
KRÓNIKA 

B U R A N Y N Á N D O R 

A Z T H I S Z E M , M I N D E N K I első olvasásra is könnyen megértheti, 
miért kezdtük éppen az alábbi sorokkal e havi krónikánkat: 

A Nova Varoš - i Művelődési Otthon 450 férőhelyes zsúfolt terme fer
geteges tapssal köszöntötte az október végén náluk szereplő bratrislavai 
Szlovák EilihaiTmóniát, amelyik Dvorak, Csajkovszkij és más nagymes
terek műveiből mutatott be. Első esetben szerepelt ekkor a Zlatibor 
alatti kis faluban egy f imaimónia. Á csehszlovákiai vendégek igen e lé
gedettek voltak a fogadással, mert a nagyterem zsúfolt volt, a közönség 
pedig nem sajnálta a tenyerét. A vendégek számára azonban az volt 
a legnagyobb meglepetés, amikor megtudták, hogy ennek a rokonszenves 
hegyi városkának alig hatezer lakosa van. A közönségből arra gondol
tak, hogy legalább ötvenezren laknak itt a környező dombokon. 

— Noha komoly zenéről volt szó, amit a Nova Varoš-iak m é g nem 
szoktak meg, nem féltünk, hogy nem lesz közönség. A Művelődési Ház
ban minden előadáson teltek a sorok, mondja a Borodnak adott nyilat
kozatában Petar Mandié igazgató, akit mind többször illet a helybeliek 
elismerése. Elmondta még, hogy az elmúlt nyolc hónap alatt, azaz a M ű 
velődési Ház megnyitása óta a különféle előadásoknak és rendezvények
nek nem kevesebb mint 50 000 látogatója volt. 

Azt hiszem, egyeznek velem: le a kalappal ennek az „isten háta me-
gettii" községnek a kultúrmunkásai előtt. Olyan művelődési otthont épí
tettek, hogy bármelyik nagyobb városunk is megirigyelhetné. A munka
szervezetek adták össze hozzá a szükséges félmilliárdot. Miikor éri ezt 
meg Baisa, Kishegyes. Kanizsa vagy Topolya!? 

Vagy ezekben s a többi hasonló vaidasági községben nem lenne ilyen 
otthonokra szükség? A Nova Varoš-iak ugyancsak kihasználják azt, amit 
nagy áldozatokkal hoztak létre, mind a tizenegy terem, iroda és más 
helyiség állandóan foglalt. Maguk a helybeliek cáfolták meg azokat a 
kishitűeket, akik az építkezéskor azt mondogatták, hogy minek ez a 
nagyterem, úgyis üresen fog állni, nem megy oda senki. Vagy: minek 
az a szép berendezés, a helytelenkedő fiatalok úgyis gyorsan tönkre
teszik . . . 

Most már látni: a terem mindig zsúfolt, s nem tűnt el eddig egy 
szög se! 

Valóban: mikor ilyesmiről olvasunk, önkéntelenül is azt kérdezzük 
önmagunktól: hol maradtunk mi? Mi hiányzik vajon: a pénz vagy a 
lelkes kultúrmunkások? 



D E N E LEGYÜNK IGAZSÁGTALANOK azokkal szemben, akik ezt 
nem érdemlik meg. Lelkes kultúrmunkások nálunk is vannak, sőt mint 
az alább idézett példa mutatja, ,,kiv>itelre" 'is jut belőlük. A Magyar 
Szóiban Topiák István, a szabadkai fúvószenekarok egykori karnagya 
így nyüatkozik munkájáról: 

1931-től 1946-ig Bajmokon két felnőtt- é s egy gyermek-fúvószeneka
rom volt. Ezekkel a zenekarokkal az egész ország területén vendégsze
repeltem. Akkoráiban a fúvószenén kívül mással is foglalkoztam. Bajmo
kon tíz operettet mutattam be szláv, német é s magyar nyelven. Számta
lan hangversenyt rendeztem a 120 tagú községi dalárdával. 

. . . A fölszabadulás után, pontosabban 1946-foan a szabadkai tanító
képzőben és gimnáziumban tanítottam. A tanítóképzőben két kórust is 
a l a k í t o t t a m . . . 

