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Csordás Mihály 1950-ben született Kishe
gyesen, feleúton éppen a tartományi székvá
ros és Szabadka között. Egyetemi tanulmá
nyainak befejezése óta a 7 Nap irodalmi-mű- 
velődési rovatának szerkesztőjeként dolgo
zik, 1983 januárjától pedig az Üzenet szépiro
dalmi oldalait is gondozza.

Több mint egy évtizede találkozunk gyak
ran könyv- és színikritikáival, tanulmányai
val, cikkeivel, irodalmi interjúival és riport
jaival a vajdasági lapok hasábjain. Az új 
könyvek véleményezőjeként és értekezések 
szerzőjeként vonzódásai az irányadók számá
ra. Munkásságának figyelemre méltó darab
jai újabb irodalmi tanulmányai (például az 
Arany Jánosról szóló), amelyeknek szimboli
kája, tiszta logikája, novellára emlékeztető 
felépítése és csiszolt nyelvezete magával ra
gadja az olvasót. Üzenet-díjjal jutalmazott 
színibírálatai viszont arról tanúskodnak, 
hogy egyike azoknak, akik hosszabb időn át 
folyamatosan figyelemmel kísérik a jugoszlá
viai magyar színházi élet eseményeit.

Indulásától máig írott legjobb tanulmá
nyait, esszéit, könyvkritikáit gyűjtötte össze 
e kötetbe. Az írások közül az elsők ugyanis 
még 1969-ben keletkeztek, s ha megfogalma
zásukban botladozóbbak is a későbbieknél, 
olyan felismeréseknek adnak hangot, ame
lyek tudatunkban a nyolcvanas évekhez kap
csolódnak. Ezeket egybegyüjteni csakis ere
deti formájukban, átírás nélkül lehetett hát, 
hogy lássék: már tíz-tizenöt évvel ezelőtt mai 
utaink felé mutattak.

Egy bontakozó és fokozatosan beérő te
hetség dokumentumai hát e könyv darabjai, 
ekként hírnökei az újabb műveknek, ame
lyek a maga egyéni értékrendjét oly korán 
kialakító és a távolságokat az időben és tér
ben mindig jól belátó kritikus és szerkesztő 
íróasztalán megszületnek majd.



ÉLETJEL KÖNYVEK 31.





CSORDÁS MIHÁLY

KÖVETNI AZ IDŐT
TANULMÁNYOK, ESSZÉK, KRITIKÁK

1984





A NOVELLA „MEGMENTÉSE”
(PRÓZAI ÉS DRÁMÁI MÜVEKRŐL)





A NOVELLA „MEGMENTÉSE”

Széljegyzetek kisprózánkról

(I.)

Az irodalmi szociográfia évek óta kritikák és tanulmá
nyok gyakori tárgya, habár tiszta formáiban alig találjuk 
meg a magyar irodalomban. Beszűrődése a próza legkülön
félébb műfajaiba azonban állandó jelenség. Az írók vonzódá
sa a folklór felé ugyancsak napjainkban erősödött fel, és 
olyan kitűnő alkotásokban regisztrálható, mint Sütő András 
Anyám könnyű álmot ígér (1970) című könyve, majd „úti tű
nődéseinek” (a szerző műfaj megjelölése) kötetei, vagy a szin
tén erdélyi Szilágyi István Kő hull apadó kútba című regé
nye, az 1975. év egyik kiemelkedő magyar prózai teljesít
ménye.

A szociográfia a jugoszláviai magyar irodalomban azon
ban inkább csak tendenciáiban jelentkezett, lírában és prózá
ban egyaránt. Az is jellegzetessé teszi, hogy eredményei az 
avantgarde talajából nőttek ki, minden bizonnyal az utóbbi 
években intézményesen is szervezett néprajzi kutatásoktól is 
serkentve. A vajdasági ember életének ábrázolására vállal
koznak az írók, de hétköznapi problémáit az egyetemes lét 
kérdéseivé transzponálják. Gion Nándor Testvérem, Joáb cí
mű könyvéről írta Bori Imre: „Gion Nándor a hétköznapi
nak sajnálatosan »hétköznapi« irodalmi megjelenési formá
it kutatja. A közömbösség látszólag szürke színeivel dolgo
zik tehát, amikor a monológ a próza közvetettebb és a dialó
gusra épülő részek közvetlenebb lehetőségeit használja fel. 
(...) Az író nem beleviszi regénye világába a költőit, hanem 
abból mintegy előcsalja minthogy a részletekben, az epizó
dokban a hétköznapok közömbös elemeinek csomósodási, 
sűrűsödési pontjai egyúttal a költőinek a bölcsői is.” (Feje
zetek irodalmunk természetrajzából. Tizenkét regény. Fó
rum Könyvkiadó, Üjvidék, 1973.)

Egy évtizede a Fórum nagy regénypályázata egy tucat 
értékes alkotást eredményezett. Bányai János, Bogdánfi Sán
dor, Burány Nándor, Deák Ferenc, Domonkos István, Gion

7



Nándor, Gobby Fehér Gyula, Kopeczky László, Major Nán
dor, Tolnai Ottó, Varga Zoltán és Végei László együtt újítot
ták meg a vajdasági magyar prózát, ám a folytatásba vetett 
nagy remények csak részben teljesedtek be. A legtöbben visz- 
szatértek eredeti műfajaikhoz, és ezekben igen magas mér
céket állítottak fel.

A vajdasági regény körül tehát a hetvenes évek elején 
ismét teljes lett a szélcsend. Időnként megjelent egy-egy mű, 
de nagyobb visszhangot csak Gion nagy sikerű alkotása, a 
Virágos katona (1973) keltett.

A regény megújulásával szinte egyidőben szorult hát
térbe fokozatosan a kispróza, még mennyiségileg sem elé
gítve ki a folyóiratok és lapok szükségleteit. Néhány névre 
hivatkozhatunk csak: Brasnyó István, Burány Nándor, Gion 
Nándor, Gobby Fehér Gyula, Németh István, Urbán János 
és Varga Zoltán nevére, akik az elmúlt évtized válságain „át
mentették” a novellát és az elbeszélést. Utánuk már a 
fiatalok nemzedéke következik.

A novella „megmentése’' akkor vált üggyé, amikor 1975- 
ben, majd 76-ban ismét meghirdette nagyszabású novella
pályázatát a Magyar Szó szerkesztősége. Céljában ez a meg
mozdulás a Fórum emlegetett regénypályázatával volt ro
kon, és a szervezők hasonló eredményeket vártak tőle. A 
jó helyzetfelismerésről tanúskodó kezdeményezés, ha nem 
vezetett is a kispróza felvirágzásához, az elmúlt rövid idő 
alatt máris jelentős eseménnyé növekedett, főleg hogy a szer
kesztőség úgy döntött: kétévenként megismétli. Ezen tűntek 
fel, illetve bizonyítottak azok az írók, akiket ma a jugoszlá
viai magyar próza jellegzetes egyéniségeiként tartunk szá
mon: Juhász Erzsébet, Vígh Rudolf, Beretka Ferenc és Du
dás Károly.

A díjnyertes novellák olvasgatása közben bizonyosodha
tunk meg róla, hogy az írásunk elején jelzett tendencia 
(a szociális hang erősödése és a folklór elemeinek térhó
dítása az irodalomban) mind kifejezettebben érvényesül pró
zánkban. Az 1976. évi pályázatra beérkező művek témavilá
gát vizsgálva meglepetten tapasztaljuk, hogy ez sokukban 
a falu. Mindhárom díjazott elbeszélés, Vígh Rudolf, Dudás 
Károly és Beretka Ferenc írásának „eseménye” is falun, il
letve a falun kívül (a szőlőben és a mezőn) játszódik le.

A jugoszláviai magyar próza színspektrumába szervesen 
és változatos árnyalatokban illeszkednek be a folklór szí
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nei. Vígh Rudolf meghalni készülő öregembere a néphiede
lem szellemében megszemélyesíti a halált, és furcsa játé
kot űz vele, közben pedig önmagával és az őt környező vi
lággal is. Az elbeszélés egy magára maradt aggastyán éle
tét ábrázolja. Erre a talajra épül Dudás Károly szőlőcső
szének rövid története is. Szántanak és jószágot etetnek 
ezek a hősök, mint Németh István és Brasnyó István pa
rasztjai. Beretka Ferenc özvegyasszonya a faluszélt járja, 
hogy előkerítse macskája „testvérét", a csavargót, míg egy 
frappáns képben a kitaszított, magára hagyott emberroncs 
azonosul állataival: nyaldosni kezdi saját „mancsát". A me
tafora az ember megsemmisülésének szégyenítő mozzanatát 
jeleníti meg. A fiatal író korábbi, első díjas elbeszélésé
nek, A bágerosnák hőse egy tányér meleg levesre vágyik az 
életből, melyen sárga zsírkarikák ússzanak. A társadalom 
elesettjeinek a sorsa érdekli-izgatja. Ezek a torz figurák 
a lét értelmét keresik, nembeli lényegüket szeretnék meg
valósítani: ki az álmodozásban, ki a munkában, első közölt 
írásának félkegyelmű „doktornője" pedig komolyan vett já
tékaiban (Furcsa kis történet a doktornőről).

II.

A novellapályázat eredményeinek rövid vázolása után, 
a fiatalok igen tágan értelmezett nemzedékének törekvéseit 
szeretnénk vizsgálni. Valamennyiük között éppen a szocioló
giai tájékozódás a legerősebb kapocs, amely éppúgy jellem
zi Kovács Lukács lírai jegyzeteit, mint Juhász Erzsébet vagy 
Benedek Mária impresszionisztikus elbeszéléseit.

Kovács Lukács az ember, a táj egy-egy pillanatát jele
níti meg, és stílusának igen gyakori eszköze az egyes szám 
második személy. A képeiben megjelenő lovak, bivalyok, 
fecskék elemei a hangulatnak, amelyet megteremteni fő cél
jának érez. Nála az első ősz hajszál észrevétele lehet egy 
egész írás terét betöltő esemény.

Egy elvontabb ábrázolásmód felé szélesíti a színskálát 
Juhász Erzsébet. Nála és Bognár Antalnál kerülnek előtér
be annyira a formai sajátságok, hogy velük a kritikák már 
külön, a tartalomtól elvonatkoztatva is foglalkoznak. Ne
kik kettőjüknek önálló kötetük is megjelent, tehát a bi
zonyításra leginkább alkalmuk nyílt. Találóan jegyzi meg Ju
hász Erzsébet Fényben fénybe, sötétben sötétbe című köny
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véről Bányai János: „Juhász Erzsébet első kötete novella
írásunknak ebben a válságosnak is mondható időszakában 
jelent meg, s ez nyilvánvalóan megmutatkozik kudarcain és 
sikerein egyaránt. Ezzel szól hozzá, a maga módján írói szán
déka ellenére is, novellairodalmunk időszerű kérdéseihez. 
Elsősorban azzal, hogy már első írásaiban is igyekszik ki
lépni a hagyományosság keretei közül, és ezáltal kérdésessé 
teszi a novella definitív, stabil formáját. ( . . . )  Mindez per
sze, kevés lenne ahhoz, hogy Juhász Erzsébet írásait számot
tevő kísérletnek fogadjuk el. A novellaforma feltörése, az 
esemény mellőzése, a történetet és a cselekvést helyettesítő 
élethelyzet és lelkiállapot legfeljebb az elbeszélés nehézsé
geire figyelmeztetne, új fent, ha mindezzel párhuzamosan Ju
hász Erzsébet nem bolygatná meg a nyelvet is.” (Az elbeszé
lés nehézségei. Magyar Szó, Kilátó, 1976. január 31.)

Bognár Antal írásművészetének jellemzésével foglalko
zott legtöbbet a kritika, minden bizonnyal azért, mert Bog
nár a legproblematikusabb és egyben az egyik legígérete
sebb fiatal tehetsége a jugoszláviai magyar prózának. Kö
tete, a Textília darabjainak értékelésekor a bírálatok jogo
san kérik számon Bognár Antalon a tartalom elmélyítését. 
Az írói aránytévesztések következményeként sok esetben egy
szerű és (jegyezzük meg: jól sikerült) stílusgyakorlatnál több 
alig születik tollából, ám ezek a próbálkozásai a nyelvi ki
fejezés zsonglőrét mutatják be. Bognár maga is tagadja, 
hogy hagyományos novellát ír, s metanovellának nevezi nu
merikus prózáját. Ezzel mintegy eleve mentesíti is magát 
a műfaj követelményeitől. Hőseit — ugyanennek az elképze
lésnek a szellemében — nem jellemeknek formálta, hanem 
azok éppen személytelenségükkel jellemezhetők leginkább: 
még nevük sincs. Utasi Csaba bírálatából idézünk: „ ...  bi
zonyára gyümölcsöző lehetne, ha további munkássága so
rán Bognár Antal elfordulna az egzotikus témáktól, ame
lyek egyébként eddig is csak ürügyül szolgáltak számára, s 
megkísérelné a szó szoros értelmében funkcionálissá tenni 
nyelvi adottságait. Máskülönben félő, hogy »szerepjátszó« 
hajlama már a közeljövőben »Kosztolányi«-, »Csáth«-, »Krú
dy«- stb. novelláknál állapodik meg, amelyekről legfeljebb 
kuriózumként emlékezik majd meg irodalmunk, márpedig 
ez, akárhogy vesszük is, aligha lehet egy kétségtelenül te
hetséges fiatal író törekvéseinek végső pontja.” (Nyelvi bra
vúr, háttal a világnak. Híd, 1976. július—augusztus.)
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A hagyományos műfajú novellától itt, Juhász Erzsébet
nél és Bognár Antalnál mentünk el a legtávolabb, habár 
a valóság ábrázolásának igényéről ők sem mondanak le. 
Ezen a szálon továbbhaladva érünk el a jugoszláviai ma
gyar próza egyik legfiatalabb egyéniségének, Benedek Má
riának az elbeszéléseihez, hogy a realista törekvésektől az 
„önmegvalósító” nyelvi teljesség elérésére irányuló kísérle
tekig feszített körívet továbbvezessük a kiindulópontig, s 
vonala magába ölelje az összes többit, mert ezek az ars po
eticák — bármennyire különböznek is egymástól — egymás 
szoros közelségében alakultak ki és formálódtak, mindun
talan hatást gyakorolva egymásra. Benedek Mária ellenté
tekre építő lélekelemző írásai még szintén egy túlzott nyelvi 
teljességigényről tanúskodnak, mondataikban sok a funkciót- 
lan elem, ám szerzőjük az írás tartalmi szempontjait sem 
hanyagolja el. A próza további perspektíváit jelző szociális 
alaphang nála erősödik fel újra, és próbálkozásaiban érté
kek csillannak fel. A képernyőn havazik című elbeszélésé
nek ápolónője a sáros utcákat járja, az emberek életébe fi
gyel. Ezek a megfigyelések itt még direkt közlés útján jut
nak el az olvasóhoz, a mélyebb ábrázolásnak csak a lehe
tőségeit sejtetve, de a valóság lényegének meglátása és ki
fejezése a nagy eredményük.

Hogy végül is mely törekvések nyomán alakul majd ki 
a jugoszláviai magyar próza domináns vonulata, azt eldön
teni ma még nehéz lenne, hiszen egy rohamosan fejlődő iro
dalom „újrafelfedezett” műfaja esetében egy-egy váratlan 
meglepetés is perdöntő lehet. Az évek óta tartó szintetizá- 
lódási folyamat mégis hihetővé teszi, hogy a hagyományos 
és az avantgarde egészséges küzdelmében mindkettőből majd 
a továbbvihető értékek „győznek” . A pillanatnyi helyzetkép 
is erre enged következtetni.

(1977)
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MESÉLŐ ÉLETMOTÍVUMOK

Majtényi Mihály: Így is történhetett.
Fórum Könyvkiadó, Növi Sad, 1968.

Az elmúlt évben irodalmi életünk felpezsdülésének le
hettünk tanúi: meglepően nagyszámú értékes mü született 
a jugoszláviai magyar írók tollából. Széles határok között zaj
lott ez a felélénkülés: mind az idősebb írónemzedék, mind 
a fiatalabb generáció jó néhány, nálunk eddig kevésbé ápolt 
műfajban jelentkezett az olvasóközönség előtt. Hogy csak 
a legszembetűnőbbeket említsem meg: kiadásra került Szir
mai Károly Híd-díjas könyve, a Muzsikáló messzeség, Fehér 
Ferenc Szeptemberi útraváló című gyermekverskötete, Bori 
Imre nagy jelentőségű tanulmánykötete, A jugoszláviai ma
gyar irodalom története és Majtényi Mihály Így is történhe
tett című kisregény- és elbeszélésgyűjteménye.

A fiatalabbak eredményei sem kisebbek. Afféle irodal
mi szenzációt keltett Deák Ferenc Áfonyák című drámája és 
Bosnyák István Laskói esték című vallomáskötete. Nagy re
ményekkel várjuk a regénypályázat díjnyertes műveinek meg
jelenését is, hisz a belőlük bemutatott szemelvények igen 
sokat ígérnek.

Majtényi Mihály legújabb könyve abban az induló áram
lásban foglal el fontos helyet, amelynek 1968 a forrásvidéke, 
és amely — hiszünk ebben! — nem is fog elcsitulni, hanem 
tovább vivő erőként magához ragadja majd az új értékeket.

Lapjainkban mindeddig még nem találkozhattunk a Maj- 
tényi-könyvről írt elemző igényű kritikával, bár ugyanezt a 
többi említett művel kapcsolatban is elmondhatjuk. Kriti
kusaink nem foglalkoznak velük annyit, amennyit megérde
melnének, pedig az olvasóközönségig kellene vezetni őket, 
mindenképpen segíteni rendeltetésük betöltését.

Majtényi Mihály ebben a könyvben is a már jól ismert 
örökös mesélőként jelenik meg, a kedélyes, higgadtan is 
érces hangú mesélőként. Mégis: Az így is történhetett-ről — 
éppúgy, mint ahogy a már korábban megjelent, élmény szerű 
tanulmánykötetéről, a Magunk nyomában-ró\ is — megállapít
hatjuk, hogy lebilincselő stílusával hat; most már mind kris
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tályosabban, egyre megtisztultabban az ilyenkor gyakran tola
kodó „bölcselkedő íztől” . Világa a mindennapok mozgalmas, 
apró emberi sorsoktól nyüzsgő, a szerző mesélő erejétől 
hús-vér mozgássá alakított élet. Elbeszéléseit az életnek ez 
a közvetlen jelenléte a végsőkig átmelegíti. E melegségben 
külön értelmet kapnak a gondolatok, a szavak. Képesek 
felidézni azt az arcot is, mely kedvteléssel megformálta őket. 
A mese stílusalakító szerepével maga az író is tisztában van. 
Ezt bizonyítják a kiadó által kiemelt sorai is: „Nagy me
sélőkedv szegődött mellém életem kezdetén, és ezt a me
sélőkedvet bontottam csak, ezzel alkottam mindig... Írói 
programom továbbra is: magamat adni a mesék szárnyán, 
s mindazt, ami átforrósodott bennem mint élmény.”

Változatos, kedélyes stílusát vizsgálva úgy érzem, egy 
kicsit mindig szórakozásnak érezte az irodalmat, a mesét 
kereste az életben: a történeteket, a mozzanatokat, és el- 
siklott az események izgatóbb miértje felett. Ám ez nem 
felróható hiba, ha szem előtt tartjuk írói hitvallását: „ma
gamat adni..., s mindazt, ami átforrósodott bennem mint 
élmény.” Már itt igazolttá válik az a feloszlás, amelyet elbe
széléseinek az olvasásakor akaratlanul is elvégzünk: az 
egyik csoportba tartoznak a történetek, a kiragadott és je
lentőséggel ellátott életképek, a másikba a gyökerek világá
val rokon, lélekelemző, de általában természetes humortól 
átitatott írások. Az előbbiek elhelyezése azonban nem le
fokozást, nem lekicsinylést jelent. A maguk sajátosan kiala
kuló, egyéniséget tükröző szférájába frappánsak, simán gör
dülők és egészek. Meglepetésszerűen ható, önmagukért be
szélő tarka életmotívumok, derűsek és szórakoztatók (A kö
vér meg a sovány, Cirkusz, A hegyek között...). Itt-ott meg
erősödik a humoros alaphang: az ember megrögzött, kicsi
nyes megnyilatkozásain a gondolatok pajkosságával kelt de
rűt (A nagy szerencse, Vonat a hóban).

Majtényi Mihály műveit általában az az eredeti elbe
szélő jelleg határozza meg, hogy a mondanivaló az esemé
nyekben teljesedik ki. S bár látszólag túl kézenfekvőnek 
tetszenek a történetek, szuggesztív erejük mégis tagadha
tatlan.

A második csoportba tartozó elbeszélések a kötet leg
értékesebb darabjai (Tomiban most ősz van, Kékesszürke 
ház, Hetedik reggel). A felvázolt jellegzetes Máj tény i-egyé- 
niség bennük is megtalálható, de egy másik oldaláról mu
tatkozik be. Talán csak a súlyuk az, amiben különböznek
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az életkép-elbeszélésektől. Ezekben az indítékoknak és az 
emócióknak egészen a gyökeréig igyekszik leérni. Írói mód
szere itt is egyéni: az élet világosságával önti el gondolatait, 
miközben a legrejtettebb érzelmeket is képes felszínre hoz
ni. Ezeket a lélekelemző elbeszéléseket leginkább jóindulatú 
cinizmus, humor hatja át. Témáik az emberi sorsok pszichi- 
kai-etikai jegyeiből összeálló motivációk, megjelenési formá
juk pedig az eseményesség.

Majtényi világszemlélete, életeszméje legbiztosabban a 
kötet kisregényében, az így is történhetett-ben rajzoló
dik ki. A társadalmi szempontok helyett inkább az életböl
cselet viliódzó fényében szemléli az ember vívódását a szo
ciális tényezőktől meghatározott világban. Állást foglal a há
ború ellen; az embertelenség méreteit az egyéni sorsokban 
igyekszik felmérni. Az emberi sorsok és a lelki arcélek áb
rázolásával az ember egzisztenciájának bizonytalanságát 
hangsúlyozza. Mondanivalója megformálásában azonban itt 
is az eseményekben és a helyzetekben mozgó kifejezőerő se
gíti. A meghatározó gondolatokat a cselekményesség fedezé
ke mögé rejti.

Majtényi írói hangja a múltból jött ember tapasztal t- 
ságáról, biztonságérzetéről tanúskodik. Mégis megtalálja he
lyét a jelenben is, csendes iróniával hidalja át az apró 
akadályokat. Szeret visszatérni a múltba, de a jelen ugyanúgy 
az ő világa: nem idegenkedik, nincs lámpaláza a tipikusan, 
a „zsargonosan” maihoz közeledni. Különösen mestere az 
ügyes-bajos élettörténetek megjelenítésének. Néha azt hisz- 
szük, hogy csak ennyit akar, csak eddig ér el, de a követ
kező írás elolvasásakor rájövünk, hogy a megközelítésnek 
ezt a módját a téma érzelemköre sugallta neki. Az élet ap
ró, közönségesnek tűnő mozzanatait kutatja, majd egészsé
ges, derűs atmoszférába helyezi őket. Olykor gyermekjá
tékként szemléli az embert, játszik a hibáival, a furcsasá
gaival. De éppen ezekben a humoros hangvételű, fiatalos 
cínizmusú elbeszélésekben jut el legtovább.

ítéletet mond az életről, keresi, tanulmányozza az ér
telmét, a vele kapcsolatos gondolataiból azonban hiányzik 
a konkrétság (Tabló, Kékesszürke ház). Kedvenc témája az 
életben megbúvó irónia. Ezt szolgálják az elbeszéléseket in
dító kedélyes megállapítások is. Néha elfogja a vágy, hogy 
kiemeljen valamit a múltból vagy legalább felmérje az el
tűnt élet jelentőségét. Ám az eredménnyel sohasem elég

14



szik meg: „Hazugság, hogy vissza lehet érni. Valami ke
gyetlen őszinteség mondatja ezt velem. Hazugság, hogy visz- 
sza lehet érni a régi városba: tedd le a csomagokat azokkal 
a játékkockákkal, tedd le a ruhatárban, a számot szépen 
rakd el, s ha visszafelé indulsz, kiválthatod megint!"

Művészetének fő erénye az élményszerűség. Stíluseszkö
zei sohasem racionalizáltak, kifejezésmódját nem lepi az 
írói szándékoltság szennye. Gondolatai spontánul, természe
tesen születnek meg, úgy is mondhatnám: maguktól jön
nek. A mesét jelentéktelennek tetsző megjegyzésekkel, szólá
sokkal fűszerezi, amelyek abban a konkrét alkalmazásban, 
abban a meghatározott gondolatközegben túlnőnek látszó
lagos jelentőségükön. Egészséges humora már nemcsak a 
tettekből, a valóság komikumából áramlik, hanem a meg- 
fogalmazási módból is. A mozzanatok megbomló harmóniája 
váltja ki a komikumot, ez pedig már kritikai cinizmus is 
(A hóember, A buta Benedek, Miért nem köszönt Bobák?). 
Képes gyászolni és mosolyogni egyszerre. Ítéletei határo
zottak, bár sohasem definiál.

... A helyzetek, a pillanatok néha fölemelnek, de hatal
munk nincs felettük, tovaszállanak, magára hagyják az em
bert és bizonyítják kicsinységét... — Ez az alapgondolat 
húzódik egész kötetében, egész életművében ... Ezt hangsú
lyozza a kötet címe is: így is történhetett.

(1969)
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KOROK, EMÓCIÓK, EMBEREK

Burány Nándor: Összeroppanás.
Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 1968.

A negyvenes évek ellentétektől zavaros, sokarcú világá
nak és az ennek eredményeként létrejövő új valóságnak a 
bonyolult viszonyait ábrázolja Burány Nándor regényében, 
az Összeroppanásban.

Az eszmék és pszichikai gátlások tömkelegében való út
keresés és tévelygés atmoszférájában peregnek az esemé
nyek. Kocsis Mihály, az orvos és hivatalnok, egy álmat
lan éjszakán újra végigéli, végigküzdi az életét, és sikerte
lenül igyekszik megtalálni összeomlásának okát. Nem visz- 
szaemlékezés ez az éjszaka, hanem vívódó, kutató, tehetet
len küzdelem, fontolgatás, mérlegelés. És a végén, szinte ön- 
tudatlanul, kimondja az okot, anélkül, hogy felismerné, egy 
mondatba sűríti az életét: „Az igazságot nem tudtam, nem 
mertem kimondani, éppen azt hallgattam el, amiért az em
bernek egyáltalán érdemes kinyitnia a száját.” Persze, érez- 
nünk kell, hogy ez csak viszonylagosan van így. Kocsis Mi
hály ekkor már nem önmagából eredő, független egyéni
ség. És Burány éppen ezt a társadalmi változások szülte, 
emóciók bilincseiben vánszorgó egyéniséget igyekezett minél 
hitelesebben megjeleníteni, mint jelenünk múltba gyökere
ződő szimbólumát. Tolla nyomán a második világháború 
elevenedik fel. Gyötrő kényszernek engedelmeskedett az író, 
amikor rászánta magát erre a leszámolásra.

Szembenéz a múlttal, az emberi öntudatlanság és a 
pszichikai alacsonyrendűség kimutatójával. S minden tudo
másul vett tény újabb és újabb csapást jelent számára. Mérv
adó erényét Bányai János találó pontossággal fogalmazta 
meg: „ . . .  az egész regénynek, összefüggésben Kocsis Mi
hály életével, nemcsak esztétikai értéke van, hanem szocio
lógiai fedezete is. Én nem értek teljesen egyet azzal a véle
ménnyel, hogy a regény nem lehet meg szociológiai fedezet 
nélkül, és hogy az új regénynek éppen szociológiai isme
retekből kell kinőnie. De ismerve a jugoszláviai magyar pró
za majdnem uralkodó törekvéseit, a vészes befeléfordulást,
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a puszta kitalálásra és ötletre épített regényszerkezetet, úgy 
tartom, hogy Burány regénye éppen szociológiai fedezeté
vel, időszerű realista tartalmával fontos lépés előre/'

Az író hol első személyben beszélteti hősét, hol máso
dik személyben szól hozzá, hol pedig harmadik személyben 
beszél róla. Ezzel a formai megoldással igyekszik érzékel
tetni, hogy hőse nem maga miatt létezik. Széles körűbbé, 
általánosabbá avatja így: bizonyos elvontságot kölcsönöz ne
ki, bár alakja egyáltalán nem veszít realitásából.

Kocsis Mihály mint kisgyermek ismerkedik meg a há
borúval, éppen ezért az események megértetlenül raktáro
zódnak fel benne. Felnőtté válásával eljut megértésükig, el
fogja az elulasztott tettek miatti szégyenérzet, és fölismeri 
az emberek öncélúságát. Mindez, és abbeli félelme, hogy ő 
is meghasonlott, lelki dilemmába, önemésztésbe, összeomlás
ba sodorja. Számtalanszor szembenéz önmagával a főhős, és 
amellett, hogy érzi, embertársainál éleslátásúbb, mégsem ké
pes emberi hitvallása kialakítására. Fellázad a hibák ellen, 
de cselekedni már nem képes. Élete éppen ezért monoton 
önmarcangolás. Ritkán kerül valakivel emberközelségbe, 
mégis képes közvetlenül átélni a többi ember gondolatait. 
Az emberek más-más kálváriákat járnak, egyik látja a má
sik tragédiájának okait, a kiutat is, de a magáéval senki 
sincs tisztában, éppen az emóciók miatt, mindenki aláren
deltje a maga sorsának. A tragédia mélysége így sokkal 
szédítőbb, fájdalmasabb. Kocsis Mihályt nemcsak a társa
dalmi ellentétek taszítják az összeroppanásba, hanem a ko
runkra jellemző melankolikus sorstalanságérzet is lök rajta. 
Pszichológiai-morális arcképe egy kor gondolkodó, mégis 
gyenge embertípusának. Kicsinek, senkinek, a bürokrácia já
tékszerének érzi magát, akinek még az életét is akkor veszik 
el, amikor érdekük éppen megkívánja.

