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ÉRTÉKMENTÉS

Bizonyára mindenki, de a szellem embere egész biztosan, het
ven felé közeledvén számba veszi, mi valósult meg ifjúkori ter
veiből, egy író pedig azt is, hol tart, s mit érdemes még begyüjte- 
nic több évtizedes terméséből.

Ezt teszem én is. akiről némelyek azt tartják, hogy a lokálpat
riotizmus karikatúrába illő megtestesítője vagyok. Valaki egy
szer azt mondta rólam, hogy szülővárosom iránti szeretetem és 
áldozatos kutatómunkám szobrot érdemelne. Nem vágyom 
ilyesmire, beérném sokkal kevesebbel: megbecsülés helyett 
valamelyest több megértéssel az iránt a tevékenység iránt, amely
nek során jóformán egy életen át igyekeztem fölkutatni és 
megmenteni a pusztulástól az irodalmi és^a művészeti értékeket. 
Tettem ezt annak ellenére, hogy kezdettől fogva kételkedés és 
bizalmatlanság kísérte törekvésemet. Miközben dolgoztam, a 
fórumokat éles. olykor kíméletlen elvi viták zajlottak létünk, iro
dalmunk alapkérdéseiről, a kritikában pedig az irányzatok 
küzdelme folyt.

S bár nyugtalanított és ma is nyugtalanít a túlduzzadt öntudat 
és látványos defetizmus ellentétei között észlelhető csapongás. 
töretlenül vallom, hogy ha a hagyomány nem muzeális vagyon, 
hanem a kultúra, a gondolkodás, az ízlés része, akkor a jelen 
alkotásaival való találkozásban is cselekvő részes lehet. Segíthet 
abban, hogy a találkozás passzív ámulat vagy passzív 
megütközés helyett termékeny szembesülés lehessen. S ha 
eközben a Kosztolány in iskolázódott mérték sokszor berzenkedik 
is, meggyőződésem, hogy ebben nem kizárólag a mérték a hibás. 
Mint ahogy az is, hogy aki publikál, annak félre kell tennie 
érzékenységét, mert különben nem sok esélye van a megygyőzö
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érvelésre, amelynek során olykor sebeket is okozhat, még ha 
bírálatai csak ártatlan utalásokban nyilvánulnak is meg, s inkább 
azok melléktermékeként, mintsem elsődleges céljaként.

Jól tudom, hogy az önismerettel kapcsolatos gondolatok 
óhatatlanul magukban rejtik azokat az intenciókat, amelyek eddi
gi munkámban vezéreltek. Nem csupán azt bizonyítják, hogy 
szívósan kerestem az értékmentés és értéktisztelet terén a magam 
lehetőségeit: az írói és szerkesztői tevékenységemet irányító 
szándék egyúttal az irodalmi életben való jelenlét dokumentuma 
is. Az elmúlt évtizedek alatt egyre jobban megerősödött bennem 
a meggyőződés, hogy nem haszontalan dolog, amit csinálok, 
hogy van értelme folyóiratot és köny vet szerkeszteni. C'sáth- és 
Kosztolányi-dokumentumokat publikálni, még ha nincs is sok 
köszönet benne. Persze bosszantja és elkeseríti az embert, ha valaki 
megfeledkezik arról, hogy a megsemmisítés és a dicsőség között 
más lehetőségek is vannak, például a munka mérlegelése, pedig 
csakis ezáltal rajzolódhat ki világosan annak logikája és értelme.

De hát egyre gyorsabban telik az idő. s én egyre nagyobb 
szorongással figyelem, mert a dolgaim nemhogy fogynának, 
egyre csak gyarapodnak, de mert sohasem önmagukért, hanem 
mindig valamilyen vállalkozás miatt, valamilyen szőnyegen 
forgó kérdés miatt, ebben is örömét leli az ember. Valahogy úgy. 
ahogyan húsz-harminc évvel ezelőtt, amikor azt kívánta egy bará
tom, hogy életem végéig maradjon meg az étvágyam ágyban és 
asztalnál egyaránt. De hogy egyebekre majd hogyan futja az 
időmből, nem tudom. Reménykedem azonban, hogy Kronosz 
irgalmas lesz hozzám.
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HAGYOMÁNYTISZTELET

Mikor egy irodalom helyét keresi a nap alatt, elsősorban léte 
alapkérdéseivel szeretne tisztába jönni. Ezért kísértem mindig 
nagy figyelemmel és megbecsüléssel azokat az erőfeszítéseket, 
melyek a jugoszláviai magyar irodalom létezésének elvi kérdéseit 
feszegették. Közben azonban -  másokkal együtt -  folyton 
éreztem, hogy az épület konstrukciója mellett az alapelemekkel is 
többet kellene törődnünk: az önállósághoz oly igen szükséges 
öntudat, az egyre jogosabbnak tetsző szereptudat mellett a miből 
lettünk? kérdéseivel. Minden megfontolás arra a belátásra jutta
tott, hogy a közérzetnek és a magatartásnak a labilitását csak cél
tudatos, szerves építkezéssel lehet kinőni.

S mert szabadkai vagyok, s mert eszmélkedésem óta érdekelt 
a rejtély: a szellemi bölcső, mely Kosztolányi Dezsőt és Csáth 
Gézát adta az egyetemes magyar irodalomnak, nyilvánvaló volt, 
hogy az alapozás munkájához elsősorban a róluk gyűjtött 
ismeretlen dokumentumok földolgozásával járuljak hozzá. 
Éreztem, eljön az idő, amikor a cédulázás, a dokumentumgyűjtés 
munkája bátorító figyelmet remélhet, de azt is, hogy az elvi viták 
után a jövőjét kémlelő jugoszláviai magyar kultúra ráébred 
szervessége hiányaira, önismerete hézagaira, s szükségét érzi 
annak, hogy léte jövőbe nyúló ágait valami gyökérzethez, 
törzshöz kösse, amint azt nagy elődünk és toliforgatásban 
fegyvertársunk, Szenteleky Kornél szerette volna, akinek 
szelleme immár több mint két évtizede ilyenkor, december elején 
összehoz bennünket itt Szivácon.

S miután ez az időszak bekövetkezett, most látható igazán az 
is, mennyi még a tennivaló. Nagy jutalom volna mindannyiunk
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számára, ha ez az elismerés az ifjabbak közül is híveket nyer
hetne meg az építkezés szerves munkájának.

Míg ezeket mondom, egy percig sem hiszem, hogy az élő iro
dalomnál bármely kutatás fontosabb lehetne számunkra. Ezért 
igyekeztem és igyekszem magam is nem csak olvasóként, de kri
tikusként is követni az élő irodalom fontosabb eseményeit. 
Manapság, amikor mű és olvasó kapcsolatában mindig az olvasó 
minősül többé-kevésbé ostobának, a hagyomány az egészséges 
olvasói érzékenység szövetségeseként jelen lehet a hiteles ítélet 
megalkotásában is. Nagy kérdés, hogy az új iránti fogékonyság és 
ez a hagyománytisztelet miként egyeztethető össze, de a magyar 
és a jugoszláv esszé nagy példái: Babits és Németh László, 
Krleža és Isidora Sekulić példája azt bizonyítják, hogy nem csak 
összeférnek, hanem rá is vannak utalva egymásra. Ezt a meg
győződést szeretném én is a mi sajátos viszonyaink között a 
magam szerény lehetőségei szerint a kritika nyelvére váltani. S 
köszönöm, hogy ez a díj ehhez -  és természetesen az irodalom- 
szervezés és irodalomnépszerűsítés munkájához is -  újabb 
bátorítást adott.
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TERMÉKENY ÖRÖKSÉG

Ha valaki szabadkai, s költészetértő emberek között forog, 
gyakran tapasztalja, hogy a város nevének hallatán fény villan a 
szemekben, mintha egy régi-régi ismeretség emlékképeit hívná elő 
a város nevének puszta említése. Aztán kiderül, hogy az 
ismeretségnek Kosztolányi a forrása. Általa létesült rejtelmes kap
csolat Szabadka és sok-sok ember között, ő a mi nem hivatalos 
nagykövetünk immár nem csak a magyar nyelvterületen. 
Szerencsésebb képviseletet elképzelni is nehéz: romolhatatlan 
értékké alkotva adta tovább a világnak, amit ettől a várostól kapott. 
Amit a hirtelen nagyvárossá növő Szabadka századunk legelején 
magából kiforrhatott, legteljesebben a Kosztolányi-mű őrzi. Ő is 
úgy tudta s vallotta, hogy élete elhatározó élményeit itt élte meg, 
Szabadkán, alkotásainak ez az élményréteg a leggazdagabb forrása.

S így tudta ezt a Kosztolányi-irodalom is: a Kosztolányi- 
jelenség titkát elsősorban Szabadkán kell keresni. Keressük mi is 
már jó ideje, csöndben, sokáig elszigetelten, s jobbára ismeretlen 
adatok, művek közlésére szorítkozva. Pedig ez az a munka, amely 
nem folyhat zárt körben, hiszen amit Kosztolányi alkotott, ami 
vele itt történt, sokakat érdekel. Tapasztaltuk is, hogy ha késéssel 
is, de a Kosztolányi-irodalom észrevette és értékesítette azt, 
amivel a hézagok kitöltéséhez mi itt hozzájárulhatunk.

Ez a jubileum azonban többre kötelez, s új távlatokat nyithat. 
Jó alkalom, hogy közös vállalkozásra hívja a Kosztolányi-iro
dalom művelőit, s a mi munkánkat bekapcsolja egy nagyobb 
áramkörbe. Egy irodalom, mely a múlt felé is keresi a maga sajá
tos hagyományát, a Kosztolányi-műnél termékenyítőbb örök
séget nem is kívánhat magának. Aki róla érvényeset akar mon
dani, annak ismernie kell a Nyugat-mozgalom egészét, számolnia
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kell azzal a sűrű szövevénnyel, mely ezt a mozgalmat az egykorú 
világirodalomhoz és a magyar irodalom múltjához fűzte. Nem 
lehet tehát provinciális, a mű gazdag szempontrendszert kíván, s 
egyetemes érvényű mértékre kötelez. Szeretetre és szigorra tanít.

Kosztolányi nem csak áldani tudta ezt a várost, kíméletlen 
pontossággal beszélte ki csúnyaságait is. A kisszerűséget, a 
lomhaságot, a sivárságot. Ami értéket emlékezete innen őrzött, a 
csillagokig emelte, de innen származik annak az anyagnak a zöme 
is, amelyből a Pacsirta és az Aranysárkány világát megalkotta. S 
a kétféle hajlam: a hűség és a leleplező szigor nem keresztezte, 
inkább kiegészítette és segítette egymást az ő munkásságában. A 
világgal való termékeny kapcsolatának ez volt a záloga.

Kilencven esztendő egy emberéletnek nagy idő, egy költő hal
hatatlanságának megépítéséhez ez az építmény megszilárdí
tásához az utókor sziklaporlasztó fagyai és szelei közepette azon
ban nem túlságosan sok. Kosztolányi Dezső halhatatlansága fiatal 
halhatatlanság tehát: az iránta érzett megbecsülésünk csak most 
mélyül igazán, tudatos vállalássá.

A szoborrá avatás szertartásaiban mindig ott kísért a meg
merevítés veszélye. Kosztolányi életműve minden ízében 
tiltakozna az ilyen kultusz ellen: az élet költője volt ő. S minél 
szorosabb és kegyetlenebb prések közé szorult, annál szenvedé
lyesebben őrizte kötését a termő élet és az ifjúság mind mélyebb
ről föltetsző titkaival. »Jaj, minden olyan szép, még a csúnya is, 
a fájdalom, a koldus gúnya is« - rebegte el-elfúló hangon, az utol
só pillanatban is, mielőtt ajkát szétroncsolta volna a rák. Mint aki 
az egész világot újra végig szeretné mutatni, hogy abból a sosem 
volt varázsból, mely neki megmutatkozott, semmi el ne vesszen.

Költőt ünnepelni sokféleképpen lehet. A Kosztolányi-mű 
szelleme, éber tisztasága és vitalitása, hevülete, a titok és a csoda 
után nyomozó fogékonysága bennünket is alkotó ünneplésre 
kötelez. Mekpróbálunk hát ennek a csodákban gazdag életműbe 
betekinteni. Jól tudjuk, az ő műhelyében időzni, vizsgálódni nem 
csak a tiszteletadás miatt illik, hanem érdemes is: saját műhe
lyünk nyer vele.
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AZ ÉLET CINKOSA

Elérkezett hát ez a jubileum is: Kosztolányi Dezső századik 
születésnapja. Jókor érkezett, mert a mű körül hosszú éveken át 
terjengő köd mostanra oszlott el annyira, hogy már az érte való 
aggodalom sem korlátozhatja a róla való gondolkodás szabad
ságát. Becsülhető minden értéke, s mérhető bármily szigorral 
minden gyöngesége. így kívánta ezt maga is, az élet cinkosának 
vallotta magát, s ehhez szabta mértékét is:

Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő kell, 
őt szeretem, ki érzi a földet, 
tapintja merészen a görcsös, a szörnyű 
Medúza-valóság kő-iszonyatját, 
s szól: „ez van”, „ez nincsen”,
„ez itt az igazság”, „ez itt a hamisság”, 
s végül odadobja férgeknek a testét.

