keretében lev ő  2. balkáni 
zászlóalj zömének a megsemmisülése is. Július 5-én már mindenütt meg-
kezdődött 2 bomlás. A szentesi hídfőben védekező  30. vörös és a 15. Bács-
kái vörös ezredet ugyancsak július 25-én érte atúlnyomó erej ű  ellenséges 
támadás. Kezdetben a két ezred szívósan védekezett. A. 30. vö.rös ezred 
ellenállása azonban váratlanul megtört; s a megvert csapatok a Tisza mögé 
vonultak vissza. Azután a 15. bácskai vörös ezred ellenállása is megtört és 
megkezdődött a szervezettnek nem mondható visszavonulása, Az ellenség 
nem számított a véd ők ellenállásának ilyen gyors leküzdésére, s így nem 
állt módjában a visszavonulók üldözése. Így a 15. bácskai vörös ezred 
•zömét sikerült visszavonni a Tisza nyugati oldalára. 

Ekkor a Vörös Hadsereg bomlása már egyre nagyobb méreteket 
öltött. A román hadsereg átkelt a Tiszán és megkezdte el őrenyomulását 
Budapest felé. 

A Tanácsköztársaság mély politikai válságba került. A kommunisták 
és a baloldali szociáldemokraták a harc folytatása mellett foglaltak állást, 
a szociáldemokrata többség azonban a további harcot_ teljesen kilátástalan-
nak tartotta. Képviselőik már június 25-e óta tárgyalásókat folytattak 
Bécsben, az antantmisszió képvisel ő ivel egy, - . a proletár • diktatúrát „béké-
sen" felszámoló szakszervezeti kormány megalakításáról. Július 31-én. Bu-
dapesten összehívták a szakszervezeti tanács plenáris ülését, amelyen a 
részvevők túlnyomó többsége a tanácskormány lemondása mellett nyilat- 
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kozott. Augusztus 1-én tartották meg a kormányzótanács utolsó ülését. 
Elhatározták, hogy a délutánra összehívandó Budapesti Munkás- és Kato-
natanács ülésén javasolják a Tanácskormány lemondását, és az antant 
számára megfelelő  kormány megalakítását. •A 133 napig fennálló Magyar 
Tanácsköztársaság drámai küzdelem után megbukott. 

A tanácskormány lemondása után Peidl Gyula vezetésével f őleg' jobb-
oldali szociáldemokratákból szakszervezeti kormány alakult, amely azon-
ban csak néhány napig maradt hatalmon. Mindenütt az ellenforradalmi 
erők kerültek előnybe. Megkezdődött a hírhedt fehérterror. 

A. Tanácsköztársaság vajdasági részvev ői élénken emlékeznek a bukás 
utáni napokra. Felbomlott a 15. bácskai. vörös ezred is. Volt katonái egy 
részének sikerült átszöknie a. demarkációs vonalon, bár a jugoszláv határ 
menti szervek megszigorították az ellen őrzést. A vajdasági. forradalmárok 
közül többen a jugoszláv megszállás alatt lev ő  Baranyába és Pécsre szök-
tek. Egyeseknél élt a remény, hogy rendezni lehet az ide menekült er őket 
és esetleg szembeszáilhatna.k a dühöng ő  fehérterrorral. Baranyában buk-
kant fel Udvardi János és Androka Sándor, a szegedi forradalmi esemé-
nyek két ismert alakja is. A fehérterror áldozatai között kétségtelenül 
voltak vajdaságiak is. Errő l. azonban nincsenek pontos adatok. Tudjuk 
azonban., hogy Huber Oszkár szabadkai forradalmárt az elfogottak egy 
csoportjával. az  •ellenforradalmi tisztek augusztus 6-án Kiskunhalas köze-
lében, egy téglagyár mellett ölték meg. Más vajdaságiak a véletlen folytán 
menekültek meg- az ellenforradalmárok fogságából vagy a kivégzést ő l. 
Erről szólnak Tóth Lajos horgosai, Radák Sándor és Juhász János török-
kanizsai, Turn Gergely és Fa József ,kikindai, Korponai Ferenc csókai, 
Balog Károly, Aulik József, Gulyás Árpád, Kovács Ikladi Mihály, Veres 
Nagy Dénes, Wolf Lajos és Boka József zentai, Sulyok János szabadkai, 
Sarnyai Mihály, Kriska György és Álmási Mátyás kanizsai és más forradal-
mároknak egy évtized el ő tt lejegyzett visszaemlékezései is. 

Dr. Kovács Károly, a jugoszláv vörös zászlóalj parancsnoka, aki neüi-
régen halt meg Szabadkán, visszaemlékezéseiben ugyancsak leírta, hogyan 
oszlott fel a zászlóalj a Tanácsköztársaság bukása utáni napokban. 

A visszatért vajdasági vörös katonák itthon is folytatták a harcot 
és a legtöbbjük bekapcsolódott a vajdasági forradalmi munkásníozgal•oin.-
ba. Voltak azonban olyanok is, akik megtorpantak és visszavonultak a 
politikai tevékenységtől. 

Egy részük azonban Magyarországon maradt a jeltelen sírokban, a 
Tanácsköztársaságért áldozva életüket. 
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LŐRINC PÉTER  

VISSZFÉNY  

Itt-ott megoldja az ember az erkölcsi problémát, 
megtanul gy űlölni — tiszta emberszeretetb ől, 
emberszeretetb ől gyűlölni a gonoszt, 
a gyilkos embergy űlölő t, 
tudva: 
emberségből lesz az ember sokszor embertelen, 
tudva: 
a gyilkost szép szóval meg nem neveled, 
emberré nem teszed,  

se Kecskeméten, se másutt, egyebütt: 
százezreket irt ki 
szent osztályérdeke el ő tt, 
osztály-oltár előtt: 
s az erkölcsi probléma fennáll, 
míg vannak osztályok ég osztályrétegek, 
míg a strukturáltság úr az ember fölött, 
úr a világ fölött, 
mert az egyén rétegezett visszfénye a társadalomnak,  

a társadalom rétegezettségének,  
s krisztusi Kecskemét teszi lehet ővé  
Héjjas Orgoványát és Siófokot,  
mint akár Guernicát és Varsót  
—• mondja a logika, mondja erkölcs és igaz humánum...  

Jaj, fel kell lépnie az embernek  

az emberek embertelensége ellen,  

HOGY MEGMENTSE AZ EMBERT,  

meg az igaz embert,  

az emberséget és emberiséget,  

és bármily súlyos és veszélyes az inga lengése  

és vérzik a szívem Gorkij igazáért,  

a Lenin igazát vállalom mindegyre,  
hiába repes szívem Gorkij felé,  

Lenin tanát fogadom el végleg,  

aki önmagát, önnön-erkölcsét is feláldozta,  
hogy az emberiség felvirulhasson, MERT:  

ki csak álmodik és alkot,  

az szavazhat Gorkij és bús Kecskemétre,  

de ki valóságos harcterek talaján  

folytat gigászi küzdelmeket,.  

aki felelős a forradalomért, a forradalmárok  

s az ember életéért  
meg a szent jöv őért,  
az így gondolkodik:  

Állj ki Lenin mellé,  

hogy Kecskemét folytatása  

Orgovány ne legyen!  
Félreállítsz, eíszigetelsz egy rút emberfajtát,  

gyilkos emberfajtát  
(hej, de mégis embert?!),  
de elejét veszed a gy űlölt mészárlásnak  
az osztályuralom véres uralmának.  

~ 
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Tudom, hogy áldozat ölni — börtönbe elszigetelni — forradalomban és 
[háborúban is, 

de nevezhet ő  ez — kevesebb pátosszal — 
néha feladatnak, néha teendőnek 
és mindenképpen az ész uralmának az érzések fölött, 
ha nem is az „abszolút" erkölcs fölött mindig, 
mert a feladatmulasztás lehetőséget nyújt 
a tömegmészárlásra, újabb Orgoványra, 
és talán éppen ez az ERKÖLCS és HUMÁNUM! 
Ez a nagy parancs! 
Mert tőle függ, lesz-e új vérözön! 
Ne elmélkedj, ha kell és ha nincs más hátra! 
Vágj hát oda — a harcban. 
Mert ez a nagy parancs 
Élet és Humánum parancsa! 
Persze könny ű  mindezt nekem állítani fehér papiroson, 
aki csibe nyakát nem metszettem el, 
aki e mozdulatot önkez űleg megtenni 
soha nem is tudtam, 
s ha rákényszerítenének: 
parancsot tagadna — elvet megtagadna, 
nem tudná legy őzni szíve viszolygását .. . 

Hiszen a csaták zajában, 
ahol könny ű  szívvel tettem ki testem a golyónak, 
látatlanba sem lő ttem ki soha golyómat, 
és emberre soha gyilokkal kezem még fel nem emeltem. 
A katonamesterséget mégis végig kitanultam, 
mert tudtam: 
célom elérése 
ezt a tudományt is bizony megkívánja 
vagy megkívánhatja, 
hisz akkor még más utat a kommunizmus sem ismert .. . 
Kimondtam, ha bele is szédültem! 

Kibékül bennem az örökkévalóság 
s a korlátozott mai világ, a MA! 
Hiszek mindkett őben, 
egyik sem délibáb. 
Minden este feledni kényszerülök a mát és hangosságát, 
s átadom jómagam az álom csöndjének. 
De szürke gránitszikla-tömbön ülök, 
szilárd az alap és szilárd az ÉN, 
mert szilárd a JÖVŐ : 
álom és valóság jó szilárd egysége! 

A gép felfalja az embert 
és a papiros is szelíd emberev ő . 
Sokan visszakívánkoznak 
ezért 
a kannibálok forró-szurok szigetére 
vagy gyerekké zsugorodnának vissza 
az édes. anyaölbe .. . 

Mi megindultunk 
zord világtájakon 
napos szelíd lankáink felé 
Marx Lenin és Tito útján haladva, 
tudva, hogy utunk célhoz vezet, 
ha nem is ma — azonnal! 
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KÉZFOGÁ S OK  

GIACOMO SCOTTI 

A CIGÁNY 

Gyermekkoromban csodáltam az egyenruhákat és a katonákat. Szalad-
tam minden menet után, 'különösen ha ott haladt. el a katonazenekár is. 
Mi, gyerekek felsorakoztunk a szakasz végén és -- ahogy talán a világ 
összes gyermekei teszik — zenéltünk mi is, üres tepsiken kezünkkel vertük 
az ütemet. 

Alkalmam volt mindennap látni a katonákat, mert Nolában jártam 
iskolába, egy kisvárosban, • amelynek akkor tizenötezer lakosa volt és 
tízezer katonája. Nola, a katonai körzetparancsnokság székhelye, ahol a 
tengerészeken kívül. minden fegyvernem képviselve volt. 

A. 'katonák a fiúk jó barátai voltak, különösen a szegény gyerekek-
kel barátkoztak. Étkezéskor,délben, este, sok szutykos és rongyos fiú 
gyűlt össze a kaszárnya kapuja előtt. A katonák katonakenyeret adtak, 
levest vagy néhány húsdarabot és spagettit öntöttek a fiúk bádogdobo-
zába. Két katonával voltam különösen jóban: az egyik Molise tartomány-
ból 'származó fiatal paraszt, akit s űrűn láttunk, amint katonaszekéren a 
környező  falvakat járja; a másik egy Nicol:a nevű  cigány volt • Bariból. 

1943. szeptember 9-én este, ,amikor a rádió közölte Olaszország és 
a szövetségesek között megkötött fegyverszünetet, nem történt semmi és 
mégis annyi minden történt. Arra 'emlékszem például, hogy egész éjjel 
harangoztunk. Savinában laktam ;  Nalában pedig azon az éjjelen történt 
valami. Ezt csak másnap tudtam meg, amikor odaértem. 

Nolában megöltek három németet. 

Szeptember 10-én, Avel'linóból egy német harckocsioszlop és néhány 
gépkocsi érkezett Halába. A menetoszloppal egy SS őrnagy is érkezett. 
Az őrnagy bement a kaszárnyába, felsorakoztatta. az  ottmaradt olasz kato-
nákat és elrendelte, hogy harmincan lépjenek ki a sorból, a többieket 
pedig elküldte a fenébe. 

Senki sem mozdult, csak' a sorok •zárultak • össze, amíg a harminc 
katona, akiket a németek kiválasztottak, jobbra, a kaszárnya kerítéséhez 
ment. Köztük volt a molisei katona és N•icola is. 

- — Undorodom 'tőlük! — mondta Nicola és a földre köpött. A töb-
biek a sorban. hallgattak. Tegnap még arra gondoltak, hogy ,hamarosan 
hazamennek. „Vége a háborúnak!" kiabálták. „Szégyen!" mondta az -.olasz
tábornok. Azt mondta, meg kell várni a németeket, mert velük szilárd. 
egyezményt kötöttek. Ennek ellenére az éj . folyamán 'mintegy ezer katona 
elszökött. Egyes csoportok megütköztek a németekkel és három néme-
tetmegöltek. 

Amikor a németek Nolába érkeztek, a laktanyában csak nyolcszáz 
katona és a tábornok maradt. 

A tábornok római köszöntéssel tisztelgett. A német őrnagy mérgesen 
az arcába vágta: „Tetves árulók!" 

Azután, míg a katonákat sorba állították, a tábornok a többi tiszttel 
együtt eltűnt. 
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Egy öreg orvoskapitány Nicola mellett állt a sorban. 
Most elmegyünk —. mondta a kapitány —, elmegyünk örökre. 
Mit törődöm vele! Undorodom tőlük! —• mondta a cigány. De lehet, 

hogy közben a falujára gondolt, amely nem házakból állt, hanem mész-
kőbe vájt barlangokból, valahol Pugliában, - a tenger közelében. A kócos 
és maszatos fiúkra, az anyákra és n ővérekre gondolt, akik jövendő t jósol-
nak. Senki semmondta neki, hogy életét így fógja bevégezni. De jobb 
igy. Csak egy dolgot sajnált: a szép fényes, ragyogó gyöngyházzal és rubin-
nal 'kirakott gitárt, amelyet a kaszárnya hálótermében a tarisznyájában 
hagyott. 

A többi huszonkilenc is csendben sok mindenre gondolt. F őleg édes-
anyjukra. A. halál elő tt legtöbben az édesanyjukra gondolnak. 

- 	— Milyen buta halál! — morogja. egy 'katona a cigány mellett. A 
mol•isei erős fiatal paraszt szólt, aki néhány hónappal azel ő tt nősült. Má-
jusban hívták be katonának, most pedig meg kell halnia. 

Milyen hülye halál! A feleségem gyereket vár. 

Aztán elhallgatott. Lehet, hogy, eszébe jutott a lakodalom, aan1ly a 
hegyekben uralkodó régi szokás szerint három napig tartott. A menyasz-
szonynak tűt, cérnát, gyűszűt ajándékozott, tőle pedig mezőgazdasági szer-
számokat kapott. Ez hagyomány, szertartás. A lány szülei nem egyeztek 
bele a házasságba, ezért miután a házat beszórta hamuval, megszöktette a 
lányt. Így, az az ő  anyja védnöksége alá került és megtartották a ilakodal.-
mat, amely három napig tartott. Egy cigányasszony fiúgyereket jósolt nekik. 

Elhangzott a parancs, hogy forduljanak meg. A géppuskás németek 
a harminc ember mögé álltak. Néhány katona ledobta katonasapkáját. 
Fekete és ősz hajú fejek :látszottak... 

Üdvözöld anyámat! —• kiáltotta. a Molise tartományból való fiatal 
paraszt, és mintha sírás szorongatta volna a torkát. Valószín űleg valame-
lyik földijének szólt. 

Néhány német szó hangzott el. Este volt. 
A levegő  átlátszóan tisztán és Illatosam hatott. A hold is ott fénylett 

Nola egén. A káplán közelebb lépett az elítéltekhez. Végigment a soron, 
mindenkinél megállt. A halálraítéltek hallgattak, a pap zavart és meghatott 
volt. Azután egyesekkel csendben elkezdett beszélni. Minden beszélgetést 
a kereszt jelével fejezett be. Némelyiküket meg is ölelte. 

—• Nincs mit 'mondanom neked, testvér — szólt Nicola a paphoz. 
—• Adj egy cigarettát, ha van nálad. 

A káplán odanyújtotta a cigarettát és meggyújtotta. 
Szoktál-e Bariban járni? — kérdezte Nicola •a paptól. 
Talán majd elmegyek — szólt a pap. 
Ha sikerül, vedd el, és vidd haza a gitáromat. A tarisznyában van 

a címem. Ott vannak anyám levelei is, amelyeket nekem íratott. 

Felhangzott a második német vezényszó. A káplán félrehúzódott, a 
géppuska pedig leká:szálta a harminc katonát. 

A németek lőttek és elmentek. Elmentek azok a katonák is, akiket a 
géppuska megkímélt. A laktanya kiürült, a levegő  tiszta és illatos volt. 

Nicola nem halt meg mindjárt. Két golyó ütötte át a tüdejét, de még 
élt. A füvön vonszolta magát, vérezve, hogy elérje a ... 

Nem jutott messzire. 

Reggel, amikor •a fiúkkal a laktanya elé értünk. hogy igazi puskákat 
vigyünk játéknak, egy halom hullát találtunk a Laktanyafal tövében. Csak 
egy halott feküdt vagy ötven méternyire a többit ől, a füvön. Nicola, 
a cigány. 
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Nolában sokan ismertük, mert Nicó'la a katonai élelmezésnél szolgált 
mint árubeszerző . Igazi cigány volt, cigány, aki az olasz szürkészöld kato-
naruhában furcsán festett. 

Amikor elhatározták, hogy a halottakat eltemetik, akadt valaki, aki 
azt tanácsolta, hogy ne vigyék őket a temetőbe. Hja a németek meglátják 
a temetést, a sok koporsót egymás után, sorban és mögöttük a sok embert, 
akkor ... Nos, senki sem tudta, hogy mit tennének, de minkenki félt. 
Így hát egy közös sírgödröt ástak és oda temették a halottakat. 

A. pap, aki az utolsó áldásra készült, így szólt: 
A cigányt ne, nem volt katolikus, nem mehet a többivel. 
De .aMikor meg kellett halni, meghalt a többivel —• válaszolta valaki. 

Az emberek .azt mondták: 
• 	—• Persze, ő  is úgy halt meg, mint a .többi, keresztény ő  is 	és nem 

engedték elkülöníteni. Akkor a pap azt mondta: 
Jól van, tegyétek -oda ő t is. 

De először megáldotta azokat,akik a rakáson voltak. Ahhoz, aki 
ötven méterrel arrább feküdt, nem ment oda. 

Amikor a cigány testét is a gödörbe tették, egy cigányasszony lépett 
oda, mondott néhány érthetetlen szót és furcsa jeleket rajzolt a leveg őbe. 

Mindannyian megértettük, hogy a cigány is megkapta a végtiszteletet. 

Teste a moli'sei paraszt teste mellé csúszott. A feln őttek, javarészt 
asszonyok, akik a gödröt körülállták, vinnyogtak, mint a !kutyák, és elfor-
dították a fejüket. Nem tudom, miért, de egyáltalán nem félteni a halot-
taktól. Nem tettek rám benyomást. Elindultam megnézni a cigányt és 
láttam, hogy a nagy termetű  katonával majdnem összeölelkezve fekszenek. 
A cigány feje a katona vállán nyugodott, mintha csak pihenne.' Ekkor 
betemették -a gödröt, kövekkel, földdel. A sírt egyetlen nagy kereszttel 
jelölték meg. 

Fordította: SZEBASZTIÁN URBÁN Katalin 

Díjnyertes elbeszélés 
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ÖR ÖKS ÉG  

  

VONZÓDÁS ÉS H ŰSÉG 
A HETVENÉVES 
HERCEG JÁNOS KÖSZÖNTÉSE 

Ha csak pályájának adatait futná át valaki, azt hihetné, mindennel kísér-
letezett. Írt újságcikket, novellát, regényt, memoárt és vitairatot, szer-
kesztett lapokat, rádióműsorokat, dolgozott a munkásmozgalom, a Sarló, 
a Bartha Miklós Társaság, a népi írók vonzásában. Aki azonban közelr ől 
ismeri e sokféle munka és vonzódás tartalmát, tudja, hogy Herceg János 
sohasem kapkodott, kisebb kitérőktől eltekintve mindig önmaga legjobb 
lehetőségei felé igyekezett. Önmaga és a jugoszláviai magyar irodalom ma-
gasabb céljai avatták teleologikussá azt a pályát, melyet befutott. S nem 
lehet véletlen, hogy az utóbbi években négy kötete jelenhetett meg, közü-
lük a Két világ (1972) és az Előjáték (1975) egész irodalmunk szempont-
jából is alapművek. Azért nem véletlen ez, mert irodalmunk egésze is 
most ért az önismeret és ,öntudatosodás ama szintjére, ahonnan Herceg 
János egész munkásságának értelme belátható. Mindaz, ami Szentelekyt ől 
napjainkig a vajdasági testvériség, a vajdasági jelleg érdekében és ezek 
Szolgálatában történt. Ez a világ .els ősorban őbenne sűrűsödött és érett 
szellemmé és magatartássá. Tehetség, történelmi érzékenység, valóság-
érzék, szívósság és hűség ékellett. ehhez. Talán szerencse is. Mindenesetre 
tény, hogy emlékezete Szenteleky, Fekete Lajos, Veljko Petrovi ć , Mayer 
Ottmar, Szia-mai Károly és sok-sok elődünk emberi arcának vonását őrzi, 
vele találkozva Margalits Ede, Tersánszky Józsi Jen ő , Németh László kéz-
fogásának melegét érezhetjük. Olyan kontinuitást, melyben minden emlék 
és irodalomtörténeti tény egy élő  `és szerves história részeként .birtokolha-
tó: személyes örökségként. A kényszerű  és divatszerű  dezertálások idején 
ő  haza „emigrált", s megalkotta .a nemzetiségi létezés képviseletének új 
modelljét. Élete így lett a választott sors példája. Csak ő  tudhatja, milyen 
erőfeszítések, mennyi kudarc, és értetlenség ellenében vitte ezt véghez. A 
mi dolgunk most csak -  annak rögzítése, hogy sikerült. Jó, nagyon jó, hogy 
így történt, hogy sokat látott szemét most is magunkon tudhatjuk, • s 
szelleme kerekasztalának vendégei lehetünk. 
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ËGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

ÚTKÖZBEN 
HELYTÖRTÉNETI JEGYZETEK 15. 

Nehéz lenne válaszolni rá, mi volt az. oka, hogy Kupuszina nem terem-
tett szorosabb kapcsolatot Gombossal és Doroszlóval. A régi világban 
a mindannyiunkat körülvevő  német tenger feltételezett volna valamiféle 
összetartást már a nyelvi azonosság folytán • is. A gazdaságilag er ősebb 
németség útját állta a magyar falvak fejl ődésének az apatini járásban. 
Talán ha szervezetten léptek volna fel a magyarok, gondolná az ember. 
Csakhogy abban az időben mindenfajta társadalmi szervezkedés . szembe-
találta magát az államhatalommal. Minden elégedetlenség magában hord-
ta a lázadás szikráját, s ez félelemmel töltötte el az uralkodó köröket. 
Hogy miért nem próbáltak inkább javítani az apatini járás magyarjainak 
helyzetén? Mert az ilyen szándék osztályérdekekbe ütközött volna. 

Ezért volt kénytelen Bácskertes népe a kirajzást választani megol-
dásul a .népszaporulat állandó emelkedésével járó gondoknak. Gombos 
meg Doroszló népe viszont a cselédeskedésben keresett menedéket. És az 
így városba szakadt fiatalok közül sokan sosem tértek többé vissza a 
falujukba. 

Ott viszont megtalálták egymást. A cselédsors még talán a nyelvnél 
is szorosabb kapocs volt. Vasárnap délután a zombori liget, vagy a Hol-
pert-féle kocsma nagyterme, ahol cselédtánc volt minden vasárnap délután, 
gombosi és doroszlói fiatalokkal volt tele. Szerelmek szöv ődtek, házassá-
gok jöttek létre ezeknek a találkozásoknak eredményeként. S akik így 
egymásra találtak, azok id ővel a hazafelé vezet ő  utat is megtalálták. Ha 
nem előbb, öregkorukra hazamentek. Akkorára már rendszerint sikerült 
egy kis házat szerezniük, esetleg némi földet. És mivel a szolgálatbál .ki-
öregedtek, otthon húzták meg magukat. 

Mert a szülőfalu soha egy pillanatra sem vesztette el vonzását. Jung 
Károly gombosi hagyományokat megörökít ő  könyvének adatközlői több-
ségükben cselédek voltak, többen hosszú éveken át. Mert mintha épp :a 
távolság erősítette és tette volna feledhetetlenné az otthoni emlékeket. 
A legapróbb részletek is tovább éltek bennük falujuk hagyományvilágából, 
amikor pedig ők maguk már réges-rég nem hittek babonákban, hiszen 
a városi környezet mégiscsak felvilágosodottá tette őket. De mintha épp 
a nagyobb távlatban szépültek volna meg ezek az emlékek, ha törvé-
nyeikben hinni már nem is lehetett. 