Az író és főhős nemegyszer azonosul a műben. Burány 
Nándor magán tapasztalja a társadalom és általában az em
beri gondolkodás rendellenességének hatását, felismeri e 
rendellenességeket, de nem mindig tud föléjük kerekedni, 
meglelni a letörésükhöz vezető utat.

Eredménye azonban mégis nagy: a szocializmusra éret- 
len, öntudatlan emberi elme röntgenképét tartja elénk. Szo
morú ez a kép és reális. Bizonyítja, mennyi, de mennyi 
kell még ahhoz, hogy korunk embere méltó legyen a szocia
lizmusra.

17



A kötet keserű szavakkal mondja: minden ember tehetet
len, vagy ha erősnek mutatkozik is, az csak képmutatás, és 
előbb-utóbb lelepleződik. Ezen a ponton Burány világszemlé
lete dekadenssé oldódik. A főhős világa kiismerhetetlen, sok
arcú, éppen ezért nem tud a szerző igazodni hozzá. Egy je
lentős motívum azonban mégis hőssé avatja Kocsis Mihályt: 
megalázkodni nem képes. Még lelki összeomlása kínjaiban 
sem hajlandó eladni magát, karrieristává válni, felsorakozni 
azok közé, akik ellen harca tehetetlen volt. Tehát önérzete 
van Kocsis Mihálynak. Bár különben olyan ember, aki min
dent azért tesz, hogy tisztességes úton kellemesebb életet 
biztosítson magának, a tisztességtelen boldogulást nem haj
landó választani. Egyéniségének negatívuma az, hogy a perc
emberkék, és éppen ezért a sorstalanok közé tartozik, akik 
képtelenek életük irányítására, mert életcéljuk sincs: „Tizen
két éves korában csak azért választotta az iskolát, a tanulást, 
mert nagyon nehezére esett az aratás, s a hajnali kettőkor 
kelések." „ ... csak a kalácsot szerette, a rétest, a túrós le
pényt meg az üreskalácsot, amikor az anyja kivette a kemen
céből, nem bírta kivárni, amíg meghűl, nekiesett, ette úgy 
forrón, s azán megülte a gyomrát, egész nap fájt a feje, hány
ingert kapott, lehet, hogy ez születési hiba — gondolta néha 
—, mindennel így jár, forrón falja magába az életet, az élmé
nyeket, s aztán képtelen megemészteni, belefájdul a gyom
ra, és nyelné a szódabikarbónát."

Prózaírói tehetségéről tanúskodik az a készség, amivel 
Burány beállítja szereplői jellemét. Kitűnő példa a Szégyen 
című rész egyik vallomása: „Nincs önbizalmam. Nem be
csülöm magam. Ha valami nagyobb dolgot határozok el, elő
re tudom, hogy semmi sem lesz belőle. Le se szarnám az 
ilyen embert, amilyen én vagyok. Önmagammal szemben sem 
tudok maradéktalanul őszinte lenni, ha bíró lennék, önma
gamat kellene legszigorúbb ítélettel sújtanom."

A regény témája az egyén harca, eligazodása. Az egyén kü 
lön világ, éppen akkora, mint a szociológiai világ — egyfor
ma jogokkal, egyforma eséllyel. A viszonyok éppen ezért nem 
kézenfekvőek, indokoltságukat, igazságukat két forrásból nye 
rik. Éppen ez az, ami hitelessé, érdekessé teszi a regényt. Azok, 
akik maguk is érzékelik ezeket a társadalmi, egyéni ellenté
teket, már a fejtegetések első fázisában képesek megérteni 
a problémát, és a további levezetésben már ellenőrizni is. És 
ez az ellenőrzés minden várakozásnak megfelel, elvezet egé
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szén addig a küszöbig, amelyen túl már a probléma megoldá
sát kellene megtalálnunk.

A gyakori hangulatváltoztatás más-más világba visz el, s 
megadja a regénynek a vészesen sötét vagy egyszerűen elszür
külő tónusokat.

A társadalmi ellentétek ábrázolása néha csak az alaphát
teret szolgálja, és a Szégyen című részben már inkább a se
kélyebbnek tetsző életszemlélet kerül előtérbe, mindamel
lett, hogy az indokot még mindig a háború mindennemű, de 
jelen esetben legfőképpen szellemi pusztítása szolgálja.

A Fájdalomban a tehetetlen ember harcát, eseménytelen, 
kisszerű életét ábrázolja Burány. A megrögzöttségnek az em
beri tökéletlenséget szimbolizáló számtalan válfaja váltja egy
mást a szereplők jellemében.

Burány Nándor kitűnően ábrázolja ezt a siralmas, szégyell- 
nivaló, mégis túlontúl valószínű világot. Igen, ez valóban a 
művészi érzékelés kifinomultságára vall, ám a helyzetek sok
szori közhelyszerűsége nem képes fenntartani ezt a művészi 
igényességet. A jellemek örökös betegsége kiábrándít és hi
hetetlenül hat: sehol sincs egészséges lelkű ember, semmi
lyen üde lelki felvillanás? Túlfűszerezettnek tetszik ez a nosz
talgikus sivárság.

A befejező részben teljesen megbomlik Kocsis Mihály 
lelki egyensúlya, pszichológiai dilemmája krízissé fajul. Ugyan
ekkor érződik az író mély lelki átélése, azonosulása is: a sza
bálytalanul megformált mondatokból, az összefonódó asszo
ciációkból. Ötletes technikával még fokozza ezt a zavart: min
den rendszer nélkül váltja a főhős személyét.

A valamikori nagy problémák helyett kicsinyes dolgok 
gyötrik már a főhőst, elsekélyesedik egész személyisége. Űjabb 
kérdések lappanganak a háttérben, amelyre válaszolni lehe
tetlen, ha olyan embertől kell várni megoldásukat, akinek 
szellemi-érzelmi lénye képtelen megértésükre s befogadásuk
ra. Éppen ezért az író őszintesége, közvetlensége veszt hite
lességéből. Logikátlannak látszik néhány erősnek és meggyő
zőnek szánt érv: „S most nem is tudja, miért nem vált már 
el a feleségétől. Mit ér egyáltalán az élet, ha az ember nem él
het azzal az asszonnyal, akit szeret.”

Az Összeroppanás tagadhatatlanul értékes és jelentős mű, 
de értéke felbecsülhetetlen is lehetne, ha szerzője függetle
níteni tudta volna magát hősétől, és biztos kézzel, részválla
lás nélkül irányítani.

(1969)
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MEGVALÓSULT ÍGÉRET

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér.
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970.

Néhány évvel ezelőtt még hiába kerestünk volna olyan 
romániai magyar regényt, amely a legaktuálisabb jelenről, 
annak jellemző sajátságairól vallana. Bálint Tibor Zokogó ma
jom  című regénye után most megtört a jég, olyan művek szü
letnek a romániai magyar írók tollából, amelyek már a mű
vészi teljesség igényével vállalkoznak a ma ábrázolására: ké
pesek magukat elhatárolni mind a világnézeti, mind pedig az 
etikai konvencióktól.

Mindez nagymértékben növeli a mű — társadalomtörté
neti értékein túl — esztétikai értékeit is. Sütő András könyve 
azok közé a jelentős alkotások közé tartozik, amelyek az iro
dalom fejlődésének nem valamelyik mellékágához, hanem 
mindenkor a fejlődés törzséhez csatlakoztak. Kapcsolatuk az 
esztétikum gyökereivel így mindig közvetlen és zavartalan 
maradhatott.

A Sütő-könyv külső formai jegyeinek elmosódottsága sok 
vitára adott okot és főképpen alkalmat, a tökéletesen meg
komponált belső forma viszont már nem izgatta ennyire a kri
tikusokat. Pedig éppen ebben — a tartalom által determinált 
belső forma meglelésében — kell látnunk Sütő ábrázolásmód
jának különös eredményeit. A belső formának és a mű tar
talmának szakadatlan és szerves egysége teszi lehetővé szá
munkra, hogy akár „képlet” formájában — nagyon leegysze
rűsítve, de lényegében megragadva — felvázolhassuk az 
Anyám könnyű álmot ígér konkrétan realista ábrázolási meg
oldását. A „képlet” :

A mezőségi parasztasszony (az író édesanyja) arra kéri 
fiát, hogy írjon már egy könyvet az életükről, egy igaz köny
vet, amely az anya képzeletében tulajdonképpen valami to
tálisan emberi igazságszolgáltatást jelent & az író megérti 
édesanyja kérésének társadalmi-emberi lényegét, rádöbben, 
hogy valóban meg kell írnia azt a könyvet -> azonosul anyja
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szándékával és megszületik a könyv, amely a lényegi sűrítés 
segítségével tükrözi a kiválasztott életdarabot, beágyazva azt 
napjaink romániai magyarságának társadalmi-történelmi va
lóságába.

A logikai konklúzió a kiindulóponthoz, az ember nembeli 
lényegének a kereséséhez vezet vissza bennünket. A mü kom
pozíciója csak itt, a megvalósított tartalmi eredmények for
májaként válik teljessé. A könyv immár a megvalósult ígére
tet jelenti: az anyai-fiúi óhaj-szándék és az érzéki megjelení
tés művészileg hitelesített termékeinek harmonikus egysé
gét, megbonthatatlan szintézisét. Ezért koronázza siker Sütő 
András próbálkozását, egy olyan kísérletet, amely a társadal- 
mi-emberi valóság lényegét tárja fel koncentrált formában.

Amióta az irodalomkritika tudatosította az olvasóközön
ségben, hogy évszázadok óta tartó hullámzásában a magyar 
irodalom napjainkban a legderűlátóbb vélemények szerint 
sem a hullámhegy csúcsánál tart, fokozottabb figyelemmel 
várunk a meglepetésekre, számon tartunk minden ígéretet.

Ezzel a várakozással arányban is áll a kísérletek száma. 
A meglepetések mégis ritkák. Az illusztratív művészetek ko
rának lejárta után most az üres formalizmus vonzása téríti 
vakvágányra a legtöbb kísérletezőt.

Az újszerű formák keresésére irányuló próbálkozások 
gyakoriak a magyarországi írók és költők körében is, az iro
dalom fejlődése mégis sokkal inkább egy többé-kevésbé tel
jes kontinuitás jegyében történik. Nem csupán az irányzatok 
kiélezettebb harca, hanem különös helyzetükből adódó el
térő létalapjuk miatt, a nemzetiségi magyar irodalmak való
ságtükrözésében — különböző fokon és minőségileg is más
más formában — inkább a diszkontinuitás érvényesül. Ter
mészetesen a kategorikus elhatárolás lehetetlen és a magyar 
irodalom mai állapotát a kölcsönhatások szerves egységében 
kell látnunk. Jövőjét pedig nem csupán ebben az állapotában, 
hanem tendenciáiban, ígéreteiben és — nem utolsósorban — 
mind gazdagabb lehetőségeiben kell keresnünk.

Sütő könyvével már sokat foglalkozott a vajdasági kriti
ka is. Ha azonban a mű számunkra különösen sokatmondó 
tanulságait tesszük a mérleg másik oldalára, nyilvánvalóvá 
válik, hogy mégsem eleget. Elsősorban foglalkoznunk kell a 
könyvnek azokkal a hely és idő tekintetében is időszerű moz
zanataival, amelyek utalnak azokra a területekre, amelyeken 
még a legelső lépésekig sem jutottunk el, pedig lehetősége
ink — akár a szociográfia, akár a folklorisztikus regény és 
elbeszélés síkján — nyilván nem ennyire szegényesek.
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Sütő András napló jegyzeteknek nevezi könyvét, de ben
ne tulajdonképpen hangulati epikával, lírával találkozunk. A 
tényirodalom is jelentős alkotást tisztelhet a műben. Gál Er
nő, a szociológia professzora találóan emeli ki Sütő könyvé
nek szociológiai értékeit. Hangsúlyozza, hogy a könyv a ro
mániai társadalomkutatásnak is jelentős eseménye, hiszen 
a szociológusokat megelőzve „megtette az első lépést az új Er
dély felé” .

Sütő nagyon jól ismeri a falut ahhoz, hogy egyszerűen 
csak szociográfiát alkosson róla. Ismeri az ott élő emberek 
életét, az azt mozgató erőket, az apák és nagyapák gondola
tainak, tudatának határait. Ami egyedül optimizmussal tölti 
el, az az akarásuk, az erkölcsi erejük, amely újra és újra ve
reségeik fölé emeli őket.

A könyv valóban naplószerű: a falu életszférájából ki
szakadt fiú, az író, hazalátogat, egy időre újra hozzánő ehhez 
a közösséghez, hogy magatartásával bebizonyítsa morális ki
állással párosuló odatartozását. A felmérés igényével tekint 
az életükbe, a belső világukba, az érzéseikbe. Iróniával szem
léli mozdulataikat, szavaikat, gesztusaikat, de ez az irónia az 
érdekükben, értük szól. Néha rajtakapja magát szánó ciniz
musán, ilyenkor releváns érzésként a fájdalom és a bocsá
natkérés uralkodik el hangjában, hogy aztán egy újabb tiszta 
motívumot emeljen ki az életükből, és a megjelenítés sikere 
által felfokozott szenzibilitása a derűt is újra leikébe lopja.

Találkozik a különböző „rendű és rangú” rokonokkal, új
ra és újra megrajzolódik előtte egy-egy tipikus élet skála a 
maga kopott számlapjával, aprócska számaival, hogy azután 
ezeket a sorsokat az idő történelmiségében okozatokként is 
kimutathassa, ünnepük az Andrásokat, temetik a halottakat. 
Az emberek fájó melankóliával élik sorsszerű életüket, egyé
ni életerejük a konvenciók miatt ellankad és csak apró gesztu
sokban nyilvánul meg, noha megálmodott életük formátlan 
parabolavágyaiban végigkíséri 60—70 évüket. Életbölcsessé
gük sajátos, de erőt jelent. „Nagyapám az emberi élet egyet
len értelmét a munkában látta. Az élethez való jogukat a föl 
vagdalt száraz ág ölszámán, a mosáshoz, főzéshez felhordott 
víz mennyiségén mérte. A játékot naponként elátkozta, s mély
séges megvetéssel tekintett a felnőttekre, akik a gyermekek
hez lehajolva maguk is gyermekded műveletbe fogtak ... Sem
mit el nem ismert, ami képletes formában jelent meg előtte, 
hitte, hogy Isten létezik, de a hit gyakorlásával járó ceremó
niát száműzte az értelmes cselekedetek rendjéből. Reggeli
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mosdáshoz a törülközőbe suttogta az imádságot; ha ilyenkor 
zajongás támadt a háta mögött, egy-egy szilaj káromkodást is 
beleszőtt a szent szavak közé."

Életük szimbólummá alakul a tolla alatt: a kísértő múlt 
szimbólumává, amelyet a folklorisztikus vonások kiemelésé
vel varázsol érdekesen maivá. Szülőföldje, a Mezőség úgy tár
sul ehhez a jelképhez, mint az évszázados keserű örökség 
színtere. A közelebbi színtér Pusztakamarás:

„Hol vagyunk hát?
A Mezőségnek hívott erdélyi dombvidék kellős közepén, 

Kolozsvártól negyven, Marosvásárhelytől hatvan kilométer
nyire, távol a vasúti és szellemi közlekedés ütőereitől, hajda
ni lápok, tavak, nádasok kiszikkadt völgyében. Makkai Sándor 
püspök úr néhány évtizede regényt írt rólunk, vagy inkább 
segélykiáltást, az volt a címe: Holt tenger.”

Sütő megfogalmazza a törvényt: az emberék élni szület
nek ...

„A Puszták népe hathatott így a kortársakra: egy közeli 
s mégsem ismert világ felfedezésével lelkiismeretre riasztott 
és hitet ébresztett... (...) Olyan keser-édesen mosolygó nyel
ven, ahogy talán nem is írtak szülőföldről Tamási Áron óta"
— írja a könyvről a romániai magyar irodalom egyik leg
jobb ismerője, Czine Mihály.

Ez a „keser-édesen mosolygó” sütői nyelv a fájdalom fi
nom rezdüléseire is hajlékonyán rezonál. Gördülékeny és szí
nes nyelv Sütőé, és olyan szép, amilyent kevesen beszélnek 
rajta kívül. Tónusai egyforma hűséggel elevenítik meg a sza
tirikus fordulatosságot, a könnyed iróniát, az adatbő szociog
ráfiát és a falusi ember gondolatvilágát. Mindent képes 
magába foglalni, és mindent vissza tud adni. Ha rokoní- 
tani szeretnénk valamelyik nagy előd nyelvkincsével, akkor 
mindenképpen Tamási Áronra kell gondolnunk. De ha a meg
határozó stílusvonulatot próbáljuk követni, akkor Arany Já
noshoz jutunk el. Könyve végén maga Sütő is említést tesz 
Aranyról, a falutól való újbóli búcsúzást az ő emlékével, egy 
tipikusan aranyi gesztussal formálja magában élménnyé:

„Vissza-visszanézek, jókedvűen próbálok elmenni, de lá
tom rajtuk: a hangulat nem épp szilveszteri. Hanem inkább 
Arany János-i. Néz ki belőlük a lélek, mint toronyból a bak- 
ter.”

Kettőjük csendes szomorúsága, önkínzó nosztalgiája 
mintha testvér lenne. Hasonló életérzés, hasonló reagálás: 
szépen, okosan, csendesen.
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Egyes vélemények szerint, amelyek a mü koncepcióját a 
műfaj-meghatározásnál döntő szempontnak tekintik, Sütő 
könyve esetében igenis írói szociográfiával állunk szemben. A 
megállapítás — természetesen — részben helyes is. Csupán 
ennyivel kell kiegészítenünk: több is annál, minőségileg más 
is. A szociográfia nála élményszerű regényességgé lényegül át. 
Minden bizonnyal a különböző véleményeknek megvan a ma
guk külön-külön bizonyítéka a műben, de egyszempontúságot 
jelentene, ha valamelyiket elsődlegesként emelnénk ki. Fi
gyelmen kívül hagynánk így azt a tökéletes harmóniát, ame
lyet a mű legfőbb stílusértékének tartok.

„Tudósítás, önvallomás és személyes számvetés Sütő And
rás új könyve. A bölcsőről, szülőfalujáról ír, a megmaradás 
gondjairól. (...) A naplójegyzeteket, a lírai vallomást, a nép
mozgalmi adatokat, a folklórt egységes epikai stílusba olvasz
totta a személyes vallomás forrósága; a »nem menekülhetsz« 
és a »semmit sem tehettem« összefonódó érzülete" — olvas
hatjuk Czine Mihálynál.

A fenti idézet egyúttal választ ad arra a kérdésre is, amely 
szintén a vitákban merült fel: vajon nem íródhatott volna-e 
meg Sütő könyve egy móriczi méretű realista regény, vagy 
esetleg egy tudományos igényű szociológiai tanulmány formá
jában?

A válasz nyilván egyértelműen csak tagadó lehet, hiszen 
remek alkotás került a kezünkbe. Az pedig a mű eredményei
hez tartozik, hogy nem látszik igazodni semmiféle formai ka
tegóriához, csupán követelményeknek tesz eleget ilyen vonat
kozásban: önmaga számára teremt formát.

Ha mégis realista regényeket várunk, nagyon jól tesszük, 
joggal is, hiszen új források fakadtak. Ha szociológiai mun
kát várunk, várakozásunk indokolt, hiszen éppen elég nagy 
még a megíratlan, feldolgozásra váró anyag.

(1972)
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KITELJESEDŐ FOLKLORIZMUS

Csépe Imre: Mezei dolgok.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1973.

Egy, a miénkhez hasonló fiatal irodalom életképességé
nek a legfőbb jele, ha már tud számolni a saját értékeivel. Az 
ehhez szükséges feltételek megteremtése természetesen nem 
könnyű feladat, és nem végezhető el egyik napról a másikra. 
Az eddigi ilyen jellegű vajdasági munkák közül azok, ame
lyek — róluk ez már megállapítható — időálló értékeket je
lentenek, beszédesen bizonyítják, hogy nagy hatósugarú ered
mények csak jól szervezett történeti kutatások és kritikusi 
tevékenység révén érhetők el. A meglevő erők szervezett mű
ködtetése tehát a legfontosabb feladat. Erre pedig — helyzeti 
adottságaikból következően — kitűnően alkalmasak a folyó
iratok, a Magyar Tanszék és a Hungarológiai Intézet.

Látnunk kell azonban, hogy a már folyó munkák egybe
hangolásával nem oldhatjuk meg mindazokat a problémákat, 
amelyek döntő mértékben befolyásolják irodalmunk sorsát. 
Gondolunk itt elsősorban azokra a területekre, amelyeknek 
ma még egyáltalán nincsenek szakértői Vajdaságban. Ezért 
nem túlozunk, amikor óriási jelentőséget tulajdonítunk az új
vidéki Magyar Tanszéken folyó szakembernevelő munkának, 
és ezért indokolt várakozásunk, amellyel az egyetem kapu
ján kilépőkre tekintünk.

Nem véletlen, hogy a népies írók újrafelfedezése együtt 
jár a folklórkutatások fellendülésével. Ez ideig folkloristáink 
sem voltak.

A folklór és a népies irodalom egymásba szövődése nem
csak nálunk jelenség, de nálunk különös jelentőséget kap, 
mert itt éppen a népies írók voltak a legjobb „amatőr” folk- 
loristák. Műveik valóságos kincsesbányái a folklórelemeknek. 
Korukbeli néprajzi gyűjtések hiányában sok esetben ma már 
csupán az ő adataikra támaszkodhatunk. Közülük is Csépe 
Imre őrizte meg a legtöbb állandósult szókapcsolatot (köz 
mondást, szólást, szóláshasonlatot) és ízes tájnyelvi szót az 
enyészettől. (Erre a tényre dr. Matijevics Lajos is felhívta a 
figyelmet a kishegyesi Csépe-emléknap műsorának kereté
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ben feolvasott — Tájnyelvi jellegzetességek Csépe Imre mű
veiben című — tudományos értekezésében.)

A fentieket bizonyítja az a novellás kötet is, amelyet a 
szept. 23-i Csépe-emléknap legszebb meglepetéseként adott 
az olvasó kezébe a Fórum Könyvkiadó. A Mezei dolgok az író 
hagyatékából származó írásokból állt össze. Az anyag válo
gatását Fehér Ferenc végezte. A szerző kézirati hagyatékának 
gondozásában Urbán János vett részt.

A könyv annak a felismerésnek a jegyében került a köny
vespolcokra, amely tömören így fogalmazható meg: irodal
munk fejlődése csak gazdag örökségünk megismerése és meg
becsülése révén segíthető elő. Ha olvasásra késztetni és igé
nyeiben felemelni szeretnénk a vajdasági olvasóközönséget, 
meg kell ismernünk a világát! A munkásokét és a paraszto
két. És azt úgy csak kevesen ismerik, ahogy Csépe ismerte.

Értenünk kell azt a hegyesi parasztembert, akinek az 
apja sohasem gyújtott rá gyufával, hanem inkább órákig csi
holta az acélt a kovához, hogy lángot fogjon a tapló. Az év
százados népi érzéseket röpke évek alatt átformálni az élet- 
körülmények gyökeres megváltoztatásával sem lehet. És nem 
is szükséges. A falusi ember mindig másképp reagál a kalá
szok zizegésének finom zenéjére, mint a városi, bármennyire 
egyformán szeretik és fogyasztják is a kenyeret. Tévedünk, 
ha azt hisszük, hogy a falu valóságához való érzelmi kötődés 
feltétlenül maradi felfogással párosul. Népies íróink leírt so
raiban legtöbbször az újra, a jobbra vágyódás fogalmazódik 
meg: „ ... én is megemelem a kalapom ezen az évszázados 
aratás előtti ünnepen, mondva, hogy hála nektek, új Péterek 
és Pálok, akik nem kaszákkal és kukákkal jöttök, hanem 
szelíd, szép erős masinákkal álltok a rendbe. Szép ez így na
gyon, csak hát ne becsüljétek le azokat a lépcsőfokokat sem, 
amiken eljutottatok eddig." (Péterek és Pálok)

Annak az írónak a szavai ezek, aki a könyvéért kapott 
pénzen földet venne: szőlőt diófával. Világfelfogásának jel
lemzésére keresve sem találnánk kifejezőbb szimbólumot.

Csépe Imre szinte egész életművét az idő jegyében alkot
ta meg. Valamennyi írása az időt idézi, hogy „szebbé tegye” 
azt. Erre a momentumra Fehér Ferenc is felfigyelt az írások 
összeválogatásakor, és ezt a felismerését kamatoztatta akkor, 
amikor az idő elve szerint sorolta négy, az évszakokat jelké
pező alcím alá a novellákat.
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Az idő jelenti a köteléket a múlt és jelen között, fűzi ösz- 
sze a világokat. A jövő felé mutat, a szebb jövő felé, amely 
csak úgy érhető el, ha szilárdan, biztosan állunk a tegnap és 
a ma talaján.

Hogy — művészi szinten — folklórmunkát végzett Csépe, 
amikor a falu világát ábrázolta, azt mi sem bizonyítja job
ban, mint hogy némely karcolata nem más, mint egy-egy nép
szokás, hiedelem, foglalkozás stb. (tehát folklór jelenség) él
ményszerű leírása, megjelenítése (Kenyérsütés, Pálinkafőzés, 
A régi jó banyák, A rontás, A mesélő guzsaly stb.).

Szembetűnő ezeknek az írásoknak a népmesékkel, nép
dalokkal, a népballadák drámaiságával tartott rokonsága is. 
Olvashatunk közöttük olyan lírai hangvitelű novellákat, ame
lyek a bordalok hangulatát idézik (A kefekötő panaszai, Az 
őszinte ember stb.).

De a magára maradt, környezetéből kiszakadó ember fáj
dalma is ott érezhető abban a nosztalgikus búcsúzásban, em
lékezésben, amely nemcsak a paraszti világnak, hanem egyál
talán az életnek szól: „én már nem vagyok én, csak a réginek 
az árnya... a régi szép akarásoknak a vége, a nótaszónál csi
nált kötél végleg elszakadt. . (A keresztek tövében)

(1973)
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AZ EGYÉNISÉG KERESÉSE

Dér Zoltán: Laguna György karrierje.
Üzenet, 1973. 2. sz.

Az a tény, hogy az utóbbi két-három évben szinte máról 
holnapra a jugoszláviai magyar irodalom egyik jellegzetes és 
meghatározó műfajává vált a dráma (ideértve a rokonműfajo
kat: az egyfelvonásost, a rádió- és tévéjátékokat is), beszéde
sen tanúskodik arról a gyors ütemű fejlődésről, amely napja
inkban irodalmunkat jellemzi. A dráma térhódítása és domi
náns szerepe minden korban a művészeti élet felpezsdülését, 
felélénkülését eredményezte, szinte kiáltásszerűen jelezve, 
hogy az írók valami megrázóan fontosat, valami rendkívülit 
észleltek a társadalom alakulásában. Valami — akár pozitív, 
akár negatív előjellel — izgalomba hozta őket, amire azon
nal eruptív erővel reagálniok kellett. A születő vagy újjászü
lető drámára hatványozottan vonatkozik mindez: az általa 
felkorbácsolt hullámok sistergő belső erőktől duzzadnak.

Nálunk a műfaj hagyománytalanságából eredő nehézsé
gek leküzdése a legnehezebb feladat. A kezdeti lépések fogód
zókereső bizonytalansága elsősorban a történelmi (sokszor 
bibliai) témához való kötődésben nyilvánul meg. Ez a körül
mény azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy ne a jelenhez 
szóljanak a születő alkotások, sőt sok esetben éppenséggel 
segíti őket funkciójuk kiteljesedésében (Tóth Ferenc: Jób). 
Hiszen a jó mű — témájától függetlenül — lényegében min
dig szimbolikus; csak akkor hat igaznak, ha cselekményét ál
talános érvényűnek érezzük. Különösen érvényes ez a drámá
ra: szereplői akkor és csak akkor hatnak élőnek (korviszo
nyuktól, helyüktől függetlenül), ha egyéni jellemvonásaik kö
zös emberi tulajdonságokra vezethetők vissza. Tehát a tárgy
választás — a félreértések elkerülése végett ezt hangsúlyoz
nunk kell — nem olyan tényezőként fontos mozzanata egy- 
egy műnek, mint amelyik eleve megszabná vagy legalábbis 
befolyásolná értékeit, hanem elsősorban irodalom- és műve
lődéstörténeti szempontból érdekes számunkra.

Mégsem megmagyarázhatatlan kíváncsiságunk és várako
zásunk, amely az új, mai tárgyú drámák felé irányul. Látva,
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hogy a múltba fordulás sok alkotónknál tulajdonképpen nem 
más, mint kényszermegoldás, hisszük, hogy a napjaink társa
dalmi-emberi valóságához való közvetlen hozzányúlás még 
kézzelfoghatóbb eredményeket hozhatna.

A fentiekkel nem tagadjuk azt, hogy az emberiség álta
lános, örök „nagy problémái” (idézőjel nélkül is), az ontológia 
izgalmas kérdései a vajdasági írók által éppúgy kifejezésre 
várnak, mint a magyarországi, franciaországi írók vagy 
más nemzet és nemzetiség írói által. Csupán olyan tényezők
re figyelmeztetünk, amelyek mellett és ellen sokan érveltek 
már Szentelekytől máig, és amelyek tulajdonképpen nem is 
irodalmunk teljesítményeivel, hanem szerepével függnek ösz- 
sze.

Reméljük hát, hogy a dráma új hulláma olyan alkotáso
kat is felszínre hoz, amelyek nemcsak a történelmi dráma 
módszerével (közvetett úton, vonatkozásokban) szólnak a má
ról és a mához, hanem közvetlenül is: valós kérdéseinek — 
számunkra ismert életdarabjainak — az ábrázolásával. A 
próza erre már több példát szolgáltatott. A drámában még a 
lehetőségkereső próbálkozások korát éljük.

