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Tragikus hirtelenséggel, a szó legigazibb értelmében váratlanul tá-
vozott el körünkből Tóth Ferenc, jugoszláviai magyar költő és folklo-
rista. Az ember lidérces álomnak tar t ja a korai baráti telefonhívást, hogy 
Feri, akivel még tegnapelőtt a további néprajzi tennivalókat vettük 
számba, legfrissebb gyűjtéseinket beszéltük meg, tegnap óta nincs többé. 
Sajnos, szép halál nincs, minden halál kegyetlen, de ha lenne;, azt mond-
hatnánk: Tóth Ferencet munkája végzése közben érte el a végzet: az 
Újvidéki Televízióval néprajzi tárgyú kisfilmek forgatására készülve jár-
ta Bácska számára immáron végzetes utait. 

Hihetetlen, hogy egy ígéretes életút, amely annyi mindent tartoga-
tott volna még művelődési és irodalmi életünk számára, egy pillanat 
alatt lezárult; kegyetlen hirtelenséggel lezárult. A férfikorba lépő alkotó 
és tudományos kutató életműve tört derékba; torzó maradt. Ez a tor-
zó azonban — ahogy az ember gyarló emlékezetét hirtelen kézikönyvek 
adataival próbálja egybevetni — mégis figyelmet érdemlő, olyan, amely 
maradandó értéke nemzetiségi tudományos életünknek és irodalmunk-
nak is. 

Tóth Ferenc költőként indult pályáján, s megmaradt költőnek halá-
láig, hisz éppen az idén jelent meg legújabb verskötete, a Csontoviiglan, 
csontodiglan, amelyben — úgy látszott — a magyar népköltészet ihlető 
hajíszálgyökerei titokban szivárogtatták át éltető nedveiket költészetébe. 
Persze, immáron már az irodalomtörténet lesz az, a jugoszláviai magyar 
irodalom története, amely összegezi a négy verskötet hozadékát irodal-
munk számára. A hűvös összegezés mondja majd meg, hogy igazunk 
volt-e akkor, amikor Tóth Ferenc költészetében inkább a szemlélődő, 
mívesség felé hajló, halkszavú poétát láttuk, s irodalmunk jelene része-
sének vélve nem is mindig figyeltünk rá. 

Topolyai pedagógusi tevékenység után került a Hungarológiai Inté-
zetbe, ahol hivatásos folkloristaként foglalkozott a jugoszláviai magyar, 
ság népköltészetének, hagyományainak vizsgálatával. 1975-ben jelent meg 
a Kálmány Lajos nyomában című kötete, amelyben a századforduló nagy 
magyar gyűjtőjének nyomdokain haladva vette számba azokat a népköl-
tészeti alkotásokat, amelyek a Bánátban még élnek. Ugyanolyan buz-
galommal gyűjtötte a népballadát, mind a népmesét, s csak sajnálhatjuk, 
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hogy népszokáskutatása (elsősorban Bánát jeles napi szokásvilága foglal-
koztatta) befejezetlen maradt. Ő volt az egyetlen jugoszláviai magyar 
tudományos kutató, aki hivatásszerűen foglalkozott néphagyományunk 
gyűjtésével és feldolgozásával, éppen ezért tőle várhatta volna a szak-
ma és művelődési éietünk a sokáig feldolgozatlan területek feltérképe-
zését. 

Öt könyve jelent meg haláláig, a két említetten kívül még három 
verskötet: az Ősztől tavaszig 1961-ben, a Vörös madár 1966-ban és a 
Halál a síkban című, amely 1970-ben hagyta el a sajtót. A színműiro-
dalom is vonzotta, Jób című 1971-ben kiadott drámáját fellendülő jugo-
szláviai magyar színműirodalmunk jeles alkotásaként tar t ják számon. 

A jugoszláviai magyar folklórkutatás fontos feladata, hogy Tóth 
Ferenc hagyatékát és gyűjtéseit megmentse, számon tartsa és felhasz-
nálja, hisz tudjuk, hogy nagy anyaggal rendelkezett, amelynek minden 
adata fontos lehet. Ugyancsak immáron ránk hárul a feladat, hogy posz-
tumusz műként kiadjuk kéziratában nyomdakész topolyai balladagyűjte-
ményét is. 
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