Hat év ig vezettem az Iparos Dalárdát. Minden megmozduláson részt 
vettünk, a dalárda haladó hagyományait ápolva. 1947-iben megalakítot
tam a Pionír F ú v ó s z e n e k a r t . . . A pionírzenekaron kívül a Zorka gyár 
és vasúti iskola fuvószenekarait is vezettem. Ezután Boszniáiba hívtak, 
hogy az ottani zenekultúrát fejlesszem. Fúvószenekaraimmal Tuzlán é s 
Szarajevóban háromszor szereztem meg az első díjat. Boszniából Beo-
činba kerültem. Ott a 34 tagiból álló fúvószenekarom mellett 40 tagú 
harmonikazenekarom is volt. 

Amikor megtudták, hogy ismét Szabadikán fogok dolgozni mint a Vá
rosi iPionír Zenekar karnagya, Varga Péter segítségével 450 gyerek je
lentkezett a zenekarba. Sajnos csak hetvenet választhattam M, mivel 
nem volt elég hangszerünk. Azok a gyerekek, akik nem kerülhettek a 
zenekarba, s írva t á v o z t a k . . . 

Eredmények, tervek, amelyeket még sokáig lehetne sorolni. De ez már 
így is annyi, hogy tíz életre is elegendő lenne. Hát csak annyit: örülünk, 
hogy ismét Szabadkán tanítja a (kis muzsikusokat. 

M I V E L A KRÓNIKA KÖVETKEZŐ (sőt, az azután következő) jegy
zete is Szabadkához fűződik, könnyen arra lehetne következtetni, hogy 
ebben a városban örvendetes pezsgésnek indult a művelődési élet. 
A Szabadkai Képzőművészeti Találkozó idei tárlatáról szóló írás azon
ban már nem olyan biztató, mint az előbbi volt. 

A találkozó születésekor jelentkező gyöngeségek ma már a betegség 
méreteit öltük, mindjobban kifejezésre jutnak a kezdeti lazaság tünetei, 
illetve a vallott programtól való eltérés. Következésképp ez a kiállítás 
is például egészében nehezen határozható meg. Véletlenül összetalálkozó 
művészek mutatják be műveiket, olyanok is, akik csak egyetlen alka
lommal vettek részt az ország valamelyik művésztelepének munkájában, 
és ezzel már jogot szereztek arra, hogy a szabadkai K T tárlatán szere
peljenek . . . 

A kiállításon túlsúlyban vannak az egyénileg kiállító festők munkái. 
Nehéz eligazodni a festők között, ugyanakkor érezhető a művészi érték 
csökkenése, mely egyébként már évek óta tart. Mind kevesebb ugyanis 
a „jó nevű" művész. E z érthető is, hiszen a K T nem képes nagyobb 
vásárlásokra, é s díjazásra sincs lehetőség. Ezenkívül művészeti program 
híján az intézmény nem képes magához vonzani a nagy neveket, bár 
a művésztelepeknek nem is az a feladatuk, hogy nagy művészekkel dol
gozzanak, hanem hogy világos é s tiszta művészeti állásfoglalást alakít
sanak k i . . . 

Valóban érthetetlen, hogy egy nagyszabásúnak behirdetett művészeti 
rendezvény eredeti koncepciója az indulás után több évre sem tud meg-



valósulni: a Szabadkai Képzőművészeti Találkozót azért létesítették, 
hogy a jugoszláviai művésztelepek alkotásainak szemléje legyen. 

Ami eddig volt, arra nem lehet rámondani, hogy eredeti elképzelés 
volt. De azt sem, hogy így jó volt. 

CSÁTH GÉZA Szabadkán szobrot Icapott. Halálának ötvenedik évfor
dulóján leplezték le a városháza mögötti parkban, jövőre újabb, Kosz
tolányi-szobor kerül a parkba, s aztán még néhány. Nagy adósságokat 
törleszt a város, mikor adózik nagy fiai emlékének. 

A z idei emlékünnepség valóban gazdag volt, a szervezők igyekeztek 
Csáth Gézához méltóan emlékezni: megkoszorúzták síremlékét, emlék
táblát, szobrot lepleztek le, hangverseny, irodalmi összeállítás egészítette 
k i az ünnepségeket. 

A roppant tehetségű, tragikusan elhunyt író-orvos, mint tudjuk, 1888. 
február 13-án született, é s sokoldalú tehetsége már gyermekkorában 
megmutatkozott. Tizennégy éves, amikor első kritikái a bácskai Hírlap
ban megjelennek. Évekig mint orvos dolgozik, aztán maga is kezelésre 
szorul, de rajta, aki pedig annyi beteget kigyógyított, nem tudtak segí
teni. Mind inkább elhatalmasodik rajta a morfinizmus. Alig múlt har
mincéves, mikor meghalt. Fiatalon távozott, élete tragédiákkal volt tele. 
Beteg volt, mint a kor, amelyben élt. Életével azt példázta, írásaival 
érzékeltette. Modern volt akkor is, s ma is annak érezzük. A század 
eleje magyar novellairodalmának jelentős megújítói közé tartozik. 