Sokáig feltűnő  volt • a különbség életvitelben is a három falu között. 
Doroszlón és Gomboson remekül sütöttek-f őztek. Olyan ételeket is magá-
tól értetődően tettek asztalra, amilyeneket Kupuszinán hírb ől sem ismer-
tek. Mert városi házakban cselédeskedve maguk is megszokták és meg-
szerették, amit ótt f őztek. - 

Kupuszinán nem volt idő  -főzésre. Egyáltalán elhanyagolták a konyhát. 
Mert a piacozás nem engedte meg olyan háztartás vezetését, amilyet az 
előbbiek a városban megszoktak. Az asszonyok, ha otthon voltak, idejük 
legnagyobb részét a földön töltötték, minthogy a- konyhakerti vetemény 
több munkát igényel minden más hagyományos gazdasági kultúráknál. 
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Csak -az utóbbi időben, a fejlettebb agrotechnika jóvoltából szabadultak 
fel annyira a dolog járma alól, hogy nagyobb figyelmet fordíthatnak a 
sütés-főzés tudományának és egyáltalán a ház és az otthon szépítésének. 
Nem is maradnak most. már el semmiben Gombos és Doroszló mögött. 
Sőt vannak dolgok, amelyekben meg is - el őzték a látszólag oly hasonló 
falvakat. Mindenekel ő tt talán jövedelem tekintetében. Lehet, hogy nincse-
nek közöttük a vidék átlagából kiemelked ő  búzatermeszt ő  rekorderek, mint 
Doroszlón. Talán az ipart tanuló fiatalok száma is alacsonyabb, mint Gom-
boson. De 'termelésük rugalmasabb, a piachoz alkalmazkodóbb, amivel 
óhatatlanul együtt jár szaktudás és érdekl ődés fokozottabb fejlődése. 

~ 

Hagyományőrzés szempontjából, és kívülről nézve, semmi különb-
šéget nem lehet felfedezni a három magyar falu: Doroszló, Bácskertes és 
Gombos között. A legutolsó időkig kitartottak népviseletük és szokásaik 
mellett. Bácskertes a jellegzetes tájszólásról sem mondott le. S ha mosta-
nában — főként a fiatalok körében —• már az irodalmi nyelv terjedt el, 
abban a nyolcosztályos iskola mellett rádiónak és televíziónak is jelent ős 
része volt. 

Különbség azonban mégiscsak van közöttük, amint azt már életvi-
telük, gazdasági helyzetük és megélhetési viszonyaikról szólva elmondottuk. 
Viseletükben éppúgy,. mint táncaikban és dalaikban. Czimmer Anna nép-
egészségügyi kutatásai során az ötvenes években • a bájolás és ráolvasás 
babonámban igen éles eltérésekre mutatott. Mintha itt szóltak volna bele 
a dédanyák leginkább utódjaik életébe. A szakember könnyén megállapít-
hatta, mit hoztak magukkal korábbi lakóhelyükr ől és mi az, amit itt 
vettek át. Német és szláv hatásnak is engedve, anélkül azonban, hogy ezek 
a hatások szervesen be ne olvadtak volna. hiedelemvilágukba. Gomboson 
és Doroszlón. a városból is beszivárgott egy és más, de észrevétlenül elve-
gyülve azzal, ami eredeti és jellegzetes volt. Kupuszinán a gólyatánc dal-
lamát változatlanul hozták, ki tudja, milyen közvetítéssel Amerikából, 
a néger spirituálénak csak a szövegét magyarítva, a „glori, glori alleluja"  

refrénje helyett „hosszú lábú gólyamadárt" énekelve.  

A doroszlói csiraj-nóták és a gombosi tüskömök közötti rokonság  
igen szembetűnő , de •mind a két falu magáénak tulajdonítja az eredetiség  

és elsőbbség jogát. Kiss Lajos közös forrást emleget, amelynek helye tér-
bén és időben újabb komparációra. adhatna alkalmat. S eközben, persze,  

alig van szerepe annak a ténynek, hogy Doroszló a régebbi -település, ahova  
egy ideig vallásuk gyakorlására jártak, a nagy áradások idején még te-
metkezni is a gombosiak.  

Mint azonban már említettük, kétszáz év nem múlt el úgy, hogy érin-
tetlen maradt volna az ősi népi kulturális örökség. Így történt, hogy a '  
légutolsó időkig mind a három falu folklórja magán viselte egyénisége  

jeleit, amelyek már erősen eltértek mindattól, ami régen, a kitelepülés  

előtt közös volt. Kalocsa. vidékének, Sárköznek és a Dunántúlnak — azon  

kívül, ami általános, mint például a balladák átvételében és helyi alkal-
mazásában alig maradtak érintetlen közös vonásai. A viseletnek kisebb-
-nagyobb módosulása ugyancsak helyi jellegű  volt.  

Végső  soron azt kellene mondanunk: Bácska nevelte ezt a népet, az  

új haza, amely kétszáz éven át adott munkát és kenyeret, ha mégoly  

mostohán is, az idetelepülteknek. S ha ragaszkodtak ahhoz, amit maguk-
kal hoztak, ösztönös önvédelemb ől tették. Mert nem érezhették magukat  

mindjárt biztonságban új hazájukban. Rendet kellett el őbb a hatóságnak  
teremteni, áthelyezni, tovább költöztetni az itteni szórványokat, ami aligha  

ment simán, zökkenő  nélkül, kisebb-nagyobb összecsapások is el őfordul-
hattak. Idegen világ volt, ahova érkeztek. Szót érteni se tudtak mindjárt  

a szomszéd falvak népével, s az urak, akik fölöttük voltak, a kincstári  

megbízottaktól 'kezdve lefelé a pandúrokig, szintén más nyelven beszéltek.  

Latinul is, németül is, szerbül is minthogy a megyei perzekútorokat a 
leszerelt granicsárok soraiból verbuválták —, csak magyarul nemigen. 
Minden okuk megvolt hát a bezárkózásra. 
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És amikor végül mégiscsak megszokták és megszerették az új hazát, 
s a magukénak vallották, a házaikon, otthonaikon is meglátszott népi 
múltjuk nem egy jele. Falvaik is jellegzetesen épültek, utcáikról is meg 
lehetett mondani, kicsodák és honnan jöttek. Gombos, Bácskertes és Do-
roszló csak most kezdi elveszíteni népi jellegzetességeinek ismertet őjeleit, 
amikor a népviselet lassan már je'Imez lesz, a dalok és táncok pedig csak 
alkalmi megnyilatkozások. 

De hát ez világjelenség, útját állni nem lehet és nem szabad. 
• 

* 

A Duna mellett vonuló apatini járás a tizennyolcadik században ál-
landó migráció színhelye volt. Doroszlóról, Gombosról, illetve az akkori 
Bogojáról kitelepítették a szerbeket, s helyükbe jöttek az új lakosok. A 
kitelepítést nem a hatóság szorgalmazta, még kevésbé a jövevények. Ma-
guk a szórványokban él ő , teljesen még le se szerelt katonanép, a grani-
csárok határozott fellépésének kellett eleget tenni. 

Talán anyanyelvüket féltették, nemzetiségüket és vallásukat a beho-
zott népektől. Talán az előjogokat, amelyek most megszűnni látszottak 
a határőrvidék fokozatos megszüntetésével. A monarchia .külpolitikai vi-
szonyai ugyancsak hazzájárulhattak a megállapodni nem tudó szerbek han-
gulatához. Az ezerhétszázötvenes évek elején 30 ezer f őnyi szerbséget fo-
gadott be Oroszország. Igaz, hogy ezeknek nagy része a Tisza és a Maros 
vidékéről távozott, s ha a Bácskaságból kevesen is csatlakoztak hozzájuk, 
a szétszórtan él ő  szerbek most .már egyre jobban keresték egymás közel-
ségét. Még voltak lázadók, akik a polgári hatósággal szemben tanúsítottak 
ellenállást, behúzódtak a Duna erd ős morotváiba, bevették magukat a ku-
koricásokba, s csak éjnek idején portyáztak a kincstári uradalmak •ka-
rámjai körül, úgyhogy a leghírhedtebb falu, a Gombos helyén fekv ő  Buk-
csinovác lakói ellen katonaságot kellett 'kiküldeni, amely valóságos há-
borút folytatott' a bujdosókkal. 

Crnjanski csak •a kivándorolt tisztek csalódással teli életét írja le. 
Hogy a néppel mi Nett, egy orosz népdal engedi sejtetni: 

Prodam hatu i komnatu 
Budem serbovat! 

Egy másik • népdalban ez a „szerboválás" vándoréletr ől szól, zsoldos 
katonaságot jelent, amelynek szolgálata a mez őgazdasági munkák idejére -
megszakadt, a harcosokból parasztok lettek, „berí szerp ta idi sztep", 
ahogy a népdal a továbbiakban elmondja. 

S akik ittmaradtak, nem örülhettek az újonnan jött, megriadt nép-
nek. A birtokukról 'kellett lemondaniuk, az otthonukat elhagyni miattuk. 
Nem csoda, hogy meggyűlölték szegényeket. S ha itt nem is került sor 
véres  összetűzésekre, mint Szivácon, esztendőkbe telt, amíg véglegesen 
meghatározták egy-egy település pontos helyét. 

Legtovább a gombosi magyarokkal tartott a telepítés. A kincstári 
igazgatóság nyilvántartása nem egyezett a szegedi határ őrparancsnokságé- 
val. Utóbbi különben sem volt szigorú a parcellák kimérésében, hiszen 
a török kitakarodása után amúgy is senki földje volt az egész vidék. 
A katona annyit művelhetett, amennyit a családjával elbírt. El őbb Kara- 
vukovóra telepítették a jövevények els ő  csoportját, az ottani szerbek kö- 
zé, azzal, hogy azoknak majd Szilberekre kell menniük. Közben a Duna 
is bele-beleszólt a telepítési politikába, ezer meg ezer holdat lakhatatlanná 
téve, úgyhogy kissé magasabb pontra, a középkori Boldogasszony telke 
helyére kellett húzódniuk a magyaroknak, s az aztán végs ő  lakóhelyük lett. 

Nevét -  is úgy kölcsönözte ideiglenesen, korábbi átmeneti lakóhelyé- 
ről Új-Karavukovónak mondva magát, mivel Boldogasszony lelke egészen 
eltorzult a szerbek. használatában, Bogojevóra. Nem sejtetve persze ebben 
a változásban az eredeti nevet, s így inkább ezt használta egy ideig a nép, 
kicsit a maga nyelvéhez igazítva, Bogoját mondva. Száz év kellett, hogy 
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a megépült vasúttal dunai átkel őhely legyen ez a Bogoja, s a. g őzkomp 
kikötési helyen épült csárda gazdája, Gombos István olyan népszer ű  em-
ber, hogy aztán már az egész falut róla nevezzék majd Gombosnak. 

~ 

A Szilberekre telepített szerbek nyilván azért nem kerültek össze-
ütközésbe a németekkel, mert azokat is velük egy id őben hózták be,. s 
minden jel szerint rendezett kataszteri viszonyok közé. De másutt is bé-
kességben éltek együtt: Őrszálláson, Paripáson, s az említett Karavukovón, 
amely oly sokszor cserélte lakóit. 

Amíg nem került együttélésre a sor, nem is volt semmi dolguk 'a 
németekkel. Az idejött magyarok viszont hiába voltak éppoly szegények, 
mint ők, uraknak, pandúroknak egyformán kiszolgáltatva, nem tudták 
megnyerni, ha nem is a rokonszenvüket, hát az együttéléshez nülkülöz-
hetetlen türelműket és megértésüket legalább. Mert élt még a Rákóczi-
hadjáratok emléke, amikor a császár védelmében kellett a .granicsárok-
nak szembeszállniuk a kurucokkal, minthogy a fejedelem hiába próbálta 
együttműködésre bírni a harcias, a magyarhoz hasonlóan kijátszott nép 
vezetőit. Élő  tanúi voltak még ezeknek a harcoknak, s talán a kuruc nóta 
is felhangzott olykor: 

Megégett Rácország, 
Megmaradt három ház... 

Németek és magyarok között nem volt ilyen történelmi antagonizmus. 
A monostori és a szori•tai sokácok is megfértek közöttük a nagy békít ő , 
a katólikus egyház szélesen kiterjesztett véd őszárnyai alatt. És ugyanez 
a fegyvertelen nagyhatalom szította az ellentéteket is a szerbek és más 
népek között. Aztán már csak a magyar szabadságharc kellett, hogy az 
ellenszenv tartós maradjon, de a hatalom árnyékában csodálatosan egy-
másra találjanak a népek. 

A krónika csak Sztapár és Doroszló fegyverbarátságát jegyezte fel. 
A szerb alkalmi vers azonban Gombosról is említést tesz. „Stapar dre či, 
Doroslovo le či, a Bogojevo mali da Stapar ne gori ... " Talán nem volt 
küldöttségcsere a történelmi fordulatok idején - Gombos és Sztapár kö-
zött — mint Doroszló esetében —, de az el őbbi idézet Gombost is bevonja 
ebbe a népi véd- és dacszövetségbe, s ez lehet a magyarázata, hogy 1944-ig 
ebben a járásban volt a legkevesebb nemzeti türelmetlenségb ől eredő  
atrocitás. 

A négyféle nép különélése, egymástól való elzárkózása a régi apatini 
járásban egyféle rezervátumát alakította ki a népm űvészetnek. Az egész 
egykori vármegyének nem volt még egy olyan vidéke, ahol ilyen zavarta-
lanul mutatkozott volna meg magyarok, szerbek, sokácok' és németek 
sajátos viselete. A történelmi társulat múzeumának néprajzi anyagának 
kilencven százaléka ebb ől az ötvenezer lélekszám alatt maradt színes, ősi 
hagyományokat őrző  közösségből való. A sztapári tyilimek, a inonostor- 
szegi• és szontai pregacsák és ponyavicák, a faragott guzsalyok és pásztor-
botok s még megannyi népművészeti holmi a szerb és sokác nők kézügyes-. 
ségét dicsérik,A 'németeknél a fonás-szövés otthoni munkája ismeretlen 
volt. ók még az őshazából takácsokat hoztak magukkal, s a n ő i munkaerő t 
kinn a földön, a gazdaságban jóval raciónális.abban használták ki. Dorosz-
lún és Gomboson a hímzésnek maradtak fenn gyönyör ű  darabjai; míg 
Kupuszinán csak Mostanában fedezték fel a vászónszövés háziiparának igen 
szép éš sajátos színeket és motívumokat őrző  tárgyi emlékeit. Ha eddig 
nem részesült kellő  figyelemben, talán azért volt, mert a szerb és sokác 
népművészet látványosabb volt, miközben nem nélkülözött bizonyos egzo-
tikumot sem. S míg a kupuszinaiaknál a színekben a szláv, a sokácoknál 
motívumokban érezhető , a magyar hatás. 

Mint azonban már mondottuk, minden bezárkózás és féltékeny ha-
gyományőrzés ellenére is ezen a vidéken mutatkozott .meg leger ő teljeseb-
ben mind a mai napig a népek kölcsönhatása és egymás megsegítése a  
fennmaradásukat fenyeget ő  veszélyek idején.  
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A századforduló évében egyszerre .megijedtek a magyar urak. Már 
a pesti lapok is arról kezdtek írni, hogy „Magyarország éléstára", a Bácska 
gazdaságilag kimerült, népe nélkülözésnek van, kitéve, s tömegesen hagyja 
el ősei földjét. Bácskába két falut telepítettek, mint mondták: „a munka-
erő  -pótlására". Egyiket a zombori járásban, s azt Szapáry Gyula pénzügy-
miniszterről Gyulafalvának nevezték el, a másikat Szilágyi. Dezs ő  igazság-
ügyminiszter nevével vélték megtisztelni. De ezek is inkább bels ő  telepü-• 
lések voltak, a demográfia taktikai hadmozdulatai, amelyek azt a látsza-
tot keltették, hogy nincs már semmi baj. 

A Gazdasági . Egyesület 60 ezer koronás költségvetés jóváhagyását 
kérte mintagazdaság felállítására, amely majd nagyobb mértékben bizto-
sít kereseti lehetőséget az arra. rászorulóknak. Csikókert létesítését java-
solták, lóversenyek rendezését, azt állítván, hogy az intenzívebb lónevelés 
ugyancsak népes foglalkozási ág lesz. 

— Az urak ötven évvel visszamaradták Széchenyi után! — kiál.tóttá 
Bokányi Dezs ő  1901. május elsején a zombori Sikarában rendezett majá-
lisra kivonult szocialistáknak. — Most jönnek a lovakkal., amikor a pesti 
utcákon már automobil közlekedik, a lóversenyeken meg a szegény, • tu-
datlan proletár hagyja ott a pénzét... 

Viszont a tejszövetkezetek szervezése, a tarkafoltos svájci tehenek 
meghonosítása nagyon bevált. Ünnepelték is érte mindenfelé Darányi Ig-
nác földművelésügyi minisztert, aki nemcsak kölcsönt biztosított a bácskai 
kisgazdáknak, de még egy új lakótelephez is juttatott földet Újvidék köz-
vetlen közelében — „római katolikus és jóravaló kálvinista" magyarok 
megtelepedésére —, mire a telepet Darányiról nevezte el a nép: 

A kivándorlás azonban nem sz űnt meg, s Bács—Bodrog vármegye kró-
nikása, a fiatal Móricz Zsigmond, kénytelen visszafojtani véleményét: 
„Tömérdek bajra nyit ez a tény perspektívát, — írja —, ezeknek a vizs-
gálatára azonban már nem jogosult a mai napok - krónikása." 

A világpolitikában is egyre • sűrűsödött a feszültség. Bosznia-Herce-
govina ,okupációja a Balkán felé fordította a figyelmet, s a világ közvé- 
leménye a végleges megnyugvás politikáját sürgette Délkelet-Európában. 
Amikor pedig az Osztrák—Magyar Monarchia -anntekálita Bosznia-Herce-
govinát, a Bácska vegyes lakosságú népe között újra felszították a nacio- 
nalista, ellenségeskedést. A világháború még messze volt, el őbb a Balkán-
háborúnak kellett lezajlania, amelyet országra szóló incidens kísért. a 
Bácskában. A magyar vámhatóságok ugyanis jelentették, hogy Dungyexszky 
Lázár bácskai nagybirtokos tetejesen megrakott uszályokban küldi a lisztet 
a háborús Szerbiába. Voltak, akik hazaárulást emlegettek, s bíróság elé 
kívánták állítani a 110 munkást foglalkožtató újvidéki Zsófia-g őzmalom tu-
lajdonosát, de az önérzetes bácskai nábob megyebizottsági felszólalása 
megnyugtatta .a kedélyeket: 

— Tisztelt megyegy űlés, méltóságos főispán úr! Engem hazaárulás-
sal vádol •a közvélemény elfogultabb része. Megfeledkeznek róla, hogy az 
évi négyezervagonos őrleményem egy részét, mindig is a déli. tartományok 
piaca vette fel. Hogy most ez a piac a Szava alsó folyásánál a helyzet ala-
kulása folytán, kib ővült, még csak fokozta a gyár kapacitását és a mun-
kások létszámának emelését. S hogy ez a sok sebb ől vérző  nép, ott Zi-
monnyal szemben., abból a kenyérb ől is tör magának, amely az én lisztem-
ből sült, s hogy véletlenül ez a nép az én népem, mert az én nyelvemen 
beszel, az én istenem el őtt hajt térdet, azért én nem érzem b űnösnek 
magamat. 

. A megyegyűlés megtapsolta a véd őbeszédet, Fernbach Károly f őispán 
félbeszakította a közgy űlést, odalépett Dungyerszkyhez . és melegen meg 
ölelte. 

A. Zombor' és 'Vidéke 1908-ban vezércikkben - köszöntötte_ az Edison 
színház nevű  mozit, hangsúlyozván, hogy az élet . „lázas ütemben folyik 
tovább". A láz és az ütem nem Bikar Ljubomir és Kosta mozijára vonat- 
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kozott, persze. Mert nem sokkal ezután, 1910-ben, amikor a mozi az „ér-
deklődés csekély vonta miatt" bezárt, már egészen kiélézett hangulatban 
folytak le a választások, de Zomborban a kormánypárti dr. Konjovi ć  Da-
vid győzött. • 

Hogy azonban ebben az évben, 1910-ben megnyílt a megyeszékhelyen 
a szerbiai fest ők kiállítása, amelyet Vojnits István f őispán nyitott meg 
ünnepélyesen, csak részben volt ,a szerb nemzetiség ű  képviselő  érdeme, 
bizonyítja az a körülmény is, hogy a vármegye négyes fogata ment ki 
az indóház elé, a közben Temesvárra. áthelyezett Gozsdu Elek elé. A Tantalus 
és a Köd elnémult elbeszélője hétévi zombori tartózkodása alatt már csak 
a képzőművészet iránt tanúsjtott érdeklődést. Ő  fedezte fel és népszer ű-
sítette Danielt ől kezdve Aleksićig a magyarországi szerb fest őket, s való-
színűleg így juthatott el az akkori Száván túl él ő  szerb festőkhöz. Itt-tar-
tózkodása idején, néhány év el őtt nagy sikerrel rendezte meg a Nemzeti 
Szalon tárlatát, s talán még akkor elhatározta •a szerb m űvészek meghívását. 

— Énrám, természetesen Nadežda Petrovi ć  volt a legnagyobb hatás-
sal — emlékezett vissza erre a kiállításra az említett dr. Konjovi ć  David 
fia —, pedig akkor én még nem -  is festő , hanem zongoraművész szerettem 
volna lenni. 

A békebeli Zombornak ez volt utolsó nagy társadalmi eseménye. A 
szerb intelligencia a monarchia minden részéről idesereglett, és ha a sze-
mélyes emlékeknek hinni lehet, akkor képzeletben •megcsodálhatjuk azt 
a tarka társaságot is, amely a kiállítás megnyitása után az Elefánt Szálló 
teraszán ült körül egy asztalt Gozsdu Elek vendégeként; a törékeny test-
alkatú, s tán épp ezért szakállas és vastag bajszú Lyka Károlyt, a nyurga 
és előkelő  Petrovics Eleket, akit .minduntalan megszólított valaki szerbül, 
pedig már csak pár szót tudott apái nyelvéb ől, s kissé távolabb, idegen-
kedve és félszegen hosszú haját zakója .gallérjára lógatva Elek Artúrt, 
aki akkor még a reneszánsz b űvöletében élt. 

Diadalmas és egyszerre ijeszt ő  is volt ez a nagy találkozás a művé-
szet alkalmából, de ugyanakkor politikai álmok melengetésével és .  a vere-
ség előrevetett árnyékával. Attól függ ően, honnan nézte valaki. A remény-
kedő  szerbek, vagy a bizalmatlan magyarok soraiból. _ 

Drágakövekkel kirakott aranykeresztek hintáztak a legalább esperesi 
lila cingulusok alatt, ahogy .a környék pópái koromfeketére festett, ke-
ményre sütött - szakállal végigsétáltak a városon, méltóságteljes tartásuk-
kal már nem is csupán egyházi fölényt éreztetve, s Hodzsa Milán, a 
kölpényi képviselő , aki az említett Dungyerszky jóvoltából került a ma-• 
gyar parlamentbe, hogy néhány év múlva Prágában legyen majd miniszter, 
egy nappal még tovább is itt maradt ;  mert a Szabad Líceumban az agrár-
kérdés megoldásáról tartott el őadást, mely alkalomból a gazdasági egye-
sület részéről Falcione Lajos üdvözölte, azon véleményének is kifejezést 
adva, hogy a tízezer holdas birtok a legrentábilisabb. 

Ezekben a napokban érezhette magát utoljára központnak Zombor 
a vármegyében, -amely ugyancsak utolsó fényeit szórta szét itteni, pesti 
és külföldi vendégekre egyaránt, akik azonban lelkesedés és gyanakvás 
hamu alatt lappangó parazsából alig éreztek valamit. Ez még mind a 
legyőzhetetlennek hitt monarchia véd őszárnyai alatt történt,_ a Ferenc Jó-
zsef" aranykor ragyogásában, s ez tette lehet ővé a zombori szerb ének-
kar belgrádi fellépését is pár hónappal kés őbb. A visszatért dalárdát, a 
Szent Száva rend .kitüntetésével .még a f őispán is fogadta, s a. vármegye-
háza, négy bástyatornyán vidáman lengette a szél a kék-fehér lobogókat, 
mintha semmi baj se volna, s örökké tartana a béke. 

A Balkán-háború még úgy zajlott le a szomszédban mintha ahhoz 
távolabb már senkinek se lett volna köze. A nagyhatalmak lábhoz tett fegy-
verrel álltak, s a hangulat nemcsak a Bácskában, de az egész országban 
sem engedte sejtetni, hogy elkövetkeztek a béke utolsó hónapjai. 
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Evetovics János még elmondta a parlamentben a bácsi vár restau-
rálást sürgető  beszédét, Kozma László a történelmi társulat ülésén kö- 
telességének érezte, hogy elmarasztalja a fiatal Szekf ű  Gyulát Rákócziról 
írt „tiszteletlen" könyve miatt, s akkor egyszerre tele lett a város, a megye 
és az ország a hírrel a Ferenc Ferdinánd ellen elkövetett merénylet híré-
vel, majd 'következett a hadüzenet, de hogy az a monarchia végét jelenti, 
arra még gondolni is egyet jelentett volna a hazaárulással. 