*

A drámai műveknek az elmúlt évtizedekben született, a 
dráma sajátos feltételeihez alkalmazott fajtája, a hangjáték 
nálunk még nem rendelkezik külön irodalommal. Ez a hiány 
különösen szembetűnő, ha a műfajon belüli kísérletek nagy 
számát tekintjük. A születő eredmények értékelésére és rend
szerezésére már ma szükség lenne ahhoz, hogy az újabb tö
rekvések részeivé válhassanak annak a folyamatnak, amely 
alig három év alatt egy tucat jó művet dobott ki magából. 
Ezekkel azonban egyelőre nem tud mit kezdeni a kritika.

A műfaj specifikumainak kutatása teheti csak képessé a 
kritikát arra, hogy számoljon annak eredményeivel. Ma már 
mind nyilvánvalóbb, hogy „a láthatatlan színház” , amelynek 
egyetlen kifejezési eszköze az akusztika (beszéd, zene, zöre
jek), merőben más utakon jár, mint a színpadi dráma.

A rádiószínház éppen a dráma legjellegzetesebb sajátos
ságát, optikai elemét nélkülözi. Mivel így a tömegszuggesztió 
hatását nem érvényesítheti — a közönség úgyszólván „auto
matizált” nézőtéren ül —, más irányban igyekszik esztétikai 
többletet nyújtani. Fő műfaja, a rádiójáték, az egyénhez szól, 
innen előadási stílusának közvetlen és személyes szobaakusz
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tikára hangolt kamaraszínház jellege. Ezért szokták monda
ni, hogy a hangjáték intim művészet. Az emberi beszéd közvet
len, akusztikus hatásán túl sokkal inkább épít a hallgató fan
táziájára, értelmére, mint a többi drámai műfaj.

Mindez mutatja, hogy milyen sok feladat vár még a vajda
sági kritikusokra a rádió körüli jelenségek feltárása terén 
is. Amíg azonban a kritika síkjain nem alakulnak ki az alap
vető viszonylatok (egy-egy műfaj eredményeit, irányait re
gisztrálva), addig csak a vajdasági dráma általános összefüg
gései szerint rajzolhatjuk meg az egyes alkotások történeti 
hátterét, tartozzanak ezek az alkotások akár e dráma színpa
di, könyv-, tévé-, rádió- vagy egyéb változatához.

*

A közelmúlt gazdag drámaterméséből éppen aktuális té
májával tartozik a ritkaságok közé Dér Zoltán rádió játéka, a 
Laguna György karrierje.

A Laguna György Dér Zoltán első felnőttek számára írt 
hangjátéka. Korábban mesejátékait hallhattuk az Újvidéki 
Rádióban. A csodálatos fűzfavesszőt 1963-ban írta Zákány An
tallal. A témát később A vizek királyában továbbfejlesztette, 
s az új művel első helyezést ért el a Rádió 1971-es pályázatán. 
A Kőműves Kelemen fia című ifjúsági hangjátékát tavaly mu
tatták be Újvidéken, s rádiónk az idén ezzel a művel vett részt 
az ohridi országos hangjátékszemlén.

Az élet értelmét gyökértelen egyéniséggel kereső fiatal 
értelmiség sorsának tanulságos tragédiája a Laguna György 
karrierje. Tanulságos, elsősorban azért, mert égetően aktuá
lis, élő problémákat feszeget, olyan folyamatokat ábrázol, 
amelyekkel nap mint nap találkozhatunk.

A hangjáték áttekinthető, egyszálú cselekményen alapuló 
meséje Laguna, az életcélját és boldogságát kereső ember pá
lyakezdésének és váratlanul bekövetkező sajátos tragédiájá
nak a történetét mondja el. Amit megtudunk, az azonban sok
kal több annál, ami ebbe a mesébe belefért, beleférhetett. A 
Csehov által megteremtett új drámatípus lehetőségeivel él 
az író: események helyett hangulatokat, lelkiállapotokat áb
rázol. Nem kizárólagosan él ezzel a módszerrel, de monda
nivalóját legtöbbször a pszichikai folyamatok vizsgálásának 
síkján közvetíti. Nem a maga benyomásait önti formába, ha
nem alakjainak érzéseit vetíti ki, látszólag minden művészi 
hozzájárulás nélkül, közvetlen, kurta kiáltás formájában. Így
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rajzolta meg Frank Wedekind a kamaszkor viharait a Tavasz 
ébredése groteszk történetében, az elszabaduló ösztönök vég
zetes hatalmát A föld szellemében.

Dér írói módszerének másik jellegzetes vonása, hogy csak 
színeit osztja szét figurái között, ám írói üzenetét nem bízza 
rájuk. Az a dráma egészének a kicsapódása, egy művészi szin
tézis eredménye marad. Amit elmond a részletekben, az át
értékelődik, más hangsúlyt kap, ha a komplett mü felől kö
zelítjük meg. így, bár korai benyomásaink szerint Laguna 
egyéni sorsának zátonyra futása körül koncentrálódnak az 
eszmei és esztétikai szálak, később kiderül, hogy az igaz 
ugyan, hogy Laguna élete a legpregnánsabb kifejezője a mű
vészi mondandónak, de nem önmagában, hanem a köréje szö
vődő életfonalak, momentumok, társadalmi szituációk vi
szonylatában. Ezt példázza, hogy a hangjáték utolsó monda
tának elhangzásakor nemcsak Lagúnát sirathatjuk el, akiről 
megtudtuk, hogy összeroppant (lényegtelen, hogy meg is hal 
vagy sem), hanem azt az egész világot is, amelynek össze kell 
omolnia, mert a csalás és öncsalás törvényei uralkodnak ben
ne, és amelynek Adél éppolyan tipikus képviselője, mint dr. 
Iván Lazarević válogatott labdarúgó, vagy esetleg a negyedik 
fontos alak, Zádor, „az országos hírű költő” . Mert nemcsak 
a főhős, hanem egész értelmiségi környezete idegen attól a 
világtól, amelyet szinte egymással versengve teremtenek meg 
a szemben álló felek. Annak irreális — maguk által felállított
— követelményeihez hamis eszmények segítségével igyekeznek 
„felnőni” , viszonyukat is ez a hamis, megalapozatlan életfel
fogás határozza meg.

Ez az új értelmiség, amelynek életeleme, állandó gesztu
sa a lázadás (Adél), itt már gépiesen frázisokban lázad, önkri- 
tikátlanul fordul minden ellen, amit réginek hisz. Nem isme
ri fel, hogy lázadása tehetetlenül morbid, mert semmittevés
ből fakad; hogy lényegében észre nem vett önismételgetés; 
alapjában: nevetséges tévedés.

Ez az értelmiség, mely valójában nagy feladatok meg
valósítására lenne hivatott, nem találja és nem is találhatja 
meg a maga helyét a társadalomban, mert nem a valóság, 
hanem az illúziók talaján áll. Még nem szakadt el valamikori 
környezetétől, amelyből származik, de ahelyett, hogy maga
sabb szinten képviselné, az első gesztusában megtagadta azt. 
Gondolkodik, de nem olyan szinten, hogy gondjaira ésszerű 
megoldást találhasson. így csak egy Tart pour Tart gondolko
dás, vívódás (legabszurdabb formájában: alkotói vajúdás)
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pózában tetszeleg, szenveleg. Gondolkodásmódját — ezt a sa
játosan sznob és dilettáns észjárást — tetőtől talpig a meg
játszott magabiztosság jellemzi, holott a bizonytalanság gya
nús rezdülései minden mozzanatát ott kísérik.

Az író a tiszta racionalizmus világos elveivel támad a ko
runkra annyira jellemző „fiatalos" életideák ellen, sorra ki
mutatja rövidlátó, torz voltukat. Hősei nem valós, hanem vélt 
értékekre függesztik tekintetüket. Összeroppanásuk vagy em
beri leértékelődésük, megsemmisülésük az így kibontakozó 
groteszk helyzetnek: a külsőségekben való gondolkodásukból, 
a híressé válás illúziójával való kacérkodásukból és önisme
retük hiányából előálló szituációnak a logikus következménye.

Itt — a mű szférájában feszülő látszólagos pólusbeli el
lentétek jellemzése után (a szereplők pozitív és negatív figu
rákra való nem oszthatóságára gondolunk) — már megálla
píthatjuk: Dér hangjátékának fókuszában nem az értelmiség 
egzisztenciális problémái állnak — noha karriervágyuk rész
ben ezekből eredeztethető — , hanem a döntő hangsúly az em
ber nembeli lényegének, egyéniségének megvalósításáért fo
lyó belső és külső harc ábrázolására tevődik. Ilyen értelem
ben válik a korunk kisemberében megnyilvánuló többre tö
rekvés (önkritikátlan és gátlástalan formájában: karriervágy) 
az írói vizsgálódás tárgyává. A darab alapkonfliktusának moz
gató rugói lényegében ennek a belső és külső harcnak az ese
ményeiben fedezhetők fel. A konfliktus az egyénben munkáló 
egocentrizmus, erőszakos törtetés és egy, a gondolkodó em
berben felébredő igény: az önmagunk megtalálására irányu
ló mélyen emberi törekvés között bontakozik ki. Laguna élet
energiáját ez a folytonos küzdelem, vívódás emészti fel. A 
két erő összeütközése okozza a történet tragikus kimenetelét. 
A dráma erősen intellektuális színezete éppen a főhősnek eb
ből a gyötrődő egyéniségkereséséből adódik.

A szerző ítéleteit Adél, a feleség mondja ki, de öntudatla
nul, csupán egészséges ösztönei révén. Egyedül ő képvisel élet
eszmét a műben, de hamar kiderül, hogy amit ennek az élet
eszmének az alapján igaz művészetnek hisz, az tulajdonkép
pen csak jól megjátszott dilettantizmus, amit pedig emberi 
ideálnak vél, az a leleplezetlen csalás. Mint személyiség tehát 
ő is nagyon vitatható. Inkább a hírnév, a siker fényében való 
fürdőzés vágya, mint a mély meggyőződés, a művészet szere- 
tete sodorja a művészeti körök középpontjába. A költészethez 
való viszonyát a becsapódások sora jellemzi. Becsapja Lagu
na, amikor a zseniális költő színében „lángra lobbant ja a szí
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vét". De ennek az ellenkezője is megtörténik, amikor Adél sa
ját magát csapja be: azt hiszi, hogy Zádor, az országos hírű 
költő mellett boldog lehet. Helyét nem találja meg sem a köl
tő, sem a futballbíró mellett. Végül megszökik külföldre La- 
zarevictyel, a híres futballistával.

A dráma lényegtelenebb mozzanatát jelenti hát Adél sor
sa. Vívódása nem olyan őszinte, mint Lagúnáé, s egész maga
tartása alig terjed túl a feloltott póz határain. Nőiségében ki
teljesül, s ennél többet nem is nyújthat. Ebben az önmegvaló
sulásban lehámlik róla minden korábbi eszme, gondolat. És 
itt látható legtisztább formájában Dér írói módszere: nem út
mutatást ad, hanem leleplez, nevetségessé tesz.

Laguna nem ennyire szimpla jellem. Ö józanul és nem 
kis öniróniával könyveli el a maga zátonyra futott életét. Jó
zansága csak akkor hagyja el, ha a maga elé tűzött célokat 
tartja szem előtt. Mindig erején felül vállal. Egyénisége abban 
rokon Adéléval, hogy míg Adél szépsége révén asszonyiságá- 
ban igyekszik megvalósítani magát, addig ő ügyességével sze
retne elérni mindent: sikert, elismerést, jó életet, boldogsá
got. Csakhogy a lajstrom mindig hiányos marad. Amikor a 
családi boldogságra meglenne a lehetősége, nem tud lemon
dani a sikerről, amikor viszont megkapja a lehető legnagyobb 
elismerést, megszökik tőle a felesége azzal az emberrel, akit 
a barátjának hitt. Ekkor törik meg végképp.

Laguna nem üres egyéniség, csak nagyratörő. Dilem
mája rámutat a kisvárosi értelmiség sajátos talajtalanságá- 
ra, arra a bizonytalanságra, amely a „kihez mérjük magun
kat?" kérdésében fogalmazható meg. Laguna sohasem hi
teti el magával, hogy tehetséges költő, de mivel látja, hogy 
környezetében senki sem az, hát jogosnak érzi, hogy kihar
colja a maga előkelő helyét az ügyes tehetségtelenek körében. 
Ez sikerül is neki. De éppen azért, mert tisztán látja, lo
gikusan ítéli meg helyzetét, sohasem tudja következetesen 
végigjátszani szerepét. Ilyenkor más, vonzóbbnak látszó vál
lalkozásba kezd, s csak akkor bukik bele abba is, amikor 
az akadályokon már túljutott, a nehézségekkel már megbir
kózott. Azzal szemben bizonyul gyöngének, amire mindig vá
gyik és ami jóformán mindig a kezébe kerül: a sikerrel. 
Lényének tragikuma látszatokkal elfedett tehetetlenségében 
rejlik. Valódi énjét, a szorongással telit és kisfiúsán gyá
moltalant, csak itt ismerhetjük fel. A jellemvonásaiban ural
kodó diszharmónia okai is csak ekkor, elbukása pillanatá
ban válnak nyilvánvalóvá. Magyarázatot kapunk arra, ho
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gyan lehetett egy személyben okos és gyanútlanul buta, bá
tor és nevetségesen gyámoltalan, önérzetes és a felesége 
előtt megalázkodó. Adél szavai jellemzik a legtömörebben: 
„A lényege tésztaszerű. Reszket a feltűnésért, a jelenlétért. 
Költő, újságíró, futballbíró, dzsesszénekes, lenne még cir
kuszi fóka is, csak szerepelhessen. Felhangolódik s össze
esik, mint a gumimatrac/'

Látszólag felesége szökésével kapcsolatos Laguna tragé
diája, ám ebben a végső mozzanatban egész életének célta
lansága, értelmetlensége, kudarca belesűrűsödik. Az egész em
berben végbemenő nagy változást bizonyítja, hogy a sike
resen levezetett nemzetközi kupameccs öröme és a kínál
kozó nagy lehetőségek sem vigasztalják már meg, nem te
szik elég erőssé, ahhoz, hogy — mint már annyiszor — túl
tegye magát megalázása szégyenén. A vágyálmai teljét jelen
tő bankett estélyén holtrészegre issza magát. A bankettről 
lemarad — már az ünneplése sem érdekli, pedig az egész 
életét a sikereire tette. Tragédiájának képét a mű utolsó 
sora, egy felesleges mondat hivatott teljessé tenni. Kifo
gásként is ezt a túlírást említhetjük meg. Idézzük a Nar
rátort: „Laguna meredten nézi a néma kagylót. Leereszke
dik a fotelbe, mint aki nagyon elgyengült. Talán elaludt. Ta
lán örökre elaludt.. /'

A hangjáték mondanivalóját röviden talán így összegez
hetnénk: Mindenki, a legegyszerűbb ember is törekszik nem
beli lényegének a megvalósítására. Ha ezt nem érheti el a 
realitások rétegében, akkor az irrealitások, az illúziók, a ta
laj talan vágyak világában igyekszik elérni.

És ezzel a sugallatával Dér Zoltán hangjátéka új, fel
töretlen területeket sejtet a vajdasági dráma számára.

(1973)
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A LÁZADÁS ERKÖLCSI DILEMMÁI

Sütő András: Itt állok, másként nem tehetek ...
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1975.

Két történelmi drámát tartalmaz Sütő András legújabb 
kötete. Az első, az Egy lócsiszár virágvasárnapja már néhány 
hónapja fut a Kolozsvári Állami Színház műsorán, a má
sodikat, a Csillag a máglyán címűt pedig most december 
12-én — alig hét-nyolc héttel azután, hogy a könyv elhagyta 
a nyomdát — mutatta be nagy sikerrel a budapesti Madách 
Színház együttese.

Ha a kezünkbe kiváló alkotás kerül, amely csodaként 
robbant a köztudatba, első reagálásunkkal hatásának titkát 
igyekszünk megfejteni, annál nagyobb lázzal, minél szélesebb 
viszonylatokat tudunk vagy sejtünk mögötte. Jelen esetben: 
minél erősebb elkeseredésünk a dráma, de főleg a pró
za évek óta tartó válsága miatt. Születnek figyelemre méltó 
művek, de üzenetükkel nem találnak bele a kor elevenébe, 
rövid idő alatt mozdulatlanná válnak, katalógusok céduláit 
szaporítva csak. Nem túlozunk, ha azzal az ideges várakozás
sal jellemezzük a pillanatnyi irodalmi helyzetet, amellyel 
a próza és a dráma új egyéniségeinek jövetele elé tekintünk. 
A késésük arányában hatalmasodó pesszimizmus hangulatá
ban divattá vált a két műfaj elhalásáról, zsákutcájáról érte
kezni, sőt buzgalmukban sokan még a színház létjogosult
ságát is megkérdőjelezték.

Sütő András éppen a válság tetőzésekor tette le elé- 
bünk az Anyám könnyű álmot ígér című szociográfiai re
gényét, és lepett meg bennünket az ebben elért eredmé
nyeket továbbvivő szociografikus útirajzaival, esszéivel, majd 
történelmi drámáival. Ezzel át is törte a nihil falait: bebi
zonyította, hogy művelhetők még az ún. hosszú műfajok, 
csak esztétikailag fel kell frissítenünk őket, és — akárcsak 
vonatkozásaiban is — a mát kell ábrázolnunk bennük. Kí
sérletei nyomán ismét történelmi szerephez jutott a magyar 
irodalomban a szociografikus látás, és az érdeklődés közép
pontjába került a realisztikus valóságtükrözés.
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Sütőt szinte egyik napról a másikra vettük észre prózánk 
és drámánk élvonalában: a kor lényegi problémáit kapta 
fel témájául, egészen kivételes tehetséggel jelenítve meg őket. 
Történelmi drámáiban is a jelen emberéről vall, ahogy ma
ga mondja az Egy lócsiszár virágvasárnapja fülszövegében: 
„Az én munkám ( . . . )  nem Kleist művének dramatizálása. 
Magam csupán a korabeli német krónika drámai alaphely
zetét választottam építkezési helyül — saját mondandóm 
számára. Ugyanis Kolhaas Mihály szomorú történetének ol
vastán egy másik ablak nyílt meg előttem. Azon át nézve: 
nem a kleisti szemlélet égtája gomolygott föl az idő távolá
ból, hanem egy vérbe fojtott parasztforradalom kormos-per- 
nyés-akasztófás, újra moccanó világa; nagy szenvedélyek kény
szerű föllángolása a látszólagos társadalmi és egyéni-lelki 
nyugalom kínzókamráiban.

Ezt az ablakot pedig nem is magam vágtam: az azóta 
eltelt idő nyitotta meg mindannyiunk előtt, akik e dráma 
hőseinek arcvonásai között talán ismerős vonásokat is fölfe
dezhetünk: a magunkéit."

Nemcsak tartamuk horderejében mérhetők azonban ezek 
a drámák, hanem esztétikai megoldásaik irány jelző funkció
jában is. Olvasásukkor hangulati töretlenségük és tiszta nyel
vezetük azonnal kivívja csodálatunkat, és ebben a „kijóza
nodás nélküli" kábulatban jutunk el az utolsó sor végéig. 
Felesleges mondatokat, fals hangokat nem találunk bennük.

Ugyanazt a kérdést vetik fel: miben áll a lázadás erköl- 
csisége?, a negatív erőkkel való szembeszegülés melyik útja 
a leginkább járható? A felelet Móriczéval rokon: a vezető, 
a népvezér felelőssége sokkal összetettebb, mint ahogy fel
adata meghatározza. A nép sorsával játszik az, aki alkalmat
lan pillanatban viszi forradalomba elnyomói ellen, de a túl- 
fontolgatás sem garanciája a győzelemnek. Illyés a Testvé
rekben fogalmazta meg ugyanezt a dilemmát, nála viszont 
a vérségi kötelék érzelmi vonatkozású egységesítő szerepe 
még tovább differenciálta a problémát. Sütő Kolhaasa — 
amíg rajongásig szeretett felesége és kisfia boldogságának 
őrzőjeként kerüli a hatalommal való szembefordulást — 
Illyés Gergelyének alapállásából mondja ki az ösztönös lá- 
ladás kritikáját Nagelschmidt indulatára felelve:

„Hozzá ne nyúlj az ellenségedhez, míg nem vagy biz
tos benne, hogy fejét veheted! Mikori ez a figyelmeztetés? 
Kinek szól, ha nem az ostobáknak, a hadi tudományokban 
és számtanban megbukott kalandoroknak: a hiszékenység 
vámszedőinek.
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Nagelschmidt: így szeretlek! Fennebb azt a hangot!
Kolhaas: Ne gúnyolódj! Árvák és özvegyek tízezrei sirat

ják az elesett hiszékenyeket. Jegyezd meg, Nagelschmidt: aki 
felkelést szít és nem viszi azt győzelemre: tömeggyilkos.”

A dráma két pólusát ez a kétféle magatartás alkotja, 
amely — miután Kolhaas feleségét halálba küldik a testő
rök, amikor férje igazságtalanul fogva tartott lovainak ügyé
ben szeretné kérvényét a fejedelemnek átnyújtani — végül 
is az erőszakos lázadásban, az igazságtalanságok elkövetői 
elleni fegyveres harcban egyenlítődik ki.

Nem a szándékok, hanem a választott megoldások üt
közésére épül a darab, az író ezért nem is vállalja a döntő
bíró szerepét. Kolhaas elképzelései a tettek mezején nem 
nyernek igazolást: felkelése éppen ellentétes okok miatt bu
kik el, mint Münzer Tamásé. Azt, mivel túlbecsülte hiányo
san felfegyverzett jobbágyserege erejét, a csatatéren megsem
misítették, őt hiszékenysége miatt rászedik. A saját tragé
diáját a nép ügye elé helyezi, lényegében elárulja seregét, 
ahogy azt Nagelschmidt az arcába is kiabálja, amikor a vá
lasztófejedelem kegyelmi ígéretére leteszi a fegyvert. Drezdá
ba vonul, hogy részt vegyen lovai elrablóinak bírósági tárgya
lásán, ahol azokat egy-két évre, őt — zendüléséért — kö
tél általi halálra ítéli a császár. Vitájukat Nagelschmidttel 
az akasztófa alatt fejezik be:

„Kolhaas: Henriket ugye felneveled? (Az amulettet Kari 
nyakába akasztja.) A kettőnk vitája véget ért. A hóhér 
tesz pontot rá. ( . . . )  A két fekete nyakára kössétek vissza 
a csengőket. Melyik úton mégy el?

Nagelschmidt: Amelyik Münzer Tamáshoz vezet!
Kolhaas: Az a jó. Az a legrövidebb. A hazavezető.”

*

A kötet másik drámája végkövetkeztetésében hasonló, de 
etikai és gondolati vetületei még erősebbek. Kolhaas Mihályt 
egy kimondottan romlott társadalmi rend feje, V. Károly ró
mai császár csapta be, a Csillagok a máglyán hősét, Szervét 
Mihályt viszont valamikori iskolatársa, Kálvin János juttat
ja máglyára, akivel fiatalon együtt indultak el a reformáció 
útján. Párizsban 1533-ban Szervét hajlandó lenne feláldoz
ni életét Kálvinért, amikor a nagy hitújító az inkvizíció ke
zére kerül. Később Genfben, a reformáció központjában, aho
va Szervét az inkvizíció börtönéből szökött meg, Kálvin ba
rátja életére tör „eretnek” gondolataiért.
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A dialektikát prezentáló drámai építkezés olyan figurák 
körül történik, akiknek árnyalt belső fejlődésrajza minden 
pontján kapcsolatban áll a bekövetkező fordulatokkal. Szer
vét arca a szenvedő emberé, aki reszket a máglyahalál gon
dolatától — félelmében a nevét, magát is megtagadná, csak 
a művét nem. Ezáltal válik hús-vér elevenségűvé alakja, kö
zelebbről érzékelhetővé, mint Nagelschmidté. A reformáció 
és az ellenreformáció által egyaránt eretneknek bélyegzett 
gondolkodóként mondja vádlójának, Kálvinnak, amikor az 
könyvében kifejtett tanainak a visszavonására kényszeríti: 
„Nem kívánom a vereségedet. Csak az ellen írtam, ami ben
ned is túlhaladott.”

Míg az első felvonásban gyengébb jellemnek, kisebb egyé
niségnek megismert Szervét a harmadik felvonás börtönvi
tájában válik erőssé, mutatkozik meg igazi emberségében, a 
hatalom pozíciójából támadó Kálvin itt már nemcsak gon
dolkodóként, hanem emberként is elveszíti a talajt lába alól. 
Régi biztonsága elhagyja, a szellemi zsarnok mentségeit fo- 
galmazgatja, aki saját eredményeinél meg akarja állítani a 
fejlődés menetét, és ezért minden jó törekvése is visszájára 
fordul. A kiábrándult harcostárs szemrehányó hangján te
szi fel neki a dráma legsúlyosabb kérdését Szervét: „Az 
utolsó gondolkodónak tartod magad, akinek még joga volt a 
felfogásán módosítani?"

A záró jelenetben, a szószéki beszéd alkalmával, Kálvin 
már feladja a gondolatiság igényét is, tisztességtelen mellé
beszéléssel tereli a hangulatot börtönben tartott vitapartne
re ellen, miután annak pártolóit is lecsukatta. Itt már tö
kéletes a párhuzam módszerei és az inkvizíció módszerei 
között.

A Lócsiszár.. .-bán a felfokozott drámai feszültség felol
dását a darab legvégére hagyta Sütő, itt — a shakespeare-i 
hagyományok szellemében — valamivel korábban „tiszta hely
zetet” teremt, szép lírai epizóddal fejezve be művét. Ezál
tal távolító hatást ér el, történelmiségében erősíti meg a 
drámát.

Végezetül elmondhatjuk: A két kitűnő alkotás — az ak
tuális gondokról közvetlenebbül szóló és a történelmiségéből 
inkább csak szimbólumaival kilépő — helye könyvespolca
inkon a XX. század legjobb magyar drámáinak sorában van.

(1976)
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„TÖBBET 
A LÁTHATATLANNÁL"

(VERSESKÖTETEKRÖL)





A NYUGTALANSÁG IMPRESSZIÓMOZAIKJAI

Gulyás József: Vörös fagyöngy.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1970.

Minden bizonnyal a vajdasági magyar irodalom legfon
tosabb, éppen ezért legizgalmasabb kérdéseire kellene már 
választ adnunk, ha irodalomkritikánk egzakt következetes
séggel reagálna minden új eseményre: kötetekre, folyóira
tokra, rádióban műsorra kerülő alkotásokra, színházi elő
adásokra, írói estekre... Fokozatosan mégis az a fajta kri
tikusi magatartás vált szabályszerűvé, amely a hallgatás (és 
elhallgatás) szerfölött elegáns — legfőképpen pedig nagyon 
kényelmes — módszerével fejezi ki „mondanivalóját". Sok
szor ez valóban tudatos és számon tartott ítélkezést is je
lent. És ha történetileg vizsgálva azt kell is mondanunk, 
hogy valamikor megvolt, illetve meglehetett a maga funk
ciója az efféle viszonyulásnak, akkor is be kell látnunk, hogy 
ma már semmiképpen sem hasznosítható. Egy bizonyos fej
lettségi fokig nyilván kívülről nyert hajtóerők segítségével 
is eljuthat egy-egy irodalom, de a stagnálás bekövetkezését 
csak saját bázisának kiépítésével kerülheti el. Amit mosto
hább körülmények között elvégezhettek a szerkesztők is, 
azt napjainkban már a kritikusoknak kellene elvégezniük
— nem buzogánnyal, hanem egészséges bírálattal.

Ha visszatekintünk a vajdasági magyar irodalom utolsó 
évtizedére, meg kell állapítanunk, hogy a kritikusok az ak
tuális műbírálat tekintetében nagyon sokszor nem bizonyul
tak elég tárgyilagosnak. A mindinkább erősödő irányzatok 
eleve magukban hordozták az értékelési folyamat egyolda
lúvá válásának (vagy túlspecializáltságának) veszélyeit, azt 
a súlyos következményekkel járó lekötelezettséget, amely 
oda vezet, hogy a kritika megnyilatkozásait szervezeti kérdé
sek befolyásolják, tehát külső tényezők határozzák meg (pl. 
az egy közös, vagy a más-más irányzathoz való tartozás).

A kérdés boncolgatása — akár ilyen célzatú nagyobb 
akciók formájában — segítené irodalomkritikánkat eddig 
hiányzó spontaneitása kialakításában.
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Automatikus reagálásokra is képessé tenné, és segítené 
abban, hogy — felismerve valós funkcióit — irodalmunkban 
elfoglalja tényleges helyét, betöltse szerepét.

Az „irodalmi élet" perifériájára szorult alkotók tipikus 
problémái Gulyás József kiforrott művészetében jelennek 
meg a legtisztább formában, ezért a sok irányba folytatott 
külső és belső harc bonyolult képlete is talán éppen az ő 
költészetéből és költői-emberi világából vezethető le a legna
gyobb sikerrel. Ennek a képletnek azután magába kell fog
lalnia irodalmunk belső struktúrájának jó néhány nagyon 
fontos tényezőjét.

Gulyás költészetével alig foglalkozott a kritika, mint 
ahogy más „magányos alkotókra" sem fordított különösebb 
figyelmet.

*

A Vörös fagyöngy verseiből egy visszafojtott, belső nyug
talanságtól izzó, de mindenképpen csak önnön méreteiben 
mozgó költői erkölcsiség dacos lázadása sugárzik ki. Gulyás 
nyugtalanságának a megnyilvánulása: erős emócióktól fű
tött elszánt kutatás.

