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A Magyar—Szerbhorvát Nagyszótáron folyó munkálatok mé-
lyen az előzményekben gyökereznek: a Szerbhorvát—Magyar Szó-
tár1 tudományos tapasztalatait igyekszünk hasznosítani munkánkban. 

Hogy a főszerkesztő — Dr. Kovács Kálmán —. ill. a munka-
társai, valamint az akkori Szótárbizottság2 és első alapító elnöke 
— B. Szabó György — milyen gondokkal küzdöttek, a célkitűzés 
realizálása érdekében milyen erőfeszítéseket tettek, mind az anyagi 
eszközök, mind a források, mind pedig a megfelelő (szakmai) képes-
ségű és (munkában) kitartó munkatársak biztosítása érdekében — 
azt a Szótárbizottság viszonylag megőrzött irattára dokumentálja. 
A szerkesztés közben gyűjtött tapasztalatok egy részét részben a 
főszerkesztő, részben pedig Kossá János publikálta3, azonban igen 
jelentős jegyzetanyag (följegyzések szakmai megbeszélésekről, ösz-
szegezések, értékelések és tudományos észrevételek) találhatók az 
irattárban. Ennek monografikus feldolgozása igen hasznos vállal-
kozás lenne, hiszen az eddig nyilvánosságra hozott részletek helyett 
teljes betekintést nyúj tana égtájunk eddig realizálódott legjelentő-
sebb lexikográfiái vállalkozásának munkálataiba. 

1 Az I. kötet (A — M) 1968-ban, a II. kötet (N — R) 1971-ben, a III. kötet 
(S — 2) 1975-ben jelent meg. Ugyanabban az évben tüntették ki a Szótár 
munkaközösségét Üjvidék Város Októberi Díjával. 

2 A Szótárbizottság 1954 első hónapjaiban alakult meg B. Szabó György 
kezdeményezésére és a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség keretében mű-
ködött. Később az Újvidéki Tanárképző Főiskola, majd az Üjvidéki Böl-
csészettudományi Kar Magyar Tanszéke adott otthont a Szótárbizottságnak. 
Végül 1969-től, a Hungarológiai Intézet megalakulásától annak keretében 
folytatta munkáját. Első elnöke B. Szabó György volt. Korai halála után 
Penavin Olga, a Magyar Tanszék tanára vette át az elnöki tisztet. 

3 Kossá János: Szerbhorvát—magyar szótárunk. Híd 1970. 1. sz. 66—82. p. 
Kossá János: Szerbhorvát—magyar szótárunk II. kötetéről. Híd 1971. 7—8. 
sz. 735—751. p. 
Kovács Kálmán: Sokat tudó szavak. A legtöbb jelentésű szavak a Szerb-
horvát—magyar szótár első kötetében. HITK 2. sz. 127—131. p. 
Kovács Kálmán: Néhány szótárszerkesztési elvről az észrevételek tükré-
ben. HITK 8. sz. 21—40. p. 
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168 PATO IMRE 

Amíg erre sor nem kerül, meg kell elégednünk egy-egy részlet-
nek a feltárásával, közreadásával. 

Ezzel a szándékkal nyú j t juk át a főszerkesztő és a Szótárbizott-
ság elnökének hét levelét, amelyekben a sm érsekeit optimizmus 
mellett ugyancsak jelen vannak a napi gondok: anyagiak, munka-
társak, határidők, megfelelő segédletek . . . 