Mintha tudta volna, hogy műve megállhat majd az igaz
mondás minden szigorával szemben is. Valójában nem ez volt a 
gondja, csak a hűség önmagához, s ezt a „csak”-ot nem érezhette 
soha lefokozónak, behatárolónak, mert egyéniségének lénye
géhez tartozott a sokarcúság, vibráló elevenség. Ezért kimerít
hetetlen életműve is, meglepetések forrása, állandó kihívás és 
jutalmazó reveláció.

Sajnos sok időnek kellett eltelnie, amíg a körülötte támasz
kodott ködből a maga valós arányaiban és tiszta rejtelmeivel 
kibontakozhatott. Ezt a kibontakozást szinte egymagában, szak
mánk segítsége nélkül vitte véghez, mint egy el nem iszaposítható 
folyó ért ki a kultúra nagy tisztásaira. S most már nézheti benne 
arcát mindenki, akinek emberi ábrázata van.
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A kép nem ötletszerűen merül föl bennünk. Sokasodnak a mű 
fölé hajló arcok, sokasodik a szemekben a ráismerés öröme, 
döbbenete. A történelmi csalódások, megrázkódtatások, az 
emberi nem esendőségeinek kifeslő tünetei, a halállal való 
találkozások gyakorisága megérlelte bennünk a helyzetünkkel 
való illúziótlan szembenézés készségét, káprázatai iránt pedig 
csak sóvárgóbb lett a szomjúságunk.

Fölfedte értelmét Kosztolányi poétikája is: a homo aestheticus 
érveiben a művészet autonómiájáért küzdő alkotók ismernek 
saját érdekeikre. Játékosságában a súlyaival mérkőző szellem 
csodálhatja a győzelem lehetőségét, ámulásai megszégyenítik a 
fásulásra hajlót, találékonysága a robottól iszonyodénak ad biz
tatást. Hatása a mai magyar irodalmat teljes szélességében és 
mélységében átjárja: Vas Istvántól Esterházy Péterig.

A rokonság, mely a jugoszláviai magyar irodalmat hozzá fűzi, 
része ennek a sokágú kapcsolatnak, de egyben-másban szoro
sabb, bensőségesebb is. A szülőföldet az íróval összekötő szálak 
közelében élünk, a rokonság testmelegében, a gyermekkor 
emlékkincsének őrzőiként. E szerep gondjaival és önérzetével. 
Önelégültek nem lehetünk, de úgy érezzük: eddig is inspirált, 
emelt bennünket ez a szerep. Egy nagyarányú, gazdag életmű 
vonatkozásrendszerébe kapcsolt bennünket, önismeretre, 
mértékre nevelt. Ha ennek során mi is hozzájárulhattunk élet és 
mű tájainak jobb megismeréséhez, nem érdemként, munkánk 
értelmének bizonyságaként szeretnénk hasznosítani.

Ez a mostani jubileum és a mű mai helyzete meg is kívánja 
tőlünk a róla való gondolkodás új kísérleteit, mert a helytörténeti 
kutatás és a művek értelmezésének, jellemzésének szétváló 
műveletei ezen az új szinten termékenyebb viszonyba léphetnek. 
A mű szelleme megkívánja tőlünk, hogy nyitottak legyünk min
den új adalék, termékeny szempontja, érvényes fölismerés előtt.
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A KICSAPATÁSTÓL AZ EMLÉKTÁBLÁIG

A tévedés kockázata nékül megállapíthatjuk: bizonyára 
kevesen vannak olyanok, akik valaha is gondoltak arra, hogy a 
szülőföld legsokoldalúbb, európai hírű költő fia, Kosztolányi 
Dezső iránti viszonyulása nem mindig volt felhőtlen. Még 
Szabadkáé sem, ahol pedig most már sok minden őrzi a nevét. 
Közülük hadd említsünk meg néhányat: szobor a városközpont
ban, utca a Kertvárosban, emléktábla egykori lakhelyén, emlék
szoba a gimnáziumban, amatőr kezdeményezés (Irodalmi szín
pad), hivatásos intézmény (színház), diáksegélyező egyesület 
(KODDE), rendezvénysorozat (Irodalmi Napok, Irodalmi Tábor), 
önképzőkör (Építészeti Középiskola)^ terem a Népkörben, de 
élőújságunk három nagyszabású emlékestje és irodalmi folyó
iratunk nagy feltűnést keltő emlékszámai is az ő szellemét idézik. 
Ezen a téren ez utóbbi kettő, az Élet jel és az Üzenet volt az úttörő: 
megindulásuktól kezdve elsőrendű föladatuknak tartották élet
művének megismertetését és népszerűsítését. Az Életjel már 
1960-ban, amikor még Magyarországon is ódzkodtak a kiadók 
megjelentetni Kosztolányi-munkát, március 28-án, a Népszínház 
zsúfolt nagytermében, színvonalas műsorral emlékezett meg 
születésének 75. évfordulójáról, tíz évvel később pedig Az első 
műhely címen kiadta a sok ismeretlen adatot tartalmazó, 
önképzőköri éveiről szóló kötetet, amelyet aztán még több, a szak
mabeliek és az olvasók körében komoly érdeklődést keltő 
gyűjtemény követett. Hét év múlva, 1971 márciusában pedig róla 
nevezte el Irodalmi Színpadát, amely 1968. december elején tar
totta első bemutatóját, s máig 266 előadást tartott. Az Üzenet két 
vaskos emlékszáma (1975, 1985) mellett csaknem másfél száz
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írást közölt róla és alkotásairól, s hiánytalanul hozzáférhetővé 
tette a Kosztolányi Napokon elhangzott anyagot. Költőnk végre 
ismét elfoglalta azt a helyet a magyar irodalomban, amely a múlt 
század első felének irodalmi életében megillette. A szülőföld 
iránta való viszonyulása is remélhetőleg végérvényesen ren
deződött. Ez azért megnyugtató, mert sokáig, hoszú évtizedeken 
át nem volt így.

TEHETSÉGTUDAT ÉS AMBÍCIÓ

Voltaképpen egy évszázaddal ezelőtt kezdődött, amikor a 
szabadkai gimnázium 1901-02. tanévében, tehát hetedikes 
korában az önképzőkör tagja lett. Alig múlt el ülés, amelyen ne ő 
állt volna a bírálatok kereszttüzében, ne okozott volna valamilyen 
konfliktust. Tehetségével és éles hangú kritikáival csakhamar 
kiváltotta diáktársainak ellenszenvét. „Végtelenül silány” -  mondta 
ki a verdiktet a december 22-i összejövetelen Grüner Andor 
Elszakadt húr című költeményéről, mire három héttel később a 
vérig sértett Grüner „fonnyadt virágokénak minősítette kritikusa 
Sírvirágok című nyolcrészes költeményfuzérét. Megállapításának 
nyomatékául harminc verstani hibát mutatott ki a ciklusban. S ez 
csak egy az önképzőkörben lezajlott összecsapások közül.

Akik ismerik írónk pályáját, furcsállhatják, hogy a 
hajlékonyságáról híres költő ilyen kihívó gesztusokkal kezdte. 
Volt, amikor az egész önképzőkör szembeszegült vele, felszólalá
sait legtöbbször zűr követte. Megtörtént, hogy a megrovástól csak 
a vezető tanár bölcsessége és türelme óvta meg. S mikor egy 
kevésbé bölcs ifjabb tanár lett az önképzőkör vezetője, vele is 
összezördült. Ennek aztán -  mint majd látni fogjuk -  komoly 
következménye lett.

Kosztolányi már tizenhét éves fejjel szentül hitte, hogy belőle 
„nagy ember” lesz. Folyton „érezte” a tehetségét. S ez a tehetség-
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ségtudat és a nagyság távlata az ambíció új és új tüzeit szította föl 
benne. Az önképzőkör ennek lett első szabad terepe. A mai gim
nazista talán mosolyog ezen. áüitöbb, hatékonyabb, felnőttebb 
szerepre vágyik. Kosztolányi is érezte a keret szűkösségét, a part
nerek gyöngességét. ettől volt olykor ingerült. De van. amiben 
tanulni lehetne tőle: az adott keretet komolyan vette, s tehetsege 
teljes latba vetésével ki is töltötte.

Mert ne higgye senki, hogy ennek a zűrös önképzőköri 
munkának a zűr, a kihívás volt a lényege. Kosztolányi számára a 
versengés és a munka egyet jelentett. Az 1901 02. tanév során 
egymaga több pályatétclt dolgozott ki és nyert meg, mint a többi 
diák együttvéve. Az arány 7:6. Nem csak verseivel szerezte a 
babérokat, de tanulmányszerü dolgozatok egész sorát írta. 
Hgycbck között például a műfordítás kérdéseiről, s ebben olyan 
fölkészülten és szakszerűen vette számba a jó műfordítás 
föltételeit, hogy legádázabb ellenfelei is fejet hajtottak előtte. 
Pedig egy rossz műfordítás bírálata ürügyén adta elő gondolatait 
az avatott, a segítő fölényével, de elsöprő fölénnyel, s így azt. 
amit kijelentett, bizony le kellett nyelni. „Végtelen ízléstelenség"
-  mondta egy helyen**, majd ..hibák éktelenítik", „prózai és 
rossz", ..Goethének valódi megcsúfolása", „s összességében az a 
leghitványabb, amién föláldozza az egészet." Hs így idézhetnénk 
még tovább is a jellemzésbe szőtt minősítéseket, de nem azért, 
hogy az iljú költő gorombasága kitessék. hanem hogy a gorom
baság mögötti mélyebb indíték: az alacsony keret iránti türel
metlenség érzékelhető legyen. Továbbá azért, hogy a hozzáállás 
komolyságát is szemléltessük. Azt a képességet, mely a szűkös 
kereteket nem csupán a keret óesárlásával tágítja, hanem 
föllebbezhetetlen munkával, elsöprő érvekkel.

Knnck tudatában is volt. Nagy bírálata végére érve, annak 
hosszúságát magyarázva, hivatkozott is erre: ..másrészt pedig 
munkakedvem ragadott ily messzire, mert mindig szeretettel és 
kedvvel dolgoztam rajta. A munka egyedüli élvezetem és 
büszkeségem."



M I VOLT A T ITKA ?

A pátosz eltúlozza kissé a munka jelentőségét. Kosztolányi 
soha nem volt aszkéta. VII. gimnazista korában sem. Fölsorolni 
sem könnyű a nőket, akikért rajongott, kártyázni, sakkozni már 
akkor is szeretett, a fiatalabb tanárokkal s unokaöcsével, Csáth 
Gézával, alias Brenner Józseffel olykor iszogatott is. Persze 
mértékkel, de való igaz, hogy élete változatosan, vidáman zajlott. 
Rejtély, hogy. ennek ellenére annyi mindenre jutott ideje. 
Színházba rendszeresen járt, s ha tanára szóvá tette, hogy Goethe 
Mignonját nehéz lefordítani, másnap kész műfordítással állt elő. 
S eközben tanulmányainak átlagszintje is emelkedett.