A költő eredményeinek felmérésére eddig senki sem vál
lalkozott, néhány recenzió azonban íródott a Vörös fagyöngy
ről. Némelyüknek érdekes sajátsága, hogy a Gulyás-költé
szet súlypontjának keresésekor szinte észrevétlenül átkanya
rodnak a költő életének (sőt magánéletének) elemezgetésébe. 
Talán véletlennek is felfoghatnánk a hasonló megoldási mó
dok efféle kedélyesen cinikus összetalálkozását a sarki kis- 
padon, ha a verseknek és a recenziók által feltárt, igen so
vány lényegnek az összefüggésbe hozásakor nem derülne ki, 
hogy a recenzenseket egyazon cél vezérelte: megtalálni va
lahol azt az irányadó információt, amelyre a versekben nem 
akadtak rá. Reménytelenné váló helyzetük okozója pedig az, 
hogy Gulyás költői énjét (különösen ennek az énnek az íté
leteit) a költői erő objek ti vizáit minősége kérdőjelezi meg. 
(Ennek az objektivizált minőségnek a megvilágítására majd 
később, az „aktuális versek" tárgyalásakor térek ki.) Mivel 
pedig a versek lényegi magva így kicsúszik a kezünk közül, 
recenzióíróink arra döbbennek rá, hogy ezen az úton (a 
versek vizsgálása útján) nem érhetnek célba. így hát az egy
szerűbb, járhatónak látszó utat választják. Ám az effajta 
megközelítést semmiképpen sem fogadhatjuk el megoldás
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nak: nem lehet feladatunk a költő emberi világának („eré
nyeinek" és „gyarlóságainak") elemzése.

*

A vajdasági líra csendesebb vonulatában bontakozott ki 
Gulyás József költészete. Elődjeit keresve mégsem a realista 
hagyományokat továbbfejleszteni akaró „avantgarde előtti" 
költőinkhez jutunk el, hanem az izmusok korai, világiro
dalmi rangú képviselőihez. Ez a rokonság azonban sokszor 
éppen csak a külső forma megválasztásában, vagy esetleg 
(részben) a belső forma megkomponálásában mutatkozik 
meg. A tartalmat már alig érinti az az abszraháltsággal pá
rosuló, dinamikusan tettre kész lázadás, amely annyira jel
lemző a nagy példaképek, Becher, Brecht, Whitman, vagy 
még inkább Breton, Aragon és Apollinaire költészetére. 
Benne szerves egységbe olvad a freudi szabadasszociációk 
szövevénye a józan és világos népi bölcsességgel. Ez az egy
ség olykor diszharmonikus kettősséggé alakul a gyengébb 
versekben. Nem minden esetben bomlik fel az egység, ám 
a gondolat automatizáltsága gyakran kikapcsol, a gondolat 
nem minden esetben képes kimondani önmagát az értelem 
ellenőrzése nélkül. A értelem funkcionálása pedig Gulyás
nál egészen más irányt szab a versnek.

A szürrealistákhoz hasonlóan a Vörös fagyöngy költője 
is azt vallja, hogy az emberiség, az ember nem érdemli 
meg, hogy foglalkozzanak vele, sőt ez a mélységes kiábrán
dultság a saját emberi világával szemben is könyörtelen
ségre és megvetésre készteti. Szinte kétségbeesetten harcol 
azzal a fiziológiai lénnyel, akit el kell fogadnia, mint ön
magát:

mint valami 
meleg szőrű patkány 
meleg színű 
és alattomos 
sajnálom
hogy megvonom magam 
a madaraktól 
mindentől

(Hideg a tér)

A konkrétum realitását a tények regisztráló rögzítése 
támasztja itt alá, de az életnek ez a pozitivista szemlélete
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meg is szabja e költészet gátjait. A lázadó nyugtalanság 
impressziómozaikjai fűződnek össze költeménnyé, de sokszor 
szinte önmagukban véve is kerekek és versértékűek:

verseim vesztésre álló játszma
verseim látható dolgok látása

Gulyás szintetizálás helyett az analízis részlettényeivel 
vitatkozik. Buddha című verse jól példázza, hogy a jelen
ségek elleni lázadásában (vagy mellettük való kiállásában) 
tulajdonképpen csak a felszínt mozgatja meg, a jelenségek 
valóságtartalmának leglényegesebb mozzanatait érintetlenül 
hagyja. A fölismert tényeket kiértékeli, állást foglal velük 
kapcsolatban, de nem köti be őket a világ vérkeringésébe, 
a mába. Ezen az ábrázolási szinten leginkább az életérzés
kifejtő lírai költeményekben, vagy esetleg az erős gondolati 
töltésű impresszióversekben jut túl.

A kimondott társadalomkritika az olyan jó versnél is 
megmarad az analízis szintjén, mint amilyen a Vers a rongy
ról című. Pedig ez a költemény — ritmusa erőteljes lükteté
sével, hangja szenvedélyességével — már kívül jutott azon a 
„rossz akusztikájú" körön, amelyen belül még a legharsá
nyabb kiáltás is tompítottan, élevesztetten hangzott.

Gulyás költői magatartásformájának tipikus gesztusa a 
szigorúan egyéni erő megmutatása, az adys magalázhatat- 
lanság-érzet hangsúlyozása. Ez az emberileg őszinte megnyil
vánulás azonban éppen az ellentétére, egy nagy területre 
kiterjedő bizonytalanság talajára épül. Az alkotói akarás 
(szándék) és az emberi talaj talanság konfliktusa a versek 
hangnemében csúcsosodik ki. A költő bátorságát érzelmi
leg kisajátított perspektívák éltető reménye táplálja. Ez se
gíti Gulyást abban is, hogy a világ (és elsősorban szűkebb 
társadalmi környezete) tettei miatt felelősséget érezhessen 
és szavainak súlyába befektethessen többet is annál az erő
nél, melyet egyelőre a magáénak érez.

Mind nyilvánvalóbbá válik, hogy a minden falat átütő 
költői erő hiányzik a Vörös fagyöngy egyes verseiből. A való
ság mélyrétegeiből fakadó, megfellebbezhetetlenül egyéni íté
letek. Mert habár Gulyás ítéletei sokszor tévedhetetlenek, 
józanok és túlontúl is helyénvalóak, mégis csupán felszí
niek. És nem reflexszerűen frissek: egy kivárt állapotból 
szólnak hozzánk. Mivel pedig e versekben éppen a hangulati 
elemek a legtökéletesebbek, a leginkább vallomásos hatá
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súak, eleve megvonják a költőtől gyengéi elleplezésének a 
lehetőségét. De bár ilyen szempontból feleslegesen árulko- 
dóak, mégis éppen ezek a hangulati elemek jelentik a kötet 
legerősebb pólusait, különösen koncentrált minőségükben, 
a tömör lírai versekben.

A kötet darabjainak döntő többsége (még a szerelmes 
versek egy része is) a világ legújabb eseményeire való köl
tői reagálás. Csakhogy ez a költői reagálás nem minden 
elemében minősül eredetinek, egyénien újnak és mindenki 
másétól különbözőnek, vagy legalábbis kellőképpen megala
pozottnak.

A Soha forróbb lapok című vers azok közül való, ame
lyeket — mivel napjaink eseményeire válaszolnak — aktu
ális versnek nevezhetnénk, ha nem lenne bennük a már is
mert és köztiszteletben álló véleményekből, etikai formák
ból eredő a kisarkosodó költői állásfoglalás. Tulajdonkép
pen ez a kifogás jogtalan is lehetne, ha csupán a vélemé
nyek azonosságáról vagy rokonságáról lenne szó, ám emellett 
Gulyás az állásfoglaláson túlmenően, vagy éppen vagy annak 
alátámasztására olyan összefüggéseket, rejtett vonatkozáso
kat is feltárna, amelyeket csak ő látna vagy érezne.

Egyénibb világlátással mindenképpen hitelesebbé kel
lene „varázsolnia” állásfoglalásából kilöbbanó lázadását, 
hogy az ne passzív lázongás, hanem dinamikus tettrekészség 
legyen.

Még a vers csúcsa és a magatartásforma kiteljesedése 
is ezt példázza:

Zöld hűvös szaga, 
gondolom, megírom, 
de újságot kellene szerezni, 
meleg, füstölgő újságot.

A költő fájdalmasnak szánt, figyelmeztető sóhaja sem 
elég hiteles, inkább szenvelgésnek, mint mély szenvedésnek 
teszik.

És itt már megfogalmazhatjuk a második kérdést: Gu
lyás aktuális verseinek esetében megkésett reflexiókkal, vagy 
fiókban pihentetett versekkel állunk-e szemben? A feleletet 
már a következő verseskötetétől várjuk.

A kötet sajátos hangulatú és bántó gyakorisággal ismét
lődő gesztusképei mögött az elidegenedés finom idegszálakba 
szőtt élménykörére figyelhetünk fel. A belőle táplálkozó
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reagálások mennyiség- és minőségbeli változatai kerestetik 
velünk a költő magatartásának alapvető okait. Sokkalta 
könnyebb módon vonhatnánk le következtetéseinket, ha 
Gulyás szellemi arcélének a vázlatát vennénk alapul köl
tői egyéniségének a rajzához, ám éppen őt ismerve kell le
mondanunk egy ilyen fajta megközelítésről, mert nála az 
eszmei-szellemi profil a legkevésbé beszédes.

Ám ha nem is helyezzük őket vizsgálódásunk középpont
jába, néhány vonatkozásban akkor is ki kell térnünk Gu
lyásnak azokra a próbálkozásaira, amelyek intellektuális 
irányba történtek. Ezek a kísérletek csupán néhány esetben 
hoztak jelentősebb eredményeket (Gondolatók a versről), a 
nagyszabásúnak szánt, szervezett eszmekörrel operáló ver
sekben viszont sikertelenséggel végződtek.

Hogy Gulyás költői alkatától valóban idegen a mélyebb 
eszmeiség, ezt az bizonyítja leginkább, hogy nála a vershar
mónia éppen akkor bomlik meg, ha — a költemény csodá
latos impresszióinak nyomatékosítására — erőltetett, a szán
dékoltságtól sem mentes gondolati elemekkel igyekszik 
elérni mondandója eszmei megalapozását. A vasablakon át
kukucskáló filozófus megjelenése rossz hatással lehet az ol
vasóra; a vers leesése ilyen óriási erejű sorok után fokozot
tan negatív hatású:

a világ végső körein kívül 
lombba zárt szél s zene 
forgatja levelek véreres hártyáit

hajamba virág kígyófészek 
csönddel benőve fekszem 
sugárrá foszlott kardom keresztem

(Levél helyett)

Az előbbiekben jellemzett tartalmi kettősség (szabad
asszociációk kontra népi bölcsesség) miatt a filozofikus póz 
alkalmazását semmiképpen sem találhatjuk megokoltnak. 
Még akkor sem, ha a numerikus prózához közelítő műfor
mán belül a gondolatritmussal való sikeres operálás formai
lag megteremti is a filozofikus verselés lehetőségét. Mivel az 
a tartalommal nincs egységben, inkább modornak, mint spon
tán alkotásmódnak hat. (Törések stb.)

A vers magas szintről való leesése az olvasóban kiáb
rándulások sorozatához, végül pedig a költő tehetségébe
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vetett hitének elvesztéséhez vezet, még akkor is, ha kitűnő 
verset olvas tőle. A tömör, túlíratlanul megformált érzelmi
hangulati költeményekben azonban sohasem fenyegeti Gu
lyást a törésnek ez a veszélye. A Lehet című miniatűrje 
bizonyítja a legbeszédesebben, mennyire nem a koncepció
zus gondolati versekben, hanem éppen az efféle koncentrál
tan lírai költeményekben kamatoztatja leginkább tehetsé
gét. Letisztult költői megnyilatkozások ezek: hibátlanul ke
csesek, könnyedek és elpusztíthatatlanul egészségesek.

A tömör hangulati verseken kívül pedig a vallomásos 
erejű lírai képekben jut a legmagasabb önkifejezési szintig 
Gulyás:

ÍRÁS ELŐTT

istenem ki óv meg e verstől 
védekezz soroknak szorított kéz

(Kilenc kétsoros)

A Vörös fagyöngy gerincét képező apró lírai remekek
ben értékesíti Gulyás reflexét, amelynek segítségével az élet 
minden mozzanatára reagál. Misztikus sejtéssel (impresszio- 
nisztikus beleérzéssel) fürkészi a lét lényegét. Életélményét 
is ezekben a költeményekben fedezzük fel. A tájkép-metafo- 
rák és hangulatimpressziók minden ízükben a költő mellett 
tanúskodnak (Többet, Idill, Meditáció, Versem, Mikor az ég, 
Falióra, Lehet stb.). Bennük nem szerkeszt, hanem egészében 
lát. A dialektika költőibb megfogalmazásával sem igen ta
lálkozhattunk még:

mondj állandóbb lényeget 
a szálló madárnál 
többet a láthatónál

többet a láthatatlannál

(Többet)

Az ember, a művész és a mű lényegi egységét, egymásba 
szövődését és a vers elpusztíthatatlanságának eszméjét így
— ilyen szépen — nem fogalmazta még meg vajdasági 
költő:
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ha számat bezárom 
kicsap szememből 
ha szemem lecsükom 
ujjaim beszélnek

(Versem)

Gulyásnál minden átlátszó, áttetsző: az emberek, a tár
gyak, a belső lelki folyamatok is. Nem érzékelhető a távol
ság és mélység. A pillantás mindenhova elér, de semmit 
sem foghatunk meg. A vers magja mozaikszerűen áll össze 
a definíciókockákból. A gondolatok tulajdonképpen erős 
gondolati töltésű impressziók. És így születik meg Gulyás 
legnagyszerűbb gondolati verse, a Gondolatok a versről 
című. Mint már korábban is jeleztem, nagyon is speciális, 
egyéni formájú és minőségű gondolati vers ez; a meglelt 
stílus és tartalom tökéletes harmóniáját sugározza. Impul
zusokat kapunk a költői én legbenső régióiból, de annak 
igénye nélkül, hogy ezeket szintetizálja a költő az egységes 
megfogalmazás fokáig. A folyamat elmaradt része azonban 
nem kelt hiányérzetet, mert a vers nem is ígér mást, mint 
amit nyújt. És az összecsiszolt mozaikkockák valóban szé
pek. Gulyás nem konstruál, szerkeszt: nála a részletek tel
jességén a hangsúly. Sorra elénk állítja a darabokat, ame
lyek sejtetik, milyen lehetne az egész, ami esetleg belőlük 
összeállna.

A Gondolatok a versről apró töredékeiben ars poeticáját 
fogalmazza meg a költő. A metaforák kontúrjai leheletvé
kony szaggatott vonalak, néhol csak a további irányok jel
zői. A tipikusan „gulyási” abszurditás tulajdonképpen mindig 
a végtelenbe való kilendülési kísérlettel párosul:

a semmi ügyes rendezgetése 
a drága fehér hártyákon, 
a vers a hiány összege, 
nulla fok alatti létezés.

A lehetetlennel kapcsolatos valóság igézete még a sze
relmes versek végső kicsengésében is ott kísért: az őszinte 
vallomást erősíti meg. Az Egy egérnek köszönlek című köl
teményben a szerelmi érzés lelkesültsége nem más, mint 
az örömre vágyó játék illuzórikus költői átélése: ez a játék 
csak a versben létezik, a valóságban sohasem érhető el.
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A kötet lírai vallomás-verseinek kitárulkozó őszintesé
gében nyújtja felénk Gulyás saját egyéniségének kulcsát 
(Szobám falára, Kilenc kétsoros). Bennük fogalmazza meg 
meneküléssel párosuló szorongásérzetét. A világból való ki
menekülés vágya emberi kicsinységünk tudatából táplál
kozva sodorja Gulyást szinte az elbújni és összezsugorodni 
félelmetes érzületéig. Az elzárkózó, mindentől iszonyodó szo
rongásos félelem már-már bergmani méretű:

Szobámban maholnap 
nem lehet állni, 
ülni csak, üldögélni, 
félve s ülve élni, 
körbe-körbe járni íjként.
Ébren, alva íjra nézek 
s alább-alább költözködöm.

(Szobám falára)

Ez a talajt vesztett félelemérzet azonban nem mentes az 
önhibáztatás kétségbeesett fájdalmától sem. Tudatra ébre
dése szinte végzetesen tragikus alapszínt ad pesszimizmu
sának:

Kis támaszpontom
el fog merülni,
most látom, mire építettem.

A keserűség és elégedetlenség Az öngyilkos című vers
ben csúcsosodik ki. A tehetetlen dühből táplálkozó lázadás 
itt már egyértelmű szemrehányássá, fanyar beismeréssé ala
kul át:

most a függöny mögé lépek 
szégyenemben 
a kifakult vörösért 
pirulok holtomban is

szarok a földetekre.

Küzdelme, harca a megfáradt ember örök csatája: már 
semmi sincs, ami reményét éltetné, csak a régi elképzelé
sek. ösztönzője folytonos nyugtalansága, ami olykor teleo- 
logikus értelemben is jelentkezik. Az eleve meghatározott
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lázadás, amit egy célszerűen táplált nyugtalanság fűt, nem 
mindig képes túlmutatni önmagán. Kapcsolata ezért erő
sebb az emberi, mint a költői énnel, útkereséséből az em
beribb élet utáni sóvárgás olvasható ki:

„kialszom lovak véres hurkáit, 
a gyümölcsök rosszát ”
„kipihenem az intézményeket, 
a véres nyakú gitárt ."
„Másképpen szerettem volna, 
de ahogy a gyík satöbbi.”

(Ó. R. helyett)

Életeszméje igazolásához az allegorikus sorsversekben 
találja meg a legszilárdabb alapot. Kitűnő megfigyelője ön
maga sorsa törvényszerűségeinek, de peszimizmusát még az 
életét irányító indítóokok felismerésével sem képes elosz
latni. A „semmit sem tehetsz" fájó és bénító érzülete leráz- 
hatatlan bilincsként tartja fogva:

A láthatár s minden
az udvarok terébe sűrűsödik,
egy szeg, melyet
nem szabad a helyére tenni,
mint a zseblámpa,
élesen rávilágít,
rásüt a pusztulás titkaira.

(Kis horizontok)

Az a szemléletes ellentét, mely a Mikor az ég című totá
lisan hangulati költemény és a Vázlat Torok Sándor rajzai
hoz című hangulatmegragadásra törekvő vers között van, 
általában is jellemző a kötet verseiben kifejeződő életfelfo
gásra. Míg az első az életnek az intenzív belső élését igenli, 
és a legmélyebb élettartalmakat közvetíti a rögzített moz
dulatok „termékeny pillanatában", egy-egy lelkiállapot meg
döbbentő szépségű rajzában, addig a második már az élet 
kívülről való élésének az elvét hirdeti. Az élettelen élet, a 
nem átélt élet varázsa tartja itt hatalmában Gulyást. Az 
életet jelképezze valami — mondja —, még ha ez a jelkép 
sohasem is léphet túl a csak szemlélhetőség, de nem érzékel-
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hetőség határain. Sokszor ezzel rokon a szerelmes versek
ben felcsillanó vágy is: inkább kívül esik a hús-vér életen, 
minthogy egy konkrét nő elérésére irányuló határozott vágy
ként foghatnánk fel. Néha azt az érzést keltik, hogy a vers 
tulajdonképpen önmagához a vershez irányul vissza: a ben
ne földoppingolt érzések helyettesítik azt a szerelmest, aki 
így teljesen a háttérben marad. Az ilyen fajta szerelmes ver
seknek megszámlálhatatlan nagy elődjük van a magyar iro
dalomban; gondoljunk csak Vajda János Gina-verseire.

*

A nem teljes funkcióval ellátott képi és verstechnikai 
ismétlődések természetszerűen a költemények rovására men
nek. Egy olyan általánosnak mondható tendenciára utalunk 
itt, amely elsősorban Gulyás szimbólumainak rendszerré va
ló formálódásában nyilvánul meg, de motívumainak analo
gikus rokonságában is felfedezhető.

Ismétlődő szimbólumai, habár a versek többségében je
len vannak, tulajdonképpen csupán a szóhangulat nyelvtani 
értelmében adekvát értékűek. Ahhoz, hogy teljes szimbólum- 
rendszert alkothassanak, amely tulajdonképpen kulcsszava
kat foglalna magába, sokkal nagyobb összhangban kellene 
lenniük Gulyás költészetének jellegével. De éppen ennek az 
összhangnak a hiányára hivatkozunk, amikor sokszor még 
külön-külön is túlfűszerezettnek találjuk egy-egy vers domi
náns képeit a komplett vers esztétikai miliőjében.

A vérmotívum állandónak mondható Gulyás költészeté
ben. Ugyanígy a vele asszociatív viszonyban álló penge-, kard- 
és késmotívum is. Azért kifogásolhatjuk gyakoriságukat, mert 
jelentkezésük nem kelti a művészi spontaneitás benyomá
sát, és funkciójuk a versben sem kivétel nélkül mindig vi
lágos, nemhogy egy költészet vonatkozásában világos lenne. 
Ahhoz pedig, hogy Ady híres szimbólumrendszeréhez hason
lóan egy szervezett eszmekör és eszétikai szféra összetevő 
elemeivé válhassanak a versek életterétől függetlenedve is, 
valóban Gulyás költészetének lényegileg sűrített központi 
magjaiként kellene funkcionálniok. Kétkedésre és hitetlen
ségre intenek, mert hangzásukban túlságosan harcosak és 
súlyosak ezekben a csak nyugtalanul, de nem támadóan lá
zadó magányversekben.

Epikai fogantatású verseinek cselekmény-vonulata sok 
esetben versszerűtlenül kerül elénk: a mese rejtett szálai
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egy váratlan utalás által még a vers közepén elrendeződ
nek, a kép idő előtt kitisztul. Ezt a célratörő stílust csak 
az ilyen közbeékelődő, erős kép teszi némileg oldottabbá:

Két pont közt kifeszülve 
lebeg a lány,
ujjún gyűrűző lassú fonál.

(Sűrű június)

De az esztétikai szint megtartása már nem mindig si
kerül. IJjra a mese az, ami a költészetet helyettesíti. Vagy 
gyengébb minőségű képek következnek, amelyek azonban 
szintén nem óvnak meg a vers leesésétől.

A Vörös fagyöngy lírai versei formailag is törésektől men
tes, kerek kis mesterművek; képeik egy harmonikus kompo
zíció összetevői. Bennük csak elvétve találkozunk banális 
sorokkal. A hangulatok és érzések megformálásában inkább 
egyszerűségre, mint túlírásra, túldíszítésre hajlamos Gulyás. 
És habár ez a költői erénye az egyes versek esetében jelen
tős eredményhez vezet, negatív mozzanatát sem szabad fi
gyelmen kívül hagynunk. A versek folyamatos olvasásakor 
ugyanis fokozatosan módosulnak azok a benyomásaink, ame
lyek egy-egy vers kapcsán támadtak bennünk. Az állandó for
mai színvonal, a „szerényen szép” képek egymásutánja egy
formasághoz, ha úgy tetszik, monotóniához vezet.

Meglepő formai bravúrokra az impresszionista táj- és 
tárgyleíró versek nyújtanak alkalmat Gulyásnak. Egy kínál
kozó példa:

magúra maradt gépezet 
üres körökben lépeget

kering értelmetlenül 
őszbe magúba mélyed 
kerekeiben nincs idő 
s fordulataiban élet

(Falióra)

Gulyás költészete nem ragad meg a „szűkebb világ” lo
kális problémáinál, „templomtorony-perspektívával” tehát 
nem vádolható. És habár a mikrovilág ábrázolója, törekvé
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seiből a világkultúrához való kötődésnek az igénye érezhető 
ki. Szellemi magatartását a közízléssel, a kor moderneske- 
dő divatjával való szembefordulás jellemzi.

Az ilyen széles skálán mozgó orientáció lehet az irodal
munk központi irányzatain való kívülmaradásnak a követ
kezménye is, de ami figyelemre méltóbb lehetőség: lehet min
den kényszerítő körülménytől mentes kísérlet is, aminek tu
lajdonképpen a kívülmaradás a következménye.

Az azonban mindenképpen különös, hogy mindennek el
lenére Gulyást az irodalmi köztudat „szabadkai költőként" 
tartja számon, túlhangsúlyozva e meghatározásban a „sza
badkaiét mint pejoratív értelmű minősítő jelzőt.

Vajon miért ápolgatunk gondosan még ma is hamis iro
dalmi köztudatot? És meddig lesznek „újvidéki", „szabad
kai" és „vidéki" (sehova sem tartozó) íróink, költőink és toll- 
forgatóink?

(1972)
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A VÖRÖS KAKTUSZOK ORSZÁGÁBAN

Fülöp Gábor: A négydimenziós ablak.
Symposion Könyvek 23. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1970.

Felmérhetetlen eredmények kútforrása lehetne irodal
munkban az a fajta írói magatartás, amelyet ne jellemezne 
egyrészt a szellemi gócok egyike felé való kizárólagos orien
tálódás, másrészt viszont — és ez már nemcsak erkölcsi, 
hanem irodalomtörténeti vétség is — valós értékeink jelen
tős hányadának az el nem ismerése, sőt megtagadása. A tö
rekvés, hogy egységes jugoszláviai magyar irodalomban gon
dolkodjunk, még nagyon új. Képviselőit — sajnos, csak 
kis számban — főként a legfiatalabb költő- és írónemzedék 
tagjai között találjuk meg. Habár arról még nem beszélhe
tünk, hogy határozott kísérletek történtek volna sajátságo
sán dédelgetett nemzedéki ellentéteink felszámolására, fi
gyelmet érdemel az a tény, hogy mind többen teszik túl ma
gukat a buzogányos csatározásokon. Munkásságukat nem di
vatos irodalmi előítéletek jegyében, változó csoportcélok ér
dekében fejtik ki, hanem kötelességüknek az egész vajdasá
gi irodalom fejlesztését és támogatását érzik: minél nagyobb 
egyéni eredményekkel gazdagítani közös értékeinket.

Fülöp Gábort nemzedékének legígéretesebb tehetségei kö
zött tartja számon a kritika. Első verseskötetét, A négydi
menziós ablakot is elismeréssel fogadták a recenzensek. Je
lentkezése óta rendszeresen olvashatjuk verseit, novelláit, ta
nulmányait és fordításait a folyóiratok és lapok hasábjain.

A négydimenziós ablak az 1970. év vajdasági könyvter
mésének egyik figyelemre méltó darabja. A kötet harminc
két verset tartalmaz — három alcím alá csoportosítva őket. 
Többségük rövid hangulatvers: egy közérzet epigrammasze- 
rű kifejezése; a könyv utolsó lapjain megtalálható azonban 
néhány nagyobb lélegzetvételű költemény is.

Már a köteteim is jelzi, hogy egy nem mindennapi (köl
tői) világ történéseinek a sora vár ránk. A költemény elol
vasása után nem is érzünk csalódást. Meggyőződünk arról, 
hogy egy szerencsés válogatás sokkal többet megmutat az
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alkotó világából, mint folyóiratokban elszórtan megjelenő 
művei.

A jó gyűjteményben a versek — mint költeményben 
a képek — egymást magyarázzák, segítik a kifejezésben. A 
szerző rendezési koncepciója, az általa elvégzett csoportosí
tások és — nem utolsósorban — a füzéreknek adott címei 
sok információt nyújthatnak, tehát akár „árulkodhatnak” 
is szándékáról. A négydimenziós ablak esetében különösen 
találó a köteteim: benne Fülöp legjelentősebb költői ered
ményére, a negyedik dimenzió megteremtésére hívja fel a fi
gyelmet. Ez a sajátosan fülöpös dimenzió — amelyben lát és 
láttat minden jelenséget, embert és tárgyat — tulajdonkép
pen a maga teremtette valóság, az általunk ismert valóságon 
kívül. Fantasztikumában ott kísért az abszurd és a groteszk. 
Megfellebbezhetetlenül egyéni világ ez, színes és érdekes, és 
akkor is megmarad ilyennek, ha olcsó megoldásokra épül is 
egy-egy pillére (Szeplőtelen fogantatás avagy a fogatlan szep
lő). Azért vonzó, mert különös: rejtelmekben, titkokban bő
velkedő. Mesés tájait A vörös kaktuszok országa című vers 
festi meg legkifejezőbben.

A világ, amelyet A vörös kaktuszok országa jellemez a 
legnagyobb sikerrel, kifordított világ — minden logika és 
realitás nélküli. Mégis valóságosnak érezzük. A benne ural
kodó életfelfogás a gyermek gondolkodásmódjával rokon — 
azért is annyira megnyerő:

a kisgyerekek barkát
szúrtak a fülembe emlékül
és elmondották hogy az óvodában
megtiltották nekik a közmondások kiejtését
ehelyett azt kell mondaniuk
ami az asszociációs módszerrel
az eszükbe jut

Ez az „ország” a játék, az önfeledt szemlélődés, a me
se csodálatos birodalma, amelyben Aladdin bűvös lámpája 
helyett az ötletek tűzijátéka ontja a fényt. De a fel-felvil
lanó színpompa nem a zavartalan életöröm jele. Sokkal in
kább egy életstílus külső gesztusrendszere, amelynek csil
logóan kedves megnyilvánulásai mögött gyötrő rezignáltság 
sejlik fel:
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hajamat minden negyedórában kifésülte 
egy feszülő mellű lány akit 
kalauzolásommal bízott meg a városi tanács 
és akivel végül olyannyira összebarátkoztam 
kiforduló öle melegében 
hogy egyszer éjjel titokban megmutatta 
a siralomházukat is de a lelkemre kötötte 
hogy erről ne beszéljek senkinek

Fülöp Gábornak nem kenyere az ítélkezés. Az ember
ről, a világról alkotott véleménye sem nem jó, sem nem 
rossz. Mire megfigyeléseit jellegzetes költői rendszerében sza
vakba önti, addigra azok annyira elvonttá alakulnak, hogy az 
olvasóhoz csak kifinomult esztetizálásként, afféle modern 
T art pour Tart anyagként jutnak el.