A B. Szabó György és Dr. Kovács Kálmán közötti többszöri 
levélváltásra akkor került sor, amikor a Szótárbizottság elnökét 1957 
végén a szigorú orvosi utasítás a golniki tüdőszanatóriumba ve-
zényli.4 

Az igen aktív, fáradságot nem ismerő tudományos és társa-
dalmi-politikai tevékenységet kifejtő B. Szabó Görgyöt a kényszerű 
„emigráció" időnként depresszióba sodorja5, azonban az itthoniak 
arról akkor még nem értesülhettek, hiszen az onnan írt és el is 
küldött levelek derűt, bizakodást sugároztak, munkára, lendületre 
serkentettek; betegen is segítőkészségről, feladatvállalásról tanús-
kodnak.6 

Dr. Kovács Kálmán7, a főszerkesztő és B. Szabó György, a 
Szótárbizottság elnöke között — a levelek tanúbizonysága szerint 
— igen jó volt a kapcsolat, ez is hozzájárult a munka eredményes-
ségéhez, sikeréhez. 

A levelek közlésére nem csupán a dokumentálás késztet. Szó-
tárirodalmunk egy korszakából vett pillanatkép bemutatásával lexi-
kográfiánk, a „szótárügy" két legjelentősebb egyéniségéről eddig 
kialakított képhez is szeretnénk hozzáadni egy-két ecsetvonást. 

4 B. Szabó György (Zrenjanin 1920. aug. 30. — Muraszombat 1963. június 
14.) az Újvidéki Tanárképző Főiskola tanára volt, majd 1960-tól a Bölcsé-
szettudományi Kar tudományos főmunkatársa. 1957—1959 között elhatal-
masodott betegsége miatt gyógykezelésen, illetve betegszabadságon volt. 
Sokoldalú, gazdag szellemi életet élő egyéniség volt. A társadalmi-politikai 
tevékenységet is kora fiatalságában kezdte. így már „a felszabaduláskor az 
észak-báaáti Népfelszabadító Front kerületi Agitprop-előadója, 1953-
ban pedig Vajdaság Főbizottságának a tagja. Még ebben az évben ország-
gyűlési képviselő lett, s részt vett a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanács III. ülésszakának, majd az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek a mun-
kájában" — mondja róla dr. Szeli István. (Tanulmányok 1969. Kiadja az 
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Iro-
dalmi Tanszéke, Üjvidék 1969. 1—2. p.) 
Korai halála is feladata teljesítése közben érte. 

5 „Az év utolsó órái. Két hete fekszem. Még egy esztendő, kettő is kell a 
gyógyuláshoz. Kell? Érdemes-e? Minden idegen lett egyszerre és értelmet-
len. Névtelenségben élek; beteg a betegek között: szám, kóreset, kartonlap, 
röntgenfelvételek..." In: Éjszakák, hajnalok. (Félbehagyott írások. — 8 
Részlet két el nem küldött levélből, 232—333. p., Forum Kiadó Újvidék, 
1963. 270 p.) 

B „Jól vagyok, birom az „emigrációt", — nem könnyű dolog! — persze hal 
hónapnál előbb innen nincs szabadulás, aztán majd meglátjuk, mi lesz 
velem. Türelemmel kell győzni, a többi gyerekjáték. Hatvankilenc kilós 
vagyok és döngő léptekkel járok a folyosókon. Képem kikerekedett, meg-
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I. 

Golnik, 1958. február 7-én. 
Kedves Kálmánom! 

Ne haragudj, hogy csak most adok életjelet magamról, de eddig 
teli voltam vizsgálattal és mozgási szabadságom is igen korlátozott 
volt. Most már átestem a „csúnya" dolgok javán és kezdek békés, 
szanatóriumi életet élni. 

Sokat gondolok haza és persze az ottani munkákra — egye-
lőre természetesen ilyesmire csak gondolni szabad, majd idővel 
tenni is! . . .Érdeke lne , hogy vagytok, mit csináltok, halad-e a 
munka. Amennyiben szükség van valami intervencióra — levél 
formájában innen is megtehetem. Szeretném, ha jelentkeznél, hogy 
megtárgyaljuk a teendőket távollétem idejére. 

Ügy gondolom, hogy Penavin Olgát fokozottabban foglalkoz-
tatni kellene. Erről majd Vele is levelet váltok, mihelyt megérkezik 
Magyarországról. 