Mégis, túl keveset tudtunk, s még mindig nem eleget tudunk róla. 
Jelentőségéhez mérten is, és a mi szükségleteinkhez képest is. Irodalmi 
múltunk nincs annyira tele ragyogó értékekkel, hogy ne kellene féltve 
ápolnunk a Csáth Gézánál kisebbek emlékét is. 

Jó, hogy a szabadkai Életjel megindította ezt a szép és nemes akciót, 
s éppolyan jó az ás, hogy akiiken állt, azok is felkarolták és támogat
ták azt. 

Nemcsak Qsáth Gézának, emlékének tartozunk ezzel, de olvasóinknak 
is tartozunk irodalmi hagyatékának megismertetésével é s népszerűsíté
sével . 

* 

MIUTÁN LÁTTUK, mit mondott a kritika a Szabadkai Képzőművé
szeti Találkozóról, most annál nagyobb örömmel kell megállapítanunk, 
hogy a zombori Képzőművészeti Ösz idei tárlata, a rajztriennále rend
kívüli elismerést aratott. Az egyik belgrádi újságból idézett alábbi so
rokból gyorsan kitűnik, hogy miiért: 

A művészet mindenütt létrejöhet, de csak azokban a környezetekben 
marad meg, ahol nem hiányzik a hozzá szükséges érzék, ahol ápolják 
és kívánják. Zomfoor már nem egyszer bebizonyította, hogy a művészet 
nem a nagy központok privüégliuma, s ebben a városban most a rajz 
diszciplínája is méltó manifesztácáót kapott. Az első ilyen kiállítás volt 
ez nálunk. A mai jugoszláv rajz zombori tmiennáleja (az első 1963-ban, 
a második 1966-ban) gyorsan követőkre talált: iilyen a zágrábi és a r i -
jekai biennále is. 

A nagy zomíbori rajzkiállítás néhány nappal Degas igen jelentős pá
rizsi kiállításának bezárása .után nyí lt meg, ez a kiállítás a rajznak 
mint önálló képzőművészeti diszciplínának a győzelmét jelentette. E z az 
időbeli egyezés teljesen véletlen, de a serkentés, amit nyújt, nem jelen
téktelen. A párizsi kiállítás sikere még egy igazolás é s erkölcsi támo
gatás a zombori törekvések számára. 



Már ezek alapján is be kell ismerni: a zomborti .törekvések igazán sze
rencséseknek mondhatók. Még inkább ál l ez akkor, ha tudjuk, hogy ez 
a trdennále tulajdonképpen fiatal rajzművészeink nagy seregszemléje. 
Ezt a maniifesztációt az a törekvés ösztönözte, hogy betekintést adjon 
némely időszerű képzőművészeti áramlat koncepcióiba, már ahogy azt 
a fiatalok átélik é s .kifejezik... 

A Z ÜJVIDÉKI BÖLCSÉSZETI K A R Évkönyvében (Knjiga XI/1.) 
Jelka Redjep írása számiunkra különösen érdekes („Povest o ubdjanju 
Baltija , Kspomentik podunavske književnosti). Az írás azzal a megáEapí-
tással, ennek a közlésével kezdődik, hogy a Baitu kán meggyilkolásáról 
szóló történetet „a Duna menti szerb irodalom első és legrégibb m ű v é 
nek tartják". 

A hősköltemény ismertetéséből megtudjuk, hogy az ismeretlen szerző 
igen drámai erővel írja le a tatárok pusztítását és olyan eleven képet 
fest Váradról, amilyenre csak az képes, alki ott élt. Ezt írja: „usred 
zemlije ugarske lezá, drveéa obiöndh malo ima, no mnogo voća i izobilja 
viina; a gr ad sav vodama okružen, i zibog ove otwdenosti ne boji se 
nikog". A szóvégiből kitűnik az is, hogy a szerző büszke a várára, ennek 
nagy tornyára, lamiit mindenki csodál. Szerinte László király nemcsak a 
magyarok, de a csehek, németek é s az egész tengermellék fölött ds ural
kodott. „Utána elmondja, hogy a magyarok előbb pravoszlávok voltak, 
a görögöktől vették át a kereszténységet, saját nyelvükön nem tudtak 
írásbeliséget teremteni, a rómaiak pediig, akik a közelükben éltek, ma
gúikhoz csatolták őket, hogy az ő eretnekségüket kövessék. Ezután el
mondja, ihogy ítért át László király a pravoszláv vallásra. A királyt — 
írja a szerző — Szent Száva szerb archiepiszkopusz keresztelte á t . . . 
Száva öt hónapig maradt nála, ítanította, és mikor távozott, egy lelkészt 
hagyott nála." 