Csak amikor az elesettekr ől szóló első  jelentések érkeztek, akkor. 
riadt meg a bácskai nép, s csapta meg a történelmi változás el őszele. 
Az internáltak, az. üldözöttek, a frontról hazatér ők többet tudtak, mint 
az itthoniak, akik a sebesültek növekv ő  számáról, a sorbanállásról sze-
reztek tudomást a háborúról, s arról, hogy a fekete kabátos komoly 
hivatalnokok helyett bukjelszoknyás kisasszonyok sietnek a megyeházára:• 
Baloghy Ernő  lett a főispán. Az a Baloghy, aki. nem sokkal. előbb könyvet 
írt a nemzetiségi kérdésről, nem éppen a megértés hangján. De ezt -  az il.le- 
tékesek közül senki sem vette észre, s így azt hitték Budapesten, Tisza 
István köreiben, hogy ez majd barátságos gesztus lesz a szerbek felé. És 
más is azt tette volna, amit ő  1918 őszén, hogy háromnyelv ű  .felhívásban. 
fordult a néphez, őrizze meg a nyugalmát, mert . „szerb csapatok vonul-
nak be, hogy fenntartsák a rendet." 

A nép a helyén maradt, a házában, a földjén, a falujában. Még a vár-
megye is megmaradt egy ideig mint közigazgatási intézmény. Azután is, 
hogy Sabovl jević  Dušan alispán összehívatta, mint mondotta, • „a magyar 
alkotmányhoz hű" tisztv.i,selői kart és bejelentette, hogy Bács-Bodrog vár-
megye új székhelye ezentúl, 1921-t ől Baján lesz. 

Egy ideig 'két azonos nev ű  vármegyét tüntettek fel a térképek. Még-
sem az ittmaradottaknak, az elmen őknek kellett megtalálni a maguk. he-
lyét. Aki ittmaradt, itthon maradt, aki elment, sokáig idegenben volt. • 

A gombosi és 'doros.zlói lányok továbbra is bejártak Zomborba és 
Apatinba cselédeskedni, legalább addig, amíg együtt nem volt a kelengye, 
s már a jövend őbeli is elszánta magát az életre szóló vállalkozásra. 

Evetovics János viszont makacs ember volt. A belgrádi .szkupstiná-
ban is szóvátette a bácsi vár ügyét, mivel a bunyevác-sokác listán újra 
képviselő  lett. Ki is szállta helyszínre — ahogy Gebauer Ern ő  tudósítása 
jelentette Bácsból --- „Veljko Petrovi ć , a zombori születésű  nagy szerb író, 
a BBB vagyis Bácska-Bánát-Baranya —• ügyosztály miniszteri tanácso-
sa, s 'megtekintette a romokat és sürg ős intézkedést ígért. A helyszíni 
szemle után Evetovié esperes ebéden látta vendégül magas rangú. láto-. 
gatóját". 

Persze, nem Veljko Petrovi ćon, s nem az esperesen múlott, hogy most 
sem történt semmi, s éjszakánként továbbra is gondosan megkent kerék ű  
szekerek hordták a sok száz éves téglát, mert kid őlt az . istálló fala. És 
ennek ellenére még mindig áll a vártorony, ahonnan Dózsa György alve• 
zérét, Borbás papot ég ő  fáklyaként dobták le a mélységbe, s a csipkés, 
reneszánsz keretű  várablak se változott sokat azóta, hogy Váradi Péter 
kinézett rajta, a Mosztongán folyó munkát 'ellen őrizve, türelmetlenül vár-
va a napot, amikor a folyó összeér a Dunával. 

• 	Ami viszont a vármegyeéletében azután történt, amikor már más - 
közigazgatási egységek foglalták el a, helyét,. nem tartozik a helytörténeti 
jegyzeteknek ebbe a fejezetébe. A népr ől, falvakról és városokról pedig, 
szóval az élő  településekről úgyis elmondtuk már azt a keveset, amit 
tudtunk róla. S így ezt a visszanézést a magunk részér ől befejeztük. 

(Vége) 
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Dr. GYÖRE KORNÉL 

SZABADKA TÖRTÉNETI VÁROSMAGJÁNAK 
MEGŐRZÉSÉRŐ L 

A századunk második felében rohamos ütemben kibontakozó városren-
dezés és városépítészet, a múltat és a jöv őt összefűző  komplex megoldá-
sok keresése közben, szükségszer űen eljutott a műemlékvédelem problé-
maköréhez, valamint a történeti városmagok helytörténeti és általános 
településtörténeti értékének és jelent őségének felismeréséhez. Így napja-
inkban a :korszerű  váras:rendezési törekvések egyik lényeges csoportját a 
műemlékvédelem és a történeti városmagok meg őrzése képezi. 

A. műemlékvédelem szükségességének gondolata, tudata, hála egy-két 
kiváló szakember munkásságának, városunkban már 'régóta jelen van és 
aktívan hat. A. készül ő  új városrendezési terv el őkészületi munkálatai kap-
csán a műemlékvédelmi kutatások, helyzetfelvételek még intenzívebbek-
ké váltak és a megoldási lehet őségek megvitatása tartósan napirenden 
van. Annál kevesebb szó esik, legyünk őszinték: majdnem semmi, a tör-
téneti településmagmeg őrzésérő l, megvédéséről. Ezért szeretnék néhány 
gondadatot ezzel a kérdéssel kapcsolatban felvetni. 

A TÖRTÉNETI VÁROSMAG KIALAKULÁSA 

A történeti városmag Szabadka esetében területileg megegyezik a 
középkori mezőváros és a török hódoltság idején fennállott palánkváros 
területével. 

A hűbérség korában a települések csak valamely birtokos tul.:ajdorá-
ban levő  birtoktest arra alkalmas helyén keletkeztek. A föld akkor vált 
valódi értékké, ha azt a jobbágykéz megmunkálta. A. gazdasági üzemek 
központjai olyan helyeken létesültek, amelyeket a. földesúr földhasznosítási, 
védelmi és forgalmi szempontból megfelel őnek talált A települések •helyét 
lényegében tehát, a természeti adottságok és a védelmi lehet őségek mér-
legelése alapján a birtokos határozta meg. Mint ahogy a sok száz és ezer 
település, Szabadka is egy földesúri gazdasági üzem telephelye volta kez-
detén és fokozatos fejlődéssel lett a mai értelemben vett településsé. 

A falusi települések szerkezetének «alakulásában két fejl ődési szakasz 
különíthető  el. Részben más fejlődési utat jártak meg a 'kolostorok, temp- 
lomok, várak, révhelyek és vámhelyek mellett keletkezett települések. 

A prédiumos gazdálkodás idején a gazdasági üzem két alkati elemb ől 
állott. Kezdetben a prédium egyetlen települési eleme a földesúr udvar-
háza. (curia) volt a körülő tte elhelyezked ő  gazdasági épületekkel, gyümöl-
csössel, szőlővel, kerttel, halastóval. Kés őbb jelent meg á másik alkati 
elem: a jobbágyházak csoportja. A munkajáradék kora ez, amikor a ter-
melés a naturalis gazdálkodás nagyon sz űk keretei között mozgott. A pré-
diumos házi gazdálkodás a XIII. század második felében már hanyatlóban 
volt, a telekrendszer. mint gazdálkodási forma pedig a XIV. század els ő  
felében már kialakult intézmény lett. A telki gazdálkodás uralomra jutá-
sával párhuzamosan gyökeres társadalmi-gazdasági átalakulások is bekö-
vetkeztek. Az új szervezési-gazdálkodási forma a települések szerkezeti 
alakulásában is min őségi változásokat hozott. A telekrendszer uralomra 
jutásával ugyanis bekövetkezett a korábban egységes h űbéri birtok felošz-
tása a földesúri birtokrészre és a telki jobbágyföldekre. A. birtokok átszer-
vezése maga után vonta a jobbágyok 'la'kó'helyének és munkahelyének 
elkülönülését, vagyis kialakult a mai értelemben vett falu és annak ter-
mőhatára. A településben volt a jobbágyok lakóháza, a határban pedig á 
telki állomány többi része — a szántóföldek, kaszálók és a rétek. Ebben 
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az időben történt a korábban szanaszét elhelyezked ő  házak sorba vagy 
utcába való csoportosítása, ami a földesúr érdekeinek is sokkal jobban 
megfelelt a szolgáltatások nyilvántartása szempontjából. Így lett a telki 
állomány faluban, elhelyezked ő  részéből (lakóház, udvar, kert, gyümöl-
csös) jogi fogalom és térbeli birtok-szervezeti. egység (kapu, porta). 

A fent vázolt általános fejl ődési keretek: között alakult Szabadka 
település élete is. Az akkor már szabad. község, majd mez őváros területi 
szerkezetében két, egymástól jogilag elkülönül ő ;  .de térben érintkez ő  alkati 
elem volt jelen: a földesúri majorság (allódiunz) és a jobbágytelepülés. 

Az allódium aránylag kis területet foglalt le a Füzfás ér völgyének 
keleti partján. Ezen a területen helyezkedett el az udvarház (curia), a föl-
desúri gazdasági épületek, a cselédek házai, esetleg kert, méhes, legel ő . 
Ez volt a földesúri majorsági üzem belterületi. része. Az udvarház szilárd 
anyagból épült lakóház volt, ahol a királyi birtokot irányító ispánok, gaz-
datisztek székeltek, amikor pedig Szabadka világi magánbirtok lett, nem 
egy tulajdonos hosszabb időre is megtelepedett benne (Pongrácz János 
és fia, Mátyás, Török Bálint). 

A jobbágytelepülés az oklevelekben kaštélynak és várkastélynak neve-
zett udvarháztól keletre, a Ro.gina bura, partosabb részén foglalt helyet. 
A település két fontos eleme a plébániatemplom és az el őtte elhelyez-
kedő  piactér volt. A jobbágytelkek egykét rövid. utcába sorakoztak, me-
lyek helyzetér ől nincsenek írásos vagy rajzos adataink, de az udvarház 
ismert fekvése és a Rogina bura. ugyancsak ismert nyugati partvonalának 
iránya alapján szinte teljes bizonysággal azt állíthatjuk, hogy a soros-utcás 
típusit falu utcái a Rogina ívesen hajló partját követték, melyeket észa-
kon a templomtér és a piactér zárt le. 

A XVI. század elején a mez őváros egy újabb alkati elemmel b ővült. 
A növekvő  török veszedelem hatására, valamint a f őurak között dúló párt-
harcok miatt, a' birtokok tulajdonosai hadászatilag meger ősítették udvar-
házaikat és körülsáncolták a hozzájuk tartozó településeket. Így lett Sza-
badkából iš megerősített mezőváros. 

A középkori Szabadka mez őváros térbeli alkata a török hódoltság 
idején lényegében nem változott meg. A hódítók itt 'készen kaptak min-
dent, amire az adott körülmények között szükségük volt — a meger ősített 
udvarházat, a kiépített sáncokat, a lakóházakat. Közismert tény, hogy a 
törökök általában: nem. voltak valami nagy építkez ők. Az örökölt épületál-
lományt átvették, használták, csekély mertékben. gondozták, vagy éppen 
hagyták tönkremenni. Új építkezések csak ott történtek, ahol az oszm'anli 
török lakosság nagyobb számban tartósan Megtelepedett és hosszabb tar-
tózkodásra berendezkedett, ami eddigi ismereteink alapján nem mond-
ható el Szabadkáról. Nem kétséges, hogy a másfél százados idegen uralom 
alatt- a településkép bizonyos változásokon ment át, amelyek els ősorban 
az épületállomány felújításában és stílusbeli módosulásában mutatkoztak 
meg, 'de. a településszerkezetben lényeges változás ne.m történt. Az alap-
rajz átalakulása minimális lehetett, mert arra sem az életmód és a gazdál-
kodási forma, sem az adózási rendszer miatt nem. volt 'különösebb szük-
ség. -  Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy a középkori mez őváros és a török 
világ palánkvárosának fő  szerkezeti térelmei megegyeztek. 

Ez a mintegy 50-60 hektár területen elhelyezked ő  középkori és török- 
kori település képezi az újabb kori Szabadka történeti magját, a kés őbbi 
területi növekedés csíráját. Ezt a történeti települést n őtte körül, ejtette 
foglyul a török világ letűnése után eltelt mintegy 290 esztend őben a terü-
letileg ,gyorsan felduzzadó város. Az új utcahálózattal •közrezárt kicsiny 
településmag emléke a gyors városfejl ődés változásainak egymást követ ő  
hullámaiban fokozatosan elmerült. A határőrvidéki időszak évtizedeiben. 
ugyan még az új életre ébred ő  város funkcionális magja továbbra is a 
régi település maradt, de a vezet ő  szerepkört a XVIII. század második 
felében végérvényesen a közvetlen szomszédságban kialakult új város 
központ vette át. . 
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A TÖRTÉNETI VÁROSMAG TÉRELEMEI • 
Vizsgáljuk most meg, mib ől áll legrégibb városépítés-történeti örök-

ségünk. 
A települések alaprajzát az utcavonalak és az utcák közé illeszked ő  

telektömbök adják. A telektömbök közeiben helyezkednek el a telkek, a. 
házak pedig a telkeken foglalnak helyet. Az utcahálózat sajátos képz ődmé-
nyei a terek. A. települések lényeges térelmei tehát az utcák, a terek, a 
telektömbök, -  a telkek és a házállomány. Ezek a térelmek, a házakat kivéve, 
rendkívül szívósak, időállóak és a spontán településfejl ődés keretében, min-
den háborús pusztítást átvészelve századokat megélnek az alaprajzban: 
Gyökeres változásokat csak a tervszerű, és tudatos városalakító beavat-
kozások hoznak. Az eddigiek alapján megállapítható; hagy: 

-- a történeti városmag területén elhelyezked ő  alaprajzi térelmek, 
méreteikben futási irányukban és alakjukban nagyon sokat meg őriztek a 
középkori mezőváros és • a török palánkváros arculatának vonásaiból; 

—• ezek a térelmiek minden kétséget kizáróan városunk legrégibb alap-
rajzi képződményei; 

az 1788-1798 közötti. időszakban végzett mérnöki ut ćarendezés a 
meglevő  (tehát az örökölt alaprajzi elemek térbeli -együttesét) hagyta jóvá 
több-kevesebb módosítással. 

Vegyük sorra most az alaprajzi textúra elemeit. Városunk legré-
gibb utcái a következők: 

Vuk Karadžić  utca, régebben Szalay László, azel őtt pedig _ Arany 
Kereszt utca ;  itt helyezkedett el a két házsorból, vagyis egy utcából álló 
középkori jobbágyfalu a Rogina partján, tehát ez volt városunk legrégibb 
utcája (volt, mert felét már eltüntették a városrendez ők). 

—• A Partizán, régebben. Mihajlo Knyáz, Virág, Szerb utca, legrégeb-
ben pedig Majsai út, - amely a jobbágyfalu és az allódium területét elvá-
lasztó közlekedési felületb ől alakult utcává. 

—• A Subota Vrlić  utca (Usporedna ulica, Dombos utca). 
— A. -  mai Celovaci utca egy része, régebben Ostoji ć, még korábban 

Jakab, azt megelőzően pedig Kakas utca, amely az el őbbivel .a belső  sánc 
körül kanyarodott. 

-- -A Pancsovai (Szondy) utca, amely a templomteret határolta a .Bo-
gina mellett ívesen hajló - utca felé. 

A város két legrégibb tere a középkori. mez őváros piactere. (az egykori 
templomtér előtt, amelyen ma a pravoszláv templom áll) és a Jovan 
Neiiad cár, régebben Teleki tér, még régebben pedig Barátok tere. 

Az Engels utca egy rövid szakasza (régebben Sipos utca, Képezde 
utca), valamint a .Paplányos utca. és a Raktár utca összevonásából lett 

mai utca, ai nevén -Zmaj Jovan Jovanovi ć  utca, a középkori külső - sánc 
vonalát őrzi. 

Az elmondottakból következik, hogy az utcavonalak közé ékel ődött' 
telektömbök is ősi eredetűek, a belső  telekvonalak viszont már er ősebb 
eltolódást is szenvedhettek. 

A kétméretű  alaprajzra települt háromméret ű  házak képezik váro= 
sáink leggyakrabban emlegetett és védett település- és építéstörténeti örök-
ségét. Szabadka legrégibb házai a XVIII. században épültek. A régebbi 
századok gyönge épít őanyagából készült házait elsöpörte az id ő . Igy a 
város legrégibb területén sem találhatók 250 évesnél id ősebb házak. 
Vagyis —• a történelmi várásmag legrégibb alkati eleme az aLáprajz szö-
vete, amely az utcákból, terekb ől és a telektömbökből tevődik össze. Na-. 
gyon természetes, hogy a történeti városmag területén lev ő  értékes háza-
katfeltétlenül meg kell óvni aa pusztulástól, de az sem kétséges, hogy az 
említett alaprajzi elemek kitörlése sem engedhet ő  meg, mert az a város 
ősi magjának a Megsemmisítését jelentené. A házak védelme már fólya-
matban van, ami nagyon is helyénvaló. Az ősi utcák és terek megsemmi-
sítése szintén most van. folyamatban —• ami viszont egyáltalán nem nevez-
hető  bölcs városrendezési intézkedésnek. Vizsgáljuk meg sorjában, hogyan 
is jutottunk el a mai lesújtó helyzetig. 
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EGY INDOKOLATLAN VÁROSRENDEZÉSI TÖREKVÉS 

A XVIII. század végén lebonyolított nagy városrendezés nem bántot-
ta a történeti városmagot. A fXIX. századi utcaszabályzások, átvágások, 
lecsapolási munkálatok is elkerülték a város legrégibb területét. Bezzeg 
az eltelt száz esztend ő  alatt másképpen alakult a helyzet. A múlt század 
végén a tervszerű  városrendezés és a tudatos városfejlesztés szükséges-
sége egyre nyilvánvalóbbá lett. Ezért a városi tanács 1882-ben kelt határo-
zatával elrendelte többek között a város utcáinak a szabályozását és a 
munkálatok kivitelezését Könyves Tóth Mihály neves .mérnökre bízta. Az 
utcaszabályozásokra vonatkozó tervet a városi tanács véglegesen csak tíz 
évvel később fogadta el. Az engedélyezett rendezési munkálatok között volt 
egy új utca kialakítása is, amely a terv szerint a Teleki teret kötötte volna 
össze a Raktár' utca végével (a mai egészségügyi intézet környéke). Az 
indoklás: az utcát a nagy háztelkek értékesítése céljából kell megnyitni.. 
A tőkés telekspekuláció profitéhsége kívánta tehát az ősi alaprajzi helyzet 
megbontását. Ezután eltelt két évtized, és nem történt semmi. Azonban az 
1911. évi várostérképen megjelent a tervezett utcavonal jeléül annak, hogy 
a megvalósítás gondolata ismét • napirendre került. Ezután évtizedek teltek 
el, de az új utcát még mindig nem nyitották meg. Gazdasági okok, vagy 
városrendészeti meggondolások játszottak-e közre, avagy forgalmi szempont-
ból egyáltalán nem volt szükség az új útvonalra (ez volt az egyik f ő  érv) 
és azért halasztották el a munkálatokat, nem tudjuk pontosan. Alighanem 
azért nem született meg az új utca, mert semmiféle szempontból nem volt 
rá szükség. 

A. második világháború befejezése után, 1946-ban megkezd ődtek egy 
korszerű  városrendezési terv :meghozátalának el őkészítő  munkálatai, me-
lyeknek keretében. elkészült Szabadka szabályozási tervének programja. 
Ennek alapján jött létre a városrendezési irányterv 1952-ben, amely egy 
évtizedig helyettesítette az általános városrendezési tervet. Amikor ez is 
napvilágot látott, annak intézkedéseivel összhangban, a városközpont ren-
dezési terve is elkészült. A tervben, számos hasznos indítvány mellett, 
ismét megjelent a kísértet-utca megnyitásának gondolata. Most utólag 
már felesleges arról beszélni, hogy milyen meggondolások vezették a szak-
embereket,_ hogy kiálljanak az elvetélt utcaterv mellett. Sok minden szá-
mításba jöhetett, nem találgatjuk: Biztos azonban, hogy a városközpont 
arculatáról és rendeltetésér ől vallott korszerű  nézetek megkerülésével tör- 
tént a döntéshozatal. És. azután hozzáfogtunk a városközpont rendezési 
tervének kivitelézéséhez. Lebontottunk néhány „régimódi, korszer űtlen, 
egészségtélen" stb. épületet és újakat építettünk helyettük. így indult a 
kísértet-utca élete. Közben sártengerré változott a város legrégibb tere, 
eltüntettük a legrégibb utcák tekintélyes részét, megbontottuk a százados 
telektömböket. Döbbenetesen lehangoló Szabadka történeti városmagjá-
nak pillanatnyi képe. Mindannyian tudjuk: a helyzet el őbb vagy utóbb 
rendeződni fog, de melyen áron? Mit kell még a város településtörténeti 
emlékeiből feláldozni, hogy egy olyan új utcával gazdagodjék a város, 
melynek hasonmása az ország bármelyik más városában megtalálható? 
Igaz, városépítészeti örökségünk szegény a városmag területén, de miért 
ne menthetnénk át azt - a keveset a jöv ő  számára? Aligha fognak bennünket-
utódjaink megérteni és cselekedeteinket jóváhagyni... 

Nem tudni, mi okból, mostanában mintha megtorpant volna' a ter-
vezett utca további •építése. Gazdasági-pénzelési okokról vagy a józan meg-
gondolás és a városközpontok korszer ű rendezési elveinek alkalmazásáról 
van talán szó? Ráeszmélés, hogy téves utakon jártunk? A rendezési terv 
talán majd módosul? Vagy minden megy tovább és kitöröljük a város 
térbeli arculatából azt a, helyet, ahol el őször vert gyökeret Szabadka terü-
letén az emberi élet és .indult meg a tájalakító munka? A 'kompromisz-
szumos megoldás lehetőségei is adva vannak olyan alapon, hogy mentsük 
azt; ami még menthető . 
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A félreértések elkerülése végett fejtegetéseimet néhány megjegyzéssel 
zárom. Az a terület, amelyet Szabadka mai városközpontjának nevezünk, 
jelölünk meg és határolunk el a várostest többi részét ől, minden kétséget 
kizáróan a legértékesebb építészettörténeti örökségünk hordozója, ezért 
védelme, szépítése, karbantartása, korszer űsítése, konzerválása, a zárvá-
nyok helyenkénti indokolt átépítése els őrendű  feladatunk. Ennek a terü-
letnek genetikai szempontból legbecsesebb része a történeti településmag. 
A városközpont érvényben lev ő  rendezési terve ezen a területen kíván gyö-
keres változtatásokat eszközölni, melyek indokoltsága. er ősen vitatható. 
Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek megvédik a történeti városma-
got a teljes fizikai pusztulástól. A településszerkezeti elemek meg őrzése 
napjainkban a műemlékvédelemmel egyenrangú városrendezési tevékeny-
ség. 
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OL VASÓNAPLO  

A NEMZETI ESZMÉK FEJLŐDÉSE 

ARATÓ ENDRE: A feudális nemzetiségt ől a polgári nemzetig. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 

Az időközben elhunyt szerz ő  e rendkívül érdekes és értékes m űvének kissé 
megkésett bemutatása bizonyos értelemben halotti megemlékezés és bú-
csú attól az embert ől, akit személyesen is ismertem, munkáját becsültem, 
aki még sokat adhatott volna a tudomány számára, de .alkotóereje teljé-
ben meghalt. 

Tudományos munkája során a XIX. és a XX. századi Magyarország 
nemzeti problematikáját elemezve olyan jelenségekre bukkant, amelyek-
nek gyökerei az eltelt évszázadokba vezetnek vissza bennünket. Ezért az 
ideológiai törekvések történelmi fejl ődésének kutatásakor áttanulmányozta 
a XVIII. század eszmei áramlatait is, mert e század átmeneti id őszakot 
képezett. Akkor zárult le ugyanis egy fejl ődési periódus és vette kezdetét 
egy új. 

Arató az akkori Magyarország területén él ő  hat nép (horvát, szerb, 
szász, román, szlovák és ukrán) nemzeti ideológiáját tanulmányozta és 
dolgozta fel szintetizáló módszerrel. Nemzeti ideológiájukból azt az eszmei 
fordulatot emeli ki, amely akkor következett be, amikor a feudális nem-
zeti vonások mellett megjelennek 'a polgári nemzeti eszmék is. Számunkra 
mindenképpen a műnek azok a részei a legérdekesebbek, amelyekben a 
szerző  a horvát önkormányzatnak, a feudális jogokkal kapcsolatos nem-
zeti eszmék fejl ődésének és a magyar—horvát viszonyoknak, továbbá 
a szerb ortodox egyháznak, a feudális nemzeti mozgalomnak és a szerb 
nemzeti ideológia más vonatkozásának kérdéseit taglalja. 

A feudális kedvezményekr ől és a magyar—horvát viszonyokról szólva 
a szerző  megállapítja, hogy Horvátország 1102-ben a magyar korona társ-
országa. volt. Önrendelkezési joga volt, amelynek tartalma azonban mindig 
a meglevő  nemzetközi helyzett ől és az erőviszonyoktól függött. Horvát-
ország meglehetősen nagy autonómiája :a kedvezőbb nemzeti fejlődés szá-
mára egyengette az utat. A török hódítás azonban, akárcsak Magyarorszá-
gon, elvágta ezt. A magyar és a horvát arisztokrácia Mohács el őtt nagyon 
közeli kapcsolatban állt egymással, és ez ,a török hódítás és az részakra 
való vándorlás idején még jobbam er ősödött. Ez a feudális kölcsönösség 
hozta létre a kétnyelv ű  arisztokráciát, melynek legismertebb képvisel ő i 
a Zrínyiek és a Frangepánok voltak. 