Zsigát,1 András2 bácsit és a többieket sokszor üdvözlöm! 

Ölel 
Gyurka 

Cím: Golnik (Slovenija Sanatorij) 
1A levelezőlap címzése:] 
Dr. Kovács Kálmán 
Odbor za recnik3 

Novi Sad 
Narodnih heroja 19/1. 
A postai levelezőlap szövege és címzése sajátkezű, tintával íródott. 

híztam; a pihenés jól jött." Korom Tibor: B. Szabó György levelei. HITK 
16—17. sz. 109—125. p. (A levél Golnikról íródott, 1958. ápr. 27-i keltezés-
sel.) 

7 Dr. Kovács Kálmán (Kanizsa 1911. szept. 20. — Űjvidék 1977. május 20.) 
jogi tanulmányokat végzett Zágrábban és Pécsett. A felszabadulás után 
számos társadalmi-politikai funkciót lát el, közvádlója volt a Vajdaság 
Legfelsőbb Bíróságának. Az 1954-ben a Vajdasági Magyar Kultúrszövet-
ségben meginduló szótári munkálatok irányítója, majd a Nagyszótár fő-
szerkesztője lett. 1957-ben Szerb—magyar szótárát a Testvériség-Egység 
Kiadó jelentette meg. Nyelvművelő tevékenységéért Szarvas Gábor-díjat 
kapott. 

A levél az eredetinek géppel írott másodpéldánya A5 formátumú pa-
píron. Az utóirat és a névjegyek autográfok, tintával íródtak. 

1 Keck Zsigmond 
2 Lukó András 
5 =Szótárbizottság 
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II. 

Újvidék, 1958 febr. 13. 
Kedves Gyurkám! 

Lapodat tegnapelőtt kaptam meg. Örülök, hogy a „csúnyáján" 
túl vagy, és örülök az érdeklődésnek is, mert — az igazat meg-
vallva — majdnem egészen árva vagyok. Te elmentél, Olga1 még 
meg sem jött, a Főiskolától2 rendesen el sem mentünk, az egye-
temre3 rendesen még nem is jutottunk át, így ég és föld között 
folytatjuk tovább a munkát. 

A negyedévi jelentést beadtuk. Tizenhét betű anyaga kész, 
nyolcon most dolgoznak a munkatársak (már aki nem hanyagolja), 
a fennmaradó ötöt Péróval4 visszük közelebb az értelmezéshez. 

Akadt két ú j ember, az egyik mindjárt el is veszett. Zrenja-
ninból beküldte Jódal Dezső az O próbaszavait azzal az üzenettel, 
hogy sajnos nem ér rá tovább dolgozni. Pedig első pillanatra is 
látható, hogy belemélyedt a dologba és elfogadhatót adhatna. Azt 
is üzente, hogy ír, de éppen most neki is megeresztek egy levelet, 
mert nagyokat hallgat. 

A másik, aki bekapcsolódott, illetve hajlandó bekapcsolódni, 
fiatal, főiskolát végzett előadó, biztosan a tanítványod volt. Magyar 
János bezdáni előadó. Azelőtt Kupuszinán tanított. Adtunk neki 
próbaszavakat. 

Megkíséreltem rábeszélni Zsigát,5 hogy folytassa az átnézést. 
Megígérni megígérte, de megtenni már elfelejtette. Úgy látszik, ezt 
is akkor számítja elkezdeni, amikor már mind a 30 betű anyaga 
kész lesz, s akkor kisüti, hogy ez is rossz, meg az sem jó. Pedig 
én fölajánlottam neki, hogy egyezzünk meg a szoba használatában, 
vagy korábban vagy későbben ott üthet tanyát, mi Péróval úgy 
intézhetjük összejöveteleinket, hogy Zsigát ne zavarjuk. Úgy lát-
szott, hogy ennek örül, de — talán majd ezután. 

