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A MATICA SRPSKA JUBILEUMA.  
December 9-e és 11-e között Újvidé-
!ken háromnapos ünnepségen emlékeztek 
meg a jugosžl.áviа i szerbség első  és  
máig l.egjelentő.sebb műv:előd.ésd ,intéz-
ménye, a Matica srpska fennállásának 
150. évfordulójáról. Ünnepi díszülés, 
köztársasági elnökünk kitüntetésének 
átadása, szoboravatás, könyv- és fest-
mény!kiállítás é .s tudományos tanácsko-
zás képezte a jubileumi ünnepséget. 

Az évforduló .alkalmából az újvi-
déki Dnevnik és a belgrádi Politika  
gazdagon illusztrált, terjedelmes mel-
lékletben foglaDkoz+ílk e jelent ős intéz-
mény művelődéstörténeti munikásságá-
val és sokrétű  tevélkenységével. Bemu-
tatják a Markának Vajdaság mindmáig  
legfelszereltebb könyvtárát, gazdag  
kepzamuveszeti gyujtamenyet es kiado-
vállalatát. Ez utóbbinak válóiban régi  
hagyománya van, hiszen a !kiadótevé-
kenység még a Matica megalapítása 
előtti időikbe vezethet6 vissza, ponto-
sabban 1825-re, amikor Pesten — egy  
évvel az intézmény megalapítása el ő tt  
— megjelent Európa máig legöregebb  
folyóirata a Letopis. A terjedelmes  
infarmáoidkrészletesen szálnak a Ma-
tica alaptevélkenységeiről, amelyek ma  
öt tudományos szakcsoportban folynalk: 
az irodalmi-nyelvészeti, a társadalom-
tudományi (és történelmi), a természet-
tudományi, a Ikópzőművés гΡeti és a kéz-
iratosztályban. A mintegy 400 tudo-
mányos munkatárs eredményeit több 
ezer könyv, tanulmány és beszámoló 
őrzi. E szakosztályok arnunkájánák kö-
szönve olyan jelentős projefktumok is 
elkészültek már, mint A Szerbhorvát  
Irodalmi Nyelv Szótára vagy például a 

Jugoszláv Írók Lexikona. A kiadбte-
vékenységet mindig fő  feladatának te-
kintette a Matica: már Pesti éveiben is  

35 kötetet adott ki, nem is beszélve  
arról, hogy az 1864-es Ú,jvi ~dékre köl-
tösfködés utáni időszakban 1914-ig még  
200 kötet jelent meg, a két háború kö-
zötti időszakban 60, 1946-tól napjain-
kig ;pedig majd 1500. 

Végezeti~l idézzülk Mladen Leskovac 
akadémiku ~snak, a Matica srpska el-
nökánelk ünnepi bevezetőjéből azt a 
részt, amely az indulásra vonatkozik: 

— Már 1823-bon az újvidéki gim-
názium egy fiatal és rendkívül :tehet-
séges tanára, Georgije Magaraievié el-
képzelte, hogy folyóiratot indít, amely  
elsősorban az irodalom felé fordul, de  
mu гvkatársi körével sokoldalúan tájé-
koztat más ikérdéselkr ől is. Ne feled-
jük: ez az id őszak,amiikor Nyugat-
Európa Fis kezd érdeikl ődn-i a szerbek  
iránt. Magaraševié tehat be szeretett  

volna .bennünket is kapcsolni gondol-
Коdásuтvknaik a Nyugat-Európából ér-
kező  új és biztató áramlatában ... Fo-
1уб iratát csak 1824-eben nyomtathatta,  
és 1825 elején jelent meg. Serpske lje-
topisinek nevezte el. A megjelenés után  
válságba is jutott: az előfizetők hiá-
nya és a veszteségek miatt újvidéki  
kiadója azonnal felmondta az együtt-
működésx. Úgy tűnt ,  kénytelen lesz  
felhagyni Tervével. Minden jel arra  
utal, hogy a szerbség még nem ért  
meg arra, hogy együtt haladjon az új  
kor ikövetelményeive'l.  

A szemük elárt lejátszódó magyar  
példa másmilyen volt. A magyarok,  
akiknek helyzete Ausztriában egy csöp-
pet sem volt kedvező, már régen a  
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nyelv és az irodalom szorongatott hely-
zetér&1 beszélroe ~k. 1825. november 4-én 
,gróf Széchenyi, a legtehet ősebb magyar 
mágnások egyike, a parlamentben kije-
lentette: egyévi jövedelmét, ,mintegy 
60 000 forintot adamányaz a Magyar  
Tudományos Társaság megalapításá-
ra ... РІс1.jа  ragályszerűen terjedt, é:s  
november 11-én m~inaegy 500 000 fa- 
rintból megalapítatták a Magyar Tu-
dományos Alcadknлiát.  