Mi volt a titka? Magától értetődő volna azt mondanunk: a 
tehetsége. Tehetség azonban sokféle lehetséges. Van, aki érezvén 
a maga belső gazdagságát, nemességét, befelé fordul, meghason- 
lik a világgal, lenézi azt, ami körülveszi. Kosztolányi tehetsége 
más volt: nyitott, életre ajzott. Amikor fennkölten szónokol, 
amikor egy gyönge műfordításnak is messziről szalad neki, 
amikor az adott szerep kapcsán kritikus és szerző örökös ellen
tétéről elmélkedik, amikor ennek az adott ellentétnek belső ter
mészetét fölülről nézve igyekszik megnevezni, s az ifjonti ambí
ció ..nemes vetélyév-ről beszél, akkor fellengős szavai alján is 
érzünk valami hiteles emberséget: azt, hogy ez az ifjú komolyan 
veszi önmagát s a világot. Meg van arról győződve, hogy szerepe 
van ebben a világban. Igen, „az ambíció nemes vetélye”, ez itt a 
lényeges, amiben a nemes a magas fogalmának jegyeit is tartal
mazza. Jelenti tehát azt is. hogy a problémák itt a létezés 
arányaiban merülnek föl: „míg a világ világ, míg az ember ember 
lesz.” A versek többsége is ezen vívódik: vagyunk s egyszer 
meghalunk, mi marad belőlünk? S azon, milyen fájdalmas és 
édes meghajolni a sors előtt! A müfordításbírálat kérdésének 
alapelveivel néz szembe, az aradi tizenhárom emlékére írt 
beszéde érzékenységünk legbensőbb rétegeit akarja fölverni. 
Tudja, hogy az önképzőkör közönsége nem tud vele szárnyalni, 
de amibe belekezd, abban itt is teljes lélekkel vesz részt.
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KOMOLYAN VETTE MAGÁT

Azért így, mert öntudatlanul, de már gyerekfejjel is arra a 
„nagy vendégségére készült, melynek káprázatos sorát élete 
vége felé a Hajnali részegség nagy számadásában idézi elénk. 
Élete végén azért vallhatta magát „egy nagy ismeretlen Úr”, 
vagyis az értelmes, varázslatos létezés vendégének, mert már 
gyerekfejjel érezte, hogy élni, dolgozni úgy kell, hogy ennek 
a vendégségnek a részese lehessen.

Goromba tréfát művelt vele a sors, amikor ezt a lázas 
készülődést a kizárás megszakította. Mert néhány hónappal az 
érettségi előtt kicsapták abból az iskolából, ahol apja volt az 
igazgató.

Ennek körülményeit leghitelesebben az incidens után, 
1902. november 10-én megtartott zárt ülésről készült 
jegyzőkönyv örökítette meg. „Maga is szokott germanizmust 
használni” -  lobbantotta szemére a vádat Révfy Zoltán vezető 
tanár, amikor Kosztolányi Friedmann, a későbbi Fenyves 
Ferenc bírálatával kapcsolatban azt mondta, hogy a szerző „a 
germanizmus ellen szól, bár maga is germanizál”. Ettől 
költőnket elöntötte a harag: „Sohasem használok germaniz
must, ha használtam, mutassa ki! ( ...)  Ez gyerekség! Tudok 
annyit, mint a tanár úr! Különben én itt nem maradok, az ülést 
itt hagyom!” Följegyezték, hogy amikor az önképzőkörből 
kirohant, bevágta az ajtót, de utána nemsokára visszatért. 
Kétszer is. Először a kalapjáért, másodszor pedig, hogy a vita
tott dolgozatot a várható pör miatt dokumentumnak meg
szerezze. Közben még egy levelet is beküldött, amelyben 
követelte az inkriminált bírálatot. Az előbbi berohanáson 
nagyon mulatott a róla tárgyaló kör.

Biztos is, hogy mulatságos lehetett. Ő azonban komolyan 
vette magát. I'alán azt gondolta: az kacag, aki utoljára kacag. 
Forrt benne a harag a vád miatt: ő nem tud magyarul! A gyanú
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legérzékenyebb pontján sebezte meg és -  ahogyan azt özve
gye, máig megkerülhetetlen életrajzában megállapította róla -  
„talán egyik oka annak is, hogy örökre diák maradt, nagy diák 
a nyolcadik osztályhoz rögzítve".

Persze emberben, aki komolyan veszi magát -  ifjúban, 
öregben -  ma sincs hiány. Ehhez mindenkinek joga is van, de 
hogy körülöttünk a világ kacagása komoly figyelemmé 
váljon, ahhoz még valami kell. Kosztolányi például a kizárás 
után magánúton kitűnőre érettségizett. A germanizmusok vád
jára is megfelelt: ö lett a magyar nyelv egyik leghatékonyabb, 
legtündöklőbb művelője. Ő kacagott utoljára.

Bizonyára nem kacagott azonban 1925 karácsonyán, 
amikor ötévi távoliét után -  újból hazajött, hogy részt ve
gyen a számára szervezett felolvasóesten. Több minden 
nyomasztóan hatott rá: édesapja agyvérzést kapott, a hatósá
gok pedig megtiltották föllépését, jóllehet akkor már Európa- 
szerte úgy tartották számon, mint a legkiválóbb magyar írók 
egyikét, s öt évvel később a magyar PEN első elnökének 
választották meg. Ekkor már megjelent két szabadkai ihletésű 
müve. a Pacsirta és az Aranysárkány, továbbá Nero, a véres 
költő című regénye, amelyre Thomas Mami is fölfigyelt, s 
amelynek 1929-es kiadásához előszót irt.

A negyvenes évek elején úgy látszott, hogy végre véget 
értek költőnk viszontagságai, de csakhamar kiderült, hogy hiú 
remény volt híveinek várakozása.

1943. március 29-én polgárok és diákok nagy tömege 
gyűlt össze a belváros egyik legforgalmasabb utcájában, a 
Damjanich (ma Makszim Gorkij) utca 4-es számú ház, 
Kosztolányi Dezső szülőháza előtt, hogy részt vegyen annak 
az emléktáblának a leleplezésén, amelyet a születésnapján a 
nevét viselő, nemrég alakult Irodalmi Társaság helyezett el, s 
amely amint azt a helyi napilap aznapi (!) számában irta 
„a nagy költő halhatatlan szavát" és az iránta táplált 
kegyeletet hirdeti. Majd így folytatja beszámolóját a
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Délvidéki Magyarság munkatársa: „Szabadka város közön
ségének meleg szeretete és hálája jutott kifejezésre ebben az 
ünnepségben, amelyről a magyar rádió hangfelvételt készített.” A 
tudósításból megtudjuk, hogy „Pontban fél 11-kor lépett az 
emléktábla elé Bajsai Vojnits Aladár kultúrtanácsnok és mélyen 
szántó, mélyen megható beszédben emlékezett meg Kosztolányi 
Dezsőről, írói nagyságáról, emberszeretetéről, szabadkai éveiről 
és életéről”. Utána dr. Székely Jenő polgármester-helyettes 
tolmácsolta a város kegyeletét és háláját, majd megkoszorúzta az 
emléktáblát, amelynek költségeit az aznap este megtartott ren
dezvény bevételéből fedezték. Ugyanezt tette a költő édesanyja, 
öccse és húga, majd Nojcsek Géza a Népkör, Létmányi Czakó 
Tibor, a Kosztolányi és Majtényi Mihály, a Szenteleky Társaság, 
valamint Székely Ákos nyolcadik osztályos tanuló a gimnázium 
Kosztolányi nevét viselő önképzőkör nevében. „A pompás fehér 
carrarai márványból készült nagyméretű emléktábla -  zárja beszá
molóját a lap újságírója -  egyik dísze lesz Szabadkának. A tábla a 
nagy költő következő két örök életű sorát hirdeti arany betűkkel: Az 
én apám az emberek apja, / Én az emberek testvére vagyok.”

Hogy a közvélemény milyen jelentős eseménynek tartotta a 
szerdai ünnepséget, egyebek közt az is bizonyítja, hogy a magyar 
rádió helyszíni közvetítésben számolt be róla. S nem csak a tábla 
leleplezéséről, hanem a Kosztolányi Társaság Nemzeti Kaszi
nóban (ma Városi Könyvtár) aznap este megtartott irodalmi 
estjéről is, amelyben -  Reök Andor főispán bevezetője után -  
Garay Béla az ünnepelt néhány versét mondta el és Majtényi 
Mihály derűs hangú novelláját olvasta föl, Timár Ferenc rövid 
tanulmánnyal szerepelt, Vojnitsné Kalmár Gizella Lányi-dalokat 
énekelt Fábry Anikó zongorakísérete mellett. Magyari Domokos 
humoreszkje, Kolozsi Tibor a boszniai szórvány magyarok 
életéről szóló elbeszélése és Létmányi Czakó Tibor versei után 
Szemlér István egy Kodály- és egy Hubay-müvet játszott 
hegedűn, Bajsai Vojnits Aladár pedig történelmi portrét adott elő. 
Záróbeszédében dr. Székely Jenő -  a hivatalos elfoglaltsága miatt
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távollevő dr. Völgyi János polgármester helyett -  Szabadka kul
turális múltjáról szólt.

A tábla alig másfél évig volt a város dísze, mert a következő év 
őszén az új rend képviselőinek egyik első teendője az volt, hogy 
eltávolítsa helyéről, hiába hirdette, hogy a költő, akinek az emlékét 
őrizte, az emberek testvérének tartotta magát. Húsz évvel később 
pedig, a Pátria Szálló építése során, szülőházát is lebontották.
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A KÖLTŐ TENTÁSÜVEGE

Paku Imre a Kosztolányi kiadatlan költeményeit tartalmazó 
kötet jegyzeteiben -  miután megállapítja, hogy a Szeptemberi 
áhítat (Révai kiadás, Budapest 1939) a költő hátrahagyott ver
seinek nagyobb és csaknem teljes gyűjteményét foglalja magában
-  ezt írja: „Mindössze 10-15 olyan költeményt találtunk gazdag 
irodalmi hagyatékában, amelyek kiadására a mostani alkalom 
még korai. A kisebbik rész művészileg nem elég érett, 
kezdetleges vagy prózaibb változata valamely hozzáférhető ver
sének. A kimaradottak nagyobbik része a személyi vonatkozások 
miatt vár arra az időre, amikor a történeti távlat személyi életüket 
indokolni fogja.”

Mivel a négy füzetben található kézirati hagyaték első három 
füzetének versei 1905-06-ból valók, a negyediké meg az 1933-34. 
év versötleteit tartalmazza, bizonyosra vehető, hogy a most kézi
ratban előkerült hét Kosztolányi-vers közül legalább három nem 
található a hagyaték költeményei között, mivel mindhárom 1905 
előtt íródott. Valószínű azonban, hogy még két verset sorolhatunk 
ezek közé, noha keletkezési idejüket 1905 január végére tehetjük, 
mert -  dalszövegek lévén -  bizonyára nem tartotta méltónak 
megőrizni. így tehát esetleg csak az utolsó két alkotás maradt 
fenn a költő hagyatékában. Mivel azonban az egyiknek {Egy 
lányról) művészi értéke nagyobb, mint a kiadatlan költemények 
gyűjteményébe fölvett versek egy részéé, a másik Csáth Gézához 
(Brenner Józsefhez) írt levélként született meg, föltehető, hogy 
mind a hét vers ismeretlen nem csak az olvasóközönség, hanem 
az irodalomtörténészek előtt is, kivéve az Ágác-virágokat, amely
nek fakszimiléjét körülbelül két évvel ezelőtt László Ernő, a
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szabadkai Városi Könyvtár akkori alkalmazottja elküldte a 
Magyar Tudományos Akadémia egyik munkatársának. Nem 
csökkenti jelentőségüket az sem, hogy a versek közül kettő 
Kosztolányi diákköri alkotása, három dalszöveg és csupán kettő 
érettebb mű.

A közreadott versek művészi kvalitása igen különböző, de 
mivel ma már Kosztolányinak jóformán minden sora érték az iro
dalomtörténészek számára, megérdemlik, hogy megóvjuk őket a 
pusztulástól.

A költemények és az idézett levéltöredékek teljesen azonosak az 
eredeti szöveggel. Még a szemmel látható helyesírási hibákat sem 
javítottuk ki, mint ahogy nem változtattunk az interpunkción sem.

S O R S

Tanuld meg, por fia: a sorsod lemondás,
S lemondani nekem oly fájdalmas-édes. 
Ura a végzetnek, ki ezt eltanulja, 
Csüggedés és kétség nem fér a szívéhez. 
Nézd a természetet, mint vál bágyadásra 
Minden egyes ősszel lassan hervadozva, 
Csüggedt mosolyában, hogy a világ lássa: 
Küzdelem és bukás a porember sorsa.

S tudok lemondani... oly édes nyugodtan 
Hajtom le fejemet síri nyoszolyámra.
Édes a lemondás: a halottak arcán 
Olyan szépen mosolyog az öröklét álma. 
Mint a kalász, ha szép sárgára válik 
Levágja a kaszás villogó pengéje.
Éppen úgy az ember küzd a haláláig 
Azután szétfesel, elillan az élte.
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Hajoljatok meg a végtelen sors előtt!
Mert az ő hatalma zabolátlan, örök.
Ha nem hajolsz, kidönt mint vihar a tölgyet 
S kárörvendően tombol ravatalod fölött.
Ha eljön az órád, dacos küzdelemmel 
Ledönt nagykegyetlen a fekete sírba:
A temető minden fájára az ember 
Kudarca s a sorsnak győzelme van írva!