Időközben minden pénzünk elfogyott. A nagyobb baj az volt, 
hogy a Végrehajtó Tanács Iskolatanácsának sem volt, mert meg-
kezdődött az ú j év. A múlt hét végén mégis sikerült kinyomnunk 
200.000. — dinárt. Annak egy része már adósság volt, legnagyobb 
része már elfogyott. Az adót is átutalták s most kezdhetem élői-
ről. 

Olajos6 kísérletezett a dekanátuson, hogy vegyenek át bennün-
ket. Andrics7 bácsival el is mentem, a számvevőségen bemutattuk 
1 Penavin Olga 
2 Tanárképző Főiskola, Üjvidék 
3 Az Űjvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karára készült költözni a Szó-

tárbizottság. 
4 Petar Adamovic 
5 Keck Zsigmond 
0 Olajos Mihály 
7 A Vajdasági Magyar Kultúrszövetség dolgozója. 
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legutóbbi negyedévi jelentésünket a pénzekről, meghallgattak ben-
nünket, s azzal váltunk el, hogy majd a dékánnal megtárgyalják 
(akkor nem volt bent az épületben, amikor mi ott jártunk), majd 
telefonálnak. Azóta is telefonálnak. 

Jázics8 már régebben elvitte az egyik részt, kb. két hónappal 
ezelőtt megígérte, hogy komolyan hozzálát. Azóta nem láttam. 
Én is hibás vagyok, nem mondom. Jázics meg volt elégedve a 
kilátásba helyezett tiszteletdíjjal. Mondhatom, örült is neki. Tehát 
nem ezen múlik. 

Itt van néhány keserű sor, másra nem igen tellett. Ha valami 
részlet érdekel, írd meg s majd megy a válasz. Talán nem lesz 
mindig keserű. 

Ölel barátod 
[Kálmán] 

A levél eredetijének indigós másodpéldánya. Írógéppel íródott A5 for-
mátumú papírlap mindkét oldalára, alírás, ill. névjel nélkül. 

III. 

Újvidék, 1958. IV. 16. 
Kedves Gyurkám! 

Ha nem sietek ezzel a második levelemmel, te jössz haza, és 
személyesen nézed meg, mi újság a Szótárbizottságban. Valakitől 
azt hallottam, hogy májusban már itthon leszel. 

Legutóbbi jelentésünkben már arról számoltunk be, hogy 135 
szerzői ív érkezett az értelmező munkatársaktól. A hatalmas „P" 
betű anyagának is 3/4 része kész. Az átnézés azonban sehogyan sem 
megy. Jázics sem fogott házzá, Zsiga sem hagyja a HlD lektorá-
lását (most már erre hivatkozik). Véleményem szerint a Szótárbi-
zottság legközelebbi ülésén csak ezt a kérdést kell tárgyalni és 
megoldani végre. 

Az átadással kapcsolatban felvetődött azoknak a könyveknek 
a kérdése, amelyeket Hadrovicséknak1 kellett volna már küldeni. 
Az „októberi események"2 talán már rendeződtek annyira, hogy 
ezt a dolgot is rendezzék. Légy szíves írjál Hadrovicsnak s akkor 
meglátjuk, mire számíthatunk tőlük. A többi szükséges könyvet 
és szótárt meg majd csak beszerezhetjük egy szép napon a rendes 
kereskedelmi vonalon is. 

A másik kérdés pedig útiszámlád elhúzódása. Ezért még mindig 
átmeneti tételként kezeljük a negyedévi kimutatásokban. 

Ölel 
Kálmán 

A levél eredetijének indigós másodpéldánya. írógéppel íródott A5 for-
mátú papírra. Az aláírás autográf, tintával. 
8 Dorde Jazic 
1 Hadrovics László 
- A levélíró 1956 októberére utal. 
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IV. 

Golnik. 1958. ápr. 22. 
(Kedd) 

Kedves Kálmánom! 