A negyedik dimenzió megteremtéséhez alapvetően hoz
zátartozik, hogy Fülöpnél a szavak elveszítik eredeti hangu
latukat, értelműket, helyette sajátos hangulattal és értelem
mel telítődnek, ami hol több, hol kevesebb az eredetinél, de 
mindig más:

Bocsánat meg tudná magyarázni merre 
van a

Keskeny utca bocsánat bocsánat 
Ha a Keskeny utcát keresi 

tessék csak egyenesen menni 
az emlékműig utána pedig 

figyelmesen nézzen körül kérem

(A Keskeny utca)

A kötetnek szinte minden sorában felfedezhető a költő 
szigorú ragaszkodása a maga teremtette rendhez és törvé
nyekhez. Alapelvei: a különösség, az ellentét és az érdekesség. 
Rendkívül izgatja minden ötlet, amelyből verset csiholhat ki
nyelvi fordulatok és ficamok, frázisok, gunyoros hasonlatok, 
megmosolytató életképek, furcsa szokások, udvariassági for
mulák. Megragad minden lehetséges alkalmat, hogy meg- 
csodálkoztassa, ámulatra késztesse az olvasót. Esztétikai ál
lásfoglalásában nem érvényesül semmiféle állandóság, hacsak 
a folyamatos kiszámíthatatlanságot nem vesszük annak. A 
kiszámíthatatlanság jellemző stílusjegyévé válik, ami egyrészt 
a különös irányába viszi el az egész Fülöp Gábor-i világot,
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másrészt viszont segítséget nyújt a számunkra ahhoz, hogy 
betekintést nyerhessünk alkotói műhelyébe. Így az az analó
gia, amely az egyes versek képfűzésében nyilvánul meg, fényt 
vet e költészet érdekességének rejtélyeire, könnyűvé teszi 
azok megfejtését. Mind felfedezhetőbbé válnak a különös
ség okai is. Szembetűnik a bizarr ötletek helyenkénti kere
settsége. Észrevesszük, hogy a képek sok versben nem ta
lálják meg helyüket, külön életet kezdenek, szabadon tén- 
feregnek.

Mivel a versépítés és a képszerkesztés terén is felfedez
hetünk hasonlóságokat az egyes költemények esetében (majd
nem olyan fokon, hogy már azt mondhatjuk: az egyik vers 
nagyon hasonlít a másikra), talán nem túlozunk, ha a ru
tinszerűség előjeleit véljük felfedezni A négydimenziós ab
lak verseiben. Fülöp Gábor mondanivalója alig terjed még 
túl a hangulatok, érzékelések, észlelések leírásán, képsze
rű megjelenésén. Következő kötetének többletét éppen eb
ben a vonatkozásban várjuk, hiszen a költészet nyelvi és 
egyéb formai eszközeivel már ezekben a tizenéves korában 
megírt versekben is nagyobb biztonsággal bánt, mint számos 
ismert, nála nem évekkel, hanem évtizedekkel idősebb köl
tőnk.

Fülöp kitűnően bánik a paradoxonnal (Tüntető észre- 
vételek). Az Apró ellentmondásaink verscím egyben figyel
me tárgyát is megjelöli. A vers témája nála egy absztrahált 
dolog, a hangulat, a közérzet. A hiány érzete néhány vers 
elolvasása után már felébred bennünk: többet várunk a köl
tőtől annál, hogy mindössze hangulatát illusztrálja a szá
munkra. Ügy érezzük, a közérzet versnek, témának kevés.

A kötet egyik legértékesebb darabja, A Keskeny utca el
sősorban abban válik el a többitől, hogy nagyon valós szi
tuációt ragad meg. Ezt minden bizonnyal érezte a költő is. 
mert a verset az alcímekkel egybefogott füzéreken kívül, 
egymagában a könyv élére állította.

Domináns helyet foglal el a versfüzetben a festmény
impressziók füzére. Ezek a kötet leghibátlanabb darabjai. 
Képeik egy harmonikus kompozíció összetevői. A szívből 
jövő kacagás szebb leírásával sem igen találkozhattunk még:

alajai bebújnak csobogó 
szemgolyóm mögé s ott 
nevetve tekéznek könnyeimmel

(Emil Nolde: A citromliget)
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Olykor nem is találkozunk nála stilisztikai értelemben 
vett költői képekkel; a lehetetlen varázsa, a groteszk döbbe- 
nete avatja költészetté sorait:

lehunyom véreres szemem
koccintsunk halkan
amíg lábam a folyóba dobom

(Mart Chagall: Kettős képmás borospohárral)

De példának a rögtön következő versből egy tökéletes
kép:

öregem
te pálinkaszemű 
sóbálvány

(Figyelmeztetés)

Ironikus-szatirikus groteszkjei különösen jól sikerültek. 
A 15 éve halt meg a ködpác című versben a felöltött póz any- 
nyira őszintén hat, hogy szinte már Fülöp valódi énjének 
hisszük. Gesztusai mintha azt a meggyőződést fejeznék ki, 
hogy formaságokból áll az élet (Hogy szerelmünk doppin
goljuk). Pózát figyelve az a benyomásunk támad, hogy nem 
is költővel, hanem természetfölötti erővel megáldott színész
szel állunk szemben, aki nem megírt drámát ad elő, hanem 
maga improvizál. Amit létrehoz, az csak ritkán teljesen új. 
Már valahol hallott fordulatokra ismerünk benne, de mégis 
megejt, lenyűgöz bennünket a szépsége.

A groteszk lényeges mozzanata Fülöp Gábor költészeté
nek. Egy kínálkozó példa:

OLTSÁK EL KÉREM A REFLEKTOROKAT 
ma nem lesz előadás 
BERÚGOTT A PRIMADONNA 
és most mámorosán hentereg 
a jegykezelő unokájával a priccsen

(Sötétben)

A groteszkkel együtt jelentkező iróniát sokszor a fáj
dalom, a keserűség határozza meg. A kiábrándultság fa
nyarrá változtatja talpraesett csattanókra mindig kész hu 
mór át:
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arcom kiszáradt diófává válik 
fülemből katonabakancs kígyózik elő 
gyomromból gombostűk merednek 
agy velőm lecsorog vízhólyagomba 
és élnem kell mégis 
hogy a legalkalmasabb pillanatban 
parkolhassak el

(Kaleidoszkóp)

A kétségbeesés közvetlenebb hangon is megfogalmazást 
nyer:

BELEFULLADUNK A DEKORÁCIÓBA 
s már úgysem tudnak lelépni 
ERRŐL A SAKKTÁBLÁRÓL

(Sötétben)

A szenvedésről, a fájdalomról azonban sohasem énekel 
gátlástalanul őszinte hangon. Legföljebb csak így, kesernyé
sen cinikus mosollyal:

és amíg várom hogy bekapcsolják az áramkört 
elnézem összkomfortos villamos székemből 
hogyan lángol a fű a mezőkön 
hogyan viselik el szenvedéseiket a fehéregerek 
hogyan préselnek kávét mandulámból 
feketét köpök cifrát káromkodom hát 
a kezemre telepedett ártatlan 
katicabogárkák ijedten ugranak az éterbe.

(A négydimenziós ablak)

Életérzését jól jellemzi az az azonossági jel, melyet a 
fenti versben a röhögés és a zokogás közé kitehetünk.

Mennyivel többet mondanak el ezek a tartalmilag is ér
tékes költemények a világról, mint az előbbiekben már pél
dának is felhozott formai remekek! Gondoljunk a Tüntető 
észrevételek ötlethalmazára, ironikus megállapításokból álló 
képsorára. Ha ott a jó hangzású képek funkcióját keressük, 
rájövünk, hogy az csak érdekességükben rejlik, de azon túl 
nem terjed:
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Egy pepita nyakkendő 
törökülésben futballozik 
elvetélt szájüregemben.

Csak a vers egyetlen sora képvisel figyelemre méltó ér
téket, az azonban egyben a kötet legszebb, legkedvesebb 
hangzású sora is. Bármelyik világirodalmi rangú költőnek 
dicséretére válna egy ilyen kép: „Faleveleket beszél a szél.n

A legjobb versek közül való A vándor dala című. Nem
csak a biztos kézzel megalkotott forma jellemzi, hanem a jól 
megválasztott tartalom is. A finom érzékkel kidolgozott kom
pozíció mély emberi tartalmat jelenít meg.

Nem ennyire konkretizált a Herr Leutnant a gázcsap 
nyitva van című költemény. Az indulóra emlékeztető, dob
pergésszerű ritmusú dalocska egy párhuzamra épül: a fa
siszta szadizmus és a féltő gondosság ellentétére:

Herr Leutnant a gázcsap nyitva van 
jelentem ömlik a gáz 

Herr Leutnant kicsit még hörögnek 
de mindjárt senki sem él

Herr Leutnant ím rögtön kivesszük 
a holtak aranyfogát 

Herr Leutnant elnézést szólhatok? 
orrából folyik a vér.

Eredménnyel járt Fülöp Gábornak az a próbálkozása, 
hogy lerombolja olvasójának a verssel szemben táplált il
lúzióját. A dongó című költeményében szinte provokálja kö
zönségét: bevonja a versbe. Hétköznapi valósággá kíván
ja így tenni a versírást, ám az egyszerűsítés — az olvasóra 
tett hatását tekintve — azzal jár, hogy közben misztikussá 
válnak a hétköznapok is. A misztikum domináló elem az 
olyan kitűnő hangulatversben is, mint a Koponyám:

megkövesedett koponyámról
visítva pattan le három könnycsepp 
látom visítva pattan le három könnycsepp.

A négydimenziós ablak a szabadasszociációk tárháza. A 
képzettársítás itt az ötletek szín játékát jelenti, amelyben az 
ellentétesség és szokatlanság a vezérelv. Fülöp sohasem az
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asszociációk már kitaposott ösvényeire vezeti olvasóit — min
dig valami meglepően újat produkál. így ami előítéleteink, 
szokásaink, ízlésünk szerint nevetséges, az nála komoly do
log, természetes, mert érdekes. Ábrázolásmódjának lényege a 
konvencionális fogalmakkal való ironizálás. Közhellyel tá
mad a közhelyek ellen.

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy A négydimenziós ab
lak egy olyan költői kísérlet első eredménye, amely nagy 
lehetőségeket villant fel.

(1973)
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EGYMÁS IRODALMÁNAK MEGISMERÉSE

A jugoszláv népek irodalmának gyöngyszemei 
Csuka Zoltán fordításában és válogatásában

Arra, hogy a magyarországi olvasóközönség megismer
je a jugoszláv népek irodalmát, csak a Nyugat című folyóirat 
fordított napjaink magyar könyvkiadóihoz hasonlóan nagy 
gondot. A Nyugat szerkesztői annak idején egész fordító
gárdát neveltek ki. Közülük sokan magyarországiak voltak, 
de sokan éltek Jugoszláviában is, és nemcsak ismerték az 
itteni irodalmi törekvéseket, hanem részt vállaltak is ben
nük. Így például az általam összeszámolt hetven jelentősebb 
korabeli vajdasági magyar író közül húszán publikáltak a 
század mindmáig legnagyobb eredményeket felmutató ma
gyar folyóiratában, általában egy-két, esetleg négy-öt alka
lommal. Legtöbbjük — versek, széppróza, tanulmányok és 
kritika közlése mellett — fordításokkal is rendszeresen je
lentkezett. Ebben a tekintetben — a legszélesebb értelem
ben véve is — elvitathatatlan érdemeket szereztek a vajda
sági írók a Nyugat hasábjain. Elsősorban nekik köszönheti 
a folyóirat, hogy a kezdeti periódusban a délszláv—magyar 
irodalmi kapcsolatok fejlesztése terén (lényegében kialakí
tásában is) jelentős eredményeket érhetett el. Ilyen jellegű 
törekvéseiben a Nyugat magasan kiemelkedik a kortárs fo
lyóiratok közül. Arra a szerepre vállalkozott, hogy megtör
je azt a szemléletet, amely Európa alatt mindig csak Nyu- 
gat-Európát értette.

A jugoszláv népek irodalmát bemutató, illetve a köl
csönös irodalmi és egyéb műveltségi hatásokat feldolgozó 
tanulmányok előkészítői annak a nagyarányú összehasonlító 
irodalmi tevékenységnek, amelyet éppen napjainkban látha
tunk kibontakozni.

Herceg János — az akkor még nagyon fiatal író — már 
a negyvenes évek elején kísérletet tesz arra, hogy felmérje 
Ady költészetének visszhangját a délszláv irodalomban.

Kázmér Ernő nagyszabású munkájában a horvát iroda
lom múltjának, jelenének és jövőjének-perspektíváinak vá
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zolására mer vállakozni, nyilván azért, mert jól ismerte a 
jugoszláv népeknek nemcsak az irodalmát, hanem a nyel
vét, a kultúráját, az életét is; hiszen hosszabb ideig élt Zág
rábban és Belgrádban.

Az akkori fordítógárda nagy részét azonban már elbú
csúztattuk az elmúlt évtizedekben. A második világháború 
különösen sok áldozatot követelt közülük is. A régieket új 
költők és írók váltották fel, akik szintén jól ismerik mind 
a magyar, mind pedig a szláv, román vagy német és más 
irodalmakat.

Mindez azt jelenti, hogy a nemzetiségi sors nemes funk
ciót nyert: összekötő kapcsot képez a népek között. Híd épül 
így. Híd, amely minden korban átível a tájékozatlanság és 
az előítéletek szakadékai felett.

A régi nagy „öregek" közül azonban többen még ma is 
kiváló egészségnek örvendenek, és a fiatalokat megszégyení
tő munkatempóval dolgoznak. Közéjük tartozik a hetvenkét 
éves Csuka Zoltán is, aki a jugoszláv népek irodalmának 
mindmáig egyik legjobb ismerője és legismertebb tolmá- 
csolója. A költő — aki fiatalkori éveit éppen itt, Vajdaság
ban töltötte — ma Érdligeten él, nevéhez számtalan — 
mintegy nyolcvan — délszláv irodalmi mű magyar nyelvre 
való átültetése fűződik. Időnket meghaladó feladatra vállal
koznánk, ha csupán felsorolni szeretnénk is ezeket. De ko
rai lenne az efféle „számvetés", összegezés, hiszen Csu
ka Zoltán költői-írói pályája még mindig felfelé ível. A fo
lyamat tart, s eredményeként szinte minden évben egy-két 
új kötet kerül az olvasó asztalára.

A fentieket bizonyítja, hogy csupán az elmúlt hónapok
ban három olyan könyv jelent meg a budapesti kiadók gon
dozásában, amely a délszláv népek irodalmából nyújt íze
lítőt a magyar olvasónak, s amely létét Csuka Zoltán kia
padhatatlan alkotókészségének és munkabírásának köszön
heti.

De vegyük sorra őket!

Matej Bor: Átkelt a vándor az atomkoron.
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1972.

„A poéma, amelyet az olvasó a kezében tart, a mai 
szlovén Parnasszus egyik légkifejezőbb, erőt sugárzó alko
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tása: Matej Bor lírája, epikája és drámája" — írja be
vezetőjében a kötetről Božidar Borko.

A mű a szlovén irodalom legértékesebb darabjai közé 
tartozik. Csuka Zoltán különösen nagy feladatra vállalkozott, 
amikor elhatározta: ajándékként odateszi a kötetet a ma
gyar olvasó könyvespolcára is.

Matej Bor (Vladimír Pavšič) a jugoszláv népek népfel
szabadító harcának a költője. Lázadástól fűtött dalai vala
mikor a partizánokat lelkesítették, ma pedig az új nemze
dékeket emlékeztetik a háború éveire.

A poémát eddig szerbhorvátra, angolra, franciára, né
metre és részben más nyelvekre ültették át. Tökéletességé
ben a magyar sem marad el a többi fordítás mögött.

Csuka Zoltán a mű eredeti szférájának megőrzésére tö
rekedett, s ezzel a poéma legsajátosabb vonását emelte ki: 
töprengését az emberiség létének központi kérdésén — a 
„lenni vagy nem lenni" problémáján.

A kötet Matej Bor mélységes humanizmusának a meg
fogalmazása, igazi gyönyszeme a szlovén irodalomnak. Ért
hető tehát, hogy csak üdvözölni tudjuk magyar nyelven tör
tént megjelentetését.

Csillagok és szívek. Mai szlovén költők.
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973.

A kis válogatás a szlovén líra háború utáni termését, az 
elmúlt negyedszázad legszebb, legsajátságosabb szlovén ver
seit mutatja be a magyar olvasónak, aki e költészetből ed
dig jóformán csak Francé Prešeren szonettkoszorúját kapta 
kézhez anyanyelvén.

A válogatás a szlovén irodalom legkitűnőbb költőinek 
verseit tartalmazza — a magyarországi és a jugoszláviai for- 
ditógárda legjobb tagjainak átültetésében. A kötet költői
nek sora Oton Župančičtol Vladimír Gajšekig tart. A két 
név közötti távolság különösen akkor szembeötlő, ha év
számokban gondolkozunk: az előbbi 1878-ban, az utóbbi pe
dig 1946-ban született. A közbeékelődő időszakban az euró
pai irodalmak számos hulláma kavarta kel a szlovén iroda
lom mélyvizeit is. Ebben az irodalomtörténeti periódusban 
söpört végig az Alpokban az újromantika (Župančič, Grad-
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nik, Golia, Gruden, Glazer) és az expresszionizmus (Vod- 
nik, Taufer, Mrzel, Kocbek, Vodušek) szélvihara. Az újro
mantika, a kései expresszionizmus és az új realizmus válasz
tóján című fejezetben Udovičot, Kačičevdt, Bort, Vipotni- 
kot, Žnidaršičet, Filipičet és Brejcet tárgyalja Csuka Zoltán 
a válogatáshoz fűzött utószavában. A modernizált romanti
kus formák felé tendáló költői kísérletek képviselőiként Žu- 
žeket, Smitet, Kosmačot, Levecet, Škerlt, Oblakot, Minattit és 
Krakart említi meg. A fiatalok első világháború utáni hullá
mának legkiemelkedőbb alakjaiként Zlobecet, Pavčeket, Piber- 
niket, Menartot, Hofmant és Kovačot mutatja be. A neo- 
expresszionizmus és a szürrealizmus között jelöli ki a helyét 
Zajcnak, Strinisának, Taufernek, Forstneričnek és Vegrinek. 
A kötetben szerepelnek a szlovén költészet legfiatalabbjai is: 
Zagorčnik, Pisk, Snoj, Jug, Košuta, Juvan, Kramberger, Cund- 
rič, Makarovič, Olaj, Grafenauer, Šalamun, Prunč, Škunca 
és Gajšek.

Miloš Crnjanski: Čamojević naplója.
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973.

A Čarnojević naplója a szerb expresszionizmus legérté
kesebb és legszebb alkotásai közé tartozik. Csuka Zoltán 
azzal a tisztelettel és figyelemmel nyúlt a könyvhöz, amely 
már a róla alkotott ítéletét is magában rejti: nagy alkotó 
nagy művének a magyar nyelvre ültetését kell elvégezni! 
Hogy ez szükséges volt, az nyilvánvaló. Crnjanski a jugo
szláv irodalom élő klasszikusa.

A magyar olvasónak, aki Ady líráján nőtt fel, minden
képpen ismernie kell Crnjanskit. Azt a szerb írót, aki Adyt 
bemutatta a szerb kortársaknak. Tartozásából törlesztett te
hát a magyar irodalom, amikor a figyelmet a jugoszláv 
irodalom nagy öregjének munkásságára irányította. Nehéz 
munkára vállalkoznának a kutatók, ha mindazokat a mo
mentumokat fel szeretnék dolgozni, amelyek kapcsán 
Crnjanski és a magyar irodalom együtt emlegethető.

A csongrádi születésű író a monarchia hadseregében 
szolgált. Regénye emlékeket idéz. Sorait olvasva akaratla
nul is a Nyugat fénykora jut eszünkbe. Rájövünk: az asz- 
szociáció nem véletlen. Hiszen Crnjanski részben Adyéval, 
Babitséval egy kulturális örökségnek a birtokosa.
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Az önéletrajzi ihletésű kisregényt akár hosszú prózai 
versnek is nevezhetnénk. Nyelvi szépsége lenyűgöző. A fiatal
ságot, a szerelmet jeleníti meg olyan művészi hitelességgel, 
amely világirodalmi mércékkel mérhető.

Távozás és megtérés, nyomor és szerelem, szerencsés 
menekülés a háború viharából és lassú sorvadás a kor be
tegségében, a tüdőbajban — ilyen ellentétek feszülnek a re
gényben. S az emberek is szinte egész Európát képviselik: 
szerbek, bosnyákok, csehek, lengyelek, osztrákok, magya
rok ... Sárosán, éhesen, nyomorultul támadnak vértől ázott 
lövészárkokat. És mégis marad erejük szépeket álmodni.

A fordítónak nem volt könnyű dolga. A szerb ikono
kat kellett magyar nyelven megszólaltatnia úgy, hogy ez a 
hang ne legyen hamis.

(1973)
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A FAJDALOM KÖLTÖJE

Zákány Antal: A vas nem kenyér.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1974.

Itt bent, az ajtó mögött, 
kis, fényes kalodában ülök, 
kopott, ócska tárgyak testvéreként.

Ezekkel a sorokkal kezdi Zákány egyik vallomásversét, 
az Egyedül az éjben címűt. Beszédesebben költői egyéniségé
ről tanulmánykötet sem szólhatna. Egyetlen mondatban fo
galmazza meg kínzó magányát, jellegzetes világfelfogását és 
életérzését. Költészetének fókuszában a szép elképzelések és 
a hétköznapi valóság sokszor lesújtó tényei közti éles ellen
tét áll, erre az ellentétre épülnek a versek. Albérleti szobájá
nak kopott és ócska tárgyait nem hasonlatban fűzi életéhez 
a költő, hanem metaforában azonosul velük. Gesztusában tar
tást érzünk: egy megfáradt ember szembenézését az általa fel
ismert igazsággal.

Akik Zákány Antal korábbi köteteit ismerik, tudják, hogy 
A vas nem ikenyér verseiből sugárzó erős fájdalomérzés gyö
kerei messze nyúlnak vissza. Mégis döbbenten észleljük, hogy 
az új könyvben szinte minden sor mögött ott feszül. Furcsa 
paradoxon: a szféra, amelyet a szenvedés és gyötrődés teremt 
meg, az életkedvhez és reményhez ad friss levegőt.

A fájdalom a költő reflexévé vált. Ám közvetett módon is 
jelentkezik — mint téma. Téma olyképpen, hogy a költő az 
életnek a sötétebb, a bántóbb oldalát, a fonákját mutatja fe
lénk. Igen gyakran ábrázolja magát a lelki szenvedést, a gyöt
rődést. Mivel a kisebb-nagyobb gondok árnyékában telő na
pok csak elvétve vagy sohasem nyújtják számára az ember 
nagyszerűségét dokumentáló élményeket, kiábrándultsága 
csak fokozódik, hatalmasodik.

Zákány ars poeticája lényegében ennek a mélységes vi- 
lágiszonynak a talajára épül. Olyan kietlen, lúgos talajra te
hát, amely nem tűri meg a dísznövényeket. A kötetben nem is 
találunk csengő dallamú lírai darabokat, és a játékos dalocs
kák is hiányoznak. Egyáltalán a forma háttérbe kerül a tar
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talommal szemben. Néhány vers elolvasása után szemmel lát
ható: Zákányt a súlyos, igaz, valós tartalmak tartják bűvöle
tükben, és ezek megjelenítéséhez csak a legegyszerűbb, legpu
ritánabb formai eszközöket veszi igénybe.

A költői szándék a riasztó valóság nyers, majdnem natu- 
ralisztikus ábrázolására irányul, hogy a születő mű a durva 
megmunkálású, de darabosságukban különösen kifejező ha
talmas kőszobrok esztétikumát hordozza magán.

Zákány modern Frangois Villon, akinek volt ereje meg
maradni örök magányosnak. Ez az önként vállalt magány szol
gáltatja versei élményanyagát — legyenek azok apró helyzet
dalok vagy nagy lélegzetvételű gondolati költemények. Köze 
van minden gesztusához, reagálásához, mert egy ok-okozati 
összefüggésen belül az ok lényeges összetevőjét jelenti. De 
egyáltalán nem azt mondtuk ezzel, hogy Zákányt kizárólagos 
befelé fordulás jellemezné. Magatartásában éppen egy ellen
kező tendencia érvényesül: leginkább kifelé figyel, a „zajló" 
élet igazi értékeit szeretné észrevenni. Izgatják a községi lét 
kérdései, talán sokkal erősebben, mint másokat, de sajátos 
csalódásai miatti tartózkodása közeledéssé át nem alakul. Ma
gánya a költők örök magánya marad, értelmet nyerve az élet 
határtalan szeretetében:

Az éjből jövet 
elkísérlek,
lépő lábunkat nézzük, a teret, 
a vasutat, messzi, szürke és kerek 
szemét az égnek — 
ó, mindenem, 
élet,
most nagyon-nagyon félek — 
köss meg a Nappal és föl ne oldozzl 
Szüntelenül rád gondolok — 
te meg egy szélhámosra gondolsz!

It t  a tenyeremben, 
érzem, itt vagy,
vérem sodrása már veled szalad, 
sír, mint egér a kabát alatt. —
Ó, mindenem, 
élet,
szüntelenül rád gondolok, 
te meg a halottakra gondolsz-

(Élet)
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Eddigi megállapításainkkal csak látszatra ellenkezik az 
észrevétel: A vas nem kenyér lényegi mozzanata abban a szin 
te misztikussá fokozott csodálatban rejlik, amellyel a költő 
az emberre tekint. Meggyőződéses erővel hirdeti a betevő fa
latjukért dolgozók mindenkori igazát.

A költeményekben életfilozófiáját megfogalmazó Zákány 
előtt a teljességre való törekvés két lehetőséget nyit: egyet 
gondolatai kifejtésére és egyet költői eredmények elérésére. 
Ahol sikerül szintézist teremtenie, ott gondolati költészet ke
letkezik, olyan kiemelkedő versekkel, mint az Élet, Napóleon, 
A vas nem kenyér címüek, ahol viszont nem az ábrázolásra, 
hanem a filozófiai gondolat megfogalmazására helyezi a hang
súlyt, ott kisiklik a vers és nem marad egyéb numerikus pró
zánál (Az út, Múlt—jelen, Ha eljössz még egyszer).

A kötet legszebb darabjai a vallomás versek és a megka
pó ritmusú lírai miniatűrök (Egyedül az éjben, Lehetnék..., 
Az orgona meghalt), nagyon kár, hogy képeik színvonalban 
gyakran egyenetlenek: meg-megtörténik, hogy — leginkább az 
utolsó strófáknál — váratlanul leesik a vers. Erényeik közé 
tartozik viszont, hogy bennük legközvetlenebb a költő hang
ja. Megható őszinteséggel szól soraikban az életről.

Baromi sor. Oktalan végzet, 
ős, durva, vak ösztön 
szelíd és látó hittel — 
ó, de páratlan módon 
vertél meg engem, Isten ...

(Lehetnék. . . )

A költő akkor is a világra figyel, amikor a saját magá
nyát énekli meg. Érdeklődésének tárgyai kollektív és egyedi 
pszichikai vonások, de nem konkrét formájukban, hanem 
olyan kategóriákra kivetítve, mint múlt és jövő, háború és 
béke, fegyver-pénz és becsület. Legmélyebb érzéseit — ame
lyek egyetemes emberi értelmet nyernek nála — koldusok, be
tegek és öregek váltják ki. Hadd idézzük a címadó vers egyik 
kedves képét:

A vas nem kenyér 
és nem is kalács, 
amelyben koldus gyerek 
lelke alszik lopva, 
röpke idején az éjnek . ..
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A kötet végén hosszúversek sora kapott helyet. A hosz- 
szúvers az elmúlt néhány évtizedben válí olyan önálló műfaj
já Radnóti Miklós, Juhász Ferenc és Nagy László költészeté
ben, mint például az elbeszélő költemény volt majd egy év
századdal korábban Aranynál. A különbség köztük, hogy amíg 
ott az epika túlsúlyát vagy tiszta minőségét láttuk, itt a líra 
dominál, társulva valami rejtett gondolatisággal. A hosszú
vers jellemző sajátsága a monumentalitásra való törekvés és 
az aprólékos érzelemfestés. Ma már igen gyakran találkozunk 
vele a folyóiratok hasábjain is.

A vas nem kenyér nagyobb lélegzetvételű költeményeire 
azonban nem minden szempontból illik a hosszúvers megha
tározás. Ezek ugyanis nélkülözik annak bonyolult arányrend
szerét, és csak szűk témakört ölelnek fel. Odautaló rokonsá
guk mégis erős. Közülük a legjobbak (Erősebb a kínnál, Kül
detés és ítélet, Hajnalban a fának nincsen árnya, Ballada lob 
ról, Hányadán vagy úrik?) az említett vallomás ver sekkel 
egyenértékűek, habár egy felsorolásban még mindig csak 
azok után következnének.

Végezetül leszögezhetjük: új könyvével ismételten bizo
nyította Zákány Antal, hogy nemzedékének kiemelkedő költői 
közé tartozik. Költészete ma is izgalmas színfoltját jelenti 
irodalmunknak.

(1974)
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A FEGYELEM SKÁLÁJÁN

Utasi Mária: Égő ezüstben.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1979.

Asszonyi sorsot lírába olvasztó hőfokú novellák szerző- 
jeként ismerhette meg az olvasó Utasi Máriát, aztán Németh 
László-i hűséggel írt versek költőjeként. A világ számos művé
szeti irányzatának egyforma közvetlenséggel otthont adó tá
junkról mintha körkörösen bolyongva, telve fájó honvággyal, 
indulnánk el hosszú útra: minden lépésünkkel tovább hala
dunk, de messzebb nem jutunk. Az írói tartások bőségében és 
változatosságában is szokatlan nálunk ez az életérzés — voná
sait fürkészve merülünk el az időben.

Bori Imre Irodalmunk évszázadai című könyvében írta 
Utasi Máriáról: „ . . .  költészete áll legközelebb a hagyomá
nyos költészeti megoldásokhoz, képvilágán ugyanakkor egy új 
érzékenység vonásai is felfedezhetők. Érzelmessége a világ 
opálosabb színeit csalja elő.”