Ezt a verset a hetedikes gimnazista Kosztolányi a szabadkai 
főgimnázium önképzőkörének 1901. október 20-án megtartott III. 
rendes ülésén olvasta föl. Vass A. Kálmán főbíráló -  az 
önképzőkör jegyzőkönyve szerint -  a tárgy, tartalalom megál
lapítása után azonnal a versszakok közötti összefüggést kezdte 
elemezni, de a második strófában ezt nem találta meg. A köl
temény hasonlatait nem tartotta találóknak, hibásnak vélt néhány 
kifejezést, de ennek ellenére jó fokra érdemesítette a művet. 
Keller Benő a bírálatot nagyon fölületesnek tartotta, mert szerinte 
hiányoztak belőle a jó bírálat követelményei. Nem értett egyet a 
bíráló néhány állításával. A műben nyelvtani hibát is talált, kife
jezései között rosszakat is fölfedezett, mégis jó fokra 
érdemesítette. Salamon Viktor szerint a költemény hangu
latosságát sokban elősegítette a verselés is. Szerinte megvan az 
összefüggés az egyes strófák között és hasonlatai is jók, mint 
ahogy helyesnek találta a költemény állításait is. Noha egy kife
jezést hibásnak tartott, dicséretes fokra ajánlotta. Glück Géza 
megegyezett vele; ő sem vélte fölfedezni a főbíráló által említett 
hibákat. Ezzel szemben rímhelyezéseit kifogásolta, de azért di
cséretes érdemfokra terjesztette elő. Ezt a kör szavazattöbbséggel 
el is fogadta. Kosztolányi belenyugodott a határozatba, és a ver
set méltónak találta arra, hogy beírják az érdemkönyvbe, amely 
jelenleg 91 342/1956 szám alatt megtalálható a szabadkai Városi 
Könyvtárban.
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ÁGÁC-VIRÁGOK 
(Apró versek)

I.

Álmodtam egy álmot,
Rég volt, réges régen... 
Ébredő tavaszszal 
Künn -  a faluvégen.

Arany volt a szíve,
Gyémát kirakatja 
Madár dal, hársvirág 
Volt a foglalatja.

El is felejtettem 
Azt az édes álmot,
Mint éji kísértet 
Eltűnt, tovaszállott.

De átélem újra 
Ha szép tavaszéjen,
Az ezüst holdsarló 
Bújdosik az égen.

Rezgő párafény közt 
Gyakran látni véllek: 
Hársvirágos sírból 
Hazajáró lélek!...

II.

Oh mennyi ábránd háborítja 
E szép, e csendes életet. 
Tündérruhákba jönnek, aztán 
Ellengenek szíünk felett.
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Egy szép mosoly, egy kézszorítás 
Illatlehelő fák alatt...
És vége lesz a  bús regének 
Egy sír... mi abból megmarad.

Kosztolányinak ezt a versét Lichneckert András bírálta a 
szabadkai főgimnázium önképzőkörének 1901. november 17-én 
megtartott V. rendes ülésén. Miután megállapította a műfaját, tár
gyát, tartalmát és alapeszméjét, dicséretes érdemfokra javasolta, 
mivel szerinte mind a két rész teljes egészében megfelel a lírai 
költemények követelményeinek. A kör, Gaál Ferenc vezető tanár
ral együtt, dicséretes fokban állapította meg a mű értékét. 
Kosztolányi megnyugodott a határozatban és saját maga írta be a 
verset az érdemkönyvbe, ahol ma is megtalálható. Ugyanazon az 
ülésen igen élesen bírálta Grünner Andor VIII. osztályos tanuló 
Vigasz a könnyekben című műfordítását. A bírálat szövege úgy
szintén elolvasható az érdemkönyvben Kosztolányi egy másik 
ismeretlen tanulmányával eggyütt.

ALTATÓDAL

Csendes borulsz anyádra,
Kis szived halkan ver értem.
Hangja gyenge mint patakzaj,
Ámde én megértem.

Azt dobogja gyenge hangja,
Az ragyog kéklő szemedben,
Hogy csupán anyádért élsz te 
Angyalom, szerelmem.

Hát aludj s ne rejtsd e szív,
Hogy majd fellobog 
S tőle elsötétül 
Tiszta homlokod.
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Álmaidba szállj 
A menyhonba át.
S hidd, hogy nem fogsz mást szeretni 
mint szelíd anyád.

Csáth Géza hátrahagyott zeneművei között maradt fönn e dal 
kottája is. Az első oldalon ez áll: Altatódal -  Lacikának -  Anyika. 
Ajánlom édesapámnak -  énekhangra és zongorára Brenner 
József. A második oldalon, közvetlenül a cím alatt, ez olvasható: 
Szövegét írta Kosztolányi Dezső.

A kotta Markovics Eugén tulajdona.

AZ ALKONYAIHOZ

Szivem szivéből szól a dal 
S remegve a homályba hal. 
Beléd te pompás, bús borongás, 
Mely tört szivünknek álmot ad: 
Elérhetetlen, röpke szellem 

Ó alkonyat!

Lassan teríted szerteszéd 
Az éj szagos, kék szőnyegét 
S könyezve véded a kiégett 
Fáradt, beteg virágokat.
Te lengve tűnő, jószivű nő 

Ó alkonyat!

Lábújjhegyen jössz s vérezőn 
Járkálsz a harmatos mezőn 
S sötét hajadban olthatatlan 
Lobban fel a fény újólag 
S hull, hull a szikra árnyaidra 

Ó alkonyat!
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Halkan kopogsz az ablakon 
S kérded, miért nem alhatom.
S én felzokogva fátyolodba 
Rejtem könyázott arcomat 
S füledbe súgom, hogy mi bú nyom 

Ó alkonyat!

Átfogsz karoddal csendesen 
Lecsókolod égő szemem 
Éjszínű fátylad csendbe rám csap 
S a szenvedésem ellohad,
S csókol, ölelget enyhe csended 

Ó alkonyat!

A SZERELEM, A SZERELEM...

A húrba markol a szokott újj 
Aztán lecsügged a kezem.
Ha jő a szellemnépes éjjel 
Lanton remegve szerelem 
De tilt dalolni, énekelni 
A szerelem, a szerelem...

Egykor remegve lángra szított 
S az égbe száguldott velem.
Most vas-nehéz bilincs gyanánt csüng 
Szárnyas dalomról szüntelen 
S a porba húz le az egekből 
A szerelem, a szerelem...

Mindkét verset 1905. január 26-án Bécsből írt levelében 
küldte el unokaöccsének, Brenner Józsefnek, hogy zenésítse 
meg. Erről tanúskodnak a levél bevezető sorai is:

„Kedves Józsi, a választások gyönyörű izgalmában, mely 
táláéi nálunk Bécsben hatalmasabb, mint nálatok, nem feled
keztem meg rólad és Ígéretemről. Sok okot hozhatnék fel, hogy
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indokoljam, mily nagy áldozatot követtem el, hogy az ideák 
(plátóiak) hónából leszálltam a sekélyes rémvilágba (pl. azt, hogy 
újjabb időben valóságos politikai sznob lettem, a ki philosophia 
órákat elszalasztotta, hogy az Abendblatt hasábjairól politikai 
csemegét böngésszen, vagy azt pl. hogy fűtetlen szobámban oly 
hideg van, hogy ezt a levelet is téli kabátban és keztyűben írom s 
kollégám köhögése és specifikus osztrák náthájának kellemetlen 
zavarása majdnem lehetetlenné teszi az írást -  a gondolkozást 
nem -), de mindezt nem teszem. Képzeld el a lelkiállapotomat, ha 
kijelentem, hogy A bal lator óta nem írtam eredeti verset. Aztán 
képzeld el társtalanságomat a mindennapos hizelgések és selyem
kesztyűs finomkodások undok egymásutánját. Egy embert kere
sek és nem találok. Olyan emberekhez kell dörgölődznöm, a 
kikbe otthon a cipőm sarát se törölném s olyanoknak kell kalapot 
emelnem, a kiknek ott egyszerűen szemébe pöknék. S ez, mint 
mondtam, nem minden.

Az önzetlenség s a dolgunkbani bizalom vezérelt mikor leír
tam a papírra az alábbi semmiségeket. Használd fel, ha lehet; ha 
nem jobb időben írok jobbakat. Talán otthon. De feltétlenül küldd 
el a zenéjét; majd eljátszatom Kastl-lal s megmondom, mint tet
szettek nekem és neki.”

A második dalnak nincs címe, az ismétlődő hatodik sort 
választottam címéül.

A Kosztolányi Dezső aláírású levél, az alábbi két levéllel 
együtt, Vukovics Irina tulajdona.

EGY LEÁNYRÓL

Szelíd, okos lány volt, kevélyen, árván 
Panasztalanul járkált mindenütt,
A hófehér párnákon úgy feküdt,
Mint Vénusz oltárán a néma bárány.
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Hogy átkaroltam, 6 hűsen mosolyogva 
Szemembe nézett haloványra vált,
S virágtivomyákon, gyönyörsikolyba 
Szelíden emlegette a halált.

És elzokogta nékem ott szegényke 
Mint halt meg az ő gazdag vőlegénye 
S ő is fehér, bús lett, mint egy halott.

Sírtunk... S a láz tüzében láttam ott 
Amint a szétdult, forró ágy felett 
Mars s Ámor hallgatag fogott kezet...

Egy két lapból álló levél második lapjára írta ezt a verset 
Csáth Gézának. A Lehotai aláírású levélben nem jelezte a dátu
mot, de az első lap második oldalának a közepére Csáth ceruzá
val ráírta: 1906. márc. 3. Az első lapon a költő leírja a vers 
születésének körülményeit.

Levél
A KÖLTŐ TENTÁSÜVEGE

(Elutazás előtt Jósénak)

Tisztelve nyúlj e picike üveghez,
Mert benne álmok vannak, álmok,
Ez az üveg él s bármily elhagyott most, 
Mint egy fiatal anya áldott.

Még nem tudod mi nő ki majd belőle 
De szent e tinta, mint a lelkem. 
Alázatos tollal merítsd ki vérét 
És áldd meg őt és áldj meg engem.
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Ezt a finom, vízjeles papírra, hevenyészett írással, lila tintával 
írt, Desiré aláírású verset levél helyett írta Kosztolányi unokaöcs- 
csének, amit a cím fölött olvasható Levél szó is bizonyít. Dátum 
nincs rajta, de egy Párizsból 1909 májusában szintén lila tintával 
írt, ugyancsak Desiré aláírású levél írásából arra lehet 
következtetni, hogy Kosztolányi a francia fővárosban írta 
valószínűleg 1909-ben.
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A FILOLÓGIA FINTORA

Csöndösebb óráimat, ha adódnak, mostanában Toncs Gusztáv 
műveinek társaságában töltöm. Nevét jól ismerik a századforduló 
Szabadkájának kutatói, de ismeri a Mikes-irodalom, s más össze
függésekben is szó esett már róla. Hogy én miért időzök mellette 
huzamosabban, annak anyaggyűjtés az oka. Itt e munka egy mel
lékes, de igen érdekes mozzanatáról fogok számot adni. Egy 
talányos esetről, mely egyben a Vajdaságban végzendő iro
dalomtörténészi munka esendőségeit is érzékeltetni tudja.

A század elején 1899-1918-ban működött Szabadkán egy 
ismeretterjesztő intézmény, a Szabad Lyceum-Egyesület. Szerve
zője, irányítója és alelnöke Toncs Gusztáv lévén, nyomoznom 
kellett, mit is művelt ez a líceum. E munka során bukkantam a 
Bácskai Hírlap 1915. évi decemberi számára, s benne egy igen 
érdekes beszámolóra. S mint ilyenkor általában, a líceumra vonat
kozó cikk után a többi közleményt is átfutottam, s köztük egy 
Ambrus Balázs-verset, melynek már első sorainál meg kellett állnom:

Hová lettetek, emberek, 
ti régi, régi kedvesek.
Akiket szerettem.
Akiknek drága arcait,
Mint régi lapok rajzait,
Örökre félretettem.

Igen, ez ismerős: a tónus, a forma, az érzés természete is. 
Kosztolányi Ha volna egy kevés remény című versében szinte 
ugyanez a messziről és messzire üzenő, a távolság áthidalhatat- 
lanságát panaszló fájdalom szólal meg. S a formában legalább
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ilyen szoros a hasonlóság. Igaz, Kosztolányi két szakaszra 
különíti a hat sort, de az ölelkező rím világosan jelzi a két szakasz 
összetartozását, s abban is szembeötlő a hasonlóság, hogy a har
madik és a hatodik sor rövidebb, mint az általuk lezárt, páros 
rímű, periódusokat alkotó sorok.

Ha volna egy kevés remény, 
a lelketek megmenteném, 
ti drága-drága szentek,

kik ültők otthon tétován 
az elhagyott szobák során, 
s este sétálni mentek.