Megkaptam leveledet és eszembe juttattad, hogy adós vagyok 
a válasszal az előbbi leveledre is; most egyfüst alatt intézem el. 

Már látom, hogy a munka, ha nehezen is, megy tovább, ö r ü -
lök, hogy új, használható munkatársak jelentkeztek (Jódal, Magyar), 
de óvatosan írom ezt ide, mert lehet, hogy azóta már faképnél 
hagytak bennünket?! Olga írta egyik korábbi levelében, hogy az 
egyetem komoly lépéseket tett, hogy átvegyen bennünket. Nem 
írsz semmit erről az ügyről a legutóbbi leveledben. 

Sajnálom, hogy Zsiga is, meg Jázics is olyan kevés időt szen-
telhet az átnézésre. Ezen valahogyan segíteni kellene; mert a z . . . 
munka is már-már nagyon a körmünkre égett. Mit lehetne csinálni? 
Külön gondolkodni kellene azon, hogy még két embert bevonjunk 
ebbe a munkába. Kire számíthatnánk? Egy Bodrits,1 egy Kollin,2 

egy Bogdánfi3 jól jönne, de ki tudja mi mindent csinálnak ezek az 
emberek másutt, és mennyire fu t j a erejükből? Gondolkozz ezen, 
beszéljetek erről a bizottságban. Hadrovicsnak írni fogok. Csak 
arra kérlek, hogy készíts egy jegyzéket az eddig neki küldött köny-
vekről (hivatalosan és pecséteset) — az ár megjelölésével együtt, 
mert szeretném azt levelemhez csatolni, hogy lássa, hogy a kérdés 
már nagyon megérett arra, hogy rendezzük. 

Mellékelve küldöm az útiszámláimat, amelyeket már évek óta 
hevertetek, feleslegesen, (hazaírtam, hogy küldjenek el ide, hogy még 
egyszer átnézzem, most küldöm). Elszámolásra marad — 58 dinár 
— azt a 40.000—. még azonnal visszafizettem és csak [??].000 
dinárról számolok be! — Arra kérlek, hogy ne postázzak — fizesd 
ki a saját zsebedből az 58 dinárt, majd legközelebb megküldöm 
bélyegben, mert most nincs kéznél annyi bélyegem. Jó? 

Májusban nem valószínű, hogy már otthon leszek — egy fél-
évet le kell itt nyomni, aztán majd meglátjuk, mi lesz velem. — 
Ha tovább kell maradnom, akkor szabadságot kérek és egy hétre 
hazajönnék. De ez még a jövő zenéje. Meglátjuk. 

Türelemmel csinálom a fekvést, pihenést, kúrát és egyéb itteni 
„gyönyörűségeket" — s már egy kissé unom is. De sajnos jobbat 
nem tudok kitalálni. 

Szeretném kérni a Te szótáradat — ha lehet — akár a Szó-
tárbizottság példányát kölcsönkérve — juttasd el hozzám. Szeret-
ném ugyancsak megkapni a Hadrovics-féle szerb—magyar szótárt 

1 Bodrits István. 
2 Kollin József. 
3 Bogdánfi Sándor. 

2 



HÉT SZÓTARTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ LEVÉL 173 

is. Titokban fordítgatni kezdtem, és ez a két szótár nagyon jól 
jönne. Kivihető ez? Próbáld meg! 

Várom leveledet, a Hadrovics-féle könyvek jegyzékét és — ha 
lehet! — a szótáradat! 

Ölel 
Gyurka 

A levél autográf, tintával íródott két darab A5 formátumú levélpapír 
egy-egy oldalára. Boríték nem maradt fenn. 

V. 
1958. ápr. 30. szerda 

Kedves Gyurkám! 