Tehát már első kötetében, a Hajnali ravatalban, a csak 
rá jellemző kettősséggel tájékozódott; ám a hűség az otthoni 
még, ösztönös így, a jól megértett nagy példák későbbiek. 
E tudatos sorsvállaláshoz újabb kettősségben társul a rezig
náltság:

Igazságosan és becsületesen 
éltem mindhalálig 

optimizmusom nem túl nagy 
bármely pillanatban 

a zsibvásárra vihetnek 
ócska holmik közé

(Epitáfium)

Kétségek között kiérlelt egyénisége mentsvár, de ítélő
szék is számára. A teljes hűség béklyóiból kikerülni nem 
tudók hangján énekel szerelemről, Arany János-os csendes 
örömökről, akarásokról, megtörésekről... S mind messzebb
re nyúl vissza az időben, s veszi észre korok forgatagában
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egy-egy magatartásforma diadalát, Apáczai Csere János bi
zakodásától Rónay György közösségvállalásáig. Könyve mot
tójául szeretetérzést sűrítő Rónay-sorokat választott:

„Távolodnak a tegnapok, 
nemes, megtisztult emberarcom 
anyámul adott bús anyád 
puha meleg ölébe hajtom, 
és kivirágzik szívem a szívén ”

Ez Utasi Mária költészetének gyémánttengelye. Tartja 
bűvkörében az önnön zárt világából ki-kiszabaduló embert, 
ívpályás bolyongások hősét, mosolyok és igaz szavak, moz
dulatok, hallgatások megszenvédőjét. A képek elvontságát 
is szégyelli olykor, egyszerűségre törekszik, mintha verse meg- 
fakítaná tárgyát, a tiszta szerelmet, ha nem az anyák felfo
gásában szólna róla. Mégis kifutnak népdal-medrükből mon
datai; hagyományos és modern vonások ekként keverednek 
verseibe. Ahogy Szerelemtől véresen című költeményében 
mondja:

S mert jelen vagyok 
dobbantok 
sörényes merészen 
feszülök a szélben 
szerelemtől véresen 
az újjal a forradalommal 
szent erők 
késéles bátor szívek 
hűségtől ittasült 
tiszta világok 
születnek

E néhány sorban ars poeticája minden fontos elemét meg
találjuk. Jellemző a metafora: határtalan pusztákon rohanó 
csikó dobbantásában kifejeződő lázadás, a jelenvalóság iga
zolása. A homo morális gesztusa az egész világ felé fordul: 
becsületességre, tisztaságra, hűségre szólít fel, „szent erők" 
forradalmára. Rendíthetetlen asszonyi hit várja új világok 
születését.

Az Égő ezüstben verseiben újra felbukkannak ezek a mo
tívumok, más-más színekben, ugyanazzal a mondanivalóval.
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Ahol a látás kapui megnyílnak, a titok árnyéka vetül a sza
vakra. A kötet szép darabjai ezek a versek (Érik arcomon a 
fény, Kiáltunk, Hozsanna, Arany réten arany fű, A harc vé
gén, Falusi elégia, Rege a forrásról, Babona, A karikás király, 
Tánc, Madonna, Égő ezüstben, Epitáfium). Bennük formai 
bravúrokra nem törekszik Utasi Mária; inkább kimondja, 
mint képekbe rejti költői üzenetét. A népballadák félhomá
lya, a mesék jelképessége, a misztikum vakító fénye lebegi 
be őket. A játékos fordulatok gyakran származnak a népköl
tészetből. Népi észjárás és bölcsesség uralja a gondolati köl
teményeket. A Benedek Elek emlékére írott Aranyréten arany
fű mítosz és mese egybefonása:

bő ujjasomon 
isztar legelteti nyáját 
liliom hajladoz 
homokon a szélben 
jákobom várom 
hét nehéz éven át 
s a test ünnepén 
majd becsapódom

mi jut vajon 
mi juthat az eszembe 
talán az ember 
ki zenéből akarta 
fölépíteni városát 
vagy a mester 
aki pásztorkodott 
volt a lankán

A mesétől nem a költői képek, hanem a titok árnyéka 
nyomán jutunk el e költészet központi gondolatáig. Szeretet- 
érzésbe oltott értelem a gyémánttengely, körötte tágulnak 
végtelenbe vesző ívpályák. József Attila álma a rendről me
gérteti velünk a titkot:

A fegyelem skáláján 
eljutok a rend tündökléseibe.
Kemény fehér súly 
befagyott tenger a 
hajót süllyesztő jéghegyen.
A titok itt lappang valahol.

(Szó)
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A költő, igazságok kínzott ja, alázattal keresi életünk iga
zi értelmét. Ahogy a kalotaszegi varottasok öltéseiben, e ver
sekben is évszázadok ébrednek fel. Bennük visszhangzik 
a karikás király ostorának csattanása.

(1979)
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A CSELEKVÉS SEGÍTŐTÁRSA
(KRITIKA- ÉS TANULMANYKÖTETEKRÖL)





KRITIKÁNK KORSZAKHATÁRAI

A felszabadulás utáni években a jugoszláviai magyar iro
dalom fő műfaja a líra és a kispróza volt. Amennyire 
egyeduralomra jutott aztán az ötvenes években a vers, any- 
nyira előtérbe került napjainkban a kritika és a tanulmány, 
átvállalva az irodalmi tudat formálásának feladatát.

E kritika lényege tehát nem tételeink helyességében vagy 
helytelenségében rejlik, hanem puszta létének és sajátos pe
dagógiai erejének tényében. A mögötte felhalmozódott isme
retanyag döntő szerephez juttatja nemzetiségi kultúránk ala
kításában, fejlesztésében.

Az első kísérletektől, amelyek megpróbálnak tükröt tar
tani kritikánk elé, nem várhatunk örök érvényű igazságo
kat kimondó megállapításokat. Esetükben nem az a döntő 
kérdés, hogy mennyiben vetnek fel mindenki számára hasz
nálható szempontokat, hanem az, hogy hozzásegítik-e kriti
kánkat az önmagával való szembesüléshez.

Az első lépés megtétele előtti bizonytalanság az oka 
annak, hogy nagyobb lélegzetvételű feldolgozás a tárgykör
ből mindmáig nem született. Pedig kritikánknak az önma
gával való szembesülésre már régóta szüksége lenne ahhoz, 
hogy további fejlődési irányait meglelje.

A jugoszláviai magyar kritika érrendszerét lényegében a 
folyó kritika képezi. Az hálózza be legteljesebben irodalmunk 
egészét, eljutva annak elhanyagoltabb területeire is. A kö
tetben megjelenő tanulmányok már állandóbb, stabilabb ér
tékeket jelentenek, viszont csak egy igen szűk körhöz jut
nak el. Színvonaluk magasabb, hatókörük azonban sokkal 
kisebb tehát, mint a praktikus célokat szolgáló recenzióké. 
Belinszkij meghatározása a kritikáról — mely szerint az 
nem más, mint „mozgó esztétika” — is inkább a lapok és 
folyóiratok műbírálataira illik.

Elvi szempontok érvényesítésére nem mindig nyújt al
kalmat kritikánk vizsgálata. A hatvanas évekig a bírálat szán
dékával fellépő bizonytalan értékű megnyilatkozásokat is kri
tikaként kell elfogadnunk, ha valamiként tájékozódni szeret
nénk. Azt felmérnünk, hogy ezek a leginkább kellő felké
szültség nélkül írt munkák miként járultak hozzá mégis az
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irodalom fejlesztéséhez nálunk, azért érdemes, mert csak így 
nyerhetünk képet a hatvanas években kialakuló irodalomfel
fogásról. René Wellek, a History of Modern Critism című 
kritikatörténet szerzője szerint éppen ez a kritika fő ismér
ve, ő ugyanis azt vizsgálja, hozzájárult-e valamely elmélet, 
tétel vagy felfogás az irodalom fogalmának kialakításához.

Wellek kriticizmussa tulajdonképpen egy közbülső mi
nőség a tiszta esztétika és az impresszionisztikus-empirikus 
„ízléskritika” között. Ilyenként van jelen a műbírálat a ma
gyar irodalomban is. A History of Modern Critism tanulsá
gait összegezve mondja Németh G. Béla: „Nem csak a megal
kotható kritikatörténet érdekét szolgálná azonban e köz
bülső terület előtérbe állítása. Hanem közvetlenül a napi 
kritikáét is. Visszaszoríthatná, illetőleg korrigálhatná mái iro
dalombírálatunk sajnálatosan elúrhodó két típusát: a szép 
szavú, Einfühlung-elvű parafrázist egyrészt, mely lelkesen ver
senyre kel a művel, s bár szakkifejezésekkel is megtűzdel
ve, esztétikailag nem mond róla semmit. Másrészt azt az 
esztétikai leckefelmondást, amely csupán alkalomnak tekin
ti a művet elvei illusztrálására, s bármiről lett légyen is 
szó, ugyanazt a »szöveget« adja elő.” (Mű és személyiség. 
Magvető Kiadó, Budapest, 1970. 596.)

A welleki értelemben vett kritika a jugoszláviai magyar 
irodalomban a hatvanas évekig csak szórványosan jelent
kezett, de a sokak által művelt Einfühlung-elvű bírálatot 
visszaszorítani máig sem tudta, különösen nem a lapokban. 
Az eredményekben szegény kritikatörténeti korszakok tár
gyalásakor kénytelenek vagyunk hát csupán az egyes írások
ban felfedezhető tendenciákra hagyatkozni. További támasz- 
kodókra akkor lelünk, ha a kritikához tartozónak vesszük 
az irodalomtudományt, a folyóirat-szerkesztést, a könyvkia
dást és a művészetpolitikát is. Lényegében mindegyik a 
szépirodalomról és a művészetekről való gondolkodás for
mája. A szépirodalomról gondolkozva információkat így más 
területekről is elfogadunk ítéleteink megalkotásához.

A központi áramlatok vizsgálatakor vetődik fel a kér
dés: elsősorban az úgynevezett folyó kritikára figyeljünk-e, 
vagy tegyük elemzés tárgyává a tanulmányköteteket is? Az 
óriási anyagot látva, a leggyümölcsözőbbnek egy tömör szin
tézis megteremtése tetszik, amely a tipikus jegyeket állítja 
előtérbe.
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A felszabadulást követő két és fél évtized korszakhatá
rait nem nehéz meghúznunk: kritikánk és általában iro
dalmunk fejlődésében mérföldkövet jelent az 1950—51-es nem
zedékvita, amely a háború előtt induló nemzedék képvise
lői (Lőrinc Péter, Sulhóf József és mások), valamint Bori 
Imre, Fehér Ferenc, Tornán László és még vagy tíz fiatal 
író, költő és kritikus között robbant ki, és irodalmunk köz
ponti kérdéseit vetette fel. Az ötvenes évek vége ugyancsak 
korszakhatára irodalmunknak. „Ezt jelzi mind egy új és te
hetséges írónemzedék fellépte, mind pedig a kulturális és 
irodalmi közízlésnek újabb s az ötvenes évek elején tapasz
talt változásoknál is gyökeresebb átalakulása. A jugoszláviai 
magyar irodalom nagy fellendülését vezetik be ezek a vál
tozások: a művészetek modern szemlélete tulajdonképpen ek
kor aratja döntő sikereit" — írja Bori Imre irodalmunk 1945 
utáni történetét összefoglaló tanulmányában (Az ötvenes évek
től máig. Híd, 1968. szeptember). A hatvanas évek vége szin
tén nagy változások melegágya: irodalomtörténészeink ekkor 
kezdik meg teljes lendülettel a hagyományápolás munkáját.

A jugoszláviai magyar irodalomtörténeti kutatások ki
bontakozását két fő tényező segítette: egy külső és egy bel
ső. A külső tényező a kutatások intézményesítése nyújtot
ta lehetőségeket jelenti. Bebizonyosodott, hogy csak ilyen le
hetőségek kihasználásával érhetők el számottevő tudományos 
eredmények. Az újvidéki Magyar Tanszék és a Hungarológiai 
Kutatások Intézete szinte teljes egészében magára vállalta 
a munka szervezésének és irányításának feladatát.

A belső tényező: a hagyományápolás. Enélkül a tan
szék és az intézet kutatógárdája irodalmunk történetének 
csupán egyes részterületeit térképezte volna fel.

Témánk szinte áttekinthetetlenül szétfolyó, szerteágazó. 
Természetesen nemcsak kritikánk történetének a feldolgo
zásakor jelentkezik ez a probléma, hanem minden hasonló 
kísérletkor, amelyet az első megtett lépés előtti toporgás- 
nak számíthatunk.

(1978)
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EGY MŰFAJ GAZDAGODÁSA

Bányai János: A szó fegyelme.
Symposion Könyvek 33. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1972.

Ha gyors ütemű fejlődése irányainak a kutatása céljá
ból valaki vállalkozna a vajdasági magyar kritika jelenkori 
tagozódásának a vázolására, Bányai János új könyvének a 
helyét mindenképpen azoknak a modern törekvéseknek a fő 
ágánál kellene kijelölnie, amelyek kritikánknak eddig lég- 
reprezentánsabb értékeit termették ki magukból.

Immár jelentős eredményeket felmutató kritikusgárdá
val számolhatunk. A korszerű vajdasági kritika megterem
tőinek mégis csak Bori Imrét és Bányait tekinthetjük, hi
szen tanulmányaikban ők fogalmaztak meg komplett és rész
letesen kidolgozott irodalomtörténeti és -elméleti koncepciót, 
amelynek jegyében sor kerülhetett egyfajta irodalmi érték
rend kialakítására, illetve bizonyos alapvető tájékozódási sé
mák megrajzolására. Ami elsősorban figyelemre méltó ezek
ben a sok rokon vonást felmutató munkákban, az a szi 
gorú tudományosságnak és a gondolkodói bátorságnak a sa
játos szintézise. Különös tekintettel a vajdasági magyar kri
tika fő vonulatára, megállapíthatjuk, hogy kritikánk első
sorban a modern (a kifejezés egyezményes voltával tisztá
ban kell lennünk) irodalmi áramlatok felé orientálódik. A 
modernség kategóriájában jelen esetben elsősorban az avant- 
garde tartozik, a kifejezéseket akár szinonimákként is hasz- 
náhatjuk. (A szóhasználat kérdése nem érdemel nagy fi
gyelmet, ismerve az irodalomtörténészek és esztéták régi, má
ig sem befejezett vitáját a modernség fogalmának helyes 
meghatározásáról.)

A magyar avantgarde-nak a fentebb említett kritikusok
nál (különösen Bori Imrénél) aligha akadnak jobb ismerői. 
Bori Imre könyvei — egy széles mezőjű vitaalap megterem
tésével — elsőként elemezték kimerítően a magyar avant- 
garde értékeit, és a velük kapcsolatos reagálások máris a 
megoldásra váró problémák egész sorát vetették fel. Az em
lített két szerző tudományos „előnyét" nemcsak az iroda
lomtörténeti kutatások terén elért eredményeik biztosítják,
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hanem e kutatások elméleti megalapozása is. Amit Bosnyák 
Istán A szó fegyelméről írott ismertetőjében Bányairól el
mond, az lényegében mindkettőjükre érvényes:

„E tanulmánygyűjtemény legszembeötlőbb sajátsága az 
esztétikai és poétikai korszerűség. Akárcsak első kritika
kötetében, a Bonyolult örömökben (1964), Bányai tanulmá
nyait továbbra is a korszerű kritika- és költészetelmélet, il
letve az irodalomvizsgálat korszerű gyakorlatának szerves 
egysége jellemzi. Az ő számára a modern vers legtöbbször 
poétikai példa is, nemes eszköz az esztétikai-líraelméleti ál
talánosításra, és fordítva: példa, illetve eszköz egy általános 
tétel konkretizálására.

E kettős, elméleti-gyakorlati korszerűség alapvető meg
határozó jegye az esztétikai, poétikai és kritikai »tizenkilen
cedik századiság« termékeny túlhaladása.” (Fegyelmezett mo
dernség. Magyar Szó, 1973. március 3.)

Bányai János új könyve jelentős előrelépés első tanul
mánykötetéhez, a Bonyolult örömökhöz képest. Az abban al
kalmazott impresszionisztikus módszert A szó fegyelmében 
már nem látjuk érvényesülni: a művészet jellegű kritika mű
veléséről Bányai egy szigorúan egzakt, tehát sokkan inkább 
a tudomány, mint a művészet körébe sorolható „műfaj" 
ápolására tért át. A csupán sejtések és sejtetések régióiban 
mozgó, erősen intuitív jellegű tanulmányírói módszert egy 
önmagához mindig következetes racionális kritikai gondol
kodás váltotta fel nála. A kötet eredményei főként ennek 
a magas fokú racionalizmusnak köszönhetők. A hozzá tár
suló komplex elemzési mód arról tanúskodik, hogy Bányai 
jól tájékozott a strukturalizmus legfrissebb irodalmában, és 
tanulmányaiban annak eredményeit jól hasznosította. Egy 
sajátos kritikai „meta-nyelv” kialakítására és alkalmazására 
törekszik, ezzel is növelve a tudományos igényű gondolat- 
közlés hatásfokát.

Saussure és Jakobson ma már szinte klasszikusnak szá
mító strukturalista elveinek megfelelően Bányai igen nagy 
hangsúlyt fektet elemzéseiben a költői nyelv struktúrájá
nak a vizsgálatára, és igyekszik ezt a nyelvet szerves egy
ségben láttatni a szervezett mondanivalóval.

A tanulmánykötet jelentősége azonban nemcsak a tökély
re fejlesztett módszerben fedezhető fel, hanem a kritikus
nak abban a bátorságában is, amely olyan területre vezette, 
ahol taposott útra nemigen lelhetett. A szó fegyelme a ma
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gyár költészetnek olyan alakjait próbálja elhelyezni a ma
gyar irodalom folyamatában, akikkel évtizedek óta nem tud 
mit kezdeni a kritika. Nemcsak külön-külön, hanem egymás- 
melletiségükkel, sorrendjükkel is hozzájárulnak ezek a ta
nulmányok egy komplett — a mélységet és viszonylatokat 
is érzékeltető — helyzetkép megalkotásához. Habár a szer
ző nem igyekszik semmiféle értékrendet, rangsort felállíta
ni alanyai kapcsán, a kritikák értékítéletei megengedik a 
következtetést, hogy könyvével mindenképpen a hozzájuk va
ló általános viszonyulás megváltozását szeretné elősegíteni. 
Hiszen szinte valamennyien a XX- századi magyar iroda
lom meg nem értett, peremre szorult költői közé tartoz
nak, akiket nem is annyira az esztétikai hitvallás rokon
sága, hanem inkább az irodalmi sorsközösség fűz össze. így, 
ezen az „előjogon" kerülnek irodalmunknak ugyanabba a 
rétegébe Füst Milán, Weöres Sándor, Pilinszky János, Ne
mes Nagy Ágnes, Rába György, Lator László, Tandori De
zső és Marsall László.

Bányai szinte valamennyi tanulmányában eljut egyfajta 
komplex látásmód kialakításáig, megközelítésmódját azon
ban elsősorban a szigorú műcentrikusság jellemzi. A kritikus 
feladatával kapcsolatos felfogásának alapjaira világít rá az a 
mondata, amelyet Füst Milán költői szemléletéről írott tanul
mányában olvashatunk: „A versben csak a dilettánsok élete 
van benne, azoké, akik nem tudnak élni." (19.) Nem is tartja 
hát szükségesnek a versmotívumoknak az összefüggéseit ku
tatni elemzéseiben, habár ez az eljárás bizonyos esetekben 
esetleg hasznosnak bizonyulna: jelzéseket, információkat ad
hatna, fogódzót jelenthetne.

A kizárólagosan műcentrikus szemlélet azonban önmagá
ban nem lehet vita tárgya — az, hogy jó vagy rossz, alkalma
zása során derül ki. Viszont akkor már a tévedések lehetősé
gének a fokozott veszélyét hordja magában, amikor — mint 
jelen esetben is — az élő, valóságos világtól való egyfajta eli
degenedéssel párosul. Amikor már megteremti a maga külön 
viszonylatait.

A módszer komplex voltát nyilván csorbító, fentebb kis
sé kiélezetten kontúrozott „zavaró körülmény” kötetbeli „ér
vényesülése” azonban korántsem ennyire egyértelmű. Tulaj
donképpen kétfajta kritikusi magatartás küzdelme kíséri vé
gig a könyv lapjait. Éppen ez a folytonos küzdelem jezi, hogy 
maga Bányai is tudatában van annak a kettősségnek, amely a 
homo aestheticus és a homo ethicus komfliktusaként lepi
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meg bizonyos szituációkban a kritikust, gördít szinte áthidal
hatatlannak tetsző akadályt munkája elé, olyan akadályt, 
amely csupán egy egyénien megvalósított szintézis révén győz
hető le. A szó fegyelmének azok a darabjai vallanak a legbe
szédesebben Bányai kritikusi képességeiről, amelyekben tel
jesnek láthatjuk ezt a szintézist.

„Bányai sok új jegyét ismeri fel a modern versnek. Ez 
az ő iskolázottsága. Ez iskolázottságot próbálja ki a modern 
magyar versen. Fordítva is lehet. E versből kiolvasni az új 
versgondolkozást. Amaz kicsit doktrinér, emez némiképp föld
hözragadt módszer. A kettő közt lesz a megoldás, úgy vélem. 
De a megoldás nem szünteti meg annak történelmi tényérté
két, hogy Bányai egyike az elsőknek, akik a magyar kritikát a 
modern versgondolkozásra szoktatták” — foglalja össze Bata 
Imre a könyv jelentőségét. (Tiszatáj, 1973. április.) És ha tud
juk, hogy alig évtizedes kutatómunkáját összegező fiatal kri
tikus tette asztalunkra a kötetet, akkor annak fő jelentőségét 
elsősorban a benne megnyíló perspektívákban találjuk meg.

Ezeket szem előtt tartva minden bizonnyal indokoltnak 
érezzük, hogy tanulmánykötetéért Bányai János kiérdemelte 
a Kritikusok Díját, amelyet Domonkos Istvánnal osztott meg. 
A könyv tehát azok közé a kevesek közé tartozik, amelyek még 
idejekorán — aktualitásuk időszakában — lelkiismeretre ri
asztották feledésre annyira hajlamos irodalmi közvélemé
nyünket.

(1973)
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A CSELEKVÉS SEGÍTŐTÁRSA

Szeli István: Nemzeti irodalom — nemzetiségi irodalom.
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1974.

Szeli István könyvét nemcsak az irodalmár, hanem a pe
dagógus, a nyelvész, a művelődési dolgozó is „szakmába vá
gó" tanulmánykötetként veheti a kezébe, benne ugyanis a leg
különfélébb humán tudományterületek eredményeit tárgya
ló dolgozatok követik egymást. Valami mégis összefogja őket: 
a szintézist teremtő koncepció, amely tulajdonképpen Szeli 
István egész eddigi munkásságát fémjelezte. Lényege: végzi 
azt, amit valakinek feltétlenül el kell végeznie ebben a közös
ségben. És mivel számtalan ilyen feladat létezik, Szeli István 
fáradságot nem ismerve szorgalmazza valamennyinek a meg
oldását.

A Nemzeti irodalom — nemzetiségi irodalom viszonylato
kat teremt, eredményeket mér föl, távlatokat jelöl meg. A 
szerző törekvése nem arra irányul, hogy egy-egy részterület 
jellegzetességeit elemezze kimerítően, hanem hogy tendenci
áit kitapintsa. Munkája útmutatás: merre és hogyan tovább, 
hogy ne jussunk — minden jó szándékunk ellenére is — a tu
dománytalanság zsákutcájába. Az egyetemen is és a Hungaro
lógiai Intézetben folyó kutatótevékenység lényegében az új 
lehetőségek kihasználása, de olykor-olykor kérdés, hogy meny
nyire teljes kihasználása. Fiatal kutatógárdánk — kellő ta
pasztalatok hiányában — munkájában mindenképpen segít
ségre, irányításra szorul. Segítségre a feladatok meghatá
rozásában, a helyes módszertani eljárások meglelésében.

A kötet más jellegű darabjainak, a portréknak és felmé
réseknek jelenünkre utaló tanulságai ugyancsak irányadóak. 
Gyakran nem is kimondott ítéletek, hanem egyes folyamatok 
jellemzésének formájában teszik lehetővé a továbbgondolást. 
A B. Szabó Györgyről írott dolgozatban olvashatjuk:

„Ügy látszik, minden fiatalságnak (az intézmény fiatalsá
gának is) természetes velejárója a szertelen erőfitogtatás, a 
neofita buzgalom, a nagy fogadkozás, amely lomtárba való 
kacatnak tartja a lehetőségek mérlegelését, a koncepció szí
vós és fokozatos munkával való megközelítését. S ez így jó,
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mert a felfokozott munkakedv jele, mert termelő hozzáállást 
sejtet és alkotókedvet sugalmaz. De előbb vagy utóbb el kell 
jönnie a felismerés pillanatának, amely az ambíciót és a vál
lalkozó szándékot szembesíti az eredményekkel, számon kérve 
a tettet a »számonkérőtől« magától is.”

Irodalomtörténészeink és kritikusaink közül néhányan 
túlléptek már ezeken a buktatókon, inkább recenzióíróinkat 
jellemzi a „megváltó ötletekben" való megrendíthetetlen hit.

Az önismeretre döbbentés szándéka húzódik a kötet töb
bi tanulmánya mögött is. Az újvidéki magyar tanszék első 
évtizedének eredményeiről beszámoló írás figyelmeztet en
nek az intézménynek művelődési életünkben betöltött kulcs- 
fontosságú szerepére. Hiszen a tanszék nemcsak iskoláinkat 
látja el magyartanárokkal, hanem jelentősége ennél nagyobb. 
„Küldetése csak akkor mérhető fel a maga igazi arányaiban, 
ha meggondoljuk, hogy e tíz év alatt a jugoszláviai magyar 
humán értelmiség egyetlen iskolája volt, s az általános és kö
zépiskolai tanárok mellett újságírók, tudományos dolgozók, 
lektorok, rádió- és televízióbemondók, korrektorok, könyvtá
rosok, fordítók, sőt színészek képzését is vállalnia kellett, de 
nem hanyagolhatta el azokat a feladatokat sem, amelyeket az 
élő magyar nyelv és a hazai magyar szépirodalom fejlesztése, 
illetve kritikai vizsgálata rótt rá.”

Jelentőségében hasonló a Hungarológiai Intézet Tudomá
nyos Közleményeinek indulása alkalmából írott munka, amely 
már konkrétabb célokat tűz a vajdasági hungarológia elé, ösz- 
szegezve annak eddigi eredményeit.

Nyelvművelésünk múltjának a feltérképezése a harmadik 
ilyen jellegű vállalkozás, amely nemcsak szórványos jelensé
gekről, hanem szervezett formában folyó tudatos tevékenység
ről ad képet.

A könyv többi tanulmánya ugyancsak értékes adaléko
kat szolgáltat a tudomány területén folyó kutatásokhoz, új, 
használható szempontokat nyújtva a további feltáráshoz.

De a címadó dolgozatra külön is ki kell térnünk.

A nemzeti irodalom — nemzetiségi irodalom választ ad 
mindazokra a kérdésekre, amelyek a témával kapcsolatban 
az utóbbi időben felmerültek. Nem tartalmaz summás meg
állapításokat, szerzője differenciált problémafeltárásra törek
szik, bizonyít, érvel. Az általa használt fogalmakat pontosan
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definiálja, szigorúan elválasztva a kettőt: kisebbségi iroda
lom és nemzetiségi irodalom. És ha a nemzetiségi irodalom
nak eleddig egyik legkimerítőbb meghatározását is adja, ma
ga fűzi hozzá munkájához: „S mégis: ha az előadottak alap
ján kellene levonni a nemzetiségi irodalomra, annak helyze
tére, fejlődési irányaira, távlataira és lehetőségeire vonatko
zó végső következtetéseinket, ismét csak arra hivatkozhat
nánk, hogy az egy rendkívül összetett, mindig más-más arcá
val felénk forduló kérdéskör, mint ahogyan maga a nemze
tiségi irodalom is szinte napról napra módosuló fogalom: ala
kulás, nem pedig alakulat. Emiatt nem is törvényszerűségek
ről, képletekről, megállapodott szerkezetről szóltunk, hanem 
csak észleletekről, megfigyelésekről, tendenciákról, amennyi
ben ezt a megközelítést a szemléletek diszparátsága egyálta
lán lehetővé tette.”

Végezetül leszögezhetjük: Szeli István új könyve a cse
lekvés mindenkori segítőtársát, támaszát jelenti irodalmunk
ban és általában kultúránkban.

(1974)
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KÖVETNI AZ IDŐT

Béládi Miklós: Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. 
Új Aurora Füzetek, Békéscsaba, 1982.

Rövidesen egy évtizede lesz, hogy a farkasréti temetőben 
örökre elbúcsúztatták Németh Lászlót, a jelenkori magyar iro
dalom magasan kiemelkedő egyéniségét, aki prózában, drá
mában, esszében egyaránt maradandót alkotott. Akkor, 1975- 
ben, a temetés után jelentek meg Czine Mihály sorai, amelyek 
később a Nép és irodalom című tanulmánygyűjteményében 
is helyet kaptak: „Érdeme szerint méltatni nemigen lehet a 
sír közelében — felette már a jövő ítél —, de annyit talán már
is mondhatunk: Ady óta senki sem birkózott íróink közül erő
sebben a sorssal, a Láthatatlan Sárkánnyal, s ő hozta irodal
munkba — Ady óta — a legtöbb gondolatot.”