A két vers alaposabb egybevetése után a rokon vonások csak 
szaporodtak. Kiderült, hogy nem csak az érzés természete, nem
csak a versforma mutat szoros hasonlóságot, nem csak a közlés
forma, mely a levél kérdező, megszólító módjával folyamodik 
azokhoz, akikhez a költő beszél, hanem a részletek is: „Ti drága
drága szentek"’, „A holdat látom égni még, / s a régi még, a régi 
még,” -  írja Kosztolányi. A rokon vers szerzője: „Ti régi, régi 
kedvesek”, „Már nem kívánok egyebet”, / Csak hogy mind együtt 
legyetek / Ti kedvesek, ti drágák.” Kosztolányi: „Csak azt tudom, 
hogy hat felé / kimentek majd a gyors elé,” ... A másik vers: „Hat 
óra tájt, ha szállt a nap, / Szőke fején szalmakalap, / Ilyen volt Ő, 
a költő.” Kosztolányi: „Mert vén Szabadka, áldalak, / mit hosszú, 
bús évek alatt / hittem sorsnak, hazának.” Ambrus: „Mert 
bárhová is visz a sors, / A lelkem mindig visszavonz”. 
Kosztolányi: „Hogy éltek itten, kedvesek? / Sopánkodtok: 
„Megint ese tt...” Ambrus: „Hogy tengetitek létetek, / Miért hogy 
avult képetek / Most is magammal hordom.”

És lehetne még idéznünk a megfeleléseket: a személyes 
névmást rímbe helyező megoldást: Ő -  költő; a „mit keres -  
cvikkeres” élces bravúrja is Kosztolányit idézni, s őt idézik az 
ismétlések érzelmességet, lendületet erősítő effektusai is.
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A filológusi kíváncsiságot, a szimat sejtelmét mégsem ez a 
sok megfelelés fokozta izgalommá, hanem az, hogy Ambrus 
Balázs verse az egyezések ellenére is más irányú, mint 
Kosztolányié. Kosztolányi fájdalma is a távolság áthidalhatat- 
lanságából ered, de az elszakadást törvényszerűnek állítja, s az 
otthon kisszerű világát reménytelenül anakronisztikusnak, 
veszendőnek. A Bácskai Hírlap költőjének viszont az a leghőbb 
vágya, hogy a háború erdejéből egyszer még hazataláljon. És 
ilyen eredeti, frappáns megoldásokkal operál:

Hogy pusztult el a társaság,
Ez a virágos hársfaág,
Mindegyik tagja vándor!
Nagy szelével a háború 
Kit erre fű, kit arra fu,
Kit elfu a világból.

És fölidézi a költőt, akit ismert, s aki Przemyálnél eltűnt, tehát 
Gyónit; a szerkesztőséget, s ezzel a vers tárgyi oldala is sajátos 
elemekhez jut. S ez elég ahhoz, hogy a fölfedezésre szomjas 
filológusmohóság egy pillanatra kísértésbe jöjjön: hátha Ambrus 
verse az első? Példa bőven kínálkozik arra, hogy egy nagy költő 
gátlástalanul kifosztja a jelentéktelenebbet. Hátha most is ilyen 
esetet fedeztünk föl. Igaz, hogy Ambrus ilyen banális megoldá
soktól sem riad vissza:

Mert addig meg nem nyughatom,
Míg nektek át nem nyújthatom 
Szívemnek cipruságát.

De ezek ismeretében csak szenzációsabb lenne Kosztolányi 
teljesítménye: mit művelt az igazi költő az Ambrustól kölcsönzött 
ötlettel, zenével?

Hogy a kísértés nem izmosodhatott meg, annak egyszerű, de 
súlyok oka az volt, hogy a két vers tónusában is túl mélynek 
mutatkozott a rokonság, s az egyező jegyek Kosztolányi eredendő
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tulajdonságai közül valók. De azért végére jártam az ügynek. A 
nyomozás első lépései még hagytak némi reményt. A 
Kosztolányi-gyüjtemények ugyanis A bús férfi panaszaiban köz
ük a szóban forgó verset, s ez a kötet 1924-ben jelent meg. Azt 
tudtam, hogy régi verseket is tartalmaz, de mikor kiderült, hogy 
először a Mák című kötetben jelent meg, tehát 1916-ban, még 
maradt esélye Ambrusnak, s az érintkezés szorossága csak iga
zolódott. Az Akadémiai Könyvtárban aztán az is kiderült, hogy a 
Kosztolányi-vers nem csak a Mákban, de a Hétben is megjelent, 
méghozzá 1915. november 21-én, tehát hamarabb, mint a 
Bácskai Hírlapban. A Kosztolányi-kutatók szóbeli közlése 
szerint azonban A Toll című lap már 1914. június 28-án közölte. 
S ez megmagyarázza, miként hasonlíthat rá oly erősen az 1915 
decemberében közzétett Ambrus-vers.

így jár a filológus -  vontam le a tanulságot -  könyvtárak 
nélkül, ha a képzelete gyorsabb, mint adatai engedik. A kudarc 
azonban nem egészen haszontalan, mert egy érdekes, részleteiben 
ügyes versre hívta föl a figyelmet. És egy olyan kiáltó egyezésre, 
mely A jugoszláviai magyar irodalom története szempontjából is 
hasznos adalék lehet. Bori Imre úttörő könyve ugyanis Balázs 
Ambrust a költőknek ahhoz a típusához sorolja, melyet Tóth 
Árpád neve jelez, sőt a hasonlóságot párhuzammá erősítve „Tóth 
Árpád-os” költészetként jellemzi Balázs líráját. Jellemzését 
általában meggyőzőnek is találjuk, de úgy véljük, hogy 
Kosztolányi hatása erősebb, mint Bori sejtetni engedi. Erre vall 
nem csak az előbbi egybevetés, de egy sor más vers is, melyben 
az ismétlések, kérdések, a sanzonszerűen kiélezett verselés is 
jóval dinamikusabb, könnyedébb, mint a Hajnali szerenád Tóth 
Árpádjának bonyolult képei és hosszú, fáradtan lejtő sorai. És 
aligha kétséges, hogy Balázs ekkor, tehát 1910 táján alakította ki 
a maga formanyelvét. Ekkor, tehát A szegény kisgyermek 
panaszai idején, mikor Kosztolányi már népszerű költő, s lévén 
szabadkai, Balázs figyelme iránta még nyilvánvalóbb. A Bori 
által idézett versei közül a Chanson s az Oly szépek is emellett 
szólnak.
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KOSZTOLÁNYI HÍVEI AZ ADY-PÖRBEN

Ady-pörről szólva arra a nagy vitára gondolunk, melyet 1929 
júliusában A Toll című lapban Kosztolányi kezdeményezett. 
Vitairata, az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady 
Endréről azóta az Ady-irodalom leggyakrabban emlegetett 
darabja. Mellette és ellene megjelenése után s azóta is igen sokan 
nyilatkoztak. Többnyire ellene. Kosztolányi, amikor megát a föl- 
szólalásra elszánta, különösen Ignotusra, Babitsra számított, azt 
remélte, hogy a jobb írók a pártját fogják. Csalódnia kellett, mert 
az általa nagyra becsült írók közül csak Karinthy Frigyes és Füst 
Milán állt mellé. Úgy véljük, hogy ebben a pörben nem is az 
argumentumok eredetisége, helytállósága volt a fontos, hanem az 
állásfoglalás. Költőnket különösen Babits és Móricz állás- 
foglalása keserítette el, zaklatta föl, pedig egyik sem tartalmazott 
megcáfolhatatlan fölismeréseket, mégis sokban hozzájárultak a 
per kimeneteléhez.

Füst Milánt -  amint az itt közölt leveleiből kiderül, amelyek a 
Kosztolányi-hagyatékkal kerültek a Magyar Tudományos 
Akadémia Kézirattárába, és mindmáig publikálatlanok (Ms 
4622/228-233) -  elszomorította, lesújtotta az affér. Sorai igen 
beszédesek a polémia megítélése szempontjából, s -  akárcsak a 
többi itt olvasható levél -  fontos adalékokat nyújtanak a vita 
visszhangjának megítéléséhez.

FÜST MILÁN KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ 

Kedves jó Dezső!

Sokat gondolok Rád és igen nyugtalan vagyok miattad. Ma 
egész éjjel evvel az üggyel foglalkoztam. Olvastam ti. Móricz
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Zsigmond piszkos cikkét. A vér fejembe tolult tőle. Sajnálom, 
nagyon sajnálom, hogy a nevét valaha is leírtam. Eseteddel kap
csolatban mélyen átéreztem, milyen lehet például reformátornak 
lenni s egy megszervezett világ minden gazságával szemben állni, 
egy világrenddel küzdeni: most még jobban átéreztem mindezt, 
mint eddig. A lelkem mélyéig megrázott az undor. -  Hogy állód 
mindezt? -  Tedd meg, Öregem, tájékoztassál egy kicsit, mi min
den történt cikked nyomán, mi minden szemét zúdult fel? -  
Holósék is nagyon kéretnek erre, ők is izgatottak. S mire készül a 
Nyugat? Schöpflin is hangot ad-e vájjon talán? S Fenyő is sajnál-e 
Téged vájjon? Ha valamit én tehetnék, írd meg azonnal, -  min
denre kész vagyok. -  Ha teheted, azonnal írj. Azért írtam lev. 
lapon, mert rögtön írni akartam és nincs levélpapírom, se 
bélyegem. -  Magunkról: Erzsi elég jól van, hála Istennek, -  én vi
szont nagyon idegesen, deprimáltán. Hollósék jól. Sokat vagyunk 
persze együtt. -  Se tervem, se munkám s az eseted még mélyebben 
nyomott a víz alá, -  az, hogy lehetséges: ennyi munka után még így 
beszélhetnek az emberről. A tiszteletlenség megrázta megint egész 
életemet. Ölellek, csókollak sokszor. E. is. M i l á n o d .

1929. júl. 20.
(Lap szélén)
Ilonkának szíves üdvözletünk! Ő hogy fogadja? Az óvatos 

Mihály?

FÜST MILÁN KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ 

Kedves Öregem,

csak néhány szót. Olvastam Andersent, kitűnő, meggyőző. 
Különösen, hogy oly kevés bosszúállást tartalmazott, szelíd volt 
és türelmes, szinte személytelen. Annál jobban hatott három 
passzusa: 1.) a kamarásoké, akik az aranyakban részesedtek, -  2.) 
senki sem mert szólni, mert ha előbb azok voltak ostobák, akik nem 
látták a köpenyt, most azok lesznek ostobák, akik eddig látták,
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- 3 . )  nem lehetek gyáva, mert egyedül vagyok. Nem képzeled, 
mennyire izgulok itt az ügy miatt. -  Hát a Nyugati -  S nagy kri
tikusai? Csend? Nem képzeled, hogy Móricz szemtelen 
fölényessége a „sajnálom Kosztolányit” -  a „nem volt szép” -  a 
formáról mondott néhány bölcs szó -  s az elmaradhatatlan „ mi 
ketten Adyval” hogy felbőszített. No, nem baj. Az elégtétel Isten 
kezében van, mert megint kezdek bízni Benne -  mert nem bírom 
már el az életet bizakodás s ily remény nélkül. Móricz eddigi 
nyomorúságaiból, úgy látszik, azt a meggyőződést merítette, 
hogy még pimaszabbnak kell lennie. Emlékezzél szegény Pádiról 
mit írt? -  Nem tudom elfelejteni. -  Első cikked most már 
Andersennel együtt meggyőzőbben hat. Fáradtan, hanyagul volt 
az első megcsinálva. Tudom szándékosan, de ily nagy ügyben 
mégsem szabad így, -  ez a meggyőződésem. Muszáj kimerítőbb
nek lenni. írj végre néhány sort s referálj, ha nem vagy túl fáradt. 
Erzsivel ölelünk, csókolunk. Ilonkát melegen üdvözöljük. M i l á 
n o d . írj!

Augusztus elején otthon vagyunk.

Absender: Dr. Füst, Steindorf, am Ossischer-See, Villa 
Kamten

1929. július 2.3.

FÜST MILÁN KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ 

Kedves Dezsőm!