És most figye'ljülk e két d.áaumot: a  

magyarok hazafi,amk adományaiból  
1825. november 11-én megalapították  

akadémiájwkat, s aing telt e1 három hó-
nap, a pesti szerb kere~kecl& чnár létre 
is hozták a Ma.tic.a :srpskát .. . 

A JUGOSZLÁV fRбSZÚVETSÉG 
KС ZGYŰLÉSE. A Jugoszláv Írószö-
vetség december 10-én és 11-én Zág-
rábban megtartott közgywlésén ,a nem-
zetdk és nemzetiségtik, a 'köztársaságok 
és itaг tоm Пyоk iradalmanalk kapcsola-
tairól ,tanácskoztalk. A Jwgoszláv Író-
szövetség akcióprogramja kötelezi a  
Szövetséget az rod,aim ~i alkotóanun гka  
értékeléséről és he'lyzeréról :szóló ön-
igazgatási megegyezés tiszteletben tar-
tására, a legf&bb feladat pedig a köz-
társaságtik és tartam.ányok közötui szo-
rosabb és szerteágazóbb együ'ttm űг Ρködés  
a nemzetek és ,nemzetiség.ek irodal.má-
nak rendszeres fordítása és kiadása te-
rén.  

A kétnapos tanácskozáson elhang-
zott vitaindító, a ibPszámolók és fel-
szólalásdk alapján a közgyulés részt-
vevői javasolják a Jugoszláv Írószö-
vetségnek a köverokez&ket: 

„Felhasználva azt a teret, amelyet a 
társult mwavkáró'1 szóló törvény kínál, 
még hatásosabb :módszert kell találni 
ahhoz, hogy a társult munka vezér-
elvei megtalálják helyüket az irodalmi 
alkotómwnka és a kiadóházak minden-
napi gy.a&orlatában. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy a könyv helyzetét össz-
hangba ,kell hozni az általános társa- 

dalapi, politikai és gazdasági kritériu-
mokka.1. Más szóval: az alkotást és a 
kivitelezést, továbbá az értékesítés fo-
lyamatát egy kerek egésszé kell tenni, 
igy, hogy az kifejezze a Jugoszlá-
viában élő  népek és nemzetiségek közös 
művelődési érdekeit. 

Ennek értelmében a Jugoszlav Író-
szövetség Iközgywlése ,kötelezi az Elnök-
séget, hogy a jöv&ben a következ ők 
megvalósítására ,törekedjen: 

Hozzák meg a megfelel ő  önigaz-
gatási ,megegye,zésdket, lletve megálla-
podásdkat azzal a céllal, hagy minden 
köztársaságban és tartományban rend-
szeresen jelenjenek meg a arás köztár-
saságokban, illetve tartamánydkban 
születő  művek. 

Fordítókat kell képezni iskolázta-
tás útján. A ,fordítóképzésr ől szóló ön-
igazgatási ,megegyezésekben el ő  kell irá-
nyomrni, hogy az egyetemek bölcsés.zet-
tudománуi és filológiai karain a far-
dítást tanuló hallgaaákat ösztöndíjban 
részesítsék.  

Az 	,irodalomtanítás 	tantervét 
(összhangban az iskolareformmal) kri 
tikai elemzés alá kell helyezni. Nem  
szabad szem elő l ayévesztsni: hazánk  
népeinek és nemzetiségeinek irodalma  
i; helyet kell, hogy kapjon a tanterv-
ben.  

A Jugoszláv Írószövetség alakít-
son szakbizottságot, amely a köztár-
sasági és tartományi oktatásügyi eit-
kárságoknak kötelez őolvasmány-jegyzé-
ket k.észitene minden dktatási szinten.  

A sömegtájérkozt,atási ,eszközökben  
(a sajtóban, a rádióban és a televí-
ziób.an), de különösen a sziépirodalmi 
és kultudi'is jellegű  Ikiadványakban he-
lyet kell biztosítani köztársaságaink és  
tartományadn,k 'irodalmának. A kritikai  
bemutatáshoz kell ragaszkodni.  

A könyvtárakat is fel kell készí
teni e tamácskozás határozatainak meg- 
valósításárra. E célból a meglev ő  
könyvállományt rendszeresen kell b ő - 
víteni a arás köztársaságokban és tar- 
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tományokban anegjelenő  irodalmi abko-
tásaklkal.  