Jelzi a korai felismerés: Németh László hatalmas életmű
ve értékeléséhez ma még mindig csak hozzáfogni lehet. Ezt 
teszik is az eddig megjelent tanulmányok, közöttük az a négy, 
amelyik Béládi Miklós szintetizáló törekvéseit tükrözi — az 
író munkásságának leglényegesebb vonásait emelni ki. Tájéko
zódás és tájékoztatás hát ez az új könyv felismeréseink között 
és felismeréseinkről, amelyek közelebb vihetnek bennünket 
a Németh László-i rejtély mélyen elásott kulcsához. Hiszen 
már a kötet címe fennen hangoztatja: Németh László az egye
temes szellem, és nemcsak az irodalom embere; olyan alkotó, 
akinek hatása nem pusztán az irodalmi, hanem a közgondol
kodásra is óriási. Ha érdeklődött valami új jelenség iránt, ér
deklődést tudott is kelteni. Nem kötődött és vonzódott egyet
len szaktudomány metodikájához és rendszeréhez sem, ha
nem a sajátja kidolgozásán fáradozott korai ifjúkora óta, nagy 
természettudományos és filozófiai műveltséggel vértezve fel 
magát. „Az elvontan elméleti rendszeralkotást »klorofiltalan 
növénynek« érezte, ezzel szemben módfelett érdekelte az em
ber egyéni világa, a társadalom élő élete, a történelem fejlő
déstana, az európai, majd a világcivilizáció históriája. Az is
meretekkel együtt fontos tanulságokat merített a természettu
dományokból, és igencsak sokra becsülte az élettapasztalatot, 
a személyes gyűjtéseken alapuló szociográfiát, annál kevesebb
re tartotta a szociológiát. Szellemi légkörében kitüntetett he
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lyet foglal el a család és az iskolai közösség, az itt szerzett 
élmények meghatározó szerepet vittek gondolatvilága alaku
lásába csakúgy, mint azok az ösztönzések, amelyeket az egyé
niség és a kor tükreként kezelt irodalomtól, legkedvesebb írói
tól, Adytól, Széchenyitől, Tolsztojtól, Aranytól, Prousttól ka
pott. Németh László korának legjobban képzett, tudományo
san diszciplínáit elméi közé tartozott, a szaktudományok egész 
sorát nemcsak értette, hanem az objektív igazság letétemé
nyeseként méltányolta és alkalomadtán egy-egy részlettanul
mány erejéig, művelte is" — írja A szellemi országalapító cí
mű tanulmányában Béládi Miklós.

Nem véletlenül éppen a fenti sorokat idéztük ebből a 
jól felépített könyvből: beszédesen vallanak arról, honnan 
származtatja a szerző a Németh László-i gondolatokat, mely 
talajból véli kinőni őket. E gondolatok fonalán halad azután 
a kötet másik három dolgozatában, a mesebeli jelképes gom
bolyag után haladva, amely a vágyott csodavilágba elvezetheti.

Éppen a Sárkánnyal birkózó emberről, a magyar iroda
lomba legtöbb gondolatot hozó alkotóról beszél A minőség
eszmény írója című tanulmány is, arról a tudós művészről, 
aki mindenki másnál inkább fejet hajtott a tehetség és az 
igazi művészi értékek előtt, mert hitt abban, hogy művészi
leg minél értékesebb egy alkotás, „annál nagyobb általános 
szellemi értéke is".

Az Egy korszak alkonya újra a godolkozót állítja elénk, 
vázolva az író programját: „a maga helyén korszerűségre tö
rekedni, követni az időt, a történelmi sugallatokat, feldolgozni 
az új helyzeteket és ugyanakkor emlékeztetni is a múlt érté
keire, egyszóval, a helyi sorsban adott lehetőségeket kihasz
nálni." Az élő Németh László című kritika az író vásárhelyi 
korszakát tárgyaló könyvet, Grezsa Ferenc munkáját értékeli, 
kiemelve Grezsa Ferenc megállapítását a bevezetőből: „Né
meth László a gondolkodói jelenlétet nemcsak egyetlen mű
fajban — a tanulmányban — valósítja meg, hanem a szépiro
dalomban is". S ha észreveszi, hogy Grezsa ezt a felismerését 
állította vizsgálódásainak a középpontjába, és hogy „könyvé
nek ebből a vezérgondolatából fakad különös időszerűsége 
is", maga is e gondolat fényszórásában festi meg a saját Né
meth László-képét.

Béládi Miklós tolla nyomán nem adatok sorakoznak, ha
nem a kor magyar irodalmi, sőt szellemi viszonylatai tárul
nak fel. E toll értéke éppen ebben rejlik. Ütját követnünk a 
papíron ezért érdemes.

(1983)
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LEGGYENGÉBB ÉS LEGNAGYSZERŰBB: 
AZ ELSŐ MÜ

Száz éve halt meg Arany János

Noha három kisebb költemény, néhány költői beszély, 
beszélytöredék, zsenge és Aranynak tulajdonított vers előzte 
meg születésében Az elveszett alkotmányt, szerzője meg
fellebbezhetetlenül általa vált költővé. Igaz, Arany János nem 
tartotta sokra a számára dicsőséget hozó szatirikus eposzt, 
amellyel megnyerte a Kisfaludy Társaság huszonöt aranyat 
kitevő pályadíját. A jutalmat 1846. február 4-én ítélte oda 
neki a három bíráló: Erdélyi János, Stettner György és Vö
rösmarty Mihály. Igazán nagy véleménnyel a műről Stettner 
volt, „irodalmunk valóságos nyereségének" hitte; Vörös
marty elégedetlen volt nyelvezetével; maga Arany kiábrán
dultán írta róla Toldy Ferenchez címzett levelében: „Saj
nálom elveszett időmet, melyet Az elveszett alkotmányra 
vesztegettem..."  (1847. november 8.) Az évek, évtizedek vi
táinak hullámgyűrűibe a legnagyobb követ Móricz Zsigmond 
dobta, hogy a nyomában támadó áramlás e szatirikus köl
teményt a teljes Arany-életmű főhelyére sodorja. {Arany Já
nos írói bátorsága. 1931)

Az elveszett alkotmány műfajának tisztaságával kapcso
latban Aranynak, kritikusainak is támadtak aggályai. A szerző 
így vall erről a barátjának és költőtársának, Szilágyi István
nak küldött levelében: „Nem a külforma — a vers — bánt 
engem abban: az bánt, hogy víg eposz helyett csak oly nemű 
alant járó humoristico-allegorico-comicus valami". Önélet
rajzában „szatírai eposznak" nevezi.

Horváth János nem keresi Arany mentségét, amikor 
megállapítja: „Műfaji határozatlanságán is látni, hogy csak 
elégületlensége közvetlen kiszolgálására fogott bele, előzetes 
ihletett érlelés nélkül. Lényege, első ösztöne szerint szatíra. 
Kezdése, csodás machineriája, versalakja, s több Vergiliust 
követő részlete (miket Voinich sorra megjelöl) paródiának 
mutatná, Az elveszett alkotmány címével Miltonra is utal
ván; hősei történetében (és pedig csodás hőseiben is), meg 
velők való elbánásában vannak novellisztikus elemek s módok 
is. Eredeti címe s némely drasztikumai alantasabb, ponyvái 
inspiráció ott settenkedését sem zárják ki." (A nemzeti kiasz-
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szicizmus irodalmi ízlése. 1956) Ebből a fogalmazásból persze 
korai lenne ítélnünk e mű esztétikumáról, hiszen Horváth 
János szerint Arany költői egyénisége csak a forradalom után 
mutatkozik meg teljes monumentalitásában, míg Móricz 
Zsigmond már látja Az elveszett alkotmány szerzőjében a 
géniuszt, a társadalmi haladásért küzdő, kivételes tudású 
szellemi embert. S ha Beöthy Zsolt jól értette meg is Vö
rösmarty utalását Arany nyelvi-formai konzervativizmusára, 
jelezve azt is, hogy Az elveszett alkotmány hexameterei visz- 
szafelé mutatnak az időben, egészen a Lúdas Matyiig (1815)
— átugorva közben a Zalán futását (1825) — a kor és utó
kor nem értékelte a halk szavú költő bátorságát, amellyel 
az 1843—44-es országgyűlés utáni politikai küzdelmekben 
egyértelműen a szabadelvűek mellett foglalt állást, nem pedig 
csupán az 1845-ben írott vígeposzban, hanem az 1848 vége 
előtti többi művében is. Az elveszett alkotmány egyébként 
is már a forradalom után, 1849-ben került az olvasók ke
zébe, ekkor jelent meg ugyanis a Kisfaludy Társaság Évlap
jaiban. Üzenetét még a beavatottak is érezhették hát meg
késettnek. De minek érezzük ma, a teljes életmű ismereté
ben? „»Nem mindig ember, aki sorsot intéz. . .« — hirdeti 
Arany 1861 áprilisának krízisében, s »politikai« versének ez 
a címe: Magányban. — Látásmódja sohasem felszínesen po
litikai. Mélyebben, bátrabban, korszerűbben lát: az embert a 
társadalom szövedékében, a nemzetet az emberiség kereté
ben mindenkor" — jellemzi találóan a költő magatartását 
Baránszky Jób László. (A döbbenet lírája. Arany pszicho
lógiai realizmusa. Üj írás, 1982. október)

Népiesség és szatíra sajátos egymásra találásához adott 
otthont Az elveszett alkotmány, folklorizmusából táplálva a 
szigorú szabályok szerint élő archaikus eposzi nyelvet. Sza
tíráját — Barta Jánossal gondolkozva — nem észleljük min
den mozzanatában népi fogantatásúnak, hanem egyes for
máiban idegennek a népi szemlélettől: „Meglepő, mily nagy 
mértékben használja fel ez a stílusában és szerkezetében 
nem népi mű a népi szemlélet bizonyos elemeit. Valóságos 
tárháza a népi hiedelmeknek, babonáknak, s a sorok közt 
egy-egy népi anekdota is megbúvik. Mindez azonban nem 
jár következetes népi szemlélettel: a folklórelemekhez az 
antik mitológia és a magyar hősi költészet motívumai ve
gyülnek. (...) Népi, antik és nemesi szemléletnek ez a ve- 
gyüléke erősen növeli a mű szatírai élét, de egyúttal aka
dálya is annak, hogy széles néprétegek olvasmánya legyen,
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s minden realisztikus elemével is csak előkészítője a magyar 
realizmusnak." (.Arany János. 1953)

A szatíra gúnyol és leleplez minden önmagát túlhaladott 
tendenciát. Aranynál is egyes vonásokat kinagyít, másokat 
nevetségesen eltörpít — helyenként (csak helyenként) a népi 
észjárás logikája szerint. Ezt az egyenetlenséget sínyli meg 
az eposz kompozíciója.

A komikus eposz hagyományos eszközeivel él Arany Já
nos Az elveszett alkotmányban, túlontúl támaszkodva az 
ismert példákra. Elbeszélő technikája alakulóban még, tolla 
nyomán csodálatos mitológiai világ születik meg, amely fe
leslegesen jut előkelő szerephez a helyenként nehézkes tör
ténetben. Hábor és Armida küzdelmei olykor mintha fonto
sabbak volnának a főcselekménynél az eposzban, pedig csu
pán a műfaj formai keretei közé szeretné szorítani leírá
sukkal sorait a szerző. Lényeges és lényegtelen elemek egy
formán kerülnek a mű fókuszába; a jól sikerültek közé 
szándékoltságra valló részek ékelődnek. A kompozíció ilyen 
fogyatékosságait az első bírálatoktól az eposzt behatóan 
vizsgáló Sőtér Istvánig mindenki észrevette.

A cselekmény fonalának vezetése nem lehetett könnyű 
feladat a toll fölött még el-eltöprengő költő számára. Küsz
ködéséről maga vall az eposzban, de az olvasó közvetetten is 
értesül róla az ábrázolt világból „kieső" meseelemek min
denkori jelenlétéből, a mű fő vonulatához alig kapcsolódó 
epizódok elszaporodásából, a gyakori rögtönzésekből... Az 
ötödik énekben Armida és Hábor összecsapásának leírása 
szemléletesen példázza: óriási tömbökből építi meg művét 
Arany, s a tömböket nem csiszolja-illeszti, hanem erőlteti 
egymáshoz. Az eposzban kötelező seregszemle díszes mon
datai is üresjáratokban futnak versszakokon át, míg megis
merjük a tündérek és boszorkányok égi seregét. Terjengő
sen leírt harcukat a költő egy gyors fordulattal befejezi, 
amikor (előttünk jómaga is) beleunt a fenenagy birkózásba:

A sebesültekből pedig (ezt majd elfeledém meg- 
Mandani) nem vér folyt, hanem oly irtózatos ichor, 
Melyben azon vérnem vala legfőbb állagi rész, mit 
Mint káposztalevet nem sokra becsül a magyar hős.
E léhez vala itt zagyválva fakó geny-erekkel 
Sújtott tinta, megint amaz áldott innivalók is,
Melyeket a földön a teremtés dísze, remekje 
A nemes emberi faj használni szokott, hogy az égből
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Nyert szikrát legalább elszunnyadtassa magában 
S oktalan állattá váljék, mint Nebukadnézár:
A bor, az ízes sör, meg az égett szesz valamennyi 
Alfaja: úri likőr, rózsólis, rum, arak, etc.
Szép szilvóriumök, föleresztve színes faolajjal,
Végre az úgynevezett gugyiaknak egész perepútya.

Mindezen ichorok egy borzasztó fölleg-idomban 
Összefolyának a lég közepén s nagy tóba szakadtak.
E tóból — iszonyú! de való — egy ezerkaru órjás 
Szörnyeteg álla elő, rettentő vízi polypus.
Ez maga egy nagy has — hasa egy tó medre magában, 
Karjai, mint ugyanannyi csatornák, messze kinyúlnak, 
Rettenetes szájok tátongván mindenik ágnak 
Végén; és az a jó, hogy még a csillagok akkor 
Fényesen és tisztán nem voltak az égre kirakva,
Máskép elnyeli mind e falánk irtózatos állat.

A szörny pillanatok alatt elköltötte az egész tábort, s 
minden teketória nélkül kereket oldott a semmiben. A Ho
mérosztól az eposz írását, Szophoklésztól a népi mondák 
drámai feldolgozását és saját műveibe ötvözését (a Philokté- 
tész első felét 1843—44-ben le is fordította), míg Shakespeare- 
től az emberábrázolást megtanuló Arany János éppen Az 
elveszett alkotmány „iskoláját kijárva" jutott el a döbbe
netig: a nép mindennapi életének eseményeiben több líra 
rejlik, mint a mitológia bonyolult történeteiben.

Arany János népszeretete azonban mélyen gyökerezik 
első művében is. A homéroszi költeményekről gyakran mint 
népköltészeti alkotásokról beszél, amelyek mintául szolgál
hatnak a XIX. századi költők számára. Shakespeare hatása 
is jócskán érződik nála: vígeposza emberalakokban sokkal 
inkább bővelkedik, mint későbbi művei, bár a jellemek ár
nyalt ábrázolására még nem vállalkozott. Céljának sem tar
totta. Szívesebben nyúlt a szatíra eszközeihez. Móricz Zsig- 
mond nem átallotta észrevenni: Arany ifjonti támadókedv
vel, bátorsággal lép fel a bocskoros nemesség ellen. A szob
rász biztos kezével formálja meg a konzervatív nemes típu
sát: Rák Bendét. Allegóriái politikai töltésűek. „Arany bí
rálatának nézőpontja a népé — illetve a népből jött, ple- 
bejusi értelmiségé, mely Széchenyihez vonzódik, elvesztette 
hitét a nemességben s bizalmatlanul és remény nélkül 
szemléli a megyei pártok torzsalkodását. Ezt a népet lépteti
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színre Arany a költemény elején, amikor az úrdolgáról ha
zatérő öreg jobbágyot rajzolja meg, aki a törvény tiltotta 
botokból csak vagy húszat emel görnyedt háta gerincén. A 
költemény végén, a »kicsiny s együgyűek« színre lépése is 
a nép, a plebejusi réteg s a honoráciorok nézőpontjával 
azonosítja Aranyét” — írja Sőtér István (.Nemzet és haladás. 
1963), s éppen csak nem mondja ki: szatíra és népiesség 
találkozásában születik meg Az elveszett alkotmány, s a 
kettőt közös nevezőre az eposz érzelmi töltése hozza. A sza
tíra fegyver Arany kezében, amellyel harcolni próbál az 
1843—44. évek nemesi világa ellen. A szatíra ellenpólusaként 
erősödik sorról sorra a költő marcangoló fájdalma, s mint
egy önmaga megnyugtatására teremti meg az Erélyt és a 
Lelkesedést, a szebb jövő jelképeit, a szeretet és megértés 
lényeit:

Halljátok szavamat mindnyájan: ERÉLY nevem és e 
Hölgyé LELKESEDÉS. Mi az éter tiszta patakját 
Isszuk, a hajnalnák fürödünk bíbor medrében:
Földi salak nincsen szellemlényünkre tapadva.
Ám önösök legyetek, nem tiltalak. Ember, önösség 
Nélkül, nem lehet el. De ne légyen szűkkeblű és 
Aljas ez önszeretet; ne kicsinyes, mint a mesének 
Majmaié, mellyek, történetből, fagyos éjen 
Emberrakta tüzet lelvén egy rengeteg erdőn,
Nála pirítkoztak kényötkre; de majd, hogy elégett,
Nem vala köztök, mely kényelmét új fahozással 
Volna elég elszánt megbontani, s így a közös tűz 
Hamvaiból kialudt. Önzéstek nagyszerű légyen:
Ti legyetek gazdag polgárai gazdag e honnak:
Ti legyetek boldog polgárai boldog e honnak;
Légyetek értelmes polgári müveit e hazának,
És legyetek büszkék, mint gyermeki büszke hazának;
Ez legyen önzéstek, meg ama benső jutalomra 
Vágyékozás, amelly olly édes az emberi szívnek.

Erős hangulati elemként vegyül e szavakba a nép bal
sorsa miatt érzett keserűség. Arany túlságosan elbolyong 
allegóriái labirintusában ahhoz, hogy bennük az igazi utat 
meglelje és megmutassa. Vele együtt hitelüket vesztett dol
gokban kellene hinnünk, hogy örömmel és megnyugvással 
fogadhassuk a pártok egyesülését, Armida, illetve Hábor 
átalakulását Eréllyé, illetve Lelkesedéssé. A szatíra nyelvén 
beszélő Aranynak stílustöréssel is számolnia kellett ennél a
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kierőszakolt fordulatnál. A történet realitásából táplálkozó 
szatíra a mágnes más előjelű pólusaként taszítja magától 
a befejezés naivitását.

Az eposz ilyen szerkezeti hibái a másokért és mások 
helyett szóló, a nép eszével gondolkozó költő tájékozódá
sának a dokumentumai. Az elveszett alkotmány „torzképei 
mögött már rejtőzik egy eszme, mely szélesebb érdekű, a 
költő kaczagását itt-ott már a fájdalom hangja váltja föl” — 
közli Kéky Lajos még a század tízes éveiben észrevételeit 
e tájékozódásról, amely Homérosztól gyorsan terjedt a lá
zadó Petőfiig (Tanulmányok Arany János epikájáról. 1917). 
Hogyan állapíthatja meg hát a kitűnő irodalomtörténész, 
Barta János: „Feltűnő, hogy Aranynak ebben a korai sza
tírájában milyen kevés a keserű íz. A szellem, az életkedv, 
az optimizmus fölénye az, ami bírálatát könnyűvé teszi: 
megengedheti magának ezt a könnyenvevést, hiszen az erő, a 
jövő úgyis az övé. Ezt a magatartást érezték meg azok az 
íróink, akik Arany e művét pályája csúcspontja gyanánt 
akarták feltüntetni: ebben a tekintetben később, különösen 
49 után, valóban hanyatlást érzünk/' (Arany János. 1953) 
Elkerülte volna a figyelmét Arany többszöri hangjaváltozása?

Szatíra és népiesség egymástól való elhajlására az eposz 
lírai hangsúlyú, a személyes vallomást hordozó soraiban ta
lálunk példákra. Ezekkel a sokat vitatott komikus eposz, 
Az elveszet alkotmány, a későbbi, kiérleltebb költemények, 
balladák felé mutat; népiességében a Toldi idősebb testvére. 
Irodalomtörténeti furcsaságként Arany János leggyengébb és 
legnagyszerűbb alkotása: a szivárvány alappillére.

(1982)
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A SZERETET ELKÖTELEZETTJE
Szenteleky Kornél az emléksorozat tükrében

Szentelekyről vallani ma esemény. Életművének felmé
rése lehet az indulópontja minden tudományos kutatásnak, 
amely irodalmunk történetének a feldolgozására irányul.

A név csengése még napjainkban — a kritikusi tevé
kenység fellendülésének az idején — is a távoliság asszociá
cióját ébreszti bennünk. Pedig nincs egy évszázada, hogy 
megszületett a vajdasági magyar irodalom kiemelkedő jelen
tőségű alakja. A halála óta eltelt négy évtized alatt viszonylag 
kevés szó esett róla. Csupán a most tárgyalásra kerülő soro
zat és válogatott írásainak kétkötetes gyűjteménye (Geszte
nyevirágzás; Ugartörés. Fórum, Újvidék, 1963) került azóta 
olvasói kezébe.

Ma már nemcsak a lírai hangvételű köszöntők, emlék
beszédek, hanem a tárgyilagos hangon értékelő tudományos 
munkák olvasásának az igénye is ott él egy-egy írónkkal 
kapcsolatban az olvasókban. Hiába ünnepeljük őket, ha 
munkásságuk megismeréséhez hiányoznak az alapvető iro
dalomtörténeti, kritikai munkák. Különösen szembetűnő, 
hogy a Szenteleky-problémakör továbbélésének szinte semmi 
jelét sem láthatjuk. Pedig irodalmunk mai központi kérdé
sei nem esnek távol azoktól, amelyekre már Szenteleky is 
kereste a maga válaszát. Ezeknek az érintkezési pontoknak 
a meglelésére azonban senki sem vállalkozott. A hagyomány- 
őrző munka, amelynek Bori Imre tanulmányai és válogatá
sai adtak a közelmúltban friss lendületet, ma még csak ke
vés ember ügyét jelenti.

A fentebbiekből önként adódik a következtetés: nem ér
zékeljük a problémák továbbélését, újrajelentkezését. Nem 
foglalkozunk eleget még a legkiemelkedőbb vajdasági írók
kal sem: középiskolát végzett „művelt” értelmiségünk előtt 
is ugyanolyan távoli homályban derengenek alakjaik, mint 
a XVI. század első magyarul író költőié, mondjuk Rimái 
Jánosé. Elvésznek az időben, a múltban, pedig szinte érzé
kelhetően közel vannak még hozzánk: közülük a legöregeb
bek is Ady, Móricz, Kosztolányi kortársai voltak, Illyés Gyu-

97



Iával, Németh Lászlóval szívtak egy levegőt. Ugyanakkor, 
amikor Móriczot mindmáig időszerűnek, sőt napjainkban
— a realizmusról folytatott vita idején — kiváltképpen aktu
álisnak érezzük, Szentelekyt valahol a lezárt múltban látjuk. 
Irodalmi köztudatunk nem dialektikus összefüggéseiben ér
zékeli irodalmunk fejlődését, hanem öt-tíz évek határmezs
gyéinél áll meg: se lehetősége, se kedve továbbmenni. A le
hetősége hiányzik, mert hiszen nem talál olyan kritikai mü
vekre, amelyek révén teljessé válhatna előtte a kép, a kedve
— mert azt senki sem érzi feladatának élesztgetni.

A vajdasági olvasóközönség csak hosszú évek után ve
hetett a kezébe olyan dolgozatokat, amelyek a fentebb meg
fogalmazott célt szolgálják. (Sajnos ezeknek a száma is 
elenyésző.) így tájékozódása, ismeretei fogyatékosak, héza
gosak.

Ma kevesen tudják csak, hogy íróink közül sokan szo
ros kapcsolatban álltak a század mindmáig legjelentősebb 
eredményeket felmutató folyóiratával, a Nyugattal. A ma
gyar ugar, a kipányvázott lelkek gondolata nemcsak Mó- 
ricznál jelentkezik újra a húszas években, hanem Szent- 
elekynél is, sőt élete maga is Ady óriási szimbólumait pél
dázza. Szenteleky részese volt a kor meghatározó törekvé
seinek: átfogó világirodalmi műveltsége alkalmassá tette 
az azonnali állásfoglalásra. Élénken rezonált az új esemé
nyekre, a Párizsban, Rómában, Berlinben és Budapesten 
folyó kulturális vitákra. Vajdaság fáradt poétájaként járja 
a világot, Párizs művészetimádatát, Róma érdeklődő tempe
ramentumát szeretné átmenteni a helyi viszonyok közé.

Már 1931-ben feldolgozza a népiesség kérdéskomple
xumát, azt a problémakört, amellyel azóta is csak a tanul
mányok lábjegyzeteiben, a kritikák utalásaiban foglalkoz
nak a szerzők. Róla a magunk konlúzióit fél évszázada sem 
vontuk le: „Olvasóközönségünk legnagyobb része közvetle
nül vagy közvetve a földből él, problémája, gondja, álma, 
vágya tehát födhöz kötött, parasztos. Érdeklődési körén 
kívül esnek a messzi országok, az idegen emberek, akiknek 
érzés világa előttük érthetetlen, következőleg unalmas. Az 
igazi »jó olvasás« számára mégis csak az, amely problé
máival, vágyálmával foglalkozik, amely olyan történeteket, 
élményeket ad, amelyek akár vele, akár másokkal ismerő
sei közül megtörténhettek volna, amely olyan kulisszákat 
és képeket fest, amelyekben saját földjére vagy falujára is
mer. Vajdasági irodalmunkban tehát a p o p u l i s m e ,  ha
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nem is egyedül jogosult irodalmi célkitűzés, de nagyon fon
tos szükséglet, út, híd és vivőér, mert nélküle nehezen ta
lálnánk meg a kapcsolatot közönségünk és irodalmunk kö
zött. Azonkívül tisztán irodalmi szempontból is érdekes 
lenne ennek a tájnak a művészi feldolgozása, mert a ma
gyar irodalomban eddig vidékünknek nem volt költője és 
krónikása” . Majd így fejezi be gondolatmenetét: „A mi né
piességünk csak híd lehet népünk és irodalmunk, népünk 
és a nagy emberi egyetemesség között.” (.Népiességürik. 
1931)

Szenteleky polgári humanista volt, akit a szocializmus 
kérdése kezdettől fogva izgatott. Eszméinek lírai felhangjai 
olykor-olykor a szentimentalizmussal tartanak rokonságot, 
de ha tudjuk, hogy egy tüdőbajos ember vízióit olvassuk, 
megértjük ennek okát. A társadalmi haladásról alkotott el
képzelései korántsem voltak mentesek utópiáktól, idealista 
vonásoktól, de ezeket is művészetének alappillérére, a sze- 
retetre építette. Humanizmusának forrása is ez az életfilo
zófiává fejlesztett szeretetérzés, amelyet az Isola Bellában 
fogalmaz meg a legteljesebben. Ennek birtokában ismeri 
fel már 1931 előtt a fasizmus veszélyeit, és válik műveiben 
annak következetes bírálójává, ellenségévé. A tüdőbajos em
ber rezignált fájdalma fűti szenvedélyessé tiltakozó hangját, 
és teszi általánosan emberivé, óriási erejűvé humanizmusát. 
Annak az embernek a keresésével tér vissza mindig a sze- 
retethez, az emberek közötti megértéshez, mint az élet ér
telméhez, aki orvos létére volt halálosan beteg, s világjáró 
útjai mellett vált a 20-as és 30-as évek kisebbségi magyar
ságának irodalomszervezőjévé. Párizs fényeiből merítette az 
energiáját a nehéz, erejét szinte meghaladó magános harchoz.

ÜGY FAJ AZ ÉLET...
(Subotica, 1925; 2. kiadás: Újvidék, 1944)

Lírai jegyzetek, tömör hangulatnovellák, érzékeny hangú 
kis karcolatok gyűjteménye ez a kötet. Bori Imre igen talá
lóan prózaverseknek nevezi a könyv darabjait, amelyek 
közvetlenül illeszkednek Szenteleky költészetéhez. Ezekben 
az apró lírai miniatűrökben a szubjektív én hangján vall 
önmagáról a költő. Mentegetődzve írja a kötet elé: „Ügy 
szégyellem magam, mint József, mikor ruháit leszaggatták. 
Ez a könyv rólam szól, ez a könyv csupa líra, szerénytelen
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alanyi költészet tisztességes poétikai formák nélkül. Bocsá
natodat kérem ezért, ó, drága olvasó, de én meg akartam 
merevíteni tűnő életem furcsaságait és fájdalmait, én ... én 
élni szeretnék, élni ebben a szomorú könyvben."

Sajátos adys hangulatok, gesztusok tobzódnak ezekben 
az önleleplező, szégyenkezésig őszinte vallomásokban. A 
„nagy életek", a megélt életek géniuszi ereje és kétségbe
esett gyengesége sugárzik a felvillanó impressziókból: a ha
láltáncát járó élet elbűvölő ábrándjainak, zülléseinek, nászai- 
nak-kiteljesedéseinek lehetünk tanúi olvasásuk közben. A 
végtelen élet misztikus varázsa nyűgöz le bennünket: mi
ként használhatja ki a halálraítélt utolsó napját, amelyre 
teljes szabadságot adnak neki?

Az írások szereplője nem is az ember, hanem a költő 
szertelen és mohó életvágya, amely gümőbacilusokkal, tit
kolt lázakkal, az elmúlás tudatával küzd, viaskodik. A re
neszánsz test- és szerelemfelfedezésének bizarr képeire buk
kanunk a novellákban: Janus Pannonius részletező stílusá
ban beszél az író betegségéről. Thomas Mann, Gide bete
geinek gondjait éli Szenteleky, a megrokkant óriásokéit. A 
téma újra és újra felmerül nála, egy élet leglényegesebb 
jegyévé válik: „Legfájóbb, legkegyetlenebb hullás a mi hul
lásunk. Heteken, hónapokon át feküdni teljes tudatossággal, 
hűvös józansággal és várni a szív elfáradását, a gümőbaci- 
lusok térhódítását, köhögni éjjeket, virrasztani az elpusztu
lás biztos gondolatának társaságában, a hőmérő baljóslóan 
emelkedő higanyát figyelni, tudni a sietős, csúnya, kikerül
hetetlen meghalást — ezt senki sem szenvedi annyi hősies
séggel, annyi kegyetlen tudatossággal, mint egy orvos." 
(Bogdánba halálára)

Az élet és halál ellentétét élezi Szenteleky a kötet min
den darabjában. Elbűvölő színekkel festi meg „képeit". Ez 
az ábrázolásmód csak a szivárványost, a kárpáztatót veszi 
észre a hétköznapokban is, csak a fájóan csodálatosra kon
centrál. Az ősz színeit megszemélyesíti, tulajdonságokkal 
látja el: „Citromsárgák, ájult zöldek, sápadt barnák, meleg 
rozsdaszínek, lázas vörösek, elbúsult lilák, szerénykedő szür
kék, hamvas pirosak, rosszkedvű okkerok, bágyadt narancs
színek, panaszos bíborok, komor, kegyetlen szépiák." (Sze
retnék szántani) Impresszióiban életre kelnek a színek, cse
lekvővé válnak, nemcsak az érzéseinkre, hanem a tuda
tunkra is hatnak.
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Szentelekynél sem a formán van a fő hangsúly, mint 
ahogy Ady híres szimbólumai formai tökélyük ellenére sem 
öncélúak. Csak Szenteleky nem a valóságban, hanem a szivár- 
ványos álmokban élt. A beteg tüdő más életfeltételeket szab, 
a valóság talajáról az álmok világába ránt át. A vallomás 
markáns szavakban hangzik el, szinte önmegalázó gesztus
sal: „ ...  fonák, fájdalmas, elkésett és elhibázott életet viszek 
a vállamon, mint borzalmas, karmoló Chimérát, egy balog, 
panaszos, eltévedt életet: az életemet." (Október) A beteg 
élet mindenki másénál több fényt, meleget kíván: pótolni 
kell a kínzó hiányokat.