Ritkán vártam még levelet ilyen izgatottan. Megnyugtatott, 
amit írtál, mert: a támadások ereje hamar lelohad, a szenzáció 
elükével, -  s kiderül, hogy a legfőbb dolog mégis csak az, hogy 
hogy viselte az ember, nem gyötörte-e halálra magát rémlátomá
saival. -  S úgy látom, elég jól estél túl az izgalmakon. -  S ez a 
fontos. Az volt az érzésem leveled olvasásakor, hogy én többet

37



reszkettem volna: mert éppen egy világrendet zúdítottam magam 
ellen. S engem például Zsiga perfid nyilatkozata is sokkal jobban 
felpeckelt volna, mint Téged. Én például, amit itt Veled tett, nem 
fogom neki, amíg élek, elfelejteni, -  hát még, ha velem teszi s épp 
akkor, mikor minden ellenem fordul. -  A Nyugat viselkedésére 
rendkívül kíváncsi vagyok, -  azonnal értesíts, hogy ha ott 
megszólal valaki. (Ez az a perc, mikor Osvát szavára nagy szük
ség volna.) Lengyel cikkét nem volt kedvem elolvasni. Az első 
bekezdéseket olvastam csak el, aztán félretoltam, mert rosszul
esett minden szó, -  annyira ellentétben volt velem. Karinthy 
cikkén elcsodálkoztam, mert bár a világért nem sejtetné, hogy mi 
az ő álláspontja az Ady-kérdésben, -  bár kertelő, -  mégis 
megszólal legalább, nekidurálva, felgyürkőzve, nagy hangon 
semmitmondó ugyan, fenyegető dühvei óvatos kijelentéseket 
tesz, -  de legalább kinyitotta a száját. Megmondhatod neki, hogy 
én még ennyit sem vártam tőle. -  írj megint és hamar. De 
olvashatóbban . Ölelünk, csókolunk Erzsivel, Hollósnéval. 
Hollósné lemásolta leveled és elküldte Hollósnak Londonba, -  
remélem, az indiszkréciómért nem haragszol.

M i l á n o d
Steindorf, 1929. júl. 27.
Ilonkát öleljük.

Az Ady-pör természetesen nem csak a lapokban zajlott, ez 
volt a téma a kávéházakban, a baráti találkozókon is, s persze a 
magánlevelekben. Azok a fiatal írók és költők, akiknek a 
véleményére sem A Toll, sem a Pesti Napló nem volt kíváncsi, 
magánlevélben fejtették ki véleményüket. A Kosztolányi-leve- 
lezésben található és idevágó levelek közül Horváth Béla és 
Marconnay Tibor levelei a legérdekesebbek. Nem csak a pör vissz
hangja szempontjából, de azért is, mert Horváth és Marconnay igen 
jellegzetes alakjai voltak a harmincas és negyvenes évek magyar 
irodalmi életének, s ezek a korai levelek meglepően kifejlett for
mában mutatják azt, ami miatt később nevezetessé lettek.
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Horváth Bélát emlékiratában Végh György így írja le: „Pepita 
öltönyben volt, gomblyukában egy vörös szegfűvel, s az asztalon 
a keze ügyében hanyagul ott hevert egy girardi szalmakalap. 
Hevesen hadonászott előadása közben, de jófajta áramok indultak 
ki belőle felém, kissé teatrálisnak (...)  éreztem a fellépését...”

Igen, barátocskám -  fordul vissza felém - ,  ezeket a verseket 
nem használhatjuk! Egy ilyen lapban, mint a Szép Szó, melyet 
kiváló barátom és költőtársam és tanítványom, a drága Attila, a 
drága József Attila alapított...” {Mostoha éveim, A garabonciás 
diák, Eszter, 409.)

Marconnay Tibor alakját Németh László rögzítette a maga 
kíméletlen pontosságával az Ember és szerepben. Zolnai Béla 
szegedi professzor a Széphalom című lapot szerkesztette, így 
került Kosztolányival kapcsolatba. A többit a levelek elmondják. 
(Valamennyi a már idézett hagyatékban található. Jelzetük: Ms 
4622/339-342, Ms 4625/293-294.; Ms 4624/290-291.) A négy 
levél közül -  Horváth Béla második levelének kivételével -  hár
mat már publikáltunk a Kosztolányihoz írt leveleket közreadó 
sorozatunk 12. folytatásában (7 Nap, 1980. május 23. Melléklet, 
VI. évf. 20. sz. 24. o.), de érdemes újból közölnünk őket, mert 
hozzájárulnak ahhoz, hogy -  az előbbiek ismeretében -  jobban 
fölmérjük az irodalmi vita során kialakult frontok erőviszonyait.

HORVÁTH BÉLA KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ

Pest, 1929. július 13.

Kedves Kosztolányi Mester,

a legnagyobb elragadtatással olvastam mai cikkét Ady 
Endréről A 7b//ban. Éljen! éljen! Ez az, amit oly sokan éreztünk, 
de nem mertünk szólni. Egészen bizonyosan hiszem, hogy most
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végre végetér az a bosszantó babona, ez a nebánts virág (!) imá
dat. Igaz: Ady sohasem kapott irodalmi kritikát, csak hozsannát 
és dorongot. Végre itt a kritika is.

Kedves Kosztolányi Mester, most még jobban szeretem Önt. 
Önt, aki megírta a Pacsirtái, az Édes Annái, a Véres költőt s a 
legcsodálatosabb novellákkal ajándékozta meg irodalmunkat, aki 
csakugyan új költői nyelvet, új stílust, új hangot adott, aki a leghi- 
vatottabb volt arra, hogy szót emljen ebben az ügyben. Nem 
Adyról és nem Önről van itt szó, hanem a magyar irodalomról. 
Egészen bizonyos vagyok, hogy a fiatalok közül az igazán értéke
sek Önnek fognak igazat adni. Ösztönünktől távol volt az ő való
ja. Hozzám mindig közelebb állott Ön, Juhász Gyula, Tóth Árpád 
(láttam Önt Tóth Árpád temetésén. Emlékszik arra a fiatal 
egyetemi hallgatóra, aki az egyetemi ifjúság koszorúját hozta el? 
Az én voltam.)

Kedves Kosztolányi Mester, a jövő héten Párizsba utazom, 
mert meg kell tanuljak franciául. Ott maradok egy évig, van 
12000 frankom.

Elutazásom előtt szeretnék bemutatkozni Önnek: Nagyon 
kérem, értesítsen, mikor s hol lehetséges ez. Addig elküldöm 
„Szőlőhegy délben” című könyvemet. Nagyon nagy lesz az 
örömöm, ha elolvassa azt. (Ezek a versek a Nemzeti Újságban, a 
Napkeletben s a Széphalomban jelentek meg.)

Még egyszer sokszor üdvözlöm és nagyon kérem, hogy a 
nagy harci zajra és dárda-hajigálásra, melyet cikke felidéz, 
hasonló eréllyel és bátorsággal válaszoljon.

Sokszor üdvözli és nagy szeretettel köszönti legjobb híve

Horváth Béla 
Budapest, VI. Palotai út 26.
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HORVÁTH BÉLA KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ

1929. október, Páris

Drága, jó Kosztolányi Mester,

tisztelt barátom, Acsády, kivel néhány hetet együtt töltöttem 
itt, átadta nekem az Ön jó tanácsát, amit nagyon köszönök. 
Valóban, voltak napok, amikor úgy éreztem magam, mint egy 
párisi Marék, ki levágta a lábát, hogy -  könnyebb legyen.

S ma csak azért írok, nehogy azt méltóztassék gondolni, hogy 
ostobaságot csináltunk. Istenem! Mi történt? -  Ne mondj le sem
miről, -  szóltam magamban, s ezt addig mondogattam, míg én 
(egy ilyen finom úr... mondaná valaki) egyszer csak mindenről 
kénytelen voltam lemondani. Sőt, hogy egy kissé meg
nevettessem, megírom, hogy Acsádyval egy „szörnyű másnap” 
szépen kibontogattuk a megmaradt cigarettavégeket, miket a 
mosdóban össze-vissza dobáltunk, újra megcsavartuk s boldogan 
szívtuk a Prime-rose-nál.

Azóta minden rendben van s én rájöttem, hogy nyugodtan 
tűzhetek minden reggel fehér szekfűt a gomblyukamba, anélkül, 
hogy cigarettavégeket kellene kibontanom.

Most még megírom, hogy nagyon örülök, mert nem látom az 
Ön nevét a 7b//-ban, a kis hangosban. Félelmetesen hülyék ezek 
az emberek! Vakmerőségük megdöbbentő! Olyannyira, hogy nem 
bírván azt a vállveregető hangot, melyet a napi háromhasábos 
joumalisták íróművészekkel szemben használnak, kénytelen 
voltam a Fővezérükről, a Nagy Regényírókról (Bébi első  
szerelme, vagy a Vasbotos úr, Bárczay Bella a szeretőm, de 
házassággal végződik!) egy kis cikkecskét írni az egyik szegedi 
revübe. Ezt annál is inkább megtehettem, mert egyiküket sem 
ismerem, soha semmiféle nexusban nem valék velük, csupán a 
koronázási ünnepélyeket láttam, melyeken magukat író-kirá- 
lyókká kenték fel.
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Drága jó Dezső bácsi, nagyon el vagyok keseredve. 
Kezemben van a Le Point szeptemberi száma; 124 oldal, 
gyönyörű revü. Fiatal írók lapja -  s a többiek! Az emberek 
elolvassák! És otthon mért nem fogynak, mért nem tudnak 
fennmaradni, vagy megszületni az irodalmi nívón álló új 
folyóiratok? Néhány egyéni okon kívül elsősorban a napi
lapok és az újságírók miatt! Az újságírók miatt, akik 32 fil
lérért „vasárnapi mellékletet” újságírnak a Népnek, 
emésztésközi irodalmat, ráér egy félórára? -  és dilettáns 
verseket, ha a „novella” lábánál van még hely. A Nép tehát 
nem is gondol arra, hogy szüksége lenne egy tisztességes 
folyóiratra, hanem megelégszik a mellékletekkel. A könyv, az 
írás, itt oly szükséges cikk, mint a szappan, a fürdő. A napi
lapok pedig híreket adnak, igaz, hogy naponként háromszor, 
nem pedig tegnap esti híreket ma Vi 2-kor.

Valahol azt olvastam, hogy egy yankee azt mondta: Fel 
kellene robbantani az egész korrupt világot! Igaza volt. Én az 
összes napilapokat felrobbantanám. Aztán kiadnék egy hiva
talos lapot 4 oldalon petit kompressz-szedéssel, melyben meg 
lehetne írni, hogy Nagy János kocsis ittas állapotban hát- 
baszúrta Varga Istvánt. De felelőtlen locsogást (az úgyne
vezett „parancsoló közvéleményt”) és marhaságokat, melyek
től a szegény Nép már apatikusan tűr minden merényletet a 
jobbak felfogása ellen, egyszerűen agyonütnék. Mert ez a 
rendszer hamis hercegeket, botor királyokat, nagyratörő 
újságírókat teremt. Legtipikusabb példa erre A Toll, melyben 
ma már viszontbiztosítási kötelék szerint tömörültek és úgy 
lebzselnek a zsidó rabbiné lovaglásától kezdve a cserkészfiúk 
londoni szerepléséig, minden körül. Pfuj! „írók” !

Bocsásson meg, hogy ily sokat írtam, nem akartam, csak 
őszinte üdvözletemet szerettem volna küldeni s íme, hogy 
méregbe jöttem, mint egy kis Paprika Jancsi.

A Le Point októberi számát el fogom küldeni, mert 
szeretném ha látná, mily nagyszerű, hatalmas lap ez. De
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ezenkívül tartok rá, hogy nagy felolvasásomat (melyet a lap által 
rendezett matinén tartottam) elolvassa. Nagyszerű társaság ez, 
hallatlanul kedvesek voltak; amikor elhagytam a színházat, 
lefényképeztek a lapjuk részére, igaz, hogy nem tudom, engem-e, 
vagy ragyogó cilinderemet; mindenesetre, ha a képet meglátja, 
mélyen tisztelt Mester, gondoljon majd arra, hogy hazamentem 
az előadás után és -  cigarettavégeket bontogattam.

Karácsonykor itt fog megjelenni az új könyvem és már most 
kérem, engedje meg, hogy abban igaz tiszteletem jeléül a csatolt 
verset Önnek dedikáljam.

Sokszor üdvözli őszinte híve és tisztelője.
Horváth Béla

Paris, IV. e. Hotel de I' Avenir.
12 rue Simon le Franc

ZOLNAI BÉLA KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ

Paris, 1929. szeptember 3.