A szóban forgó költeményt Dorđe Sp. Radojičać közli az Antologija 
stare srpske književnosti c ímű gyűjteményében, s itt foglalkozik is szer
zőjének, keletkezési helyének é s idejének kérdésével, ö mondja el, hogy 
csak az orosz kéziratok őrizték meg, é s hogy valószínűleg 1411 és 1474 
között keletkezett. Rámutat arra ds, hogy meséje puszta legenda, s nem 
felel meg a történelmi valóságnak, szerzője összekeveri az eseményeket 
és a személyiségeket ds. A néphagyományban azonban több olyan mese
elem is megtalálható, amely itt ds előfordul. 

Noha a szöveget csak orosz kéziratok őrizték meg, a cikk írója úgy 
véli, teljesen bizonyos, hogy szerb eredetű. Az első változata minden
képpen a magyarországi .szerbek között kellett hogy létrejöjjön, (még
pedig magában Váradon, mert az író nemcsak, Ihogy jól ismerd a várost 
és környékét, de büszkeséggel is beszél róla. Mindez persze nem jelenti 
azt, hogy nem inspirálták lirodalmi források is. 

Szerzőjének kilétével kapcsolatban még nem alakult k i határozott á l 
láspont, Radojičić azonban rámutat arra a tényre, hogy 1411-től Stefan 
Lazarevicnak, aztán meg Đurađ Brankovićnaik is voltak Magyarországon 
birtokaik, talán itt é lő főuraik valamelyik íródeákja szerezte a Batu kán 
haláláról szóló hőskölteményt. Ilyen volt Pahomdje Srbdn ds, aki 1438-
ban Oroszországba ment, egyre kevésbé valószínű azonban, hogy ő a 
szerző. 

C S U K A ZOLTÁN, a jugoszláv népek irodalmának neves magyar tol
mácsolója magas jugoszláv .kitüntetésben részesült. Ebből az alkalomból 
írta a Magyar Szó: 



Neon fellengzős, ha azt állítjuk, hogy Csuka Zoltán (múlhatatlan érde
meket szerzett a jugoszláv népek irodaknanak művész i magyarra fordí
tásával, hogy ezzel, és egész é lete munkásságával , a magyar é s a j u 
goszláv népek jobb megismerését, közeledését és barátságát szolgálta. 

A szellem hídverője volt, hozzásegített a nyelvá burkok áttöréséhez, 
fordító művészetével közvetítette a magyar olvasókhoz a jugoszláv n é 
pek irodalmát. S nincs joibb közvetítőeszköz, amely maradandóbban, 
mélyrehatóbban ismertetné meg egymással a népeket, -mint az irodalmi 
alkotás. Ebben a munkában oroszlánrészt vállalt. Ahogyan gyorsan ösz-
szeszámoltuk, mintegy negyven kötetre tehető fordítói tevékenységének 
eddigi' eredménye. 

. . . A kitüntetés elsősorban a jugoszláv irodalom magyar tolmácsoló-
jának szól. Ne feledjük el azonban, hogy a népek közelítése mellett a 
mindig điatalos lendülettel dolgozó írónak maradandó érdemei vannak 
a vajdasági magyar irodalom megalapozásában is. Szenteleky Kornél 
mondta róla: Ami itt tíz é v alatt a magyar irodalom megteremtése, ösz-
szefogása, kévébe kötése és talpra állítása körül törtónt, taz sosem tör
tént Csuka Zoltán nélkül. 

* 

A MAGYARORSZÁGI I R O D A L M I FOLYÓIRATOKBAN hosszabb 
ideje eszmecserét folytatnak .az ifjúsági irodalom kérdéseiről, nemrég 
Pécsett az ifjúsági írók hagyományos év i konferenciáján megtárgyalták 
az iifjúsági irodalom felnőtt-ábrázolásának problémáit, s ennek kapcsán: 
hogyan tükröződik a fiatalok és felnőtték kapcsolata a mai alkotások
ban. A Jelenkor, a dél-dunántúli írók folyóirata már előbb közölte az 
itt elhangzott vitaindító előadást, a 11. számában pedig a hozzászólások
ból ad ízelítőt. 