Minden köztársaságban és tarto-
mányban olyan könyvkeresk еdéseket  
kell létesíteni, amelytik feladata a fo-
lyóiratdk terjesztése.  

Az irodalmi jellegű  rendezvények  
mwsarát olyan émtedeunben kellene tar-
talmilag igazdagítani, hogy azok minél  
hatékonyabban járuljanak hozzá a köz-
társaságok és tartományok közötti iro-
dalmi együttműlködéšhez.  

A köztársaságok és tartományok  
közötti 	irodalmi 	együttműködésrő l  
szóló vezérelveket ,következetesen ke11  

megvalósítani aktkor is, ha irodalmunk  

külföldön történő  bemutatásáról van  
szó, mindenekelőtt akkor, ha a kiván-
dorlortaknak, az ,ideiglenesen külföldön  
munikát vállaló dolgozóknak, a kivlföl-
dön műlködő  gugoszl.áv irodalmi és  
nyelvi tanszékek hallgaitóinak mutatják  
be.  

Az itt vázalt terv megvalósitása ér-
dekében a Jugoszláv Írószövetség  
együtt fog mwködn.i az illetéikes tár-
sadalmi szervezetelklkel, és azok széles  

körű  támogatását kéri."  

A MAGYAR ÉS A JUGOSZLA-
VIAI MAGYAR IRODALOMTÖR-
TÉNET SZERBHORVÁTUL. Közvet-
lenül decemberi ünnepsége előtt a -Ma-
rica srpska több nagy .jelent ő ségű , kapi-
tálisnak is mondható m űvet jelentetett  
meg, amelyeik közül Ikettб  számunitra  
is ,igen fontos. Minden bizonnyal m ű -
velődéstörténeti esemény, hogy Jugo-
szláviában először jelent meg szerbhor-
vátul a magyar és — külön :kötetben  
és egymástól függetlenül — a jugoszlá-
viai magyar irodalomtörténet.  

Az Istorija ma đarske književnosti (a  
Matica srpska és a Farum közös ki-
adása) Bán Lmre, Barta János és Czine  
Mihály munkája. A szenthorvát olva-
sóközönség elé Sava Babié fordításában  
került. A magyarországi szerz ői hár- 

mos felkérésre írta a könyvet, jelent ő-
ségét pedig elsősorban abban ke11 ke-
resni, hogy egészéчben ad árnekintést egy  
iradalam ~rбl, amivel tulajdonképpen el-
igazítja az alvasбt, és megikönnyiti tá-
jékozбdását. A könyv függelékként hib-
liográfiát közöl a szerbharvat nyelv-
területen megjelent magyarirodalmi  
alkotásokról, melynek tanúbizonysága  
szerint eddig mintegy kétszáz magyar  
könyv összesen 322 kiadásban jelent  
meg. Marija Čuréié bibliográfiája sze- 
rint Jugoszláviá.ban a legtöbbet fordí
tott magyar író Jókai dvIór, akinek 27  
műve 34 kiadást ért meg, majd Lu-
kács Gyöngy kövstlkezik 18 könyvével.  

A legnagyobb közönségsikere minden  

kétséget kizáróan Zilahy Lajosnak van,  
hiszen 10 lefordított regénye nem keve-
sebb, mint 97 kiadást ért meg eddig.  
Csak a Halálos tavasz és A lélek ki-
alszik c. regé,nyénelt 15-15 kiadása  
volt. Petőfi versei 12, Adyé 5, Arany  
Jánosé 4 kötetben jelentek meg.  

Az Istorija madarske književnosti,  
mint azt bevezetőjében álvassu'k, „jó  
útmutatбul szolgál majd, és tovább ser-
keneti a magyar irodalom megis гmsrését  
ér befogadását".  

Ugyancsak a közelmúlnban hagyta e1  
a nyomdát Boni Imre Književnost ju-
goslovenskih Madara c. könyve. A cím  
kissé .megtévesztő, hiszen Biri Imrének  
az 1968-tan megjelent irodalomtörténe-
tére utal, holott valójában az 1975-ben  
kiadott Irodalmunk évszázadai c. al-
katásról van szó. Bori ebben a jugo-
szláviai magyar irodalmat szintetizáld  
alkatásóban a jugoszláviai magyar iro-
dalom el&töroénetét vázolja, bemutat•  
ja első  emlékeit és összafüggő  szöve-
geit, tehát valójában a XIV. és XV.  
századi idбszaktól pásztázik végig vi-
dékünk irodalmi hagyományain, és jut  
el 1918 -ig, a jugoszláviai magyar iro-
dalom megszületéséig, hogy aztán ,azt  
kövesse végig, Ikeletkezését ő1 egészen  
napjainkig.  