A magyar országgyűlés, akárcsak a horvát, gyakran tiltakozott ön-
rendelkezési jogainak megsértése miatt, de mégis kénytelen volt elfogadni 
az osztrák támogatást. Ez az időszak még a zavartalan magyar—horvát 
együttműködés korszaka volt. 

A magyar—horvát ellentétek a protestáns vallás terjedésével kapcso-
latos kérdések miatt a XVII. század kezdetét ől fogva jelentkeznek. A 
magyar arisztokrácia, melynek többsége akkor még a protestáns vallás 
mellett foglalt állást, erélyesen tiltakozott az 1604-ben meghozott ún. hu-
szonkettedik artikulus, ellen, amely megtiltotta a vallási kérdések ország-. 
gyűlési tárgyalását. Ezzel szemben a horvát nemesség határozottan elle-
nezte az új vallás terjedését Horvátországban, épp az említett artikulus 
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miatt és kifejezte háláját a királynak, illetve a császárnak, ami .azt jelen-
tette, hogy nem hajlandó támogatni a magyar nemesség osztrákellenes 
fellépését. 

A törökök kiűzése után Horvátországban lényeges etnikai változások 
álltak be. Továbbra is területi felosztottság jellemezte. A középkori Hor-
vátország helyett az ország csak három megyét ölelt fel (Zágrábot, Varas-
dot és Kőröst). Az elveszített déli területekért azonban. Horvátország ér-
tékes kárpótlást kapott az egykori magyar megyék (Pozsega, Ver őce és 
Szerém) hozzácsatolásával. Az országban nagyon meger ősödött a katoll- 
kus egyház, győzött az ellenforradalom. A horvát nemesi-nemzeti autonó-
miának és a katolicizmusnak ez az összefonódása nemzeti motívumokkal 
párosult és kés őbb a modern nemzeti ideológiát regresszív elemekkel ter-
helte meg. Egészében véve a törökök ki űzése után tovább romlik a' ma-
gyar—horvát barátság. A horvát nemesség a Rákóczi-féle szabadságharc 
idején Is ellenséges álláspontra helyezkedett, ennek egyik .  okát Rákóczi 
intézkedései képezik, amelyek a katolikus egyház rovására történtek. De 
a horvát önkormányzat kérdését illet ően is ellentétekre került sor, • ame-
lyek az egész XVIII. század során megmaradtak, a XIX. század els ő  fe-
lében is fellelhet ők. Nevezetesen, a horvátok kifejezték kívánságukat egy 
önálló egyesített állam megalapítására, a magyarok pedig megkísérelték 
a horvát autonómia korlátozását is. A horvátok kívánsága, hogy rendez-. 
zék a két -  ország közötti viszonyokat, olyan eszméken alapult, amelyek 
később a modern nemzeti. fejlődés időszakában is tovább éltek. A horvát 
rendek világosan kimondták, hogy Horvátország csak a királytól függ és 
nem képezi Magyarország provinciáját, hanem vele egyenjogú partner. 
Álláspontjukat a XIII. században élt Spalatói Tamás f őesperes króniká-
jával igazolták. Műve (De regno Dalmatiae et' Croatie) 1666-ban jelent 
meg. Krónikában azt írta, hogy Kálmán magyar király és a horvát uraság 
megállapodást kötöttek. A. magyar nemesség álláspontja azonban teljesen 
ellenkező  volt: a magyarok valójában meghódították Horvátországot. En-
nélfogva a pragmatica sanctiót a horvátok külön fogadták el és azt is 
elérték, hogy ehhez a történelmi tetthez nem volt szükséges a magyar 
országgyűlés jóváhagyása. 

A horvát autonómia egyben biztos „védelmet" nyújtott a bécsi abszo-
lutista felvilágosodás reformja ellen. A magyar és a horvát nemesség e 
kérdéssel kapcsolatos politikai álláfoglalása révén rövid id őre ismét talál-
kozott, különösen II. József császárnak a bels ő  politikai reform végre-
hajtására tett próbálkozásai idején. A XVIII. század kilencvenes éveiben 
továbbra is észlelhető  a horvát és a magyar nemesség szilárd szövetsége. 
A horvát nemesség azonban e szövetségt ől saját rendi önállóságának tel-
jes biztosítékát várta: Ett ől az együttműködéstői függetlenül azonban a 
polgári jellegű  nemzeti ellentmondások csírái, amelyek a kapitalista viszo-
nyok fejlődésének megnyilvánulásait képezték, már megjelentek. A kapi-
talista termelési módra áttért horvát nemesség, akárcsak a burzsoázia, ki-
fejezetten érdekelve volt a horvátlakta területek egyesítésében. A magyar 
nemesség azonban erélyesen ellenállt ennek a törekvésnek. Az ellentmon-
dások már az 1790-es magyarországi országgy űlésen kiütköztek a magyar 
nyelvhasználat és a protestánsok egyenjogúsága kapcsán. A horvát rendek 
ezzel szemben az akkor már nyolcszáz éve használt nyelv további. hasz-
nálata mellett foglaltak állást. 

A horvát nemesség álláspontját világosan kimondta. Skerlec (Skerli ć ) 
Declaratiójában;  melyben kifejtette, hogy ellenzi a magyar nyelv hašzná-
latát, mert az kirekeszti a horvátokat a hivatalokból. A magyar nyelvvel 
kapcsolatos negatív állásfoglalásban —. a szerz ő  szerint — egyben a hor-
vát nemzeti mozgalom erőteljes feudális jellege is megnyilvánul.. Ugyan-
ebben az időben azonban jelentkezik a nemzeti tudat is, amely a magyar 
nyelvi törekvésekben a horvát nemzetiség veszélyeztetését látta. 

A. bécsi udvar a nyelvi és vallási kérdésekben felmerül ő  magyar—hor-
vát ellentéteket megpróbálta kett ős diplomáciai lépéseivel kihasználni a 
magyar és a horvát nemesség szövetségének megszakítására. Ilyen sza- 
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kításra azonban akkor még nem került sor, mert a surfódást okozó mind-
két kulcsfontosságú kérdésre a horvát autonómia 'szénpontjából kielégít ő  
megoldást találtak. 

Horvátországban azonban hamarosan haladó szellem ű  forrásokból me-
rítő  ideológia jelentkezik. Mindhárom nyelvjárásban gazdag irodalmi te-
vékenység észlelhet ő . Ez az irodalom egyben a nemzeti ideológia alapját 
is képezte, mert egyes irodalmi művekben tudatosan kifejezésre jutott a 
népi nyelv hatása és használata. Az irodalomban az ún. hungarus patrio-
tizmus mellett már 'megjelent a délszláv egység tudata is. V. Pribojevi ć  
horvát dominikánus szerzetes megjelentette a szlávok eredetér ől és tör-
ténelméről szóló munkáját (De origine successibusque Slavorum), amely 
a horvátországi szláv tudat els ő  megjelenésének tekinthet ő . A szerző  to-
vább sorolja az irodalom azon kiemelked ő  alakjait, akiknek műveiben 
szintén kifejezésre jutott a szlávsághoz való tartozás felismerése: a dub-
rovniki Marin Držićot, továbbá Mavro Orbinit (1601) említi, aki művében 
(I1 regno de gli ,Slavi) a délszláv összetartozást hangsúlyozza. 

A horvát nyelv fejles:ztését tűzte maga elé nemes célul B. Kaši ć , aki 
összeállította az els ő  szerb nyelvtankönyvet (Institutiones lingue Illiricae, 
1604). Ő , habár munkáját ća dialektusban írta meg, a délszlávok közös 
nyelvének a što nyelvjárást kívánta megtenni. E .felfogását az 1640-ben írt 
munkájában körvonalazta. 

A kor legkimagaslóbb irodalmára, mint az a szerz ő  is külön hangsú-
lyozza, a raguzai Ivan Gunduli ć . Hazaszeretete, amelyet a városállam iránt 
érzett, az egész jugoszláv együvé tartozás tudatával kapcsolódott egybe. 
Dubravka című  műve kifejezi egyben a szabadságszeret ő  Dubrovnik iránti 
lelkesedését és a velencei elnyomás elítélését is, az Oszmán című  hősi 
eposz pedig a törökök felett 1621-ben aratott fényes lengyel gy őzelemrő l 
szólt. A szerző- fő  gondolata kifejezésre jut az egész m űben: a szlávok 
összefogása alapjaiban megingathatná a törökök európai uralmát. A szláv 
tudat' azonban nem zavarta hungarus patriotizmusát és nem állt ellen-
tétben a Magyarországgal való összefogás szükségességér ől kialakult állás-
ponttal, mert műveiben kimagasló helyet kaptak a magyar történelem 
személyiségei, például I. Nagy Lajos, Hunyadi János, Mátyás király és 
mások. 

A továbbiakban a szerz ő  I. Tomka Mrnavi ć  irodalmi munkásságát 
értékeli. Ő  is kifejezte a délszlávsághoz való tartozást, de nála is meg-
nyilvánul a hungarus patriotizmus. Ő  a délszláv tudatot a nyelvi egység 
megnyilvánulásaiban vizsgálta. A délszláv egység terjedésér ől szóló mű-
vekkel együtt olyan írók is jelentkeznek, akik m űveikben a magyarság 
ideológiáját hangoztatják. • 

Sajátos helyet kapott a horvát ideológiában J. Križani ć, kinek mű-
veiben. a modern• pánszlávizmus csírái is képviselve vannak. Ezenkívül 
a nyelv jelentőségét hangsúlyozva, egyben megfogalmazta a polgári-nem-
zeti..idealógia egyik alapeszméjét is. Elítélte a feudális rendszer igazság-
talanságait és els ődleges fontosságúnak tartotta a nép felvilágosítását. Né-
zetei miatt nevét a horvát felvilágosodás megalapítói között emlegetik. 

A szerző  figyelmetszentel J. Rattkay (J. 'Ratkovi ć) zágrábi kanonok 
irodalmi művének is, aki közjogi elveiben élesen elválasztotta Horvátor-
szágot Magyarországtól. Mint ahogy Križani ćot a pánszlávizmus el ődjei 
közé sorolják, úgy P. Ritter Vitezovi ćot az illírizmus modern 'horvát ideo-
lógiája előfutárának tekintik. A régi Illíria helyén lakó délszlávokat • a hor-
vát nyelv alapján akarta egyesíteni, és azt vallotta, hogy a különböz ő  dia: 
lektusok e nyelvnek a részeit alkotják. 

A horvát írók a XVIII. században is hangsúlyozták a nyelv jelent ő -
ségét, illetve a közös nyelv alapján jutottak el az etnikai együvé tartozás 
eszméjéig. I. Djurdjevi ć , aki a raguzai írók életrajzait els őként gyűjtötte 
össze, a B űnbánó Magdolna sóhajai (Uzda•i Mandaljene pokornice) cím ű  
művének előszavában 1728-ban egyértelműen kiemelte, hogy az illír dia-
lektust ezért használja, hogy bebizonyítsa anyanyelvének szépségeit. A 
közös nyelven .alapuló délszláv tudat nála is kapcsolatban volt a széle-
sebb értelemben vett szláv összetartozás jelent őségének felismerésével. 
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A szerző  a kialakuló polgári nemzet egyik ideológusaként említi meg 
F. Grabovacot is, kinek műve bevezet bennünket a történetírásba, amely 
a XVIII. században szintén szerepet játszott a nemzeti ideológia felé ve-
zető  út egyengetésében. A felvilágosodás eszmei .mozzanatai már felölelik 
a dubrovniki A. Kač ić-Miošić  A szláv nép kellemes társalkodása (Razgovor 
ugodni naroda slavinskoga) cím ű  munkáját, amelyben a törökök elleni 
csaták számtalan epizódját énekli meg. A délszláv nemzeti összetartozás 
eszméje nála túlhaladta a népeket elválasztó vallási különbségeket. A dél-
szlávsághoz való tartozás érzése nála is szorosan összekapcsolódott a 
hungarus .patriotizmussal. • 

A felvilágosodás legjelentősebb horvát írói Szlavóniában tevékenyked-
tek. M. A. Relković  az osztrák hadsereg tisztje volt és mint ilyen részt 
vett a hétéves háborúban. Poroszországban járva megismerkedett a né-
met felvilágosodással és rádöbbent saját hazája, elmaradottságára. 1762-
ben Drezdában adta ki a Szatir, avagy a vagy ember (Satir iliti divlji čovik). 
című  művét, amelyben a parasztság rossz szokásai ellen harcolt. Úgy vélte, 
hogy a szlavóniai horvátok bizonyos szokásaikat a törökökt ől vették át. 
Ilyen átvett rossz szokásnak tartotta a kólót, a népi körtáncot is. Igazi 
racionalista volt, aki mindennél fontosabbnak tartotta a nép m űvelődését. 
A. T. Blagojevi ć , II. József császár odaadó híve a felvilágosodást még el-
szántabban támogatta. A horvát jozefinisták közül a legélesebben ő  bí-
rálta a szerzeteseket és megítélése szerint a parasztkérdés volt korának 
legfájóbb problémája. 

Blagojević  és Brezov.ački irodalmi tevékenységétől M. P. Katančić  fe-
rencrendi szerzetes m űve is eltért. Műveiben nem a felvilágosodás társa-
dalmi, hanem a nemzeti ideológia eszméi domináltak. Véleménye szerint 
a körtáncot nem a törökökt ől vették át, hanem még jóval a törökök Pan-
nóniába való jövetele előtt született. Kifejtette továbbá Tomka Mrnavi ć  
és L. •itezović  illír elméletét, és .a fényes szláv múlt alapján régészeti 
bizonyítékokkal támasztotta alá azt az eszmét, hogy az ókori illírek tulaj-
donképpen a mai délszlávok el ődjei. Ily módon ő  a közvetlen elődje Lju-
devit Gaj illírizmusának. 

A szerző  szerint :a horvátok fejl ődésében két irány volt már akkor 
is, amikor ezek még nem határolódtak el élesenegymástól. A nemesi 
eszmékben fellelhetjük a polgári elemeket, míg •a nyelvilculturális kon-
cepciókban még feudális motívumokat találhatunk. A két irányzat szer-
ves szintézise azonban csak Katan č ić  művében jut kifejezésre. Végül a 
szerző  leszögezi, hogy a haladó nyelvi-kulturális ideológiai momentumok 
esetében gyakran hangot kap a nemzeti frazeológia, és habár a kett ő  közel 
áll a modern eszmékhez is, mégsem tekinthet ő  azzal azonosnak. 

Arató Endre könyvének második fejezetét a magyarországi szerbek 
kialakuló modern nemzeti tudata fejl ődésének szentelte (A szerb ortodox 
egyház és a modern nemzeti öntudat — Ortodoksna srpska crkva i mo-
derna nacionalná svest). A feudális nemzeti mozgalomról szólva megálla-
pítja, hogy a szerbekkel betelepített vidékek nem alkottak külön területet, 
a szerbek mégis rendelkeztek középkori privilégiumokkal, •amelyek nagy 
szerepet játszottak :a. nemzeti törekvések támogatásában. Vagy ezeknek a 
privilégiumoknak a felújítását követelték, vagy pedig ezek a kiváltságok 
segítették a már polgári elemeket magában hordozó nemzeti mozgalmat. 
A továbbiakban a szerz ő  konstatálja, hogy a szerb despoták Magyarország 
fontos katonai és polgári tényezői voltak a XV. században, és hogy Mátyás 
király nagyra becsülte katonai szolgálataikat, ezért a tized fizetése alól is 
felmentette őket. Helyzetüket utólag I. Lipót és utódjai rendezték. Arató 
hangsúlyozza, hogy a törökök elleni sikertelen felkelés után, a szerbek-
kel betelepített területeken Čarnojević  pátriárka vezetésével mintegy 200 000 
szerb költözött át Magyarországra. Az I. Lipót által megszabott kiváltsá-
gokat később elismerték és kib ővítették. Ezek biztosították egyben a 
szerb pravoszláv egyház autonómiáját is. Az ipeki patriárkátus felújítá-
sával a XIX. században az önálló szerb .pravoszláv egyházat is visszaállí-
tották és így egészen Budáig a szerbek jogilag a pátriárkának voltak alá-
rendelve, aki világi feladatokat is végzett. Ez az egyházi szervezet pótolta 
részben az elveszett középkori államot (teokratikus összefonódottság). A 
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Magyarországra költözött szerbeknek adott privilégiumokat Bécs biztosí-
totta, abban a reményben, hogy a szerbek a gy őzedelmes balkáni háború 
után visszatérnek régi hazájukba. A karlócai béke azonban úgy húzta 
meg a határokat, hogy a szerbek a pátriárkával együtt Magyarországon 
maradtak. I. Lipót utódjai meger ősítették a már érvényben lev ő  kivált-
ságokat, de azon fáradoztak, hogy a pravoszláv egyház világi jogkörét a 
nem vallási, azaz a világi kérdésekben állandóan csökkentsék. Az ipeki 
patriark.átus megszüntetése után a pátriárka székhelyét Karlócára, Dél-
Magyarországra helyezték. A pravoszláv papság a döntés jogát bizonyos 
világi kérdésekben, amelyek az egyház önállóságát biztosították, a végs ő- 
kig ki is használta. Már akkor felvet ődött egy külön autonóm terület 
kiválasztásának a kérdése a szerbek számára Magyarország 'keretén belül. 
Ugyanakkor az Oroszországgal való szellemi kapcsolat fenntartása .nem-
csak az egykori ipeki pátriárkák hagyományos orosz-barát orientálódása 
folytatásának, hanem az osztrák uniós törekvésekt ől való félelemnek a 
következménye -  is. A szerb nemzeti mozgalom és ideológia a vallásos ki-
váltságokon és a pravoszláv valláson alapult és ennek orosz orientációja 
a modernebb etnikai szláv gondolatot is felölelte. A Rákóczi-féle szabadság-
harc idején a szerbek felvették egy külön önálló közigazgatási irányítás-
sal rendelkező  terület létrehozásának, korábbi kiváltságaik meg őrzésének, 
a magyar országgyűlésen való képviseletüknek stb. kérdését. Bécs nem 
volt hajlandó ezeknek .a követeléseknek eleget tenni, a magyar nemesség 
pedig mereven elhatárolta magát minden követelést ől. Ezért a szerbek 
is ellenséges álláspontra helyezkedtek a Rákóczi-féle szabadságharccal 
szemben. 

Az elkövetkező  időszakban a Magyarországon él ő  szerbek saját kivált- 
ságaik növeléséért harcoltak. Szemmel látható volt, hogy az egyházi kong-
resszusok politikai képviseletté alakulnak át. Az események ilyen alaku-
lását még maga Bécs sem kívánta, ezért eleget tett annak a követe'lésnek, 
hogy a szerbekkel kapcsolatos kérdések rendezése számára, külön szolgá-
latot alapítson. Így került sor az illír udvari deputáció megalapítására 
(1745-1771). Ez a határozat azonban nem elégítette ki őket, és az elkö-
vetkező  kongresszusokon állandóan napirenden szerepeltek a panaszok és 
teljesítetlen kéréšek, az 1771-ben kiadott ún. illír regulamentum. Az új 
regulamentum sem tett eleget a kívánalmaknak, mert Bécs nem akarta, 
hogy a pátriárka legyen a szerbek vezet ője a világi kérdésekben is Ma-
gyarországon. 

Putnik pátriárka 1790. március 27-én II. Lipót császártól kérte, hogy 
tegye lehetővé a szerb főpapi és világi 'képviseletet a magyar országgy ű-
lésen. A magyar állami rendek ezúttal készek voltak ezeknek a kívánsá-
goknak eleget tenni, mert azt remélték, hogy a szerbek lemondanak ki-
váltságaikról és egyben a „magyar politikai nemzet" alkotórészévé válnak. 
Természetesen ez az állapot nem volt elfogadható a szerbek számára és 
csak tovább erősítette a szerb társadalom Bécs felé való orientálódását. 
Ezért született meg a horvát szábor összehívásának határozata is.. A bé-
csi udvar ez alkalommal azonnal eleget tett a magyarországi szerbek ké-
résének, hogy a mozgalmat kihasználhassa a magyarok törekvése és köve-
telése ellen. 

A következő  részben a szerz ő  részletes leírást ad a temesvári kong-
resszusról (szábor), amely 1790. augusztus 21-én kezdte meg munkáját. 
Külön - megmagyarázza a II. Lipót császárhoz intézett minden szakasz, 
illetve határozat jelent őségét. A követeléseket értékelve megállapítja, hogy 
azok valójában felölelik a múltat és a jöv őt is, a pravoszláv egyház meg-
védésére, a modern nemzeti egyesítésre irányuló törekvést, valamint egy 
külön autonóm terület létrehozására vonatkozó követelést is. A két tábor 
álláspontjainak 'leírásakor, hogy politikai terveik képviselete tekintetében 
milyen mértékben polarizálódtak, külön értékeli. Sava. Tököly álláspont-
ját. Nevezetesen, Arató megítélése szerint Sava Tököly és követ ői, akik a 
száboron kisebbségben maradtak, nem mondtak le a natio hungaricához 
való tartozásukról. Annak ellenére azonban, hogy ők a magyar feudális 
nemzet nemességéhez tartozóknak tekintették magukat, nem tagadták meg 
szerb voltukat, illetve nem mondtak le pravoszláv hitükr ől, sőt ennek 
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elsődleges fontosságot tulajdonítottak, emiatt Sava Tököly sajátos elkép-
zelését kettősség és ellentmondásosság jellemzi. Saját magát magyar ne-
mesnek és pravoszláv szerbnek is tekintette, ugyanakkor az országgy űlésen 
elhangzott beszéde és egyes érvei, amelyeket álláspontja indoklášára ho-
zott fel, mindjobban közelednek a magyar politikai nemzet koncepciójá-
hoz, habár a szerbeket nem tekintette a magyar politikai nemzet szerves 
részének. Ezzel egyben árkot vont maga és a magyar nemesség közt. 

A császári udvar természetesen nem teljesítette a szábor követeléseit, 
amelyek között néhány haladó nemzeti követelés is szerepelt. Csak az illír 
kancellária felállítását engedélyezte, de a magyar nemesség egymás utáni 
tiltakozására néhány év múlva ez a politikai intézmény is megsz űnt. A 
szerb feudális nemzeti mozgalmat értékelve a szerz ő  arra a következ-
tetésre jutott, hogy a horvátokéhoz képest ez a mozgalom kevesebb feu-
dális jellegzetességet visel magán, de ez is Ausztria felé .orientálódik, mert 
a szábor javaslatában az egyházi feudális követelések m11llett haladó 
nemzeti követelések is szerepeltek. 

Arató Endre külön fejezetben ír a szerb nemzeti ideológia másik ar-
culatáról is, illetve a nyelvi-kulturális törekvésekr ől, amelyek a horvá-
tokéhoz képest szegényebbek, mert a szerb m űvelődési-irodalmi élet is 
csak a XVIII. században kezd ődött meg. Čarnojević  pátriárka vezetésével 
ugyanis átmentek Magyarországra azok a szerzetesek is, akik addig a 
račai kolostor másolóiskolájában szép eredményeket értek el. Ezek a szer-
zetesek Szentendrén folytatták kés őbb munkájukat és műveikben elsőd-
legesen a szerb-szláv nyelvet használták, de a népi nyelvb ől is sok szót 
átvettek. A szerz ő  itt Račanint, Venclovićot és másokat említ meg. 

A Magyarországon él ő  szerbeknél a történeti és etnikai hovatartozás 
fontos tényez ők voltak, melyek fejl ődni kezdtek. Itt említi meg az els ő  
szerb történetírót, Djordje Brankovi ćot (Brankovics György), kinek m űve 
csak kéziratban maradt fenn. Nagy figyelmet szentel és helyesen értékeli 
azonban J. Raji ćnak, a kor legnagyobb szerb történészének munkásságát 
is, és külön kiemeli nagy történelmi m űvét, A különböz ő  szláv nemzetek, 
különösen a bolgárok, horvátok és szerbek történetét (Istorija raznyh.slo-
venskih n.arodov n.ajpa če Bolgar, Hrvatov i Serbov). Megemlíti továbbá 
H. Zefarovi ć  szerzetes munkáit is, Z. Orfelint pedig a modern szerb ideo-
lógia élenjárójának tekinteti. Ő  népi nyelven is írt, ami azt bizonyítja, 
hogy a nemzeti ideológiát a széles néprétegnek szánta, hogy az eszme 
számára a nép körében találjon szilárd alapot. A modern polgári felfogás 
Dositej Obradović  irodalmi koncepciójában jut teljes mértékben kifeje-
zésre. O alapozta meg a további fejl ődést, amelyet Vuk Stefanovi ć  Karad-
žić  neve fémjelez. 