Ugyanakkor érdekesen fűződik a témához Tóth Béla írása, mely K o r 
szerűség és nemzetköziségre neve lés laz ifjúsági irodalomban címen je
lent meg. E z valójában beszámoló arról a tanácskozásról, amelyet a 
nyugatnémet Donndorflban tartottak, s amelynek egyik főtémája az volt: 
hogyan segítheti az ifjúsági irodalom a nemzetek és népek közötti jobb 
megértést. 

A beszámoló részleteiben is sok érdekes gondolatot tartalmaz, de itt 
meg kell e légednünk a végső következtetés ismertetésével: 

A Schloss-Hotel Donndorfban tartott nemzetközi tanácskozás reflek
torfénybe helyezte a korszerű ifjúsági irodaiam egyik funkcióját, a nem
zetközi megértésre nevelést. Alkalom nyílt arra, hogy írók, .kiadók, 
könyvterjesztők, tudományos kutatók, egyetemi és főiskolai szakembe
rek kicserélhessék véleményüket korunk e fontos kérdéséről. Teljes volt 
az egyetértés abban, hogy az ifjúsági irodalomnak nagy szerepe van a 
nevelésben, a népek közötti jobb megéntés é s bizalom kialakításában. 
A szocialista 'és kapitalista országok szakemberei egységesen vélekedtek 
arról is, hogy a múlt terhes örökségeképpen mélyen gyökerező előítéle
teket, ellenszenvet, sőt faji gyűlöletet nem lehet máról holnapra e l tün
tetni az emberek tudatából. Sajnálattal állapították meg, hogy ezek 
kialakításiában az ifjúsági irodalom is jelentős mértékben részt vett ko
rábban. A nacionalista és soviniszta, sőt fasiszta szellem terjesztésének 
egyik számottevő tényezője volt. A két világháború szörnyű leckéin 
okulva, rendkívül nagy nemzeti é s nemzetközi érdek fűződik tehát 
hozzá, hogy olyan ifjúsági irodalom álljon a gyermekek, a serdülők és 
az ifijak rendelkezésére, amelyben a nemzetközi megértés, a népek és 
fajok békés együttélésének és együttmunkálkodásának szükségessége 
hangsúlyt kap. 



A B U D A P E S T I KORTÁRS Gergely Mihály Röpirat az öngyilkosságról 
című tanulmányának első részét közli. Mint már tudjuk, az öngyilkos
sági „ranglistán" a magyarok vezetnek. Folyóiratunkban, a Hídban nem
rég megjelent tanulmányból megtudhattuk azt is, milyen nagy nálunk 
az öngyilkossági arányszám, a kérdés tehát számunkra is érdekes, ezért 
idézünk a fönt megnevezett tanulmányból. 

Az öngyilkosságok okairól olvashatjuk: Magas az alkoholizmus, ittas
ság miatt elkövetett öngyilkosságok száma . . . 

Hasonlóan nyugtalanítóak a rossz iskolai előmenetel és az iskolai fe
gyelmi büntetések miatt elkövetett suioidiumok számadatai. 

A munkahelyi ok megjelölés alatt szereplő adatok — szerintem — 
nem fedik a valóságos helyzetet. Személyes adatgyűjtésem-tapasztalatom 
szerint sokkal nagyobb arányiban váltják k i az egyének közérzeti egyen
súlyának felborulását a munkahelyi áskálódások, fúrások, gátlástalan 
törtetós, a megromlott munkahelyi légkör. 

S végül a legelgondolkoztatóbb ok, a családi viszály. Az elmúlt három 
é v ismert, vagyis statisztikai összesítésekiben is szereplő öngyilkossági 
kísérleteinek több mint 40 százaléka családi viszály, a családok elvisel
hetetlenül rossz légköre miatt következett be. Ezen az adaton belül is 
ijesztő a házastárssal való viszály mérete. Vajon mi lehet e jelenség 
mögött? Talán egyszerűen csak házastársak békétlen természete, össze
férhetetlensége, tudatlanságuk, durvaságuk miatt harmonikus, egymást 
éltető-növelő-formáló együttélésre va ló alkalmatlanságuk? E z és még 
egy sor más o k . . . 