Leveled annak rendje és módja szerint megérkezett. Közben 
elkészítettük a beadványt az Iskolatanácshoz s reméljük, elintézik, 
így még esetleg valami külön pénzhez is jutunk, amit akkor kiad-
tunk. Űtról most értem vissza, a két szótárt azért csak most adjuk 
postára. Ha fordítás közben ezek nem segítenek, fordulj bizalom-
mal cégünkhöz, ahogyan azt már mások is gyakran teszik. Ilyen-
képpen legalább részben láthatjuk, mit szeretnétek megtalálni a 
Nagyszótárban. Mostanában kérdezték, mit jelent a „kombusa", 
„bedreni zivac", „nadbubrezna zlezda" és ehhez hasonlókat. Egy 
szép napon beszélhetnénk a közönségszolgálatról. Az nekünk is 
segítene, meg a közönségnek is. Csak ki csinálja?! 

Abban állapodtunk meg, hogy május 9-én összeül a Szótárbi-
zottság egyetlen napirendi ponttal, az átnézés megtárgyalásával. Ez 
az a mi nevezetes péntekünk, amikor Tibit1 is, Zsigát is elkaphat-
juk. Levélírás közben telefonált Olga — mert meglepetés lenne, ha 
minden simán mehetne —, és jelentette, hogy már 8-án tíznapos 
görögországi útra indulnak. Vagy tartsuk meg nélküle, vagy 20-ika 
után tartsuk meg az ülést. Tekintettel a május elsejei hajszára az 
újságírókkal (Bodrits, Kollin, Bogdánfi) úgy sem lehet okosan be-
szélni, nem tudom, nem-e ezt az utóbbit választjuk. 

Az átvételről azért nem írtam utolsó levelemben, mert azt gon-
doltam, Olga kitért erre a kérdésre. íme hogyan áll a dolog: Még 
a múlt hónap 20-án megtartottuk a két bizottság közös ülését. Az 
ülésen is lázas voltam már, amikor hazaértem, visszafeküdtem az 
ágyba, de Farkas Laci elkészítette a jegyzőkönyvet, és utána a 
többi szükséges dolgot. Ma már a jegyzőkönyv ott van az Iskola-
tanács előtt is, meg a dekanátusban is. Reméljük, hogy a Szótárbi-
zottság-gyereknek apja is lesz nemsokára, mert ha nem akkor tör-
vénytelen gyerekként jön a világra (ha lesz elég bába). 

A Hadrovics-féle könyvjegyzéket itt küldöm. Ebből látszik, 
hogy 73 901.— dinárra rúg az elküldött könyvek értéke. Azt hiszem, 
az lesz a legjobb, ha Hadrovics válaszát mi már egy másik kész 

1 Korom Tibor. 
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könyvjegyzékkel várjuk, amelyben a mi „ellenkívánságaink" lesz-
nek. Magyarországról havonta úgyis csak öt kilós könyvcsomagot 
küldhetnek. 

Igazad volt, Jódal már megment. Lehet, hogy az iskolaév 
végén visszatér. It t azonban jelentkezett egy tanító, Sepsei. Elvitte 
a próbaszavakat, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Azonkívül Olga is 
küldött két főiskolai hallgatót. Azoknak is adtam próbaszavakat. A 
kettőnek együtt. A próbaszavak nem ártanak senkinek sokat. 
Hátha sikerül valami. 

Azzal fejezem a már így is hosszúra sikerült levelet, hogy 
várunk, ha másként nem, vendégül. 

Ölel: 
Kálmán 

Az eredeti levél géppel írott indigós másodpéldánya. A4 formátumú 
lapon. Az aláírás autográf, tintával. 

VI. 

Golnik, 1958. május 4-én 
(vasárnap) 

Kedves Kálmánom! 

Leveledet és a két szótárt megkaptam. Köszönöm a gyors 
elintézést. A szótárakba belelapoztam, majd a „vallatásnál" kisül, 
hogy milyenek. 