A könyv írója Dositej Obradovi ć  munkásságának szenteli a legna-
gyobb helyet és hangsúlyozza, hogy egészen a haláláig, 1811-ig jozefinista 
és II. József császár reformjának híve maradt. D. Obradovi ć  racionalista-
nacionalista koncepciójának lényegét tárta fel, amikor hangsúlyozta, hogy 
ember, nemzet, társadalom és emberiség csak úgy élhet és haladhat el őre, 
ha a józan észre hallgat. Dositej Obradovi ćot vérbeli pedagógusnak tartja, 
akit a „szeretett ifjúság" helyes nevelése foglalt le. Élesen szembeszegült 
a régi patriarchális és török szokásokkal és hangsúlyozta a szerb n ők 
súlyos helyzetét, továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a szerb tár-
sadalomban a nők még mindig barbár viszonyok között élnek, és világosan 
kimondta, hogy amíg a nők helyzete meg nem változik, addig egy nem-
zet sem juthat el a felvilágosodás szintjéig. Habár nem volt ateista, sem 
pedig a francia materializmus híve, bírálta a szerb pravoszláv egyházat, 
is. Racionalizmusára az angol és a német deizmus nyomta rá a bélyegét. 
Dositejnek nemzeti koncepcióit sikerült a felvilágosodás eszmei világába 
beültetni és felölelte annak a kés őbbi felfogásnak az alapját is, amely 
az illírizmussal ellentétben a délszláv egységet szerb vezetés alatt kívánta 
megvalósítani. 

A szerző  értékelése a felsorolt szerb nemzeti polgári ideológia kiala-
kításához • hozzájáruló szerb írók politikai koncepciójáról nem mindig 
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egészen pontos. Az ismertetett álláspontok történelmi tényeinek nagy része 
olvasóközönségünk előtt ismert. A magyar tudósok és a széles olvasótábor 
számára azonban Arató Endre m űve értékes összefoglaló, tudományos 
értékű  mű , amely egyben jelent ős mértékben hozzájárul a magyar törté-
nelemtudomány fejlődéséhez. • 

Dr. MÉSZÁROS SÁNDOR 

TUDOMÁNYOS ALAPON 

REHAK LÁSZLÓ: Kisebbségtől a nemzetiségig. 
Forum, Ú j vicdék, 1978. 

Társadalmunkban a legmindennaposabb témák közé tartozik a nemzeti-
ségi kérdés. Ezt a „mindennapos" jelz őt azonban nem az elcsépeltség 
értelmében kell tekintenünk, hanem mint mindennapi életünknek minden-
kor időszerű , s ezért háttérbe sohasem kerül ő  problémáját. Az időszerű-
ség pedig korántsem azt jelenti, hogy mint a régi id őben — újra és újra 
a probléma megoldatlanságára keI+l rámutatni, hanem éppen ellenkéz őleg, 
a folyamatosmegoldás dialektikus kialakulását kell szemlélnünk, hogy nyo-
mon követhessük mindezt, ami a nemzetiségi kérdés egészséges alapokra 
helyezése tekintetében itt nálunk történt az elmúlt évtizedek folyamán., 
azóta, hogy az els ő  világháború elő tti magyar nemzeti elnyomástól kezdve 
a régi Jugoszlávia nagyszerb politikájának nézeteim és a Jugoszláv Kommu-
nista Pártnak már a legels ő  időkben megformálódó egészséges nézetein és 
törekvésein át eljutottunk mai valóságunkba, az önigazgatáson nyugvó 
szocialista rendszer nemzeti és nemzetiségi vonatkozásainak realitásaiba. 

Rehák László nem is csupán •a mindennapi gyakorlati szempontok 
szerint szemléli a kérdést, hanem tudományos alapokra helyezi egész szem-
lélődését, s ezek a tudományos alapok azt jelentik, hogy meg sem eléged-
het a. saját talajunkból sarjadzó jelenségek mérlegelésével és elemzésével, 
hanem ki kell térnie a nemzeti kérdés nemzetközi vonásaira, vissza kell 
térnie — legalább a távlat megadása céljából Lenin nézeteiig, valamint 
az ezekkel a nézetekkel szembekerül ő , lényegében nacionalista, búrzsoá 
szemléletekig és gyakorlatig. Történelmi példák és statisztikai adatok egy-
bevetése útján bontakozik ki Rehák tolla alól a mondanivaló, mely a kötet-
be foglalt tanulmányok szűkebb tárgyköre révén meglehet ősen sokrétű  és 
sokszínű , tekintettel arra a tényre is, hogy a kötet anyaga különböz ő  alka-
lomból született tanulmányokból áll össze nagyjából hétéves id őszakot 
ölelve fel. A tanulmányok többsége nem is magyar, hanem szerbhorvát 
nyelven íródott eredetileg, egy pedig angolul jelent meg el őször az ENSZ 
1974. évi .ohridi nemzetközi kisebbségi tanácskozása alkalmából . kiadott -
tanul.mánygyű  j teményben. 

A kötet témakörének változatosságát láthatjuk már a tartalomjegy-
zékből is. Egy tanulmány például a nemzeti kisebbségek helyzetének lenini 
megközelítéséről, egy másik pedig _a jugoszláviai nemzetiségek helyzeté-
nek fejlődéséről szól. Külön tanulmány tárgyalja Tito Jugoszláviájának 
viszonyait a nemzetiségek helyzete tekintetében, és megint csak külön 
tanulmány szól arról, hogy miképpen alakultak Jugoszláviában a nemze-
tiségek nyelvi egyenjogúságára vonatkozó politikai nézetek. Végül a vaj-
dasági lakosság nemzeti megoszlásáról, valamint a jugoszláviai magya- 
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roknak az önigazgatási társadalomban betöltött helyér ől szóló tanulmá-
nyok a statisztika .alátámasztásával adnak képet konkrét valóságunkról 
és helyzetünkről. 

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy Rehák a témák sokrét űsége ellené-
re sem ad és nem :adhat kimerít ő  elemzést a felvetett kérdésekr ől, és ez 
nem is volt szándéka. Ebből a szempontból terjedelmessége ellenére is 
inkább csak vázlatos a nyelvi egyenjogúságra vonatkozó nézetek alakulá-
sáról adott kép, mely az író szándéka szerint is inkább csak a figyelmet 
hívja fel sok dologra, és alapot ad a további, részletesebb feldolgozásra. 
Ebből a vázlatosságból is azonban olyan tények kerülnek a szemünk elé, 
amelyek mélyebb gondolkodásra késztetnek. Egyik ilyen tény például, 
hogy a JKP pártpolitikája lényegében kezdett ől fogva olyan következetes-
séggel, olyan egyenes vonalban alakult már a régi Jugoszláviában - is, amely 
ugyan nem volt a részletekre kiterjed ő , de következetességére nem voltak 
hatással még az egykori frákciós harcok sem. 

Ma már különösen tisztán látjuk a lényeget, mely kifejezésre jutott 
már e következetes politika kezdetén is, de aztán, a régi Jugoszláviában 
vívott legális ésillegális forradalmi harc, a népfelszabadító háború, végül 
pedig a szocialista önigazgatási rendszer kibontakozása során újabb és 
újabb részletekkel gazdagodott, b ővült. Ez a lényeg pedig — mint Rehák 
is rámutat az, hogy a nemzetiségek nálunk nem tárgyai a nemzetiségi 
kérdés szabályozásának, hanem ők maguk is tevékeny alanyai a szocialista, 
önigazgatási viszonyok építésének, s ezzel saját nemzetiségi és társadalmi 
sorsuk meghatározásának is. Ennek az álláspontnak a gyökerei Ott rejle-
nek már a JKP els ő  politikai álláspontjaiban is, szemben a kisebbségek 
elnemzetietlenítésére törekv ő  elnyomó burzsoá politikával, s éppen ezek-
nek az álláspontoknak a mind világosabb kikristályosodása a magyarázata 
annak is, hogy a nemzetiségek, köztük az itt él ő  magyarok is, már a régi 
Jugoszlávia idején kibontakozott illegális harcok idején megtalálták a 
maguk helyét a forradalmi mozgalomban, még a határon túlról feléjük 
irányuló irrendenta törekvésekkel szemben is. Ez a magyarázata például 
annak, hogy a pártnak már akkorjában magyar nyelv ű  lapjai, folyóiratai 
voltak, s hogy itt Vajdaságban igen sok magyar volt a párt vezet ő  embe-
rei között. 

A szocialista Jugoszláviában a nemzeti kisebbségek éppen e politika 
megvalósulása következtében képesek • szilárdan beilleszkedni társadal-
munkba, a népek és nemzetiségek tág közösségébe, mégpedig a kölcsönös 
függőségi viszony alapján. Nem megt űrt és némi jogokban részesített alak- 
jai tehát az új társadalomnak, hanem annak szerves részei a gazdasági, 
politikai, társadalmi vonatkozásokat illetően, ugyanakkor azonban meg-
tartva nemzeti jell+egzetessé:güket, annak a nemzetnek a részeként, amely-
hez tartoznak. És éppen ez a lehet őség és szükségszerűség jelenti a nem-
zeti kérdés valóban hatékony megoldását -- mint Rehák világosan rámutat 
erre tanulmányaiban. A • nemzetiségi, jogok ugyanis nálunk nem az elkü-
lönülést szolgálják, hanem éppen elaen.k.ez őleg:, a szorosabb egybeforrást, 
az együttmunkálkodást, anélkül, hogy ez a nagyobb nemzet kereteibe való 
beolvadást jelentené. 

A. nemzeti kérdés helyes megoldása ugyanis csakis az érdekek közös 
egybehangolása révén érhet ő  el. És éppen ezzel kapcsolatbán mutat rá 
Rehák arra is — a lenini nézetekre tekintve vissza —, hogy a nemzeti 
egyenjogúsághoz korántsem elegend ő  a megkülönböztetés tilalma és .a 
törvény előtti formális egyenl őség, amely nem jelent egyebet, mint azt .a 
kétes értékű  lehetőséget, hogy mindenki előtt egyformán. nyitva áll az - út 
az érvényesülés felé. A. nemzeti kérdésnek ugyanis legf őbb jellegzetessége 
a gazdasági és társadalmi vetület, tehát nem szorítkozhat egyszer űen kul-
turális autonómiára. Persze a nemzeti kisebbségek -  nem lehetnek teljesen 
egyenjogúak, ha nincsenek szavatolt sajátos jogaik is, els ősorban a műve-
lődés és a nyelvhasználat terén, ezek az utóbbi jogok azonban semmikép-
pen sem merítik ki az egyenjogúság fogalmát. Nálunk, az önigazgatási 
rendszerű  szocialista Jugoszláviában a nemzetiségek maguk is részt vesz-
nek a társadalmi élet és a társadalom alakításában, s éppen ez a körül- 
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mény jelenti. egyenrangúságukat. Rehák ezzel kapcsolatban megemlíti Ed-
vard Kardeljnek azt amegállapítását, hogy az a lényeg, miszerint az itt 
élő  nemzetiségek ne érezzék magukat kisebbségnek, hanem a népekkel 
egyenrangú nemzetiségeknek. 

A nemzetiségek nyelvei egyenjogúságára vonatkozó politikai. nézetek 
alakulásáról írva, mint már említettem is, Rehák László els ősorban az ada-
tok rendszerezésére törekszik, hogy szemléletessé téve az elmondottakat, 
hozzájárulhasson a további tudományos feldolgozás megalapozásához. Ez 
a tanulmány tehát lényegében olyan forrásm ű , melyből értékes adatokat 
meríthetnek a jövend ő  kutatók is. 

A nemzeti és nemzetiségi kérdés jellege és fejl ődésének, kibontako- 
žásának állandó folyamata is mindenképpen - hozzájárul ahhoz, hogy a 
könyv régebbi anyaga, az évekkel ezel őtt írt tanulmányok semmit sem 
veszítettek időszerűségükből, éspedig nem is csupán az évekkel ezel ő tti 
helyzet megismerése és felmérése tekintetében, de mai értékelésük tekin - 

tetében sem. Ez pedig annak a következménye, hogy Rehák nem statiku-
san szemléli a felmerülő  kérdéseket, hanem a folyamatos fejl ődés válasz-
tóvizébe helyezi őket. Ez a magyarázata annak is, hogy természetesen nem 
feledkezhet meg arról, hogy a helyes nézetek kialakulása egyúttal nem je-
lenti a végleges megvalósulást is, mert megannyi objektív tényez ő  van 
kihatással a nyelvi kérdések teljes és mindenki számára megfelel ő  szabá-
lyozására. Ezek a vetületek szintén kisugároznak a kötetbe foglalt tanul-
mányokból. Éppen ezzel a teljességgel válik a könyv igazán plasztikussá, 
három dimenzióssá. Hasznos olvasmánya mindazoknak, akik elmerülve 
fordulnak társadalmunknak és az egész világnak e felé a nagy érdekl ődésre 
számot tartó kérdése felé. 

. Befejezésül .meg kell emlékezni még arról is, hogy a könyv eredetileg 
nem magyar nyelven megjelent tanulmányait Jung Károly és Fuderer 
Gyula ültették át magyar nyelvre. Az értékes tanulmánykötetnek csupán. az  
a negatívuma, hogy bizony meglehet ősen sok benne a sajtóhiba. 

KOLOZSI TIBOR 

EGY FORRADALMÁR ÉLETÚTJA 

I. M. GRANCSAK—M. F. LEBOVICS: Bela Kun — vidajuscsijsa deljatel' 
vengerszkovo i rnezsdunarodnovo revolucionnovo dvizsenjija. 
Misz7.', Moszkva, 1977. 

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom egyik kiemelked ő  aktivistá-
járól szóló monográfia, bevezet ője Kun. Béla fiatalkori részvételét ismerteti 
a magyar munkásmozgalomban. A. szerz ők hangsúlyozzák, hogy a könyv, 
melynek forrásául számos eredeti dokumentum, gy űjtemény, Kun Béla 
munkája, visszaemlékezés, folyóirat és egyéb tényanyag szolgált, nem dol-
gozhatta fel a teljesség igényével Kun Béla sokoldalú. forradalmi. tevékeny-
ségét és gazdag szellemi hagyatékát. 

A. kötet kilenc fejezetre oszlik. Az els ő  Kun. Béla :gyermek. és ifjú-
korával foglalkozik: 1886-ban .született, egy erdélyi község (Szilágycseh) 
jegyzőjének fiaként. Apja a szegények szószólója ;  ezért a falu gazdag föld-
birtokosa börtönbe vetteti, a faluból való elköltözése után is zaklatásnak 
van kitéve. 

Hősünk hetedikes gimnazista korában a magyar népköltészetr ől írt 
értekezésével hívja fel magára a figyelmet 	elsősorban témabeli jártas- 
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ságával, általánosításaival`és merész következtetéseivel. Kis korától kezdve 
Petőfi tisztelője, akit nemcsak költőnek, hanem politikusnak és az elnyo-
mottak védelmezőjének is tekint. 

Rendszeresen tanulmányozza. Marx, Engels és a munkásmozgalom más 
vezéralakjainak munkáit (jól beszél oroszul, franciául és angolul). Írásai-
ban Magyarországnak Ausztriától való gazdasági és politikai függetleníté-
séért küzd, a militarista szellemet bírálja. 1905-ben. Magyarország-szerte 
százezernyi ember kapcsolódik be a sztrájkmozgalmakba és a tüntetésekbe. 
Kun Béla, aki ekkor már az El őre munkatársa és szerkeszt ője, több cikket 
szentel a magyarországi mellett az oroszországi forradalmi megmozdu-
lásoknak is. Más írásaiban a 'tömeges kivándorlás okait boncolgatja (1899 
és 1913 között Magyarországról — Horvátországot nem számítva — 1 195 236 
ember vándorolt ki a tengerentúlra). Forradalmi tevékenysége miatt 1907-
ben félévi szabadságvesztésre ítélik. 

A második fejezet Kun Bélának az októberi forradalomban és a bol-
sevik párfiban való részvételét tárgyalja. 1915-ben sorozták be, 1916. július 
4-én fogságba esik. 1917 őszén már félmilliónyi magyar hadifogoly van 
Oroszországban, közülük mintegy százezer belépett a Vörös Hadseregbe. 
A hadifoglyok sorában élénk politikai munka folyik, pártsejteket alakíta-
nak. Kun Béla szoros kapcsolatot teremt a bolsevik párt helyi 'szerveze-
tével, melynek maga is — még az októberi forradalom el ő tt — 'tagja lesz. 
A magyar kommunisták csoportja, Kun Béla és Számuely Tibor szerkesz-
tésében 15-20 000 példányszámú lapot ad. ki Szociális Forradalom címen. 

1918. október 31-én Magyarországon gy őz az őszirózsás forradalom, 
megbuktatják a monarchiát és kikiáltják a köztársaságot. 

A Kommunisták Magyarországi Pártjának alapítója és vezet ője — ez 
a címe a harmadik fejezetnek, mely Kun Béla hazatérését, a magyar mun-
kásmozgalomba való újbóli bekapcsolódását, el őadásait, cikkeit, nyilvános 
szereplését dolgozza fel. 

A KMP Kun Béla vezetése alatt ez id ő  tájt mind jelentősebb szerep-
hez jut a munkástömegek irányításában. Éppen ezért kísérli meg a ma-
gyar burzsoázia elszigetelni a pártot a tömegekt ől; 1919. február 21-én Kun 
Bélát börtönbe vetik. Ott dolgozza ki a baloldali szociáldemokrata veze-
tőkkel a két párt egyesülésének platformját. 

A negyedik fejezet (A Magyar Tanácsköztársaság élén) az 1919. már-
cius 21-én kezdődő  eseményeket ismerteti. Budapest egyik külvárosából 
rádióhír röppen világgá: Magyarország munkásosztálya átvette a hatalmat 
és kikiáltotta a tanácsköztársaságot, egyesült a két munkáspárt. Kun Béla 
értesíti. Lenint az egyesülésr ől, a tanácsok megalakításáról és a tanács-
köztársaság kikiáltásáról, a szocializmus építésének els ő  eredményeirő l. 

A. forradalom azonban csakhamar veszélybe kerül: az antant beavat-
kozást szervez, az ellenforradalmi er ők is kons.zol.idálódnak. A polgárhá-
ború hadszínterének eseményeit és a revizionisták elleni harcot külön 
fejezet dolgozza fel. 

A. tanácsköztársaság bukásának okait Kun Béla értékelése alapján 
ismerteti ez a fejezet: a KMP nem készült fel kell ően a diktatúra vezeté-
sére, a magyar munkásosztály hosszú ideig megalkuvó politikát folytató 
pártok irányítása alatt állt, forradalmi hagyományokban sem volt gazdag. 
Mégis --ez Kun Béla megállapítása. —• a bukás közvetlen oka a küls ő  
beavatkozás. 

A hetedik fejezetben azzal a harccal ismerkedünk meg, melyet Kun 
Béla a magyar kommunista mozgalom megszilárdításáért 1920 és 1924 
között folytatott. Az Ausztriába, Csehszlovákiába és a Szovjetunióba emig-
rált kommunisták illegális harca mellett Kun Béla a Kominternben kifej-
tett tevékenységét is bemutatja, a magyar tömegek megnyeréséért vívott 
harcát és az Urál vidékén végzett munkáját, nem hallgatva el Lenin bírá-
latát sem Kun Béla baloldaliságáról. 

A Kommunisták Magyarországi Pártja bolsevizálásáért 1924-1929 
címet viseli a következ ő  fejezet, mely a KMP I. kongresszusának értékelé-
sei alapján ismerteti a megtett utat, majd a magyar forradalmi mozgalom 
1925-1929 közötti időszakát mutatja be, amikor — elsősorban Kun Béla 
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tevékenységének jóvoltából —er ősödik a lenini. vonal. 1928-ban, miközben 
Bécsben a KMP Központi Bizottságának plénumát készíti el ő , letartóz-
tatják és csak a védelmére megindult nemzetközi tiltakozó mozgalomnak 
engedve teszik (lehetővé, hogy ismét visszatérhessen. a Szovjetunióba. 

Az utolsó fejezet (A fasiszta rezsim elleni harc, a népfront létrehozá-
sa, 1930-1939) a harc új formáinak keresésétismerteti a gazdasági vál-
ság következtében a tömegnyomor Magyarországon elképeszt ő  méreteket 
ölt; közben az ország fasizálódik. 

A Komintern VII. kongresszusán Kun Béla is tart beszámolót; ebben 
nemcsak az eredményekr ől, hanem a Kommunisták Magyarországi. Pártja 
munkájának fogyatékosságairól is beszél. 1939. november 30-án (a sztálini 
csisztkák egyikének áldozataként —• a fordító megjegyzése) vesztette életét 
a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom nagy alakja. 

A könyv zárórészében az elmondottakat foglalják össze a szerz ők. A 
jegyzetek a monográfia írásában felhasznált anyag, b őségét bizonyítják. 

A szép 'stílusban, fordulatos nyelvezettel megírt m ű , mely Kun Béla 
életének egyes eseményeihez kapcsolódó fényképanyaggal egészül ki, olvas-
mányossá teszi a könyvet, habár a jegyzetek a kötet végén találhatók, ami 
nehézkessé teszi azok kísérését. 

Felróható a kiadónak, hogy az összefoglalást nem .ismétli meg vala-
melyik világnyelven. Ennek ellenére a könyv értékes adalék egy olyan 
ember.életművének megismeréséhez, aki életét hazája és a világ munkás-
mozgalmának szentelte. 

MILICA S. BODROŽIĆ  mr.  
(SZÖLL ŐSY VÁGÓ László fordítása)  

TÉRBEN ÉS IDŐ BEN  

Világirodalmi Lexikon.  V. kötet: Im—Kam ~ 

Akadémiai Kiadó, .Budapest, 1977. 

Értelmiségi körökben elismert, hogy 
a 450 munkatárssal dolgozó Világ-
irodalmi Lexikon az egyik legjobban 
szerkesztett sorozat, ha erre az els ő-
ségre még több más jó lexikon pá-
lyázik is. A világirodalminak biztos 
és a lehető  legszélesebb vev őköre 
van, mert ezt az V. kötetet is 42 800 
példányban adták ki. Tárgyalások 
folynak idegen (angol) nyelvre való 
fordításáról is. 

E siker titka a színvonal, az új-
szerűség, nem is szólva az elérhetet-
len 'teljesség megközelítésének igé-
nyéről. Bár olykor kisded írócs-
kák tucatjait sorolják is fel ;  de a 
legtöbb, mégoly , ;kopott"-nak, is-
mertnek tűnő  címszó is tud valami 
újat mondani, ezeken kívül pedig 
szinte hemzsegnek a felfedezésszám-
ba menő, magyarul. ily röviden és  

mindenki számára olvasmányosan 
most először megfogalmazott cím-
szavak. Igazán boldogok lehetünk, 
hogy az emberiség egészének, múlt-
jának és jelenének szellemi kincse-
it mind közvetlenül élvezhetjük a 
legjobb szakemberek liolmácsolásá-
ba•. A. lexikon olyan korokat, népe-
ket és nyelveket fog át, melyek nagy 
része nem is tudhatott vagy bizo-
nyos akadályok miatt nem tudott 
egymásról, de mi most mindegyikük-
ről. Nincsenek nyelvi nehézségeink, 
hiszen egyetlen nyelven immár mind-
ez hozzáférhető. Világunk kitágult, 
most először észlelhetjük igazán a 
világirodalom egyetemes emberi je-
lentőségét és súlyát. 

• A betűrend szeszélyei folytán -e 
kötetben • kevés úgyan az igazán ki-
emelkedő  nagy író, köztük van min- 
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denesetre James Joyce (1882-1941), 
Franz Kafka (1883-1924) és mások 
is, mégis éppen ez az V. a kulcskö-
tet, melyben az írás, író és irodalom 
kiterjedt címszó-családok foglalnak 
helyet. Ide került Jugoszlávia iro-
dalma és — ismét a._ véletlen szeszé-
lye folytán. — négy távolibb szigetor-
szágé: Indonéziáé, Írországé, Izlandé 
és Japáné is. Előbb ezekről érdemes 
szólni. 

Ha valakinek kétségei támadná 
nak az irodalom szerepének múltbe-
li fontossága felől, a lexikon ide vo-
natkozó címszavai ezeket hamar el-
oszlatnák. Az irodalom minden kor-
ban valóságos szellemi mindenes 
volt, kapcsolódott a többi m űvészet-
hez, a tudományokhoz, a valláshoz 
és egyáltalán minden tudatformához, 
az egész kultúrához, mindezek kér-
déseit elvi jelentőségű  címszavak dol-
dozzá:k fel. Az irodalom saját életét 
is élte:megvoltak a divathullámai, 
klubjai, társaságai, függött a könyv-
kiadástól, a hivatalos, félhivatalos 
irodalompolitikától és még sok min-
den mástál is. Az irodalommal tehát 
külön tudomány és annak egyes 
szakágazatai foglalkoznak. Minde-
zekbe mély betekintést kapunk, ;kü-
lönösen jók Szerdahelyi István iro-
dalomelméleti címszavai, de az iro-
dalmi nyelv !kérdéséről írt címszó-
ban örömmel fedezzük fel a .vajda-
sági születésű  Bárczi Géza szép, mag-
vas írását, a mitológiáról pedig a 
nemzetközi tekintélyt élvez ő  Keré-
nyi Károly és végül a zenéről 
Molnár Antal szól. A lexikon most 
sem téveszti szem el ől, hogy a tá-
gabban értelmezett irodalom fogal-
rri;ába a folklór is beletartozik, így 
Voigt Vilmos nevével szinte min-
den olyan helyen találkozunk, amely 
irodalmi jelenségnek megvan a folk-
lórpárhuzama is, ezeken kívül ter-
mészetesen még önálló címszavakat 
(pl. a játékot) is dolgozott ki, ezek 
is mintaszerűek, pontosak, néhol 
azonban több anyagszer űséget vár-
nánk, a szerz ő  címszavai túlságosan 
is szétfelé és sokfelé utalnak. 