A mű  ,fordításban való megjelenése  
kapcsán elsđsorban azt kell elmondani,  
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hagy régóta éretihető  hiányt p&tol az  
alkotás, hiszen nélküleirodalmunk tel-
jesebb megismerése (is leheletlen volt  a 
szerbhorvát nyelven olvasók számára.  
A fordítás pontatlansága ellenére, va-
lamint az eredeti m ű  gazdag, doku-
mentáló jellegű  képanyagának kihagyá-
sa e kiadvány múLasztása ugyan, de  
nem olyan, hogy az egész könyv ér-
tékét tenné kérdésessé.  

Biri Imre könyvével egyid őben meg-
jelent Radu Flora A vajdasági román  
irodalomtörténet c. munikája is.  

A TZ`iMEGSÍR NEMZETKÖZI SI-
KERE. Nikala Hercigonja oratóriuma,  
a Tömegsír (Ivan Goran Kovač ić  azo-
nos Című  paémájára ír&dott) az újvi-
déki operának az utóbbi években mini-
den bizonnyal nemcsak legjelent ősebb 
vállalkozása, hanem legsikeresebb el ő -
adása is. Az ősbemutatótól eltelt más-
fél év alatt hazánik számos nagyváro-
sában aratott sikert, s mint zeneiro-
dalmunk kivételes álkotása került be-
mutatásra a köztársaság napja alkal-
mából a belgrádi televízióban. A tévé-
bemutatót megel ő zően az együttes Te-
mesváron vendégszerepelt és ért el nagy  
sikert, majd decemberben egy újabb  
külföldi fellépésre Ikerült sor: Szegeden 
adták elő . Ez utóbbi vendégszereplés 
kapcsán jegyzi meg Pándi Oszkár az 
újvidéki Dnevnikben, hogy „Csuka 
Zoltán fordításának !köszönve Kova čić  
Tömegsírja nem ismeretlen Magyaror-
szágon, de az ottani Iközönsége.t a m ű  
objektíve sem motiválhatja oly mér-
tékben, mint 'bennünfket,. akik saját tör-
ténelmünket éljük át benne és mégis a 
közönséget magával ragadta a m ű , ami  
azt jelenti, hogy a nálunk tárgyilago-
sabb és semlegesebb közönség is felfe-
dezte a mű  értélkét". 

DfJAK, ELISMERÉSEK. A Szerb 
Szocialista Köztársaság legrangosabb 
művelődési díjával tüntették ki Urbán 

János szabadkai írót szépírói és mun-
kásmozgalmunk ,múltjának feltárása te-
rén kifejtett tevékenységéért és ered-
ményéért.  

Az 1921-ben született író verseivel,  
novelláival és regényeivel unár a har-
mincas évek végétő'1 jelen van irodal-
munkban, a legnagyabb sikert mégis  
történelani-szociográfiai munkájával ér-
ti el. Mun!kásmozgalmun ~k múltját és  
forradalmáraink életútját a történeti hi-
telesség mellett szépírói módszerekkel  
dolgozza föl, sikerrel. A munkásmoz-
galom feltárása eredményezte többek  

'között a Tűzsziget c. könyvét (1967-
ben jelent meg), amelyben az adai  
földmunkás- és munkásmozgalom kró-
nikáját írta meg. Haláltépett élet cím-
mel (1972) megírta Bakos Kálmán,  
Fáklya f ényben címmel pedig (1974)  
Cseh Káralt' forradalmár életútját. Ez  

utóbbi könyvből Gab'by Fehér Gyula  
Vallatás címmel dokumentumdrámát  
irt, amely immár egy éve szerepel a 
Szabadkeri Népszínház műsorán.  

Urbán Jánost a a тvunkás,mozgalmi 
múlt feltárása éterén eléri eredményei-
ért Dragajlo Dudi ć- (a Szerb Harcos  
Szövetség díja) és Zsáki József-díjban  
(Dolgozók) részesítették.  

Még egy vajdasági író részesült je-
lentős elismerésben. Al.ekserndar  Tiima 
író (egyébként m űfordító Fis ,  számos  
magyar irodalmi alkotás talmácsol бja  
szenbhorvát nyelven) az Uspon čoveka  
c. regényéért Nolvt-díjat kapott Belg-
rádban. Tisma regényében kiváló el-
beszélő technшkával Olyan személyek sor-
sát rajzolja meg, ,аkilknek tudatába  a 
háború, a megszá'll бs és a konvent á-
ciós táborok mélyen belevés ődtek.  