Hadrovicsnak a jövő héten szándékozom levelet írni, de való-
ban azt hiszem, hogy kérni kellene tőle olyan dolgokat, amelyek-
nek hasznát vesszük, mert ellenkező esetben képes lesz mindent 
a nyakunkba sózni azon a címen, hogy azt a 73 000 dinárt ren-
dezze. A leveledben említettél kész könyvjegyzéket, amelyre vá-
laszát várjuk. Ügy gondolom, nem ártana, ha nekem mielőbb elkül-
denéd ezt a jegyzéket, legalább a legfontosabb dolgokról (néhány 
általuk kiadott ú j szótárnak jó hasznát vennénk, nekünk pedig 
nincs meg!). Ezt én elküldeném a levelemben! Tehát gyors elinté-
zést kérek, mer t a héten szeretném ezt lebonyolítani. 

Félek, ha nem sietünk és nem rukkolunk ki ultimátumszerűén 
a kívánságainkkal — nagyon balul üt ki ez a „tranzakció Hadro-
vics". 

Bizony ezt az átnézést komolyan, nagyon komolyan kellene 
csinálni. Valóban a május 20-ika megfelelőbbnek látszik. Gondol-
kozzatok az ismertebb emberek bevonásáról. Lehet valamit csinálni, 
hajlandóak-e közreműködni? 

Nagyon érdekel, hogyan néz ki majd az átvétel és hamarosan 
elintéződik-e. Ennek a „bába nélküli" állapotnak már igazán ideje 
lenne végetvetni. 

2 



HÉT SZÓTARTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ LEVÉL 175 

Itt van Golnikon két hónapi specializáción egy fiatal magyar 
szabadkai orvos, Dr. Sattler Ernő. Megbarátkoztunk, beszéltem neki 
a szótárról. Hajlandóságot mutat. Mivel fiatal, ambiciózus és elég 
precíz ember, gondoltam arra, hogy talán hasznos munkát végez-
hetne, ha átnézné az orvosi (med.) műszavakat (Zágrábban vég-
zett). Talán lesz benne hajlandóság arra is, hogy betűt, vagy betű-
részt vállaljon. Mindenesetre arra kért, hogy az utasításokat, a 
mintaszavakat, tehát a munkatársaknak szánt anyagot szerezzem be 
részére, hogy barátkozni kezdjen a szótárral. Arra kérlek, hogy ezt 
az anyagot is juttasd el hozzám. Érdemlegesen ő majd július végén, 
augusztusban tudna bekapcsolódni a munkába, mer t vizsgázik. 

Lehet, hogy hasznosan felhasználhatjuk. Próbáljuk meg! 
Hogy mikor szabadulok az „emigrációból" nem tudom. A jövő 

hónapban néhány napra feltétlenül hazanézek. 

Sokszor ölel 
Gyurka 

[A boríték címzése:] 
Dr. Kovács Kálmán 
Novi Sad 
Dorde Magarasevica 14 
AP Vojvodina 

A levél autográf, tintával írott, kétrét hajtott A4 formátumú levél-
papírra. 

VII. 

1958. május 14., szerda 
Kedves Gyurkám! 

Itt küldöm a kért könyvjegyzéket. (Amennyit a múltkor „siet-
tem", most jóval többet késtem!) Két példányt küldök. Az egyik 
megmarad nálad. Ha ráérsz, rostálj rajta, és jegyezd meg Hadro-
vicsnak az elsőbbséget karikával vagy másképpen, mi az, amire 
először számítunk. Nehogy csupa elméleti dolog érkezzék, gyakor-
lati meg kevés. 

Dr. Sattler részére majd elkészítjük a kért utasítást stb. Lám, 
itt is lehet valami. 

A Szótárbizottság ülését most 23-ra terveztük. Valószínűleg 
megtarthatjuk. Pénzt még mindig nem kaptunk sem a régi, sem az 
ú j „vonalon". 

ö l e l : 
K [álmán] 

Ui: Küldhetünk majd másik könyvjegyzéket is. 
K [álmán] 

3 