A lexikon többnyire fiatal szer-
zői dicséretes rugalmassággal ter-
jesztik ki az irodalom fogalmát más, 
modernebb formákra, pl. a filmre, 
rádióra és televízióra is. Megjegyzik 
p1., hogy Madách. Imre f ő  művét, 
Az ember tragédiáját, egyetlen té-
véadás során többen látták, mint 
összes eddigi színreviteléig. Nyilván- 

való tehát, hogy ilyen jelent ős köz-
lésformákat nem lehet figyelmen kí-
vül hagyni és hogy mindezek meg-
teremtik a maguk szerz őgárdáját. 

fiatal szerzők ugyancsak dicsé-
retes tárgyilagossággal mutatják be 
az új irodalmi elméleteket, ill. ezek 
alkalmazását (az irodalmi szemioti-
ka, m•atematika stb.) is, nem töreked-
nek arra, hogy mindenáron más el-
méleti irányzatok elé és helyére lép-
tessék ezeket. Ide vonatkoznak pl. 
a közérthetően kidolgozott jel, je-
lentés és jelviszony stb. címszavak; 
akinek ezekkel kapcsolatban eddig 
netán megértési nehézségei voltak, 
itt most rövid, érthet ő  tájékoztatást 
kap. 

kötet sok esetben új utakat is 
tör, olykor terjedelmes tanulmányok 
formájában. Kellemes meglepetésül 
szolgálnak pl. Fónagy Iván elemz ő  
tanulmányai, aki többek között az 
írásjelrő l, az írásképrő l, az ismétlés-
ről és a jelentésátvitelről ír, ezekbe 
sűríti több évtizedes munkájának 
eredményeit. Különösen szép és ala- 
pos az ismétlés címszó, amely világ-
irodalmi méretű  vizsgálódáson ala-
pul: szinte minden kort, minden je-
lentős műfajt és klasszikus írót át-
tekint és elemez. (Csak a népkölté-
szet hiányzik, melyben az ismétlés-
nek még fokozottabb szerepe van, 
mint az irodalomban. Ennek kimun-
kálása azonban a folkloristákra vári) 

A. jeles szerzők sikerrel birkóztak 
meg olyan összetett és nehezen értel-
mezhető  vagy inkább nehezen ki-
meríthető  címszavakkal is, mint pl. 
az ime, jóslat vagy az interpretáció, 
intuíció és irónia stb. Olyan modern 
fogalmák is -  szerepelnek, mint pl. a 
kabaré vagy a jassznyelv (Fábián 
Pál kidolgozása) és a közép-európai 
megfelelőkre oly nagy hatást gya-
korolt jiddis vicc (Huttereh Miklós 
munkája). Mindegyik említett cikk 
tud valami újat is mondani. 

Jugoszlávia irodalma e kötetben 
összefoglaló címként szerepel, de nem 
Csuka Zoltán, hanem Póth István és 
Predrag Stepanov kidolgozásában. 
Szerzőink Jugoszlávia irodalmát 
történeti korszakok és egyes népek 
(horvát—dalmát, macedón, szerb, 
szlovén stb.) szerint tekintik át; e 
körképből teljességgel hiányzik a 
népköltészet, pedig pl. a macedón 
nép esetében máig nagyobb a jelen-
tősége, mint az írott irodalomnak . 

Nyilván nyelvi meggondolások dön- 

293 



töttek abban is, hogy a nem szláv 
nemzetišégek (albán, magyar stb.) 
irodalmát nem itt, hanem a megfe-
lelő  nyelvcsaládnál tárgyalják, erre 
azonban mindenképpen utalniok 
kellett volna! Még e hiányok ellené-
re is tárgyilagos, arányos körképet 
kapunk a délszláv népek gazdag és 
friss irodalmáról. 

Szerencsés véletlen folytán e kö-
tetben kapott helyet a négy említett 
szigetország érdekes és külön szín-
foltot képviselő  irodalma is. Az ír 
irodalomról szóló címszóból — Sz. 
Molnár Ágnes munkája — kiderül, 
hogy e kissé távoli' nép a XVIII—
XIX. századi kivándorlás és a hal-
latlan angol elnyomás következté-
ben majdnem• teljesen elveszítette 
nemzeti nyelvét. A visszaszerzésért 
és a nemzeti nyelvű  irodalom meg-
teremtéséért folyó harc máig nem 
ért véget és a kimenetele sem olyan 
bizonyosan kedvez ő , mint Európa e 
térségeiben. 

Merőben más Izland helyzete: 
maga az izlandi nyelv a dán és a nor-
vég közeli rokona; jó ezer évvel 
ezelőtt onnan települtek ki az ő sla-
kók, kitörve a feudalizmus egyre szo-
rongatóbb gyűrűjéből. Igaz, már a 
középkor derekán elvesztették álla-
mi függetlenségüket, de itt az. „ide-
gen" elnyomók soha nem tudtak erő-
re kapni; sokáig Izland volt Európa 
első  Amerikája. E szigeten nem dúlt 
háború, máig nincs katonaság, s ő t 
a rendőrséget is mintegy fél évszá-
zada szervezték csak meg. Itt min-
dent szabadon leírtak és meg is őriz-
tek; pl. csak a középkorból több 
ezer (nem tévedés!) kéziratos kódex 
maradt fenn! Nem véletlen tehát, 
hogy e kicsiny nép nyelvét ma húsz 
ország százötven egyetemén oktat-
ják és e nép olvas a legtöbbet a vi-
lágon. Szinte azt lehetne hinni, hogy 
Izland a legendás boldogok szigete. 
(Bernáth István szócikke.) 

Egészen más a helyzet viszont 
Indonéziában, itt a mintegy 150-200 
nyelven beszélő  különféle népek, tör-
zsek 13 000 szigeten (a lexikon téve-
sen ír csak 3000-ret) élnek 5000 km 
hosszan szétszóródva. E nyelvten-
gerből csak néhány — főként maláj 
— jutott el az irodalmi formákig, a 
jávai pl. úgy, hogy a buddhizmussal 
együtt átvette a szanszkrit szavakat, 
de a saját nyelvtana szerint ragozta 
őket. A modern maláj sokféle — fő-
ként európai — hatást is befogadott, 
irodalmánák önállósodása máig tart. 

A japán irodalomnak az volt a 
szerencséje, hogy ragozó. nyelve mi-
att a kínai nem tudta olyan er ős be-
folyása alá vonni, mint pl. a művé-
szetek egyéb területein. Így a japán 
irodalom önállóan fejl ődött; de fel-
tűnően kevés műfaj alakult 'ki: a ja-
pán vers egyenl ő  a lírai dallal, a 
próza pedig az elbeszéléssel, ezeken 
kívül legfeljebb még népies és lova-
gi (udvari) drámáról beszélhetünk. 
Itt minden olyan hagyományos volt, 
oly lassan is fejlődött, hogy egy-egy 
-- számunkra jelentéktelennek tet-
sző  — újítás is valósággal forradal-
mat hozott, új irodalmi irányzatot 
indított el, ennek ellenére sincs any-
nyi kimagaslóan nagy író Japánban, 
mint pl. az európai irodalmakban. 
De éppen ilyen névtelen. a képz őmű-
vészet, s őt más művészeti ágak is. 

India. irodalmára a többnyelvű-
ség jellemző , de csak néhány nagy 
történelmi népnek és nyelvnek van 
önálló irodalma, ezek is két nagy 
történelmi, korszakra oszlanak: az 
egyik az ókor homályából, mélyéb ől 
indul, a másik pedig a mi közép-
vagy újkorunknak megfelelő  idő-
ből, s fejlődik máig. Túlteng a val-
lásos, filozofikus téma; és még ami 
külön érdeklődést kelthet: az indiai 
színjáték a bábszínházból nő  ki. (Má-
sutt épp fordított a helyzet.) 

Hasonlóan külön színfoltot jelent 
minden más, e kötetbe felvett nép 
és ország (pl. Irak, Irán, ill. jakutok, 
joru'bák és mások) irodalma is. 
Ilyenkor látjuk igazán kiteljesedni 
a világirodalom fogalmát éš jelen-
téskörét. 

Nemcsak térben, hanem időben 
is hasonlóan nagy utakat tehetünk 
meg visszafelé. Komo.róczy Géza, Ká-
kosy László ,és mások remek szócik-
keibő l ismerhetjük meg az ókori ke-
let irodalmának vagy akár a zsidó 
ószövetségnek is egy-egy korszakát, 
műfaját, egyéniségét. Különösen gaz-
dag kinin. sumer termékenység-is-
tennő  folklorisztikus irodalma; ön-
álló kutatásokon alapuló ismerteté-
sét olvashatjuk. De az idősebb kor-
osztályok körében talán még köz-
ismertnek tűnő  biblikus alakok: 
Jób, Jónás, Jeremiás és mások is 
korszerű  és tárgyilagos portréval 
szerepelnek; pl. Jób életét elolvasva, 
jobban megértjük, miért ihlette meg 

• eštrovićot vagy akár kortársun-
kat, Tóth. Ferencet is, és miért is 
szerepel Jónás vagy Jeremiás a fol.k- 
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iórba.n. Mindegyik címszóból tanul-
hatunk valami újat, ső t némelyikb ő l 
csak azt! 

Az újdonság erejével hat az egész 
index címszó is, mely a római szent-
szék korszakról korszakra összeállí-
tott tilalmi listájának jellemz ő  ada-
tait: közli. Ebből minden propagan-
disztikus magyarázat nélkül is kide-
rül, hogy a meg-megbotránkozó egy-
házi férfiak milyen elsietett és ide-
jétmúltan naiv vélekedéssel voltak 
sokszor éppen világirodalmi rangú 
klasszikusokról, :s tartották vissza 
a vallásos embereket jelent ős alko-
tások olvasásától.. Helyzetük egyre  

tarthatatlanabbá • vált, 	mígnem 
XXIII. János pápa e merevséget 
1966-ban fel nem oldotta. Ami azt il-
leti, eléggé sokára; bá•r jobb kés őn, 
mint soha. 

Több tucat olyan címszó van még, 
melyről külön is érdemes volna szól-
ni és kiváló szerz ők tucatjai, kiket 
név szerint kellene említeni, de ki-
ki vegye kezébe és olvassa e kit űnő  
kötetet! E szép kivitelű  lexikon ára 
nem kibírhatatlan, a magas példány-
szám pedig lehetővé teszi a könnyű -
szerrel való hozzájutást. Várjuk 
újabb és remélhetőleg hasonlóan ér-
dekes, színvonalas köteteit! 

KATONA IMRE 

A HATALOM TERMÉSZETÉRŐ L 

VARGA ZOLTÁN: Hallgatás. 
Forum, Újvidék, 1978. 

„Én nem tudom csak úgy bámul-
ni a dolgokat, én meg :is akarom ma-
gyarázni őket" — adja aa jelen kötet 
Utolsó halálom előtt című  írásában 
hősének szájába a saját írói credó-
ját Varga Zoltán. Alkotó módszeré-

- re !alkalmazva ezt úgy értelmezhet-
jük, hogy ő  nem elégszik meg a dol-
gok leírásával, ábrázolásával, hanem 
igyekszik azt meg is magyarázni, az-
az .megérteni-megértetni. Az esszé-
írással is igen intenzíven foglalkozó 
író erre a parabola formát találja 
a legmegfelelőbbnek. Ha els ő  pilla-
natra ellentmondásnak hangzik is, 
valójában e közvetett beszéddel, ki-
fejezésformával közvetlenebbül tud-
ja, velünk 'közölni a gondolatait. A 
parabola. forma ugyanis némi módo-
suláson ment keresztül írónk gya-
korlatában, s ez abban áll., hogy 
mind vékonyabbá válik a cselekmény, 
a szépirodalmi anyag szövete, s mind 
közvetlenebbül érvényesül a gondo-
latiság, azaz maga a gondolat. A 
méregkever őben s a későbbi Élet-
veszélyben is még igen erős sodrású 
cselekményanyagból bontotta ki a 
gondolatot, míg a Hallgatás darab-
jaiban az szinte közvetlenül .szólal  

meg. A Lakorrában például csak a 
cselekmény els ő  része játszódik elő t-
tünk (a Gallia legátusa és a kr.išz-
tiánusok. vezére, Pothinus közötti 
párbeszéd), míg a továbbiakban egy 
hosszú, csak helyenként megszakí-
tott beszéd, majd egy levél formá-
jában közli elmélkedését. Hasonló-
képp hosszú szónoklat, illet őleg bel-
ső  monológ hordozza, a Hallgatás 
gondolatiságát is, és A. szentségtör ő  
hőse is lényegében a bírái elő tt tett 
vallomásában -- tehát szintén mo-
n.ol.óg formájában -- közli velünk 
(az író) gondolatait. Ez a forma ter-
mészetesen jobban elbírja a tiszta 
gondolati elemet, az esszéstílus pe-
dig egyenesen magát kínálja hozzá, 
ám a szépirodalmat kedvel ő  és váró 
olvasónak alighanem némi csalódást 
okoz, mert cselekményes regény he-
lyett voltaképpen eszmefuttatások 
sorát 'kapja. 

Már A. méregkever ő  óta ismere-
tes, hogy Varga Zoltán szinte szenve-
délyes érdeklődést tanúsít a hatalom 
jellege, lényege, formái és természe-
te iránt. A Hallgatás című  kötet írá-
sai lényegében mind ismét erről 
szólnak. A hatalom és a szellem, il- 
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letőleg tudomány viszonyának kér-
dését, ellentétét már A méregkever ő-
ben felvetette, s azt mutatta ki, hogy 
a diktaitorikus és forradalmi hatalom 
között nincs lényeges különbség. Ha 
ugyanis a „méregkever ő" tudós 
olyan szert elő  tudott állítani, amely 
a diktatúra bukásához vezetett, ak-
kor az utána hatalomra került rend-
szer azt követeli, hogy állítson elő  
olyan csodaszert, amely jámbor, bé-
kés alattvalókká varázsolja az or-
szág lakosait. 

Jelen kötet Utolsó halálom elő tt 
című  írásában szintén a szellem és a 
hatalom viszonyáról van szó. A szel-
lem, amely két lábra állította az em-
bert, s kezét egyéb hasznos tevé-
kenységre felszabadította, amely bir-
tokba vette a tüzet stb., kénytelen —
jobb érzése ellenére — hízelegni a 
Nagy Marconának, meggyőzni arról, 
hogy esetleg még neki, de csak neki 
juthatott volna mindez eszébe. E 
megalkuvás azonban végeredmény-
ben kifizet ődött, mert .a szellem em-
berét a hatalom embere barátságába 
fogadta, örök védelmet ígért neki, s 
ő  így biztonságban használhatta fel-
szabadult kezét. 

Más oldalát, természetét látjuk 
a hatalomnak A. szentségtör őben. A 
rabszodgalázadástól való félel:mük-
ben a főpapok, az egyházi (és világi) 
hatalmasok, a legnagyobb értékeket 
és a bőrüket mentve, elmenekülnek, 
hátrahagyva az alacsonyabb rangú 
„szerpapokat" és papn őket, „akik-
nek élete az istenek szemében nem 
sokat számít". A fellázadt rabszol-
gák aztán — egyetlen véletlen túlél ő  
kivételével — legyilkolják a szer-
papókat és a papn őket (utóbbiakkal 
előbb azt tették, amit „az ellenség 
földjén járó sereg mindig megtesz 
a meghódított föld asszonyaival"), 
megszentségtelenítik a szentélyt, s a 
túlélő  legnagyobb csodálatára, az is-
tenek haragja akkor sem éri utol 
őket, amikor a templomalapító Nagy 
Fáraó szobrát bemocskolják. A hata-
lom tehát nem örökkévaló, s bár a 
lázadás után a főpapok visszatérnek, 
a szentélyt eredeti alakjában és fé-
nyében visszaállítják, a túlél ő  szá-
mára mindig átüt a fényen az egy-
kori mecsek, az új épületeken a hul-
labűz. Ezért is válik ő  maga szent-
ségtörővé. A magyarázat: a hatalom-
tartók önhittsége, hatalmuk örökké-
valóságába és korlátlanságába vetett 
tévhite. A szentségtörőt ugyanis  

megkörnyékezi a pusztítás istene, ke-
zébe adja a mérleget, hogy ítélkez-
zen és Ozirisz is megítélhesse őt, s 
így feltárul előtte a hatalom alapve-
tő  tévedése: a rabszolgák a hatalom-
tartók .tévedés.ének büntetéseként 
cselekedtek, azért történhetett meg, 
ami megtörtént, mert azt hitték, ők 
azok, akik a rabszolgákkal mindent 
megtehetnek. 

Varga Zoltán azonban nem min-
dig ilyem, távolról és kívülről szem-
léli a hatalmat, érzékelteti a termé-
szetét és mutatja be képviselőit, esz-
közeit. Kedvelt módszere, hogy a 
-- rendszerint hanyatlófélben lev ő  
— hatalom egy-egy képvisel őjén, 
még a hanyatlásnak tudatában 
levő , kissé enervált képviselőjén ke-
resztül állítja elénk a hatalom gyen-
geségeit, bomlási tüneteit, eszközei-
nek embertelenségét, igazságtalan-
ságát és — legalábbis hosszú távon 
— hatástalanságát. A Lakomában ezt 
az embertípust Gallia legátusa, Clau-
dius Valerius képviseli, aki ugyan 
elrendeli és véghez is viteti a .kriszti-
ánusak vadálatokkal való széttépeté-
sét, de nem sokkal .utána öngyilkos 
lesz. Előtte azonban mindent elkö-
vet, hogy elkerülje (mintha ez neki 
volna fontosabb, mint a széttépen-
dőknek!) a legszörnyűbb ítélet vég-
rehajtását. Először is megpróbálja 
meggyőzni, jobb belátásra bírni a 
krisztiánusok, az ellenzék legbefo-
lyásosabb és legidősebb vezetőjét, 
Pothinust. Nem elvei, hite feladatát 
kéri tőle, csak a kompromisszum. 
szükségszerűségéről és ésszerűségről 
igyekszik meggyőzni: nem kell meg-
tagadniuk „egyetlennek és igaznak 
hitt istenüket", káromolniuk és gya-
lázniuk Krisztusukat, csak hódolja-
nak és áldozzanak az Impérium iste-
neinek, 4..kikben — ő  maga sem hisz! 
Nem hisz az istenekben, de hisz az 
I,mpériumban, s tudja, hogy hisz ben-
nük s tömeg, és ez tartja fenn az 
Impériumot. Az istenek tehát-az Im-
périum védelmez ői, akiket ezért ne-
ki is védelmeznie kell. 

A. Hallgatásban a hatalmat a püs-
pök képviseli a hallgatásra ítélt, ko-
rábban már az inkvizíció börtönében 
megkínzott tudós pappal szemben, 
aki ,kinyilványította, hogy korábbi 
hitében megingott, tehát az eretnek-
ség bűnébe esett. De a püspök, aki 
eredetileg „a salamacai. egyetem teo-
lógiai karának dékánja" volt, szintén 
azért menekült a püspöki székbe, 
mert ateológián olyan dolgokat kel- 
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lett napról napra magas röpt ű  érve-
léssel (bizonygatnia, amelyekben ta-
lán hitt, de védelmezhetetlennek tar-
totta őket. Amint a római Impéri-
um képviselői tudatában vannak a 
rendszer hanyatlásának, nem hiszik, 
hogy valaha is képes lesz például a 
rabszolgaság megszüntetésére, de 
fenntartását szükségszer űnek tart-
ják, mert „az Impérium is szolgál 
valamit, mindazok összességét, akik 
számára békét, rendet és jólétet hi-
vatott • biztosítan:i" — ugyanígy a 
püspök is tisztában van vele, hogy 
egyháza „sohasem lesz képes az Is-
ten országát itt a földön felépíteni", 
mégis a fenntartásán munkálkodik, 
szereti, mert a kötelékébe tartozik 
és mert szeret a püspöke lenni. Vagy 
a saját .fogalmazásában: „én püspöki 
tisztem iránti szeretetb ől kész va-
gyok mindent megtenni annak érde-
kében, hogy parasztjaink ne gyilkol-
ni és kastélyokat felgyújtani szeres-
senek, hanem továbbra is parasztok-
nak maradni, nyomorúságukat sze-
ressék, éppúgy, mint .megnyomorí-
tóikat". 

A Hallgatásban ismét igencsak 
élére állítva merül fel a hatalom és 
a szolgálatában álló tudomány vi-
szonyának kérdése is. A hallgatásra 
ítélt pap, aki szintén az egyház teo-
retikusa volt eredetileg, így érvel az 
ilyen tudomány értelmetlensége mel-
lett: „Mi szükség ott 'egyáltalán a 
hitet védelmező  szóra, ahol a mág-
lyák a hit igazi védelmező i .. , mág-
lyáktól védve bármit összelefetyel-
hetek; az olvasók jámborabbja szín-
tiszta igazságnak fogja tekinteni sza-
vaimat, ha az els ő . betűtől az utolsó-
ig szemenszedett hazugságok is 
azok, míg az eszesebbje akkor is ha-
zugságnak fogja tartani őket, ha 
minden állításom szent igaz és meg-
dönthetetlen." 

Még az eddigieknél is .egyértel-
műbben szól írónk a hatalom ter-
mészetéről például a lakoma elő tt 
folyó vita során. Mikor a legátust 
arra kérik, hogy legyen dönt őbíró a 
vitában, s ő  ezt azzal hárítja el, hogy 
„Vitákban ítélni aligha a hatalom 
dolga", Demetries így vág vissza: 
„Néha rákényszerülhet ... Azért ha-
talom, hogy olyasmibe avatkozzon, 
ami nem rá tartozik." Ugyancsak a 
legátus fejtegeti öccsének, hogy „a 
hatalomnak sokszor igazságtalannak 
kell lennie kevesekhez, hogy sokak 
iránt annál igazságosabb lehessen",  

olykor pedig a szó köznapi értelmé-
ben „kimondottan rossznak" kell 
lenni, és nem is csak a rosszakkal, 
hanem gyakorta a jókkal. szemben 
i's. Módszeréről ezt mondja: „má-
sok véleményét úgy kell semmibe 
vennünk, hogy közben nagyon is 
odafigyelünk rájuk ..." A püspök 
meg az „Úr kutyáiról", az inkvizíto-
rokról mondja, hogy nem szereti 
ugyan őket, de ,•sajnos a szeretet e 
rendszerének nélkülözhetetlen ré-
szét képezik"; más helyen (Lakoma) 
ezt 'olvashatjuk ugyanerr ől: „mit 
sem tudsz a hatalom természetér ő l, 
ha úgy hiszed, a hazugság védelme 
nélkül képes meglenni ..." 

Mint figyelmeztettünk rá, Varga 
Zoltán írásait nemcsak a tárgyuk, 
hanem a ,stílusuk is az esszéhez köze-
líti. Célja nem 'annyira a szép, mint 
inkább az okvetlenül pontos és vi-
lágos fogalmazás. Ez azonban nem 
jelenti, hogy egyúttal száraz is és 
híjával van a szépírói erényeknek. 
Hadd emlékeztessünk például az 
olyan finom és aprólékos megfigye-
lésre és leírásra, mint a hópelyhek 
hullása a Hallgatásban. A hallgatás-
ra ítélt atya így emlékezik vissza a 
püspökkel lefolyt vitájára, miköz-
ben a húlló hópelyheket szemléli az 
ablakán keresztül: a kinti hóesés 
„most újra egészen más képet nyúj-
tott: a szél mintha ismét alábbha-
gyott volna valamelyest, bizonytalan-
ná és meghatározatlan irányúvá vál-
va is egyben, úgyhogy a pillanatnyi-
lag közepes nagyságú pelyhek fur-
csán cikázó hullása folytán valahogy 
az utca egész képe is vibrálóvá, már-
már folyékonnyá lett; fehér házte-
tőivel, s távolabb ;a Szent Antonio 
templom tornyával együtt, amely 
halványan ugyan, de egy ideje ismét 
láthatóvá vált. Ugyanolyan reszkete-
gen szétolvadó kép részeként, amint 
amilyennek akkor a dolgozószobát 
látta, telehintve a kívülről beáradó 
napfény lombokon átszűrt szikrái-
val és az önmaga dicsfényében sütké-
rező  főpásztori arccal aa középpont-
jában". 