Színésznek képzeli magát legintimebb vallomásaiban a 
költő, az ünnepelés, a siker emberének: „Kimegyek a füg
göny elé s a taps még vadabbul fel viharzik, mint újabb szél
roham. Szemem csillog, ajkam kissé megremeg... Siker! 
Siker!" (Ősz Fontainebleau-bán)

Ebbe a képbe sajátosan illeszkedik bele a felfokozott 
szerelemszomj, ami már a betegség tüneteként is felfogható. 
Egy aprólékos pszichológiai vizsgálódásnak kitűnő alanya 
lehetne ilyen vonatkozásban a könyv: miként születik mű
vészet egy betegség lelki átéléséből és a vele járó fizioló- 
giai-pszichikai elváltozásokból? „És szeretni szeretnék. Sze
retni lüktetősen, leborulósan, meghatósan. Égni, lobogni, 
lángolni szenvedélyben, tébolyító tűzben, szertelen rajongás
ban. Szikrázni, mint sistergő rakéta, ragyogni, mint vészes, 
vörös üstökös s azután... Eh, előbb át szeretném kulcsolni 
a legfehérebb térdet és csókot szívni a legédesebb szájról. 
Luise de la Valliére ágyában hemperegni. Kleopátra izzó 
testétől perzselődni. Lucrezia Borgia tobzódásától megitta- 
sodni. Szeretni, szeretni, szeretni zölden, boldogan, reme- 
gőn és végtelenül." (ősz Fontainebleau-ban)

Máskor királynak képzeli magát, élet és halál korlátlan 
urának. Tovább éleződnek az ellentétek, most már nem
csak a téma, hanem az esztétikum síkján is. A személyes 
sors tragikuma abszurdumba hajlik; groteszk szituációk kö
vetkeznek (Notturnö). Misztikus másvilági képek váltják egy
mást, a költő hangja balladássá alakul. Küzdelem ez is a 
halál gondolatával, csupán a fegyvernemeket cseréli fel.

Erőt, önbizalmat sejtenénk, pedig csak látszat az önfe
ledt tobzódás az élet örömeiben. Az adys pózon sincs rend
ben minden vonás — a tükör a kétségbeesett ember arcát 
mutatja meg. A képmásával vitatkozó figura a bizonytalan
ság benyomását kelti, a szánalmunkat váltja ki. A huszadik
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század vívódó hőse (Móricz alakjainak rokona) pillanatról 
pillanatra kénytelen dönteni, nincs már ideje elidőzni a 
válaszutak előtt. Ars poetica, de önigazolás is ez a furcsa 
monológ:

„— Furcsákat beszélsz. Csupa ellentmondás vagy. Nem 
értelek. Elnézlek és csodálkozom rajtad. Idegen vagy. Mi
lyen különös a fejed, a homlokod, milyen félelmesen idegen 
a szád s a szemed. Ne nézz úgy rám! Mit akarsz tőlem? Ki 
vagy? Beszélj! Barát vagy ellenség? Álom vagy valóság?

— Én vagyok.
— Nem értelek, nem ismerlek. Félek tőled. Csupa isme

retlenség, titokzatosság és borzalom vagy. Nem ismerlek! 
Jaj ne nézz úgy rám, hanem beszélj, felelj: ki vagy? Ki 
vagy?

Nem tudom ... Ember vagyok.” (Önarckép)

ISOLA BELLA
(Regény)
(Kolozsvár, 1931; 2. kiadás: Újvidék, 1944)

A mű középpontjában a XX. századi modem irodalom
ban oly gyakori szigetmotívum áll. Többszörös szimbólum 
Szenteleky Szép Szigete, közvetlenül vagy közvetetten hozzá 
kötődnek az érzelmi és eszmei szálak is. Minden jelzőnek, 
határozónak külön funkciója van a képrendszer jelentésé
nek pontosításában: „Mivel apály volt még, az Isola Bellára 
gyalog is át lehetett menni. Apálykor ugyanis vékony ho
mokos földsáv kötötte össze ezt a kis szigetet a szárazföld
del. A sziget kezdeténél széles zöld kapu terpeszkedett. Miért 
elzárni ezt a kis szigetet, hiszen semmi kincs, semmi érték 
nincs rajta s a tenger egyébként is naponként kétszer jó 
néhány órán át zárva tartja a szigetet?”

Komoly figyelmet fordított a szerző a mű struktúrájá
nak kidolgozására. A kulcsmotívum legfontosabb összetevője 
mindenképpen a személyes tényező, amire már a novellák
ban is felfigyeltünk: a beteg ember magányossága. A másik, 
számunkra különösen érdekes vonatkozás a regény eszmei
intellektuális vonalával kapcsolatos: a szellemi értelemben 
vett szigetre utaltság, a fasizmus elleni egyéni harc, tilta
kozás.
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Ezen a ponton vetődik fel a kérdés: Mennyire látta tisz
tán Szenteleky kora társadalompolitikai és szociális kérdé
seit? Lényegében azt kell megvizsgálnunk, milyen az a kép, 
amely a mű olvasása során az író világnézetéről, szellemi 
arcéléről bennünk megrajzolódik?

Szenteleky hősei magános lázadók, akik sajátosan hu
manista életfilozófiát teremtenek életük igazolására. Kivé
telt csak Inge Höyen, a dán lány jelentene, ha a szerelem 
nem térítené le arra a vakvágányra, amelyen Szabó Sza
bolcs, a mű központi figurája halad.

Az Olaszországban vakációzó magyar újságíró tipikusan 
polgári eszméi körül sejthetők az író nézetei is. Erre annál 
inkább gondolhatunk, mivel Szenteleky a regény történését 
tíz évvel előre vetette a jövőbe: időpontként az 1937. esz
tendőt jelölte meg. Bármennyire fonáknak tűnik is ma sze
münkben Szabó utópisztikus életfilozófiája, benne tulajdon
képpen Szenteleky világnézetének gyökereit kell felfedez
nünk. Ingével, a kommunistával folytatott vitájában lát
szólag teljes győzelmet arat, a mai olvasó számára bármi
lyen nevetségesek és könnyen megcáfolhatok is érvei. A 
társadalmi átalakulással kapcsolatban tipikus polgári ideo
lógiát fogalmaz meg, valami elvont, tehetetlen humanizmus
sal vegyítve azt: „Én úgy képzelem, hogy vannak kiválasz
tottak, akikben tiszta teremtő erő lakozik, akik az istenség 
szellemét és akaratát érzik magukban. Az istenség teremti 
az embert, azok tehát, akik az istenség akaratát hordozzák, 
hivatva vannak megteremteni az igazi embert, a szebb hol
napot. Ezt az igazi embert bármilyen társadalmi rendben 
meg lehet teremteni."

Tekintetét ezekre álomképekre függeszti, tőlük és a 
véletlentől várja a szociális különbségek megszüntetését: 
„Gondolja csak meg, hogy egy miniszter, népbiztos, vagy 
más vezető ember, hogyan tudná átformálni az embereket. 
Olyan mellékes lenne a társadalmi forma, ha a vezető em
berek igaz, jó és kiválasztott emberek lennének, akik nagy 
eszméiket, a szebb holnap megteremtését becsülettel és 
teljes odaadással szolgálják."

Szentelekynek a forradalmi cselekvésből való kiábrán
dultsága nem volt egyedülálló eset a Magyar Tanácsköztár
saság bukása után, a 29-es nagy gazdasági válság idején. 
Móricz Zsigmond a Tündérkert álmát látta reménytelen 
messzeségbe szakadni a fehérterror időszakában. Az általá
nos csalódottságot jelezte a „Hagyd a politikát, építkezz!"

103



jelszava a Kelet Népe homlokán. Az írók és gondolkodók 
zöme emigrált, az otthonmaradottak többsége pedig — lát
va a forradalom eredményeinek sárba tiprását — a borzal
maktól magához térő józan ész, a szeretet győzelmében kez
dett reménykedni.

Az elvont emberi értékekben való ilyenfajta meggyőző- 
déses hit jellemzi Szentelekyt is az Isola Bella megírása
kor. Azért formálja meg olyan bizonytalan kézzel a cselekvő 
forradalomra esküvő kommunista lány, Inge Höyen alakját. 
Eszméit azonban nem tartja idegeneknek magától. Az aktuál- 
politikától következetesen tartózkodik, ő a bölcselő módsze
reivel keresi a megoldást: az igazi emberi értékeket szeret
né meglelni, tőlük várja a segítséget. Az általános emberinek 
a kutatása folytán így jut el a szeretethez, mint minden ne
mes emberi tulajdonság és tett kút forrásához.

A dán kommunista lány mindvégig megmarad ezért an
nak a kollektív típusú hősnek, akinek a szájából kevés ere
deti mondatot hallunk elhangzani; inkább csak a marxiz
mus nagy filozófusainak az idézgetéséből él, és hitvallását 
tömör jelszavakban fejezi ki. Csupa nagybetűs fogalmakban 
gondolkozik és érez, olyanokban, mint Hit, Eszme stb. Az 
emberek közötti különbségekről beszélve mégis ő fogal
mazza meg a leghaladóbb gondolatokat. Felismerését meg
győző érvekkel támasztja alá: másfajta ellentétek nem létez
nek, csak azok, amelyek az osztály különbségekből erednek.

És ezzel Szenteleky már túllépett azokon a kötöttsége
ken, amelyek polgári humanista szemléletéből következtek. 
Egy szélesebb horizont felé tekint, felfedezi azokat az uta
kat, amelyek a korabeli munkásmozgalmi törekvésektől a 
szebb, igazabb jövő felé vezettek.

Hogy Szabó téveteg humanizmusát nem tartja a magá
énak teljesen, azt leginkább az a figyelem és szimpátia bi
zonyítja, amellyel Inge sorsát megfesti. Benne elsősorban 
azonban a nő vergődése izgatta, és csak kevésbé az eszme 
harcosának fegyverletétele. A regény hangsúlyai így gyakran 
át is tolódnak annak a szerelemnek az ábrázolására, amely 
a dán lány és a magyar fiatalember között szövődik. A ta
lálkozásuk előidézte szellemi tragikumot egymásra találásuk 
boldogsága oldja fel. Ebben a szerelmi feloldódásban Inge 
egyénisége teljesen elvész, de Szenteleky a nő feladatát nem 
is a politikai harcban, hanem egyedül a meleg családi ott
hon megteremtésében látja. A műben tehát elbukik az esz
me, és a szeretet győzedelmeskedik, mint a legfőbb életelv, 
az emberi boldogság alapja.
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POSZTUMUSZ KIADÁSOK

HOLNAP — HOLNAPUTÁN 
(Elbeszélések)
(Újvidék, 1944)

Az Isola Bella szigete a kisebbségi sors szimbóluma volt. 
Az első világháború utáni idők jugoszláviai magyar kisebb
ségének életét azonban a Holnap-holnapután elbeszéléseiben 
ábrázolja a legteljesebben Szenteleky. Témáit a szerb—magyar 
együttélés még megoldatlan kérdésektől terhes első kor
szakából merítette. Az emberi közeledés formáit figyeli, a 
testvériség-egység vágyát fogalmazza meg újra meg újra. 
Nem sematikusan ábrázol, a sérelmek, fájások igazi okait 
szeretné kimutatni. A valós emberi értékek érdeklik, nem 
pedig a sablonok, az üres kongású jelszavak. A változó idők
kel járó változó felfogásokat regisztrálja egy-egy bál, estély, 
vacsora leírásakor. Némi cinizmussal szemléli a feudaliz
mus egykori főurainak, a dzsentriknek és a magukat fel
küzdő kisgazdáknak, iparosoknak a „meghitt” találkozását. 
A Tilike már tízéves múlott Szabó Domonkosa a maga ész
járása szerint foglalja néhány mondatba a változást:

„— Hitted volna ezt valaha, hogy mi így összejövünk 
és így összeforrunk? Ugye: soha! A magyar fajta úri fajta, 
szereti az emberek feudális beosztását. Ha úrnak születik, 
hát legyen úr, ha zsellérnek, hát legyen rendes, dolgos zsel
lér. Sokáig azt hittük, hogy ennek így kell lenni. Csak most 
látjuk, hogy tudunk mások is lenni: emberek, testvérek. 
Ha az idő, a szükség úgy hozza magával, hát leomlik minden 
fal és emlék közöttünk.”

A kötet elbeszélései hűen illusztrálják a szerzőnek a 
helyi színekről kifejtett elméletét. Szenteleky realizmusa ben
nük teljesedik ki, jut a legmagasabb művészi fokra. Tipi
kus bácskai hangulatok tárháza egy-egy írás (A sárszegi me
nyecske). A falu friss levegője csapja meg az arcunkat a 
talpraesett parasztmenyecske városi útjának meséjében.

De kesergő melankólia, nosztalgia is vegyül ebbe a népi 
élménykincsbe. A kocsma képével együtt megjelennek a hi- 
tükvesztett férfiak, akik nem találják meg helyüket az új 
világban (Kis kávéház).

Egyéni tragédiák bontakoznak ki, és végül egységes torz
képpé állnak össze. E világ groteszk figurái az érvényesülni 
vágyó Evgen Szicsek (Szűcs Jenő), akik mindenáron szláv
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gyökerekre szeretnék visszavezetni családfájukat, túllihegve 
minden személyükkel kapcsolatos elvárást. A vajdasági Kop- 
jáss Istvánok ezek. Ellentmondásoktól terhes életüket kitűnő 
érzékkel ábrázolja Szenteleky, hiszen ismeri problémáikat, 
akarásaikat. Érvényesülni című novellájának a magyar kri
tikai realizmus legjobb alkotásai között jelölhetjük ki a 
helyét.

Az elbeszélések konfliktusát az erkölcsi dilemmák okoz
zák — a megalkuvás és meg nem alkuvás árnyalatait vilá
gítja meg érzékeny figyelemmel az író (Tikkadt színek egy 
nyári délelőtt palettáján).

Holnap-holnapután. . .  című elbeszélése nem más, mint 
az életre, szépre vágyó embernek a háború elleni kétség- 
beesetten elszánt tiltakozó kiáltása. A mérges gázokkal el
pusztított Versailles-ba tartó katona sorsa az életért való 
küzdelem szívbemarkoló szimbóluma.

A tüdőbetegek ennek a kötetnek is állandóan jelenlevő 
szereplői. Tragikus sorsuk sűrítve vetíti elénk az élet szép
ségeit és borzalmait 04 körgalléros ember Párizsban; Boriska 
árva lesz)-

A kötet anyagát Herceg János válogatta össze az író ha
gyatékából. A válogatáshoz írott meleg hangú Utószavában 
18 olyan Szenteleky-elbeszélésről tesz említést, amely könyv 
alakban máig sem jelent meg.

UGARTÖRÉS
(Tanulmányok)
(Üjvidék, 1944)

Szenteleky Kornél irodalomszervezői, tanulmányírói te
vékenységének jellegét határozza meg találóan e kötet címe: 
a „ magyar Ugar” képét idézi, aktuális tartalommal töltve 
meg Ady jelképét.

„Szenteleky Kornél tanulmányainak nem önkényesen ad
tam az Ugartörés címet. Ez az összetett szó csaknem min
den cikkében és tanulmányában előfordul. (...) Ugartörést 
kellett végeznie! A szándék és a célzatosság minden cikkén 
és tanulmányán meglátszik" — írja Utószavában Herceg 
János.

A könyvecskében valóban az író legidőállóbb tanulmá
nyait láthatjuk együtt. Bennük fogalmazza meg követelmé
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nyeit a vajdasági magyar irodalom munkásaival szemben, 
vázolja a feladatokat, célokat (Író i felelősségünk, 1932; A 
vers a Vajdaságban, 1928; Akácok alatt, 1933).

Julién Bendának az írástudók árulásáról írott híres 
könyve arra készteti, hogy íróinkat is lelkiismeretre riassza, 
az erdélyi példára hivatkozva: „Benda igazságainak és meg
állapításainak visszhangjaképpen, a kisebbségi viszonyokhoz 
alkalmazva mondotta ki Berde Mária annak szükségességét, 
hogy az erdélyi íróknak vallani és vállalni kell sorsukat, 
vallani és vállalni az elhivatottságot és az ezzel járó fele
lősséget. (...) Vallani és vállalni a kisebbségi sorsot, a ki
sebbségi problémákat, az eszményi kötelességet: jobb, tö
kéletesebb népet nevelni és ezzel hozzájárulni az új és jobb 
világ felépítésének munkájához, az új emberiség megterem
téséhez” (író i felelősségünk).

Taine miliőelméletének hatására kidolgozza azoknak a 
szempontoknak a rendszerét, amelyeket szem előtt kell tar- 
taniok a kisebbségi íróknak, ha korszerűek szeretnének 
maradni.

KRÓNIKÁK 
(Üj vidék, 1944)

Nagyobb lélegzetvételű esszéinek, tanulmányainak gyűjte
ménye a kötet. Általános esztétikai nézeteit is bennük fejti 
ki, és azokat a művészi elveket, amelyek szépprózájában az 
ábrázolás szintjén jelentkeznek. Népiességünk című tanul
mánya korszakalkotó jelentőségű írás.

Fábry Zoltánhoz és Kos Károlyhoz hasonlóan az új kö
rülmények között kibontakozó munka nehézségeit igyekszik 
tudatosítani íróinkban, és így segíteni leküzdésüket. Mint 
Fábry, ő is az „igazság könyvét” várja, amelynek megírása 
ma már parancsoló kötelesség” (Hol késik a vajdasági re
gény?, 1931).

A kritika szükségességét hirdeti, és kimondja: a „kriti
kusnak ismét vissza kell térnie Taine-hez, aki a környezet, 
a faj, a pillanat hatásait elemezte az irodalmi alkotásokban” . 
(A helyes kritika, 1932).

Hangsúlyozza az irodalmi önképzés fontosságát, tekintet
tel arra, hogy a harmincas években nem léteztek jól mű
ködő magyar iskolák Vajdaságban (Irodalmi önképzés, 1932).
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Olyan remek nyelvészeti cikkek is helyet kaptak a kö
tetben, mint A nyelv nemzetközisége című. „A művészet az 
igaz közvetítő — vallja a szerző, Goethét idézve. Az Egy- 
nyelvűség című írása már több is nyelvészeti eszmefutta
tásnál: a testvériség-egység gondolata fogalmazódik meg 
benne és az annak megsértése miatti tiltakozás.

ÜTITARISZNYA
(Útirajzok)
(Újvidék, 1944)

Szenteleky gazdag élménykincsének állandó és kiapad
hatatlan forrásai csodálatos utazásai. Ezek a világjáró ki
rándulások elsősorban az 1923—30-as évekre esnek. Benyo
másait realista hangú beszámolókban írta meg, közülük 
válogatott kötetbe néhányat Herceg János. így vall róluk: 
„Útirajzait Szenteleky Kornél minden írásánál jobban sze
rette. Bizonyosan nem csupán azért, mert szép emlékeket 
ébresztettek benne s mert szép hangulatokat őriztek, hanem 
azért is, mert ezekben volt leginkább hű írói hitvallásához: 
úgy írhatott meg mindent, ahogyan látta."

Valóban többek ezek az írások egyszerű útileveleknél. A 
szépprózai művek rangjára emelkednek; Illyés Gyula hozott 
csak ki még ennyi értéket a műfajból.

Utainak állomásai: Bukarest, Párizs, Róma, az olasz 
kisvárosok, Kairó ... Mindenütt az embereket szeretné meg
ismerni.

Egyik jobb írásában emeli fel hangját az afrikai nége
rek igazsága mellett, az 1930-ban megtartott párizsi gyar
mati kiállítás megdöbbentő látványainak hatására (A fehér 
kultúra apoteózisa). A kiállítást Radnóti is látta, és versbe 
írta felháborodását a faji megkülönböztetés ízléstelen reklá
mozása miatt.

Élete végén a szlovéniai tüdőszanatóriumok csalóka 
reményeire volt kénytelen felváltani Szenteleky Párizs és 
Róma örömeit. Ekkor döbbent rá arra is, hogy mégis a 
vajdasági tájhoz kötik feladatai.

Olyan utazó volt ő, aki megtért oda, ahol hasznosnak 
tudta magát, és akiben kirándulásai alatt is mindig a hon
vágy volt a legerősebb érzés.

(1973)
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VÉLEMÉNYEK EGY ÍRÓ ÍTÉLETEIRŐL
Miroslav Krleža születésének 90. évfordulójára

Semmi más nem hasonlítható az alkotó ember kockázat^ 
vállalásához — nem taktikázhat ítéleteinek meghozatalá
ban, s tudnia kell, jól tudja is, hogy az utókor is tárgyila
gos őszinteséggel mondja meg előbb vagy utóbb igazi véle
ményét életművéről. Belehallatszanak a bírálatokba disszo
náns zöngék is, felsorakoznak a hiteles szavú irodalomtörté
nészek, kritikusok mellé a saját pecsenyéjüket a más tüzé- 
nél sütögető érdekhajhászok is, ám megjegyzéseiket az ér- 
tékelések lassan létrejövő szintéziséből kiszűri az idő.

Miroslav Krleža műveinek sorát átpillantani is nehéz. 
Az irodalom mindhárom műfajában kiemelkedően jelentőset 
alkotott: a lírában, a drámában és az epikában egyaránt. 
Nemcsak ezért nehéz azonban összegezni és értékelni ered
ményeit, hanem még inkább, mert korának minden jelensé
géről és eseményéről meghozta ítéletét, mint tették minde
nütt a világon a legnagyobbak, akik közé vitathatatlanul oda
tartozott.

Indkokolt hát a művészetéről szóló méltatások többsé
gének mentségkeresése: a szerző a nagy író munkásságá
nak csupán egy-két általa legfontosabbnak látott mozzana
tára koncentrálhat, a teljesség igényéről le kell mondania. 
Nem szerénykedés ez még az utóbbi időben megszületett 
néhány nagy tanulmány, sőt Enes Čengić monográfiája 
(Krleza. Mladost, Zagreb; Oslobodenje, Sarajevo, 1982) ese
tében sem, hiszen az életmű egészének a felmérése nyilván
valóan nem egy-egy ember, hanem a kutatók serege hosszú 
és szívós munkájának az eredménye lehet. A különböző vé
lemények azonban máris párhuzamba állíthatók, összehason
líthatók, és végül egy szintézist adnak. Alapjában véve ez 
a szintézis az ilyen jellegű cikkek tudományos haszna, ha 
szabad ennyire leegyszerűsítenünk a kérdést.

A továbbiakban a méltatásokat ebből a szempontból 
vesszük vizsgálat alá, keresve az irodalomtörténészek szá
mára irányadó, tehát lényegi természetű tanulságaikat. 
Ugyanakkor visszavetítjük a problémát a múltba, amikor
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a polgári kritikusok véleménye K r^ áró l korántsem volt a 
maihoz hasonlóan egyöntetűen elismerő.

Cikkében Bori Imre az enciklopédikus alkotót emeli ki: 
„Mindenekelőtt talán az enciklopédikus alkotót kell említe
nünk, aki a horvát irodalomban s nyilván a délszláv irodal
makban általában is, a teljesség igényével szólt világáról 
és a »világról« is általában, aki nem ismerte és nem ismeri 
a »fent«-nek és a »lent«-nek a fogalmát, s akinek épen sike
rült visszaperelnie korától, mit már Ady Endre is (K r^á - 
nak példamutató elődje) fájdalmas veszteségként siratott el: 
a teljes életet, azt a bizonyos »Egészet«, amelyet tisztelettel 
kell nagy E-vel írnunk/' (Miroslav Krleza ünnepén. Magyar 
Képes Üjság, 1974. január 1.)

Miodrag Kujundžić figyelme középpontjában a mindig 
aktívan gondolkodó író-forradalmár áll, aki kora minden 
jelentős eseménye kapcsán megnyilatkozott: „Nincs az elmúlt 
hatvan esztendőnek olyan fontos eseménye, amelyről Mi
roslav Krleža ne mondta volna ki a maga szavát, ítéletét. 
Már mint fiatal író saját kora krónikásává vált, és ezt a 
vállalását, elkötelezettségét mindmáig meg is tartotta" — 
mondja róla. (Nemoguće je ćutati — Lehetetlen hallgatni. 
Dnevnik, 1973. július 8.)

Beszéltünk arról, hogy Krleža az irodalom mindhárom 
műfajában egyedülálló eredményeket ért el. Nála a műfaj 
azonban korántsem sérthetetlen valami, aminek minden 
adott törvényét tiszteletben kell tartani. Egyáltalán soha
sem ő igazodik a formához, hanem éppen fordítva: azt „iga
zítja" mondanivalóihoz, tartalmaihoz. Erre a műfajokat és 
műnemeket teremtő és összeötvöző önállóságra Bori Imre 
is figyelmeztet egy helyütt, Krleža líráját elemezve: „Keve
set mondunk azonban, ha az intellektus dalát halljuk csak 
ki ebből a lírából, s közben nem utalunk Krleža művének 
páratlan egységére, arra az aránylag ritka íróságra, amely 
ha műfajt vált, nem más élményvilágba lép, hanem csupán 
kifejezési alakot cserél: prózájának sok olyan részlete van, 
amely versként is megállna, és sok olyan költeménye, amely 
prózájába, drámai monológjába is beépülhetne." (Krleza- 
témák. Változatos lírai világ. Magyar Szó, Kilátó, 1973. 
november 17.)

De tekintsünk vissza egy villanásra a múltba! A jugoszláv 
irodalmak nagyjai közül talán senki sem olvashatott ma
gáról olyan szélsőséges hangvételű recenziókat, tanulmányo
kat, mint éppen Krleža. Oto Bihalji-Merin immár több mint
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fél évszázaddal ezelőtt írta róla: „Itt az ideje, hogy világo
san, minden kertelés nélkül kimondjuk: Miroslav Krleža 
saját kora kiemelkedő kritikusa, egyike a legélesebb szemű 
elemzőknek, és nemcsak jugoszláv viszonylatban. A legne
mesebb szociális erőkhöz csatlakozott. Költő ő, aki a jelen
kori kultúra harcosainak élvonalában áll.” (Nova literatura. 
Belgrád, 1929. június—július.)

Krleža Ady-tanulmányáról jegyzi meg Németh László: 
„A kelet-európai szempont teszi számunkra érdekessé Krleža 
Ady-tanulmányát is. A külföldi irodalomnak aligha van ha
sonló súlyú Ady-tanulmánya. Ady európai helyét pedig ta
lán idehaza sem határozta meg senki szabatosabban. Ami 
Rimbaud és Verlaine körül a francia lírában történt, Kelet- 
Európára is átcsapott: az orosz, lengyel, cseh, horvát, szlo
vén stb. irodalomnak is magzottak föl »szimbolistái«, 
»impresszionistái«. Krleiának nincs nagy véleménye ezekről 
a kelet-európai »dekadensekről«. A látszólagos tarkaság alap
ján egyhangú szürkeség. A hazájában hazátlan vágyódás 
csak egy-két nagy költőben tud legyökerezni a valódi kelet
európai viszonylatokig.” (Krleza AcLyról, 1939)

Az elmarasztaló elemzések száma volt talán a nagyobb. 
Ma már szinte hiheteltennek tetszenek azok a kijelentések, 
amelyeket például Rudolf Majksner, Stanko Tomašić, Kál
mán Mesarié és más kritikusok tollából olvashattunk. 
Krleža fejéhez vágták, hogy politikai propagátor, hogy kadét, 
hogy képzetlen vásári író, sőt még a horvátságát is elvitat
ták tőle. Ám a támadások később, a másik oldalról is han
gosak voltak: nem igaz kommunista, nem marxista — kia
bálták rá a frázisok bajnokai.

Ellenségeivel Leszámolásom velük (1932) című művében 
veszi fel a harcot. „Kocsma. Minden egészen sötét. Távoli 
ugatás. Horvát irodalmi északa” — írja rezignált hangon. 
Majd hozzáfűzi, hogy nem az egészséges bírálat ellen harcol, 
hanem a gyűlölködés, a rágalmazás és köpködés sötét fan
tomjai ellen. Polémiája végén megfogalmazza ma már 
szállóigének számító mondatát: „Ma azt tartom, jobb Petőfi 
farkasaként éhesen és üldözötten vérezni, mint láncra kö
tötten ugatni” .

A könyvről már Milán Bogdanovié megállapította, hogy 
az nemcsak polémia, hanem sokkal több annál: sajátos val
lomása annak az alkotónak, akit irodalmi környezete nem 
akart és nem tudott megérteni. (Srpski književni glasnik, 
1932. 5. 1.)
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Harcolva az irodalmi sötétség és az Európában akkor 
uralkodó esztétikai normák, a klerikális megkötöttségek és 
a hazug patriotizmus ellen, Krleža hangja az új, forradalmi 
humanizmus hangja. A jugoszláv írók közül talán senki sem 
beszélt akkora analitikus erővel politikai problémákról, 
mint ő. Kevesen állítottak olyan emléket a népnek, amely
ből származtak, mint ő, nem vonakodva attól sem, hogy fel
fedje a hibákat, a hazugságokat. És senki sem számolt le 
határozottabban a kispolgári életfilozófiával, mint ő tette.

(1983)
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