Kedves Barátom,

hosszú kerülővel jutott hozzám, de nagyon örültem soraidnak, 
amelyekből azt látom, hogy még nem olvastad a Széphalom leg
újabb számát, amely bizony polemizál egy kicsit Veled az új 
Ady-vitában. Remélem azért, hogy a kis megjegyzés elolvasása 
sem fog elidegeníteni a Széphalom\ő\, amelynek megindításához 
nagy erkölcsi lökést adtál... Ha szabad négyszemközt kitérni erre 
a tárgyra, nekem még ma is a / az érzésem, hogy cikkeddel csak 
föl akartad piszkálni a tétlen és álmodozó kritikát. Csak aztán vis
sza lehessen parancsolni a rossz szellemeket. Attól félek, hogy 
Kékyék Rád fognak hivatkozni ezentúl, mint tekintélyre. 
Egyébként készséggel fölajánlom a Széphalom összes tereit, ha 
megtisztelnél bennünket azzal, hogy újság vagy hetilap helyett
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nálunk válaszolj összegezőleg az elhangzottakra. Ha a 
Széphalommá\ polemizálsz, azt is leközölném, sőt nem is vála
szolnék rá, csak esetleg a köv. számban. Szomorú dolognak tar
tom, hogy Magyarországban csak annak a szónak van élete, ame
lyik napi igénnyel lép föl. Folyóiratokban kellene a szellemi élet
nek továbbhullámzani. De mindez csak jámbor sóhajtás részem
ről, nem is folytatom tovább. Ha óhajtod, továbbra is mindenkor 
készséggel rendelkezésedre állok.

Maradtam őszinte tisztelettel igaz híved
Zolnai Béla

MARCONNAY TIBOR KOSZTOLÁNYI DEZSŐHÖZ

1. Mészáros utca 18.
1929. 9. 13.

Igen tisztelt Uram!

Minthogy a nyár folyamán mindennemű újság és folyóirat
olvasásból kikapcsolódtam, csak most került kezembe a Tol! 
Ady-ankétjának anyaga, melyet figyelmesen elolvastam.

Nem csak helyeslésemet és elismerésemet, hanem köszöne- 
temet is szeretném kifejezni Önnek cikkéért, amely megerősített 
meggyőződésemben. Örömmel és hálával tölt el, hogy az Ön 
cikke olyan cikk megírására bírt, mely Ady kultúrtörténeti, sok 
tekintetben zavaró, a fejlődést visszavető, szerepének megvilá
gítása. Szempontjaim sok tekintetben újszerűén fognak hatni, - én 
legalább ilyesmi tanulmányt nem olvastam mostanában. Önt min
denesetre érdekelni fogja.

E munkámat a holnapi napon átadom Önnek, másik gépelt 
példányát pedig leadom a 7r;//nak, ahol azt hiszem, hamarosan nyil
vánosságra kerül, annak ellenére, hogy az ankét már le van zárva.

Kiváló tisztelettel híve
Marconnay Tibor
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A TERMÉSZETELLENESSÉG 
KARIKATÚRÁJA

Erős törekvés manapság színpadra vinni minden remekművet, 
legyen regény, novella, vagy akár szociográfia. Az élelmes mai 
színház Kosztolányi életművéből is azt emelte ki előbb, ami 
regényként már sikert aratott. így készült film majdnem minden 
regényéből, a televízió a novellákkal tett kísérletet. Ezek után 
került sor végre színműveire is.

Rossz lelkiismerettel néztem a Magyar Televízió Kosztolányi- 
műsora elé, hiszen itt, Szabadkán sokat adunk arra, hogy a hoz
zánk közel álló klasszikusokat közönségünk megismerje. 
Lehetséges, hogy értékes Kosztolányi-darabokat hanyagoltunk 
el? Ez a nyugtalanság nem új keletű. Mióta Patália címmel 
Kosztolányi hat színműve kötetben is megjelent, adósságunk 
nyilvánvaló lett. Némi mentséget csak az adott, hogy a költő ava- 
tottabb ismerői sem siettek az ovációval. Vajon miért? A televí
zió említett műsora után sem mernék erre határozott választ adni.

Illés Endre, aki Kosztolányi színházi vonatkozású írásainak 
szerkesztőjeként, a Színház című kötet előszavának írójaként 
megírta, hogy milyen különleges érzékenységgel és kíváncsiság
gal figyelte, élte, élvezte Kosztolányi a színpadok világát, most 
még emberközelibb emlékeinek fölidézésével beszélt e kapcsolat
ról. S természetesen ő is föltette a kérdést: noha regényeiben, 
novelláiban olyan fontos és nyilvánvaló a drámaiság szerepe, 
miért nem írt Kosztolányi igazi nagy színmüvet, csak néhány 
egyfelvonásost? Feleletül magát a költőt idézte, aki talán épp egy 
színházi est valamelyik szünetében, a másik sajtózsöllyébe 
átbeszélve mondta el Illés Endrének, hogy a drámák menetrend

45



szerű karamboljaival az ő játékra hajló, szeszélyes természete 
nem tudott megbékíllni.

A magyarázat meggyőző, hitelét érzi, aki ismeri Kosztolányit, 
de valószínűleg csak egy a lehetségesek közül. E föltevést a 
televízióban látott darabok csak megerősíthetik. LegfÖltűnőbb az 
volt, hogy mennyire kiélezettek a konfliktusok. A Kanári például 
a sznobság karikatúrája, a Csoda egy gondolati tételt jelenít meg: 
az ember, ha nyomorék is, csak az akar lenni, ami, csodára semmi 
esély. A Patália a színházi világ, ripacshiúság, a természetel- 
lenesség karikatúrája. A kiélezettségen mindenekelőtt azt értem, 
hogy a nevetséges helyzet vagy tulajdonság leegyszerűsített, 
kinagyított, groteszkké stilizált alakban jelenik itt meg, s nem egy 
gazdagabb emberség részeként. A stilizáció a bábszerűség felé 
merevíti az alakokat, ezért drámájuk nem történik, inkább az író 
rángatja őket.

Meglepett, hogy a Kanáriban csehovi lírát észlel Illés Endre. 
Igaz, finom, módosító árnyalatokkal fogalmazta ő ezt is, s 
bizonyára arra gondolt, hogy a francia nevelőnőt szerződtető 
pesti házaspár sznobságának kifeslésével párhuzamosan egy 
emberibb motívum is kifejlik: a cselédlány és a gyerek egymás 
iránti szeretetének gyermeki természetessége, s ennek elle
hetetlenülése. S jóllehet Édes Anna cselédpályájának is volt egy 
szakasza, amikor gazdái gyermekeivel boldogan élte tovább a 
maga hamar félbeszakadt gyermekkorát, de itt ez a mozzanat jut 
uralkodó szerephez, s a cseléd lázadásán átütő ragaszkodás és 
szomorúság bizony a melodráma felé billenti a nagyon komoly 
problémát.

Még a formailag is bábjátéknak készült Csodát éreztük 
leginkább korszerűnek. Részük lehet ebben a humoros hatású 
rímbravúroknak is, s a szomorú filozófia tételessége is jobban 
hatott a bábjáték közegében. A játék ellenpontozta a filozófiát.

Legkevésbé a Patália tetszett. A költő szellemessége ezt is 
megóvta a bukástól, de a csodagyerek és az öregedő primadonna 
rivalizálására összpontosító rendezés végül a bohózat felé vitte az
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amúgy is egysíkú darabot. Pedig a művésziét torzulásai, a si
keréhség, a hiúság régi problémája Kosztolányinak, s hogy e 
szenvedélyek a természetes emberséget fenyegetik, e polaritással 
el is mélyülhetett volna a konfliktus. A televízió rendezője azon
ban felszínesebb, harsányabb hatásokkal nyomta el a színmű jobb 
lehetőségeit.

Ami pedig a Zsivajgó természet folytatásaként írt állatszínház 
megjelenítését illeti, az bizony melléfogás volt. Hiába grimaszolt 
Timár Béla meg Dobos Ildikó, mint egy farkas vagy egy kígyó, 
nem hasonlítottak a megidézett állatokra, csak azt érték el, hogy 
grimaszaikkal a szikrázóan elmés szövegről elvonták a figyelmet. 
A hang önmagában több lett volna.

Hanem a Kanáriban Halász Judit, a Csodá bán Kézdy György, 
a Jászai Marival való interjúban pedig Kiss István olyan mélyre 
villantó, hiteles tónust, gesztust, arcrezdülést prezentáltak né
melykor, hogy értük érdemes volt megnézni a műsort.

És a Kosztolányi-darabok? Jobbak, mint ahogy e beszámoló 
alapján gondolni lehetne.
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EGY ZSARNOK DILETTÁNS

A Nero, a véres költőről beszélek, amelyet nemrég láthattunk 
a Magyar Televízióban. Az Édes Anna, a Pacsirta és az Arany- 
sárkány filmadaptációi után sokáig kellett várni, míg sor került rá. 
A késlekedés érthető: ez a mű Kosztolányi első regénye, a későb
biek szintjét nem éri el, s eszmei vonatkozásai is sokkal prob
lematikusabbak. A Kosztolányi-irodalomban tartja magát az a 
vélemény, hogy inkább áltörténeti regény, s történeti mozzanatai 
csak kulisszák. Maga Kosztolányi si azt mondta róla, hogy nem
igen ismerte a kort, amelyben játszódik. Nem is tartotta fontosnak 
a korhűséget. Gárdonyiról, illetve Flaubert Salammbójáról írva 
tételesen is megfogalmazta, hogy „a múlt csakolyan, mint ez a 
fakó, paraszti jelen, s ha író ez a valaki, okvetlenül arra vál
lalkozik, hogy a történelmet egy ingujjban, csupaszon, a maga 
bájos gyámoltalanságában mutassa be. Az igazi történelmi 
regényíró távolság-áthidaló, időromboló, határkő-eltüntető. A 
múltat jelenné teszi. Jó történelmi regényt írni tulajdonképpen 
annyit jelent, mint jó társadalmi regényt írni” (írók, festők, tudó
sok , Budapest, 1958.1. 125.)

Ha osztozunk Kosztolányi elképzeléseiben -  és osztozunk - , 
nyomban arra is válaszolnunk kell: ha a múlt ugyanolyan volt, 
amint amilyen a jelen, akkor miért kell történelmi regényt imi? 
Hogy kijátsszuk a jelen tilalmait, érzékenységét, vagy azért, hogy 
egy távoli kor áttételei révén messzebbről igazoljuk a jelenről 
alkotott ítéletet? Talán az egzotikum iránti kíváncsiság is beleját
szik az író választásába, vagy éppen emigrálni szeretne a maga 
korából? Kosztolányi inkább az előbbi okok miatt folyamodott 
Néróhoz: a két kor hasonlóságai miatt. Mikor regényét írta, 1921-ben,
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inćg nem konszolidálódott a Horthy-rendszer. S ez az örvénylés 
sok toll forgatót vetett fölszínre. A tehetségesek, a Nyugat nagyjai 
bénán és bélyegesen vészelték át ezt az időt. Kosztolányi 
megkísérelte a közreműködést, de hamarosan ráeszmélt téve
désére, hogy farkasok közé keveredett. A kornak nem olyan 
írnom és tiszta művészre volt szüksége, amilyennek ő magát hitte, 
hanem harsány és erőszakos szervezőkre, mint amilyen Szabó 
Dezső volt, sőt ez a kurzus még Szabó Dezső színvonal igényét 
sem tűrhette huzamosan. S ebben: az igazi tehetség elle
hetetlenülésében a kor zülléstendenciáinak lényegét vélte kife- 
jezhetönek Kosztolányi. S szándéka keresve sem találhatott volna 
jobb témát Nerónál, akit a tehetség nélküli művészi becsvágy 
zíillcszt zsarnokká, szörnyeteggé. S ezt a lezüllést, mivel a lélek 
mezőnyein játszódik le, tüzetes korrajz nélkül is lehetett ábrázol
ni. Kosztolányi nem is mélyül el a kor szociológiai, történelmi 
eseményeiben. Az egykori Rómából csak anny it idéz föl, amcny- 
nyi elég a történetiség illúziójához, s ahhoz, hogy a lélekrajznak 
tárgyias hátteret adhasson.

A Magy ar 'Televízió igen jól járt tehát ezzel a regénnyel kevés 
költséggel - műtermi fölvételek révén -  a szupcrfilmck illúzióját 
kelthette. A történet emberi drámája annyi lehetőséget kínált, 
hogy a látványos külső színterek hiányát a néző észre sem vette. 
A regény természetesen jóval gazdagabb anyagot kínált, de a 
választást is eléggé kijelölte. Lcndvai György, aki a regényt 
televízióra írta, Benedek Katalin dramaturg és Szőnyi G. Sándor 
rendező igen jó összjátékkal összpontosítottak a lezüllés 
csomópontjaira: a gyilkosságokra, amelyek Nérót a borzalmas 
vég felé viszik. Teljes összhangban Kosztolányi művével, ők is az 
ártatlanság szintjéről indítják Nérójukat, s a művészi becsvágy 
sérelmeivel motiválják leromlásának fordulatait. Szűkösebben 
tehát, mint egy társadalmi-történelmi regény, de igen zárt és 
logikus akciós folyamatában. Sok színes és érdekes részletet mel
lőznek, de a csomópontokon huzamosan időzve nagy ítják ki a 
rejtve lezajló belső eseményekről árulkodó rezdüléseket. Régen
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láttunk magyar tévéjátékot, melynek szereplői ilyen érzékenyen 
és pontosan, finoman és árnyalatosan azonosultak volna a 
szöveggel.