Külön kell szólni az öt írást ma-
gába foglaló Hallgatás szerkezeté-
ről, ami korántsem véletlenszer ű , ha-
nem közvetlenül a gondolatiságot és 
az esztétikumot szolgálja. Az egyet-
len, rendkívül sebes iramú mondat-
ban előadott Utolsó .halálom előtt 
című  írás a kötet igazi prológusa, 
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amely jelzi s mintegy tézisekben 
megadja a következő' írásokban ki-
fejtendő  alapeszmét. A következ ő  
írás valahová Egyiptomba, a fáraók 
világába visz bennünket, míg a kö-
vetkező  „szín" — hogy Madách kife-
jezésével éljünk, ami ebben az eset-
ben nem csupán ötletszerű  —, A té-
kozló fiú visszatérése a bibliai idők-
be vetíti vissza a hatalom elő tti 
kényszerű  megalázkodás - vagy kép-
mutatás (ez elvileg ugyanaz) szánal-
mas aktusát, hogy azután az ókori 
Rómába, majd az inkvizíció, a kö-
zépkori keresztény egyház virágko-
rába, de egyúttal már az eretnekség 
terjedésének idejébe jussunk. Id ő -
rendben szinte ide kívánkozna A mé-
regkeverő  a dél-amerikai típusú fél-
fasiszta diktatúra, majd a bukása 

után hatalomra került új rendszer 
természetrajzával. De hát ezt már 
ismerjük, vélheti joggal az író, s 

• mondanivalójának kifejtéséhez kü-
lönben sincs szüksége végighaladni 
az összes „történelmi színeken". Így 
is egyértelmű , hogy a Hallgatás a 
hatalom. változó formáját és válto-
zatlan lényegét mutatja meg e pa-
rabolákban. Hogy a kép nem vala-
mi felemelő , az nem az író szándé-
kán, hanem a hatalom természetén 
múlik. Az írón múlik viszont, hogy 
mindezt következetesen végig mer-
te gondolni és volt bátorsága ki is 
mondani. Egyéb, immár régebben is-
mert és elismert írói erényei mel- 
lett ezért a következetességéért is 
méltán részesült a tájunkon legna-
gyobb elismerést jelent ő  Híd-díjban. 

JUHÁSZ  GÉZA 

A FÉNYESSÉG FÁJÓ KÖZELSÉGE 

ZÁKÁNY ANTAL: Közel a Nap arcához. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Vannak, akik Zákányt nem szere-
tik, mert barátkozik a szegénység-
gel, magánnyal, )hodállyal, a jóság-
gal, fájdalommal és a halállal. So-
kan közülünk nem szeretnek barát-
kozni az emberi sors tragédiájával. 
Zákány merészen és kíméletlenül, a 
proletár őszinteségével, a jólnevelt-
ség ambíciója nélkül (a „szobatisz-
taságot" mellőzve) a szemébe mond-
ja -az embernek, hogy halálra van 
ítélve, hogy :kétszínű , a felületes élet-
örömök hajhászója. 

Amióta ír, egy antibiblia lírikusa, 
egy antibibliáé, amelynek hivatott-
šága az igazi biblia ellenpontozása 
— az isten demisztifikálása, a bol-
dogság, fájdalom, a gond, az élet 
mulandóságának merész bevallása. 
A bibliával ellentétben nem zeng 
himnuszokat „a szörnyű  emberis-
tennek", hanem lehozza őt a földre, 
nem tekint föl rá, hanem kimondja, 
hagy ő  egy senkiházi, hogy tulajdon-
képpen nem létezik, hogy az ember 
fantáziájában a halálfélelem gondol- 

ta ki, hogy az ő  palástja mögött a 
múltban az urak, a gazdák, a ka-
pitalisták, a jelenben pedig a gaz-
emberek, az aranyimádók, a hata-
lomsóvárgók, az álproletárok búj-
nak meg! 

Az emberisten nem jó a:z ember-
hez. đ  a szegénység, a fájdalom, a 
megalázottság, a háborúk kiontott 
vére, az emberi verejték tengerének 
sikoltása, torzszülöttje, ki titkos ba 
rátságot tart fent a halállal. 

Zákány a világ szörnyűségeirő l 
mesél verseiben, a mi mindennapi 
életünkről, egyéni és mégis érthet ő  
nyelven és kiforrott életfilozófiával. 
Velünk van, mellettünk, s minden-
hol a világban, a világűrben, férfias 
igazmondásra, eszmélésre, az örök 
harcra, az .értelmetlenségben az ál-
landó értelem keresésére tanítja az 
embert. Kétségbeesett átkozódásai-
ból, az emberi egzisztencia kiútta-
lanságából és látszólagos értelmet-
lenségéből a költő , a szabad prole-
tár reménye, emberbe vetett hite, 
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implicite a világ proletárjainak az 
összefogásában való hite sugárzik ki. 

Nem lamentál és sírdogál sorsa 
változatlansága miatt, ahogy ezt 
egyesek szeretnék elhitetni versei 
olvasóival:! Egyáltalában nem saj-
nálja magát, sem elvtársait, mert 
úgy véli, nincs miért. Tud és képes 
hinni az emberekben, nem úgy, mint 
azok, akik tőle a ma vagy a múlt 
apológiáját elvárják, teli szájjal a 
fogyasztói társadalom aranyborjú-
ját istenítve. 

Zákány az isten nélküli ember, a 
szabad, a saját magában hív ő  em-
ber sajátos antibibliájának a törté-
netírója. 

A Nap arcához, a fényhez, az iga- 
zi emberhez vezető  út, az Út, amely-
nek se vége, se hossza, mindenkié 
— mondja Zákány —, csak azoké 
nem, akik „fölszedik róla, az emberi 
öröklét kövét" akik az emberi-
ség könnyeit, szenvedését, halálfélel-
mét, kíváncsiságait, türelmét elad-
ják uraságért, hatalomért, jólétü-
kért, megjátszva az isten szerepét. 

Megénekelve a magától elidege-
nedett ember élettragédiáját, mely-
nek magányossága a semmibe, a cél-
talanságba vezet, Zákány a kiutat 
az emberi tisztaságban, jóságban, 
megbecsülésben, .szolidaritásban lát-
ja. 

Jóság, hol vagy? — kérdi, s mint-
egy helyzetjelentésként az emberek-
ről általában mondja: „Élünk mi 
szegények, pörlekedve, rokonságban 
sok-sok balgasággal, a sötétségben: 
közös, de dönthető  karánban, hol 
emberi, hol baromisi módon ... " 

S valóban, itt és másutt, mi em-
berek közös; de dönthető  karámban 
élünk. — a költő  hisz a jóságban, 
hisz az emberi sors és társadalom 
megváltozhatóságában, habár ez sok 
rosszhiszeműnek idejétmúlt frázis-
nak tűnik. Hogy ez lehetővé váljon, 
az embereket rá kell döbbenteni 
életmódjuk balgaságára, s ennek ér-
dekében Zákány tudatosan sokszor 
keserű, cinikus, gúnyolódó. Sokan 
rájöttek arra, hogy az emberek az 
egyik istent megdöntötték és helyet-
te másikat teremtettek, s templo-
mot emeltek neki. Ezzel kapcsolat-
ban Zákány ezt mondja: „A temp-
lomból jövet lefekszünk a kerevet-
re, búbánattal, gömbölydeden, mi-
ként a hulla — ürülünk (pezsg őnél 
és kaviárnál!), hogy angyalok le-
szünk 20010 esztendő  múlva! ... " 

Zákány költészete olyan, mint 
ökölcsapás az neg ablakába, mint az 
örök forradalom robbanása, a ke-
vély és gyáva kispolgárok hétköz-
napjaiba! Versei úgy jönnek egy sá-
ros provincia elhagyatottsagából, el-
felejtettségéb ől, egy nehezen meg-
szerzett és meg őrzött .igazságérzet--
bőt, mint a kozmosz dühe, mint mil-
lió lángmadár, mint egy pofon a 
mi önámító, hazugságon és hata-
lomsóvárgáson nevelkedett világunk 
arcára. 

Zákány nem Szabadkáról vagy 
tágabb hazájáról ír, hanem a világ-
ról, az emberi létről, mert a világ 
polgárának érzi magát. Mint Sinkó-
nál_ is, a konkrét nevek, tájak, - szo-
kások, történések megemlítése csak 
másodrendű , a valósághűséget hiva-
tott szolgálni. ó egyszerre konkrét, 
megfogható, érthet ő , de ugyanakkor 
sejtelmes, megfoghatatlan, titokza-
tos, mert a konkrétnak nála van egy 
valóság feletti értelme, pszichológi-
ája és filozófiája, amelyet versrő l 
versre, újra és újra megpróbál meg-
fogalmazni, de ugyanakkor érzi, 
hogy szavai csak próbálkozások (a 
szépség harmóniájának a próbálko-
zásai), hogy megtorpanva és csodál-
kozva megálljon az élet és a termé-
szet titkai előtt. Verseiben sikerül 
létrehoznia a valóság és a valóság-
felettiség egy egyénien ötvözött egy-
bejátszását, kontrapunktját, mely 
se nem realizmus, se nem szürrea-
lizmus. A népi ballada egyénien ér-
telmezett melódiája cseng fel ben-
nük, sokszor elégikus hangnemben, 
míg a mai világ rohanása és disszo-
nanciája a hétköznapi nyelv hasz-
nálatában, iróniában és az asszo-
náns rímek használatában jut kife-
jezésre. 

Sikerült leereszkednie az emberi 
lélek mitologikus mélységeibe, hol 
az emberiség archetípusai, szimbó-
lumai vannak (az út, a mag, a letört 
ág, a nap, a magány, az éj stb.). 
Mikrokoszmoszában a világminden-
ség, a makrokoszmosz lüktet. Figyel 
és értelmez, ahogy tud és bír, min-
den szavában ráeszmélve porszem-
nyi mivoltára az élet misztériuma 
elő tt: A szépség melódiájának létre-
hozása költeményeiben mindig egy 
becsületes, világproletári f őhajtás a 
lét csodája elő tt és harc az idealista 
miszticizmus ellen. 
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Zákány őstehetség, az életet az 
életből tanulta és sokszor többet 
tud, mint tanárai vagy kritikusai, 
kik azt könyvékből tanulták. Ezt 
nem tudják neki megbocsátani, 
mert nem lehet ő t egyszerűen beso-
rolni egyik vagy másik irányzatba. 
Hiszen se nem modern, se nem ma- 

radi 	egyéni érték, sokrétű , akár 
az élet, s ami a legrosszabb, nem 
akár tetszeni, nem akar tanácsokat 
elfogadni, alkalmazkodni, ahogy azt 
egyesek szeretnék. Eljegyezte magát 
a világ lelkiismeretével, hisz magá-
ban, az emberekben és költ ői hiva-
tásában. 

IVAN PAN ČIĆ  

A VÁLASZFALAK MÉGIS LEOMLANAK 

SAVA BABI Ć : Neuspeo pokušaj da se tarabe obore. 
StraZilovo knjiga 65. 
Srpska čitaonica i knjižnica, Irig — Novi Sad, 1978. 

Sava Babié könyvét mai magyar iro-
dalmunk kimagasló egyéniségeiről 
szóló bemutatásók, esszék, interjúk 
(vagy interjúpróbálkozások) és imp-
ressziók gyűjteménye alkotja. A Si-
kertelen kísérlet a választalak ledön-
tésére című  könyv szerzője különbö-
ző  korosztályok és irodalmi irányza-
tok 'képviselő iről szól, köztük van-
nak: Majtényi Mihály, Gál László, 
Kopeczky László, Pap József, Fehér 
Ferenc, Major Nándor, Vé.gel László, 
Fehér Kálmán, ,Domonkos István, 
Brasnyó István, Deák Ferenc, Gion 
Nándor, Tolnai Otto és Sáfrány 
Imre. 

Babié irodalmi-elméleti, történel-
. mi vagy kritikai szemléletre törek-
vő  igény nélkül tanulmányozza és 
elemzi az 'említett jugoszláviai 'ma-
gyar írók műveit és munkásságát 
és e könyvével tulajdonképpen pó-
tolja azt, ami évek óta hiányzott 
(vagy nem volt megfelel ően képvi-
selve) a nem magyar 'nyelv ű  irodal-
mi lapokban és folyóiratokban: az 
írott szón keresztül váló él ő  és köz-
vetlen kapcsolatot a magyar alko-
tókkal,, mindazt, ami egy irodalmi 
mű  kialakulását és megjelenését, va-
lamint az alkotó egzisztenciáját kí-
séri a mai dinamikus irodalmi élet-
ben. Könyve tehát, egy kicsit meg-
késve, ezt az űrt tölti ki. 

A magyar írókról nem az iroda-
lomtörténész, a kritikus szempont- 

jábál beszél, hanem az irodalom és 
a kultúra egyik kimagasló képvise-
lője szempontjából, aki — egy ne-
mes és mindenekfelett felel ősségtel-
jes feladatra vállalkozva — hozzájá-
rul a nyelvi 'akadályok leküzdéséhez, 
amelyek — akarva, nem akarva —  
a jugoszláv nemzeti irodalmak kö-
zött még mindig léteznek. Babiénak 
épp ez a szándéka kívánja meg az 
irodalmi mű  magyarázatához való 
sajátos viszonyulást és álláspontot. 
Ugyanis az említett írókról mint 
műveik fordítója, munkatársuk szól. 
Hogy ez mennyire sajátos és meny-
nyire ritkán észlelt hozzáállás, úgy 
gondoljuk, nem kell külön hangsú-
lyozni. Mindenképpen ki kell azon-
ban emelnünk azt, hogy épp e hoz- 
záállás folytán kap Babié kötete sa-
játos dimenziót, amely messze fe-
lülmúlja a könyv mindennapi tény-
közlő , érzelemkeltő , benyomásokról 
szóló, stíluselemző  és kritikai feje-
zeteit. Ezért vet ődik fel (különösen 
az utószóban) rejtve vagy • nyíltan 
egy egész sor égető  és időszerű  kér-
dés, amely biztosan minden iroda-
lomkritikust és történészt foglalkoz-
tat, akit csak egy kicsit is érdekel 
a 'fordítás, a fordítói munka, vala-
mint ,;két nyelv és azok legjobb al-
kotásai közötti hathatós kapcsolat". 

Ez a .gyűjtemény éppen akkor je-
lent meg, amikor . az irodalomkriti-
kában a figyelem érezhet ően a for- 
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dítás, a fordító státusának problé-
mái és a fordítás kritikájának kér-
dései felé fordul. Szimpoiionokat, 
tudományos és más összejövetele-
ket szerveznek, amelyek gyakran 
végleges és igen értékes válaszokat 
adnak, vagy még azt a hozzáállási 
módot is meghatározzák, hogyan 
kell fordítani Shakespeare-t, Miltont, 
Baudelaire-t ... De sikerülte ledön-
teni is köztünk levő  válaszfalat, és 
kiépíteni a körülöttünk zajló irodal-
mi életet összeköt ő  hidat? A válasz, 
amelyet Babić  könyve ad, sok vo-
natkozásban pesszimista. Valószínű-
leg nem ok nélkül. 

Az irodalmi mű  átütésének 
problémáiról beszélve, B-abi ć  lehető-
vé teszi, hogy bepillantsunk és lega-
lább részben megismerjük nemcsak 
annak az írónak az alkotóműhelyét, 
akit fordít, hanem az ő  fordítói al-
kotóműhelyét is. Az így szerzett is-
meretek minden olvasó számára ér-
tékes irodalmi tapasztalatot jelente-
nek. Annál inkább, mivel ezt a kul-
túrának olyan :közvetítője teszi, aki 
a fordítói hivatásnak különösen. 
nagy jelentőséget tulajdonít és a for-
dításhoz gondosan lát hozzá, tisz-
teletben tartja az író minden szavát 
és nem sajnálja á fáradságot, hogy 
megtalálja a legmegfelelőbb kifeje-
zést. 

E gyűjteményében bizonyos mér-
tékben a fordítás elméletéhez is 
hozzájárul. Számára a fordítás nem 
abban a pillanatban kezdődik, ami-
kor hozzákezd a munkához, hanem 
sokkal előbb, már az első  művek, 
bemutatásók és az illető  íróról szó-
ló értékelés olvasásakor. Egyes írók 
alkotói útjának és az egész irodai- 
mi életnek a figyelemmel kísérése 
fontos tényez ő , amely lehetővé teszi 
a fordító számára a helyes válasz-
tást. A következ ő  fokozatot a kivá- 

lasztott irodalmi mű  megismerése 
és az alkotás rejtett jelentésének és 
üzenetének feltárása képezi, ame-
lyet minden mű  magában hordoz, 
ha csak egy kis művészi értéke is 
van. Csak ilyen előkészület után „le- 
het újra alkotni egy más nyelven 
és az olvasó közelébe hozni a m ű-
vet a benne megmaradó és továbbra 
is ható titokkal együtt". 

A Sikertelen kísérlet a válaszfa-
lak ledöntésére arról is tanúskodik,-
hogy a fordító számára igen fontos 
körülmény az íróval való közvetlen 
kapcsolatteremtés lehet ősége, sze-
mélyiségének megismerése és min-
denekelőtt a fordításban lev ő  műről 
folytatott beszélgetés. Egy helyütt 
Babić  a Majtényi Mihállyal való ta-
lálkozásait eleveníti fel: „Elbeszél-
getni vele, legalábbis számomra, a 
könyveihez és témáihoz való vissza-
térést jelentette. Különösen a Csa-
tornához." E találkozások során 
megismerte az Élő  víz című  regény 
keletkezésének körülményeit. A köz-
vetlen kapcsolat tette lehet ővé szá-
mára, hogy beleélje magát a m űbe, 
és hogy kevesebbet vétsen a meg-
ismerés, később pedig maga a fordí-
tás, illetve — ahogy Babić  mondja —  
a mű  sajátos interpretálása során. 

Babić  könyve figyelemre méltó 
mű . Az olvasó számára, aki nem is-
meri a magyar nyelvet, és a jugo-
szlávian magyar irodalmat a m űfor-
dításdkon keresztül követi, egy sajá-
tos és nagyon érdekes, mondhat-
nánk közvetlen képet ad nemcsak 
ennek az irodalomnak kiemelked ő  
alkotóiról és műveiről, hanem bete-
kintést is nyújt egy kiváló fordító 
elfoglaltságába, dilemmáiba és ap-
ró (de jelentős) gondjaiba. Lehet, 
hogy épp ezért tanúskodik arról, 
hogy irodalmaink között bizonyos 
válaszfalak imégis leomlanak. 

MARIJA CINDORI mr. 
(SZILÁGYI Valéria fordítása) 
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AZ ÉN ELVESZTÉSE ÉS KERESÉSE 

ALEKSANDAR TIŠMA: Škola bezbožništva. 
Nolit, Beograd, 1978. 

Az istentelenség iskolája című  
könyv első  mondatát verzálial .szed-
ték — e részletet azonban nem azért 
emeltük ki, mert az irodalmi alkotás 
megértésének a nyitját képezi, ha-
nem elsősorban azért, mert szeret-
nénk rámutatni Tišma alkotói eljá-
rásának összetettségére. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az els ő  mondat 
a könyv közös nevezőjét képezi, kö-
rülötte csoportosulnak az esemé-
nyek és szerveződik a mű , illetve 
ezen alapszik a műalkotás esztétiká-
jának :a folyamatossága. A kötetet 
négy, első  pillantásra különböz ő  és 
ellentétes témájú történet alkotja, 
azonban :a tárgyi bemutatás mögött 
különösen szilárd egység rejlik, 
amely a mű  !olvasásakor pszichoana-
lízis formájában nyilvánul meg, ma-
gában hordozva a mai ember lété-
nek lényeges mozzanatait, ennek 
alapját pedig a freudizmus, az eg-
zisztencializmus és a marxizmus ké-
pezi., • 

Bevezetőként keressük ki a könyv 
közös mozzanatait, amelyek a későb-
biek során a Šnek és Az istentelen-
ség iskolája című  történetek elem-
zéséhez alapul szolgálhatnak, tekin-
tettel arra, hogy az emberi lét alap-
vető  kérdéseit egészítik ki, és a mű-
vészi alkotás !megnyer ő  példáit ké-
pezik a nyelvben oly módon, hogy 
az alkotás nagyságának megismeré-
sét egy .pillanatra sem terhelik és 
nem csorbítják az olvasás élvezetét. 

Az első  közös vonás, amely mind 
a négy történetben fellelhet ő , a há-
ború, 'amelynek Tišmánál ugyan-
olyan szerepe és jelentése van, ami-
lyen a klasszikus művészetben a 
sorsnak volt. Valamennyi történet 
második közös jellemzője a beteg-
ség, amelyet a történetek valamelyik 
hőse személyesít meg. A harmadik 
közös jellemzője a házasság, illet-
ve a család, rajta keresztül 'kifeje-
zésre jut az általános (a háború) és 
a sajátos (a betegség) egymáshoz 
való viszonyulása. E keretben talál-
juk az embert, de tekintettel arra, 
hogy e viszonyok és körülmények 
nem függnek nagymértékben magá-
tól az embertől, szükségszerűnek ta- 

lálja és így fogadja el őket. Tišma 
hősei megformálásakor — melynek 
során fontos szerepe van a kompo-
zíciónak — figyelmét nem a korlá-
tok megszüntetésére összpontosítja, 
hanem inkább arra, hogy azok ha-
tározzák meg magát az embert. 

A Šnek és Az istentelenség isko-
lája című  történeteken és a szerz ő  
érvelésén keresztül megkísérelünk 
rámutatni az esztétikum hordozói-
ra; amelyek az olvasás élménye ré-
vén a filozófiai kérdések egész so- 
rát kínálják és tárják fel. 

„Šneket a fejfájás ébresztette 
fel" — ezzel a mondattal kezd ődik 
a könyv első  története, és e mondat 
jelentésével, valamint annak átvitt 
értelmével kezdtük mi is ezt az is-
mertetőt, ezért hangsúlyozzuk mind-
járt: Tišma a fejfájást nem kezeli 
betegségként, hanem egy bels ő  me-
chanizmusnak tekinti, melynek ere-
dete van, maga a történet pedig a 
fejfájás hirtelen megszűnése és hir-
telen jelentkezése között játszódik. 
Šnek szégyenl ősen közölte szeret ő -
jével a tényt, hogy megsz űnt a fej-
fájása, és ekkor számára a fenn-
maradás láthatárán megjelenik egy 
reménysugár. A fejfájás újrajelent-
kezéséről Šnek 'hallgat, ennek a je-
lentése ellentétes az előbbivel, eltű-
nik a reménysugár, bezárul a látha-
tár, továbbra is megmarad a hábo-
rú, rádöbben, hogy minden hiába, ő  
még mmindig ugyanaz: Šnek. (Az is-
tentelenség iskolája című  történet-
ben Dulić  a felismerés aktusában 
döbben rá, hogy ő  maga az Isten.) 
Ebben a tartózkodóan félénk hang-
ban a fejfájás megsz űnésének közlé-
se képezi az els ő  impulzust, amely 
pszichikailag meghatározza Šnek fi-
zikai létét (katalepszia), mert Lji-
ljanához nem :a szerelem vonzotta, 
hanem a betegség és férjének halá-
la. A betegség folyamata, amely a 
fejfájás megszűnése után jelentke-
zett, bár azonos és ugyanolyan 
emelkedő  irányt mutat, mint Zoran 
Kalanjić  mérnök esetében, lefolyá-
sa mégsem ugyanolyan. A háttér, 
mert csak err ől és nem a betegség 
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okáról lehet szó, tartalmilag megha-
tározott: a háború, továbbá egy má-
sik ember halála — amely az elbű-
völésig' vonzza — és az a mód alkot-
ja, ahogyan saját betegségének okát 
magyarázza, nevezetesen az, hogy a 
betegség egy egészséges embert ő l 
származik a vele való testi kapcso-
lat révén. Magának a betegségnek 
mint tényállásnak Šneknél ellenté-
tes szerepe van és tettre készteti 
(pontosabban valamilyen megoldás-
ra), és a betegségnek hasonló rendel-
tetése van, mint amilyen a haláltá-
bornak a háborúban. Šnek tudato-
san fordul a betegség felé, mert ben-
ne látja az egyetlen lehet őséget, hogy 
a halálban majd valaki más legyen, 
elveszítse valódi énjét, amely terhes 
számára, és emberi módon közeled-
jen a halál felé (ha egyáltalán a ha-
lált meg lehet iközelíiteni), mert úgy 
érzi, annyi kín után erre joga van. 
Ezzel egyidejűleg azonban a beteg 
ség azzal fenyegeti, hogy id ő  elő tt el-
árulja, leleplezi és megbélyegezi. A 
háborúval és a háború átkaival va-
ló hasonlóság szemmel látható, a há-
ború alatt a náci üldözés el ől való 
Menekvés és a puszta lét kérdése 
csupán egy formaságtól, a személyi 
okmányoktól függött. De még mi-
előtt a történetből megtudnánk, ho-
gyan oldja meg Šnek a felmerülő  el-
lentmondást, Tišma rendkívül elmés 
módon megszakítja a mese fonalát 
és megismertet bennünket Šnek 
múlt j ávál. 

A mese felépítésének ez a módja 
a műalkotás számára gazdag színe-
zetet kölcsönöz. Betekintésünk és 
a • mű  által nyújtott esztétikai élmé-
nyünk azonban csak akkor lesz tel-
jes, ha rájövünk, hogy a Šnek és 
AZ istentelenség iskolája című  tör-
ténetek kiegészítik egymást, de er-
re még kés őbb visszatérünk. Meg-
tudhatjuk továbbá, hogy Šneknek 
már volt egy boldogtalan házassága, 
és hogy haláltáborban is volt a fe-
leségével együtt, innen azonban rom-
eltakarítás közben sikerült megszök-
nie. Emiatt állandóan kísérti a múlt. 
Alapvető  problémája tulajdonkép-
pen nem a betegség — ez csak elmé-
jének még egy fondorlata ahhoz, 
hogy az élet teljességét megkerülje 
-=, hanem az, hogyan tekintsen sa-
ját múltjára. A háború alatt ugyan-
ez a probléma merül fel a személyi 
iratok, a származását igazoló okmá-
nyok elveszítése formájában. A tör- 

ténet azonban még mélyebbre ha-
tol a múltba (az antiszemitizmus 
kérdéséig). Háborús időkben a prob-
léma könnyen megoldható a szemé-
lyi iratok kicserélésével (Miloje Sa-
ratić). Az átélt háborús borzalmak 
a békében .is jelen vannak és érez-
tetik hatásukat, de nem valamifé-
le bűntudat miatt: a vágy más va-
lakivé válni,- más valaki lenni .any-
nyira súlyos, hogy a személyiség el- 
veszítése szinte ,eschatologiai érté-
ket kap. Más halálában más ember 
lenni! A megoldás, amelyet Šnek a 
betegség okozta ellentmondásos fe-
szültség feloldására és az élet, de 
nem az életben maradás értelmének 
megtalálására kigondol, hasonló a 
háborúban talált megoldáshoz: Lj.i-
ljanának házasságot, formális jogi 
kapcsolatot ajánl a békésebb és em-
beribb meghalás érdekében, még mi-
előtt lelepleznék mint jövend őbeli 
nyomorékot. 