A Nalit-díjat az elmúlt tizenöt .év  
folyamán többek aközött Olyan ismert 
íróak kapták, mint Mvhailo Lali ć , Leo-
nid Šejka, Ivan V. Lali ć , Oto Biha.lji-
Menin és Baba Blagajevi ć .  

A Vajdasági Újságíró Egyesület élet-
műért kijáró díjban részesítette Bog- 
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dánfi Sándor írót és újságírót sokévi 
publicisztikai és fordítói tevékenységé-
nek elismeréséül. 

Bagdánfi .Sándor sok éven át a Dol-
gozók c. hetilap főszenkes.ztője volt, 
majd a Magyar Szóban a íkülpolitikai 
rovatot és a Kilátó c. irodalmi mel-
lékletet szerkesztette, jelenleg ismét a 
Dolgozók , élén áll. Eddig 4 ,regénye je-
lent meg, humoreszkjei és aforizmái is 
több kötetben ikerülhett ёk az olvasó 
elé. A Tito c. sorozat fordítója.  

MÁJTÉNYI MIHÁLY ÉS VARGA 
ZOLTÁN NOVELLÁI, TOLNAI OT-
TO REGÉNYE FORDITÁSBAN. A 
fenti hírhez kívánkozik a számleadás-
kor szerzett értesülés, miszerint a belg-
rádi Narodna knjiga Könyvkiadó Nali 
vidici c. .sorozatában megkezdte a ju-
goszláviai magyar irodalom bemutatá-
sát. Méghozzá azonnal három könyvet 
kínált a szerbhorvát olvasónak: Maj-
tényi IvLihály és Varga Zoltán novel-
láit és elbeszéléseit valamint Tolnai 
Ottb Rovarház c. regényét. Ez utóbbi-
hoz Jovica Aéin ismert belgrádi kri-
tikus írt utószót. Majtényi Csoda a bú-
za f öldön címmel kiadott ,kötetét Biri 
Imre válogatta és látta e1 utószóval, 
míg a Tücsök a hangyabolyban c. Var-
ga novelláskötet anyagát Gerold Lász-
ló válogatta és ugyancsak ő  mutatja 
be az írót a könyv utószavában. A 
könyvek 2000 példányszámban jelentek 
meg. 

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍN-
HÁZ VAJDASÁGBAN. A tartomá-
nyunkban már több ízben vendégsze- 

replő  marosvásárhelyi színház mellett, 
december elején még egy romániai ma-
gyar együttest ismerhettünk meg: a 
zombori Népszínház meghívására érke-
zett Sepsiszentgyörgyi Állam тi Magyar 
Színház jó nevű  társwlatát. Egyhetes 
sikeres vajdasági turnéjukon hármasel-
köte.lezettségű  repertoárjuk egy-egy si-
keresebb produkcióját láthattuk: a 
klasszikus magyar színházi irada'lam-
ból Vörösmarthy Csongor és Tündéjét,  
a romániai magyar drámairodalomból 
Székely János Dózsa, míg a román 
nyelvűből George Gipnian Gácsérfej cí-
mű  színművét. Egy rövid vendégjáték  
nyilván kevés ahhoz, hogy teljes biz-
tonsággal fel lehessen mérni egy szín-
ház játékstílusát,törekvéseit, egyszóval 
a színház arculatát, annyi azonban bi-
zonyos, hogy jól képezett színészi-ren-
dezőki káderrel rendelkeznek, a korsze-
rűbb megjelenítési formákat kedvelik, 
tehát jelenkori színházi törekvésék fog-
lalikoztatják. Erre utal mindhárom el ő -
adáswk, amelyek közül el.s őso+rban a 
Dózsára figyebtünik föl, els ő sorban 
azért, mert Nemes Levente szinte tel-
jes művészai tökellyel elevenítette meg. 
A Székely monadramá.ban csodálatos 
szuggesztív indulat, er ő , meggyőző  drá-
maiság és mindenekfölött az érzelmek 
és az értelem ІbёІС s hanmóniájából ere-
dő  alakábrázolás jellemzi e nagyszer ű  
színész Nemes Levente játékát. Már 
csak ezért az egy óráért is érdemes lett 
volna a sepsiszentgyörgyieket látni. 

A szabadkai és marosvásárhelyi 
együttesek eddigi sikeres kölcsönös ven-
dégszereplését itt és Románia magyar-
lakta vidékeim jбl kiegészíti majd a 
Zambor és Sepsiszentgyörgy vonalon 
történt kezdeményezés. 


