
Megielent a gradistyei horvátok irodalomtörténete

A zágrábi Horvát Írószövetség, a PEN valamint az
eisenstadti Gradistyei Horvátok Tudományos IntéZete
közös kiadványaként aZ ,,Adalékok a horvátok iroda-
lomtörténetéhez" című sorozat hetedik könyveként je-

lent meg a Magyarországról (Naída) aZ ötvenes éVek-
ben elszármazott, ma Ausztriában élő akadémikus,
egyetemi tanár Bencsics Miklós ,,A gradisttlei horyát1k ir7-
dalma a XYL századtól 1921-iq" című műve,

A SZerkesztő Stiepan §eielj bevezetőjében a négy or-
szág terüIetén élő (Nyugat-Magyarországnak is sajá-
tos arculatot kölcsönző) gradistyei horvátoknak a kör-
nyező népekkel való fél évezredes sorsközösségét, ter,
mékeny írásbeliségét méltatia. Az előszó a témához
kapcsolódó XX. századi összefoglalók lexikonok, mo,
nográfiák felsorolásán kívül kiemelten foglalkozik a
Szedenich FúIöp (File Sedenik) által l912-ben Sopron,
ban kiadott,,Magyar horvátok irodallntörténetével" (Naéi
pisci ina§a knIiZevnost). A hiányosságai eilenére sike-
res, sokat idézett könlv kapcsán vet számot a szerző a
két kötetre tervezett ilodalomtörténet határvonalát
ielző, úiabbkori szóképzés eredményeként létrejött
népnév politikai, etimológiai vonatkozásaival,

A 3ó0 oldalas könlv kétharmad részét kitevő szö-
Veggyűitemény eredeti és átigazított szöVegei, olvasa-

tai a téma iránt érdeklődőkön kívül iól illeszkednek a
térség horvát nyelvet oktató iskoláinak tantervezetébe
is, A történész, nyelvész, irodalmár Bencsics a letele-
pedéstől, az első nyelvemlékektől a huszas évekig, ha-
gyományos sorrendbe szedve szerzóket, műveket, a fi-
lológus precizitásával tárja fel a magyar, horvát és né-
met nyehterületen fellelhető adatok, dokumentumok
gazdag tárházát. Az eisenstadti bemutatón monográ-
fiának, tankönyvnek, illetve iexikonnak minősített, ne-
hezen definiálható vállalkozás, részleteiben már ko-
rábban is közkézen forgott. SZerZője szelint ,,témákat,
adatokat, forrásokat" tartalmaz a könyv, melv elsősor-
ban elkövetkezendő kutatásoknak kíván kiindulópont-
iául szolgálni,

Bencsics Miklós a regionális gradistyei horvát nyelv
kiváló ismerője, ízes nyelvi fordulatok mestere, ezúttal,
a könyv használatát kónnyítendő, irodalmi nyelven szó.
lalt meg, ami obtektív tárgyilagosságot, a témátó| való
hűVöS táVolságtartást eredményezett, Nagyszámú mel-
léklet segíti az eligazodást, az egyes korszakokkal való
ismerkedést. fu alanyozottan hullámvonalú borítólap
nyomán,,aranqkönuvnek" nevezett,,műalkotás" elindult
küldetése célia, az olvasóközönség meghódítása felé,

Bölcs Matild

Zirichbő Csávolyra

,,Ez a falu az én falum,
|nnen iöttem és ide térek."

(Ady Endre)

Csávoiy község lakossága nem először kapott érté-
kes ajándékokat Svá|cból, A faluból elszármazott,
Zürichben élő építészmérnök Errsi Dezső rendszere-
Sen iátogatja szülőföldjét és tartia a kapcsolatot ro-
konaival, barátaival, ismerőseivel. Most a főVáros-
ban az egykori évfo|yamtársai által szervezett talál,
kozóra jött, Nem hagyta ki azonban a csávolyi szüre-
tet Sem, Hazajövetelekor ismét meglepte Csávoly
polgárait azzal, hogy a főutcán - egy hatszobás,
összkomfortos, azonnal beköltözhető - lakóházat
vásárolt a falunak aiándékba, AZ épület homlokzata
eredeti állapotban van, A fa]felületek, a párkányok, a
figuráIis, ornamentális és geometrikus díszítés, a
gipszmintás, angyalos magyar korona ma is teliesen
ép. Az épületet az adományozó ,,Hagyományőrző-
gyűitemények" házának képzeli, melyet úgy kíván
bővíteni, hogy 2000-ben, a millennium tiszteletére
meg lehessen nyitni. A helyi önkormányzat alapítvá,
nyi formában és úiabb szponzorok segítségével sze-
íetné működtetni aZ intéZményt.

A tervek szerint a régi épületrészben nyerne elhe-
lyezést a már működő falumúzeum helytörténeti-
gyű|teménye (benne a többszáz éVe együttélő nemze-
tiségek - a német és a bunyevác hagyományok - tár-
gyi emlékével), Mindez kiegészül Elcsi Dezső pékipa-
ros édesapja ipartörténeti hagyatékával is. Az új rész-
be kerü]ne az ajándékozó építőművészi makett, és
tervrajz sorozata, valamint a család emlékszobája. Ba-
íátai - Eiqel lstván budapesti kétszeres Munkácsy-
díjas, érdemes festőművész és felesége Tassa Klára
gobelinmúvész - ajándékba küldött alkotásaiból egy
képtár is kialakításra kerül. Tárlatot szerveznénk a he-
1yi műkedvelő képző- és iparművészeknek, s helyet
adnánk a civil szerveződéseknek is, Audiovizuális esz-
közökkel felszerelt tanácskozótelmet hoznánk létre al-
ka]mi előadások céliára, a falu közművelődési felada-
tokat ellátó intéZményeivel együttműködve. Ezzel a
hagyományteremtő és -ápoló intézménnyel régiónk-
ban ú|abb lehetóségek születnének, amelyekhez tet-
szés szerint lehetne csatlakozni, A község polgármes-
tere dr, Kúícsár István egy kis fogadás keretében mon-
dott köszönetet az ajándékért Ercsi Dezsőnek, aki to-
Vábbi Segítséget ígért.
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