Tišma csodálatosan mutatja be 
Šnek személyiségének elveszítését a 
háborúban és békeid őben, a tetőfők 
pedig a következő : „Amikor végig-
hallgatták a házassági szerz ődés 
szakaszait és lehajoltak, hogy alá-
írják azt, Šnek karja nem akart 
engedelmeskedni: a törzsével kellett 
alátámasztania, és tolnia, hogy oda-
firkálhasson valamit, ami az ő  ne-
véhez hasonlít." Közvetlenül az 
esküvő  után az önmagára erő sza-
kolt aláíráson keresztül a betegség 
varázslatosan elhagyta, majd várat-
lanul ismét visszatért a fejfájása, 
figyelmeztetve, hogy még mindig 
ugyanaz az -ember, Šnek. Ekkor 
eszébe jutott els ő , hűtlen felesége, 
Henrietta, és életében el őször meg-
érezte, hogy vele testvéri egységben 
van. „Lefekült, betakaródzott és ke-
resztbe fonta a karját, hogy ébren 
várja meg a felkelést ebben az ide-
gen lakásban az idegen osszonnyal." 
Aki mégis az övé! 

Van-e kiút? — merült fel a kér-
dés. Vagy pedig Šnek „öntudatlanul 
tudatára." ébredt annak, hogy az élet-
ben nem lehet megkerülni a lét tra-
gikus jegyeit? E könyv fontos kérdé-
seket vet fel, amelyek az ember 
szabadságának és létének intim, te-
hát a legszubjektívebb gondolatai-
val kapcsolatos elméleti kérdések 
mélyéig hatolnak. 

Tišma nem a polgári nézet nagyí-
tójával szemléli az embert, a pénz-
és árucsererendszeren keresztül, 
megszünteti a dólgok és tárgyak fe- 
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tisizáló hatalmát, és az emberre úgy 
tekint, mint aki folyvást szükségét 
érzi annak, hogy alkalmazkodjon 
valahogyan. Az embert szenved ő  ál-
lapotban levőnek tekinti, igaz azon-
ban, hogy a szenvedés nem mindig 
az emberiesség hordozója, de épp 
ebben rejlik e könyv humanista tar-
talma. A kiúttalanság kérdése a tel-
jesség iránti érzék elvesztésének kö-
vetkezménye, ami, hadd jegyezzük 
meg, e század egyik jellemz ője. . Az 
embert korlátok veszik körül (az. em-
ber korlátok nélkül nem emberi 
lény, mert szabadság nem létezik 
önmagában és önmagáért, az igazi 
és valódi szabadság érzése csak va-
vamilyen korlátok között létezhet), 
szüksége van rájuk, ha meg is sza-
badul tőlük, nem szabadulhat meg 
úgy, hogy mindenki számára meg-
szűnjenek létezni, de ugyanakkor 
képes hozzájuk alkalmazkodni és le-
győzni őket. A másik történetben Mi-
loš Ostojin forradalmi módon viszo-
nyul e kérdéshez, míg Šnek a meg-
szűnésre törekszik, de csak saját 
megszűnésére. Ebb ől ered elveszett-
sége és magánya. 

Az istentelenség iskolája című  
történet az előbbinek ellentéte. Az 
első  történetben Šnek mindenáron 
személyiségének elvesztésére törek-
szik és végül arra a felismerésre jut, 
hogy ez nem sikerült neki. Duli ć  
alakja ugyanilyen tartalmi határok 
között adott: a háború, fia, Ježan 
betegsége és a család; ő  is kétség-
beesetten keresi önmagát, csúszva-
mászva mások előtt, miközben elve-
szíti az emberiesség minden jelleg-
zetességét, úgyhogy a cél és az esz-
köz egy undorító melaszba olvad ösz-
sze. Dulić  Ostojin halálán keresztül  

éli át az őt akadályozó korlátok 
megszűnését. Dulićnak, Šnekkel el-
lentétben, sikerül megszabádulnia 
ezektől a korlátoktól, mert a szabad-
ság az értelem szférájából átlép a 
jelentés — a logika szférájába, az 
erkölcs gondolata cselekedetével 
kapcsolatban nála csak egy pilla-
natra lobban fel, de nem áll sem-
milyen kapcsolatban tettével, . go-
nosztettével, csak beteg fia, Ježan 
sorsa miatti félelme váltja ki benne. 
A. felismerés aktusa (Šnek :a felis-
merésig jut el, Duli ć  pedig a felis-
merésen keresztül) egzaltáltan jut-
tatja el az újabb felismerésig, hogy 
nincs isten, hanem az ő  maga — Du-
lić ! Ez nem frázis,. hanem lényeg-
bevágóan fontos Dulić  alakjának 
jobb megismeréséhez, ő  az, aki sor-
sokról dönt. Cselekedeteinek és gon-
dolatainak szennyességén keresztül 
eljutott saját üledékéig, megtalálta 
önmagát, sikerült -megszüntetnie' á 
korlátokat, amelyekről sajnos so-
hasem tudta, hogy gátolják, s őt azt 
hitte, lehetővé kell tenniük számára, 
hogy ő  — É5 legyen! Duli ć  nem érzi 
magát elveszettnek, mint Šnek, 
mert ő  a látszólagos önbizalomban 
nem is létezik. „És egyben küldjék 
el a kabátját; megparancsolhatja ezt 
nekik, bármit megparancsolhat és 
ők mindenben rá kell hogy hallgas-
sanak" — gondolja a maga isteni 
trónján. 

Végezetül mondjuk el: Tišma 
jelentős művet alkotott, olyát;. 
amelyben a többrétűség és az össze; 
tettség jegyszerűséggé olvadnak egy-
be, mint minden nagy műalkotás-
ban. A felületes olvasó számára azon-
ban ezek az értékek könnyen bele-
veszhetnek magába a tartalomba. 

VOJISLAV SEKELJ 
(SZILÁGYI Valéria fordítása) 

MEGÚJÍTHATÓ VALÓSÁG 

MIŠKO KRANJEC: A Mura hullámain. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

A jelenkor embere lemérhetetlen tá-
volságra esett az Édenkertt ől, ahol 
már lakkor is függőségi viszonyban 
volt a léttel. A kígyóbőrbe bújt csá- 

bítás trükkje sikerült, az alma hi-
ányzó kis darabkája meghatározta 
az ember további életmenetét. 
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Miško Kranjec, a szlovén iroda-
lom élő  klasszikusa A. Mura hullá-
main című  kötetének himnikus el-
beszéléseiben hamisíthatatlan embe-
ri vágyakról, feltételes világi romlat-
lanságról, részben idillikus világról 
meséi. A 'kígyó egy percre sem tágít 
az ember melf::ől, a kíváncsiság nagy 
uralmat élvez a józan ész felett. 

Az első  elbeszélés Geder-párja a 
zárt itanyavilág önkéntes foglya, az 
emberi magányosság hű  példája. A 
magány együtt nő  az évekkel. A vá-
rakozás egy remélt ünnepnap -= a 
messzi idegenbe szakadt leányuk ha-
zatérése. A nagyvilág rezgései egy 
kis nyíláson átszivárognak, sejtel-
mesen, minden konkrétum nélkül. 
Az eszközök — a magány hígítására 
—az elviselhetőség naturális kellé-
kei: a visszajáró gerlepár szelídsége, 
Draš az országút gyermeke, egy id ő-
re kék foltot fest a tanya fölött el-
terülő  égboltozatra. A hírt hozó le-
vél leányukról — a soha be nem 
következő  ünnepnap végleges doku-
mentuma. Az évszakonként újuló 
természet kirívó momentumként 
húzza alá az ember egyre közeled ő  
-elmúlását. 

Kranjec azonban tovább mesél. 
A molnárlegény csapodársága balla-
disztikus fordulattal zárul, a Mura 
hullámai a megesett leány titkát  

örökre elnyelik. A fonál gombolyo-
dik. A nagy kíváncsiság, a nagy áb-
ránd — a hegyről a völgybe való 
lejutás, a vándorlás az ismeretlen, 
hamis illúzióval teli világba; mágne-
ses vonzás, egy újabb sérülési lehe-
tőség, az ember felfedezési kísérle-
tei egyre nagyobb kiszolgáltatottsá-
got eredményeznek. A gerlék búgá-
sa, a malom mormolása, az acél 
pengése, a boglyakemence duruzsó-
lása. a kis patak csörgedezése, a 
fű  percegése, az álmatag legel ők zöl-
dellése, a nagymama halk mesélése 
a mai ember kő  és beton közé éke-
lődött álomvilága, • hajdani boldog-
ságunk elszarusodott, eltemetett, de 
megújítható valósága. . 

A. mesének nincs vége. Kranjec 
mindig talál mentsvárat, apró örö-
möket. A szegénység ajándéka a sze-
retet. A javakért való versengés ki-
kezdte az emberi jóságot, de a b ő  
tartalékból vetésre is jut és minden 
tavasz új magot érlel.. 

Ez a novellás kötet nagyon mély 
igazságokat hirdet, a népdalok, nép-
baldadák eredetiségére, a bartóki—
kodályi „tiszta forrásra" emlékeztet. 

Az íz, az írói világ egy-egy fordí-
tással még tökéletesebb lehet. Gál-
los Orsolya, Jaksity György, Szilá-
gyi Károly koprodukciója a fordítás 
„leg"-je. 

BARANOVSZKY EDIT 

•  

GYERMEKKORUNK ÉLŐ  EMLÉKEI 

VLADIMIR STEVANOV: Ku ća. 
Osvit, Subotica, 1979. 

Vladimi.r Stevanov Ku ća (Ház) cí-
mű, három részből álló, összesen 
huszonöt verset tartalmazó füzéré-
ben gyermekkorának — és vala-
mennyiünk gyermekkorának — em-
lékeit eleveníti fel az egykor olyan 
jelentős, de már javarészt örökre 
elvesztett kedves tárgyak és lények, 
régi szokások felidézésével, s egyben' 
költői módon rámutat az otthonnak 

mindannyiunk otthonának— sors 
'döntő . szerepére életünkben:. „Ott- 

honunk közelebb van célunkhoz, 
mint mi magunk" — mondja az els ő , 
címadó rész, a Ház mottója. 

Az első  rész verseiben a költ ő  az 
otthon hangulatát idézi. A ház fala-
in a fehér szín a tisztaságot, a békét 
és biztonságot jelképezi a kint ural-
kodó éj és a házba betörő  árnyak 
sötétjével szemben. Csend és áhítat 
tölti be az ilyen otthont, s ezt a 
megnyugvást árasztó hangulatot 
őriznünk kell: 
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„Még a- meghittség szavait is 
az asztalnál, az ágyban, 
talán álmunkban 

suttogva mondjuk. 

Hogy meg ne sértse a hang 
a régóta őrzött 

házi csendet.” 

(A meghittség szavai) 

Tárgyak a címe a második rész 
nek.. Ezek azok a tárgyak, amelye-
ket a költő  emlékezetében őriz; s 
amelyekből képzeletben •újra felépí-
ti örökre eltűnt gyermekkora ottho-
nát. Ezek a tárgyak: a Fogas; a Tü-
kör, az Ágy, a Sz őnyeg, a Szekrény, 
környezetünk szerves, életünkkel 
összefonódott részei. Titkos tartal-
mat, „ősi jelet" hordoznak maguk. 
ban, amely sorsunkat irányítja és 
amelyről magunkra ismerhetünk, hi-
szen mi magunk nyomtuk rájuk sor-
sunk bélyegét. Ennek a résznek u-
tolsó verse jelképesen szól az elszállt 
időről, az elenyészett. tárgyakról, 
amelyeknek csak az emléke, „árnyé-
ka" marad meg, amely azonban 
megmásíthatatlanul a miénk: 

„Ha megnőnek az árnyak 
és éj fojtja a lélegzetünk, 

a tárgyakat valahová elvisszük, 
elrejtjük, vagy valakit 
megörvendeztetünk velük. 

De az árnyékuk az 
megmarad nekünk." 

(Ha megnőnek az árnyak) 

Az utolsó rész címe: A betér ő . 
Ezekben a versekben a szerz ő  újra 
a fény felé fordul, ezúttal. a kívülr ő l 
jövő  fény, a napfény felé. Erre utal 
a mottóban és :a versekben is több-
ször felbukkanó „napraforgó" motí-
vum: „Napraforgókat ültešsünk. ma-
gunkba fáradatlanul." S míg az elf ő-
ző  két rész versei a Házról és a 
Tárgyakról mint a ház lakójának 
világáról szóltak, ez a harmadik 
rész a betérővel kapcsolatosan írja 
le a környezetet, s az ünnepi hangu-
latú házat.varázsolja elénk: Vendég 
érkezéséről, asztalt díszítő  Virágról, 
majd eltávozó Barátainkról, Kedve-
seinkrő l szól átszellemülten. Ezeket 
a költeményeket már a félelem és az 
aggodalom is belengi, a Ház mele-
gének megőrzéséért és a távozók 
sorsáért, akik az ismeretlen felé in-
dulnak és talán soha vissza sem tér-
nek, de akik továbbra is élnek álma-
inkban. Ha pedig mi magunk hagy-
juk el. a házat, gyermekkori emlé-
keinket és álmainkat, azt azért tesz-
szük, hogy „új világosság" keresé-
sére menjünk. 

Vladimir Stevanov költői emlék-
rögzítése azzal a napjainkban elter-
jedtszellemtörténeti áramlattal ro-
kon, amely mind nagyobb érdeklő-
déssel fordul eltünedez ő  tárgyaink, 
kihaló szokásaink felé. S míg ez a 
törekvés az etnográfusok részér ől 
a tájmúzeumokat, a folkloristák ál-
tal a népdal és népmesegyűjtemé-
nyeket hozza létre, Vl•adi.mir Steva-
novnál az egyes ember életéhez f ű-
ződő , korai emlékképeknek és han-
gulatoknak verses tárházát eredmé-
nyezte. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

AVANTGARDE ÉS HAGYOMÁNY 

SZILÁGYI DOMOKOS: Kényszerleszállás. Összegyűjtött versek. 
A..bevezető  tanulmányt írta: Kántor Lajos 
Kriterion, Bukarest, 1978.. 

A . „klasszikus" avantgarde: a fiatal 
Eluard, Majakovszkij, Becher és 
Kassák jövőbe sugárzó derűje fény-
lett Szilágyi Domokos els ő  verseiben. 

S a „klasszikus" avantgarde techni-
kai érdeklődése, gépi csodáktól ere-
dő  ámulata is feltetszett, els ősor-
ban a repülés öröme, az a lelkesít ő  
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élmény, hogy a gépi civilizáció vég-
re megszünteti a távolságot nemze-
tek, kultúrák és emberek között. A 
repülőgép Szilágyinál valóban a jö-
vőbe teljesedő  Civilizáció büszke jel-
képe lett. Az avantgarde 'nyugtalan-
sága (nemcsak a szabad forma, a 
vakmerő  szóképek, hanem minde-
nekelőtt az lázas és nyugtalan köl-
tői ,érdeklődés, vállalkozó kedv, szen-
vedély, amely a látásmódot és a ma-
gatartást határozta meg) mer őben 
új jelenség volt a romániai magyar 
költészetben a hatvanas évek elején. 
Az avantgarde nak azonban voltak 
hagyományai: a húszas évek költé-
szete, Bartalis .János 'lázas természet-
kultusza, Szentimrei Jen ő  szociális 
nyugtallansága, a fiatal Szemlér Fe-
renc nagyvárosi expresszionizmusa 
és a fiatal Méliusz József lázadó len-
dülete alapozta meg ezeket a ha-
gyományokat. Évtizedek távlatából 
az ő  türelmetlen jövővárásuk és in-
dulatos lázadásuk kelt új életre Szi-
lrügyi, Pásk_ándi és Lászlóffy versei-
ben. 

A jövőt birtokolni vágyó szenve-
dély azonban csupán 'ellentmondá-
sos érzés lehetett. A tragikus élmé-
nyek újra meg újra beárnyékolták 
az ódákat és himnuszokat. És Szi-
lágyi Domokos költészetébe mindin-
kább korunk alapvető  élménye s en-
nek nyomán korszerűbb poretikája 
hatolt: a küzdelmes szintézis igénye, 
amely egymásnak feszül ő  erőkből 
próbál rendet teremteni. Az a művé-
szi igény és az a poétika, amelyet 
Bartók Béla neve jelez. Bartók a 
magyar költészet egész újabb rend-
jére hatott, Juhász Ferenct ől és 
Nagy Lászlótól Ágh Istvánig és Szi-
lágyi Domokosig. A kolozsvári költ ő  
is felismerte, hogy a ma élő  ember 
más viszonyban van a világgal, mint 
a „klasszikus" avantgarde költ ője 
volt fél évszázaddal korábban, ideg-
tépő  tapasztalatok előtt. Hogy ez a 
viszony kényszerűen ellentmondáso-
sabb, feszültebb, nyugtalanabb; ma-
gába foglalja a gyász, a fájdalom, 
a csalódás, a kételkedés, a szoron-
gás mozzanatait. (o is Bartókban lát-
ta ennek az új művészi magatartás-
nak és poétikának a mesterét. „Fá-
ból faragott fájdalom, I k őbe kala-
pált gyűlölet, I allegro-barbaro-jelen, 

polifón álom, ó, jövő , I rezdülj vé-
gig, I a magismerést ől a fölismeré-
sig, , a céltudatos húrokon" -- írta 
— Bartók Amerikában című  versé-
ben. Egyszersmind a küzdelem eti- 

kája, a nyugtalanságokból épült nyu-
galom mellett tett hitet: „Keserves 
és hosszú az út a létt ől a megisme-
résig, a ,megismeréstől ,a felismeré-
sig. A megismerés üdvözít ő  -módja 
nem a megfogalmazás, hanem a te-
remtés. IA fölismerésé a küzdelem. 
így születik a nyugalom.: nyugtalan-
ságokegyensúlya." 

A. nyugtalanságok egyensúlyának 
elvére épült költ ői magatartás és 
poétikatermészetes módon teljese-
dett ki abban a közérzetben, lelki-
állapotban, amelyet Szilágyi Domo-
kos láznak nevezett. A korlátózott, 
meg nem ismételhető  emberi élet-
ből egyetlen szenvedélyes küzdelem 
lesz; küzdelem, {amely a létezés 'sz űk-
re szabott 'korlátait szeretné szét-
feszíteni. „Bepörölni a létet az elmú-
lásért" — mondta a költ ő  mintegy 
munkaterv gyanánt. E perlekedő , 
küzdő  és lázadó vállalkozás öltött 
alakot szimfonikus költeményeiben; 
először az Emeletek avagy a láz en-
ciklopédiájában, majd a Haláltánc-
-szvitben, a Kényszerleszállásban, a 
Napfordulóban, a Hogyan írjunk 
versetben, az Ez a nyárban. Az er-
délyi !költő  valóban a küzdelmes-lá-
zas állapot „enciklopédiáját" alkot-
ta meg bennük: sorra vette a mo-
dern ember érzéseit és félelmeit, a 
köznapok 'kényszerű  rendjéből ki-
törni próbáló küzdelem változatait 
és lehetőségeit. E szimfóniák: kísér-
letek. a lázas állapot változataival. 
Szilágyi önmagán végezte a kísérle-
teket, Szabó Lőrinc-i bátorsággal és 
könyörtelenséggel figyelte, elemezte 
és ábrázolta belső  lázait. „ ... egyet-
len tudományom: az élveboncolás" 
— jelölte meg munkásságának ve-
zérlő  elvét: a feltétlen őszinteség 
magyarázatát. A „megismerés" és a 
„felismerés" csonttör ő  küzdelmei-
ben nem ismert pihen őt, egyezke-
dést. Mindent a végs ő  következmé-
nyekig akart végiggondolni, a felis-
mert igazsághoz és úthoz a végs őkig 
ragaszkodott. 

Igazsága csorbíthatatlan volt, 
képzelete, amely felismeréseit öltöz-
tette, szertelen. Bátran, s őt vakme-
rően élt a rögtönzött logika, a nyel-
vi. ötlet, a váratlan kifejezés eszkö-
zeivel. Tehette, hiszen tudós módon, 
mondhatnók babitsi vagy elioti tu-
datossággal ismerte a söltészet s a 
nyelv titkait, lehetőségeit, fortélyait. 
Kevés „avantgarde költ ő" ismerte 
úgy a magyar költői örökséget, mint 
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ő . Ezért lehetett hiteles kísérletez ő  
szenvedélye is: szójátékai, nyelvi öt-
lletei, barakkos formái mögött Ott 
állt a klassztikosokon: Balassin, Cso-
konain, Arányon, József Attilán, We-
öres Sándoron iskolázott költ ői ta-
pasztalat aranyfedezete. Hagyomány 
és kísérletezés szerves egységére is 
Bartók adott példát, s általában a 
modern zene egy szintézist keres ő  
irányzata. (Szilágyi Domokos világá-
ban, mint egy nyilatkozatában ki-
fejtette, általában meghatározó sze-
repe volt a zenének: kivált a pre-
kilasszikusoknak és a moderneknek.) 
Hogy Németh László álma: a „bar-
tókui szintézis" a magyar költészet-
ben is megvalósult, abban az erdélyi 

költőnek is van szerepe. A szürrea-
listák látomásain és az expresszio-
nisták lendületén nevelkedett versei-
be természetes költ ői gesztussal 
szőtte bele az ősi bájolókat, ráolva-
sásokat, népi imádságokat, •a boszor-
kányperekre, Bornemisza Péter .„ör-
dögi kísérteteire", bujdosónótákra 
utaló iszövegeket. „Régi magyarság" 
és modern költői kísérletezés termé-
szetes egységét tudta kialakítani. 
Úgy kalandozott • a világlíra frissen 
hódított tartományaiban, hogy meg-
őrizte mindazt, amit a régi és népi 
magyar hagyomány örökített nyelv-
ben, kifejezésben, hangoltságban a 
jelen költő ire. 

POMOGÁT S BÉLA 
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MEGJELENT 
AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 15. KÖTETE 

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 főként 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 előtt hangzik el és el őadása önálló 
egyéniséget kíván: mindig is kevesebb volt a jó mesemondó, 
mint a kiváló nótafa vagy balladaénekes. 

Beszédes Valéria szajáni népmesegyűjteménye 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, tetszet ős 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 
AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 16. KÖTETE 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTÚR 

A 
repülő  Vucsidol 

(regény) 

A század eleji Szabadka életének nagy szenzációja 
volt az az esemény, amelyr ő l ez a regény szól. Városunk 
fia, Szárits János 1910-ben maga készítette repül őn föl-
szállt. A repülés akkori fázisában ez, ha úttör őnek nem 
is, de nagy teljesítménynek számított. Szabadka becsvá-
gya, hogy országos hírre jusson  —  kétes értékű  szenzációi 
után -- e repülés révén megvalósulni látszott. Az esemény 
fölkavarta a közvéleményt, a város vezet ő it, s természe-
tesen az itt él ő  írókat is élénken foglalkoztatta. 

Még az előkészületek idején, 1906-ban tett közzé er-
rő l az ügyrő l a Bácskai Hírlap egy folytatásos regényt. A 
téma érdekessége mellett külön furcsasága volt e publi-
kációnak, hogy három szerz ő : Csáth Géza, Havas Emil 
és Munk Artúr jegyezte vezetéknevének kezd őbetűjével. 
Időbe telt, míg -- több kutató egymást segít ő  munkája 
révén  —  a torzóban maradt regény teljes szövege el őke-
rült, s fény derült a szerzők kilétére is. 

E kötetben tehát ezt a regényt veheti kézbe az olvasó. 
Figyelmét bizonyára honorálni fogja. Szerepl ői a kor is-
mert alakjai, s .a történet annyira eleven és fordulatos, 
hogy a mai olvasó figyelmét is leköti. De túl az olvasmá-
nyosságon, szerz őire, irodalmunk elő történetére nézve is 
tanulságos mű . Kivált a szemlélet miatt, amellyel a város 
fiatal írójelöltjei a provincializmusból való kitörés sza-
badkai erőfeszítéseit, saját közegüket nézték. 

A 76 oldalas, nagy formátú, Oláh Sándor rajzaival 
illusztrált és Dér Zoltán utószavával megjelent posztumus 
regény el őfizetési ára 40, bolti ára pedig 50 dinár. Meg-
rendelhető  a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 
Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Fo-
rum szabadkai könyvesboltjában (Boris Kidri č  u. 8.) vá-
sárolható meg. 