Pedig széles skálát kellett átfogniuk. A Nérót alakító Harsányi 
(iábornak az ártatlan ifjútól a tébolyult vadállatig, a becsvágyát 
álszcméremmel kendőző avatott és ravasz kontártól a társtalan- 
ságtól szenvedő képzelgőn át a gátlástalan ripacsig annyi 
egymásba át-átcsapó árnyalatot kellett kifejeznie, hogy aki a film 
elején látta, alig hihette, hogy a végén olyan szörnyeteg lesz, ami
lyenné lennie kellett. Talán azért nem, mert ártatlanságában nem 
tudta éreztetni az alkat monstrumjellegét. Gáti József Seneeá- 
jának jellemében a taktika, a félelem, a hazárdságba csapó belső 
feszültség és a nagyság olyan mesterien elegyült, hogy alak- 
értelmezéséből a Kosztolányi-irodalom is tanulhatott. Hogy a 
legszebb jelenetben már nem játszott, csak előadott, azért 
Kosztolányit is meg lehetne róni. Agrippinát hatalmasabbnak. 
Poppaeát démonibbnak ábrázolja a szerző, de Máthé Erzsi és 
Sunyovszky Szilvia is értették szerepüket, s az utóbbi az ártat
lansággal álcázott ravaszság manővereiben elbűvölő színeket is 
villogtatott.

De túl az egyes figurákon: a művészi becsvágytól meg- 
részegült Nérónak, aki azért éber is és császár is. mindenki olyan 
találékonyan, olyan leplezetten tud itt hízelegni, hogy ámulni kell 
a ripacsérzékenység és a vele való bánásmód ekkora kultúrája lát
tán. S megértjük Thomas Mamit, aki e regényről szólva művé
szeiről való kaján és büszke tudást és iróniát dicsért. Aligha két
séges, hogy ettől a kaján és bensőséges tudástól lett a regény 
lélektani rétege olyan elevenen viliódzó, s szinte pikánsan közeli 
a történet.

Sokszor nevetni kell ezen az esendő, a maga ürességétől 
vergődő Nérón, s ezért a hideglelős félelem sem tud olyan meg
győző lenni, mint a regény és vele egybehangzóan a tévéjáték is 
elhitetni szeretné. Ahogy a kifejléshez közelít a mii, kétség támad 
bennünk vajon csakugyan ide juttathat valakit a művészi becs
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vágy? Ha császár is, mondja Kosztolányi. De akit mindenki be
csaphat, nem csak Seneca, hanem a zugköltők is, mi tarthatja 
hatalmon? A születés szentsége, a légiók vagy egy csoport, ame
lyik nevében uralkodik? Kérdéseink túlmutatnak a gyilkossá zül
lés folyamatának lélektani keretein, s talán hiányérzetünket is 
fölfedik. Emberek pusztulnak itt el: testvér, anya, feleség, tanító,
-  senki sem oktalanul, de nehéz elhinni, hogy egy sült dilettáns 
művészi becsvágyának sérelme lenne a világtörténelmi esemé
nyek mozgatója. Talán ha Nero valóban tehetséges is lenne? Vagy 
ha a közeg feszültségeiben lennének jelen az egymást megsem
misítő szándékok, akkor gyufaszál is elindíthatna egy láncreak
ciót. Csakhogy akkor már nem Nero lenne a regény központi alakja.

Töprenghetnénk még, de az már ennyiből is kitűnhet: nem 
érezzük ebben a regényben és a hozzá hű tévéjátékban sem a 
tényleges drámák, a nagy történelmi regények sorsokat példázó 
érvényességét. Van benne valami a jellemtanulmányok, a 
tipológiák laboratóriumi szabályszerűségéből. Mintha nem az 
élet, a valóság sűrítménye volna, hanem egy képlet kapott volna 
életszerű motivációt. A lényegre szorítkozó tévédráma még 
szikárabban tüntette ki ezt a gyöngeséget, de a művésziét 
fonákjáról fölhalmozott szomorú és kaján tudást lüktető, sodró 
játékban avatta emlékezetessé.
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EGY TRAGIKUS SORSÚ MŰVÉSZ 
TÖRTÉNETE

Kosztolányi Dezsőnek -  felesége emlékezete szerint -  két- 
három kötetnyi prózája kallódott el a Nyugatnál. így a Mostoha 
egyetlen, eddig kiadatlan, terjedelmesebb kézirata.

Sokáig úgy tudta az irodalmi közvélemény, hogy elsőnek 
Kosztolányiné adott hírt a készülő regényről férjéről szóló 
könyvének (Kosztolányi Dezső. Budapest, 1938) Csiiggedés -  
betegség című fejezetében:

„Már jónéhány esztendeje egy regény tervével foglalkozik. 
Unokaöccsének, Csáth Gézának tragikus élete és halála volna a 
regény tárgya. Csáth Géza végakaratában ő rá hagyta a naplóját 
és arra kérte, írja meg pusztulásának történetét. Dide ennek a 
pusztulásnak a magját Csáth Géza korai árvaságában s apjának 
második házasságában látja. De nemcsak a gyermek tragédiáját 
látja, hanem talán még inkább a mostoha anya áldatlan helyzetét.

Újra, meg újra belekezd az írásba, de nem megy a munka. 
Kedvetlen. Az Édes Anna óta nem írt regényt.

-  Lehetetlen feladat manapság középosztályú környezetben 
játszódó regényt vagy drámát írni -  mondja. -  A középosztály 
elszegényedett, nincsenek korlátjai, hitetlen. Szegény, hitetlen, 
erkölcsnélküli korban pedig nincs dráma, mert semmi sem 
végzetes, csupán a pénztelenség, az állástalanság. Az orvosnak, 
ügyvédnek, tanárnak ma az a legfőbb gondja, hogy cipőt 
szerezzen gyermekének, a fiatalságnak, hogy álláshoz jusson. Kit 
érdekel ma más kérdés?

Sok gyorsírási jegyzetet csinál, sok ívpapírt telein de nem érez 
lendítő erőt. Időnként bele-belekezd, de megint abbahagyja. A 
Mostoha nem készül el." ( 39.)
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Az Élet és Irodalom 1961 november 4-i számában azonban 
Péter László beszámolt arról, hogy előkerült a Genius 
Könyvkiadónak egy prospektusa, amely Új utakon címmel több 
előkészületben levő könyvet hirdet, s ennek egyik lapján rész
letesen ismerteti Kosztolányi készülő regényét is. Mivel a 
csongor Győző szegedi gyűjtő birtokában levő prospektus forrása 
minden bizonnyal maga az író lehetett, hiteles irodalomtörténeti 
dokumentumnak tekinthetjük a regény tartalmát illetőleg:

„Kosztolányi Dezsőnek ez a legújabb regénye, mint az 
eddigiek is, az emberi lélek mélységeinek éles és szuggesztív 
megrajzolásával, a stílus tisztaságával és döbbenetes ábrázoló 
erejével emelkedik ki nemcsak a magyar, de az egész civilizált 
földkerekség könyvterméséből is. A Mostoha azonban még any- 
nyiban is jellegzetesebb munkája Kosztolányinak a régebbi 
nagyszerű regényeknél, mert a lélek ismeretlen, rejtett rétegei 
körül felmerülő kérdéseket itt nemcsak mellesleg vizsgálja, 
hanem müvének középpontjába teszi. A regény tartalma: egy 
budapesti orvos feleségül vesz egy rendkívül intelligens, művelt, 
világosan látó leányt, ki ezáltal mostohaanyjává válik három 
testvérnek. Bármilyen jóravaló emberek a szülők s bármilyen 
értelmesen ítélik meg a szomorú helyzetbe került gyermekek 
helyzetét, mégsem tehetnek semmit az ellen, hogy az asszony 
valóban mostohává váljék. Hiába tudnak, hiába értenek -  az élet 
és a természet könyörtelensége erősebb az ő intelligenciájuknál. 
És hiába mozgósítják a pszichoanalízist, hiába akarják magukat 
modem, elfogulatlan emberekké nevelni -  mindez végül csak 
arra jó, hogy az asszony valósággal a halálba gyötörje a 
gyerekeket.

Keserű történet ez -  illetve keserű volna, ha maga az a fen- 
söséges és ragyogó művészet, mely Kosztolányi összes munkáit 
jellemzi, nem emelné fel a fájdalmas históriát a derűsen és hig
gadtan bölcselkedő klasszikus filozófusok gondolatainak meg
nyugtató szférájába. Kevés olyan tökéletesen megírt s nobilis 
eszközéiben is izgalmasan érdekes regény látott napvilágot az 
utóbbi évtizedek folyamán, mint a Mostoha."
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Ma már pontosan tudjuk, mikor kezdett Kosztolányi hozzá a 
munkához, mert 1930. április 24-én kelt, nemrég előkerült leve
lében azt írja Brenner Dezsőnek, Csáth Géza öccsének, hogy 
elérkezett a pillanat, amikor eleget tehet unokatestvére végren
deletének: megírja életét egy regényben. Ugyanakkor arról 
értesíti, hogy a terv már készen áll, sok jegyzetet összeírt, s most 
lát hozzá az anyag megformálásához, s ehhez kéri támogatását, 
mindenekelőtt bátyja följegyzéseit és azokat az írásait, amelyek
ben morfinizmusáról beszél, de hálás volna, ha közölné vele saját 
észrevételeit is.

Úgy látszik azonban, hogy meglehetősen lassan haladt a 
regény írásával, mert mindössze egy-két fejezetet és jelenetet si
került kidolgoznia, a többi csak nyers vázlat maradt, pedig -  nem 
fér hozzá kétség - hosszú időn át, több mint egy évtizedekig 
érlelődött benne a mondanivaló. így aztán, noha nagy lendülettel 
fogott hozzá a munkához, betegsége és hat évvel később 
bekövetkezett halála megakadályozta abban, hogy valaha is 
elkészüljön vele.

Kortörténet lett volna a Mostoha, amelynek első része 1918-tól 
1920-ig, második 1920-tól 1923-ig. a harmadik pedig 1925-től 
1926-ig. egy másik föl jegyzés szerint pedig mind a három rész egy 
évben, a négy évszak alatt, ősztől nyár végéig játszódott volna le.

..Férjemet idősebb korában nagy on érdekelte a pszichológia”, 
emlékezik vissza Kosztolányi Dezsőné. „Szilárd meggyőződése 
volt, hogy valami oka van annak, hogy valaki rosszat tesz. 
Szerinte nem a mostoha tette tönkre a gyerekeket, mert minden, 
amit tett, csupán védekezés volt a mindennapi megalázás ellen; 
az ellen, hogy folyton az édesanyjukkal mérték össze, hogy 
elhúzódtak tőle. amikor megcsókolta őket. Olyan volt. mint egy 
áldozati bárány, mert a gyerekek önzése ugyancsak megke
serítette minden percét. Be sokszor mondogatta férjem az 
emberek csak saját szempontjaikat tartják szem előtt, saját szem
szögükből nézik az igazságot, pedig ahány ember, annyiféle. 
Ezért igyekezett minél hívebben visszatükrözni nemcsak a gyer
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mekek lelki világát, hanem a mostoháét is, annak a Tavaszi 
Ilonának a lelki világát, aki -  miután nem sikerült magához édes
getnie a gyermekeket -  a lakást szépítgette; aki -  miután nem 
tudott velük beszélni és fájdalmát semmi nyelven nem tudta kife
jezni -  angolul és franciául tanult, mert ha nincs mondanivalónk, 
akkor idegen nyelven beszélünk; aki -  miután Józsika (egyes 
fejezetekben Bandika) öngyilkos lett -  tüzes cipőben táncolt...”

Az azonos tárgyú regény- és színműtöredék olvasásakor 
zavarólag hathat, hogy a szerző nem nevezte mindig egyformán 
alakjait, de a figyelmes olvasó észreveheti, hogy az egyes 
fejezetekben és jelenetekben szereplő Miklós, Bandi (Andor) és 
Géza voltaképpen Laci, Jolán vagy Ilonka, Bandika a kilencéves 
Józsika, az orvos pedig nem más, mint Lévay.

Nem látjuk világosan, milyen kapcsolatban áll a regény élére 
illesztett életrajzvázlat magával a regénnyel, csak föltételezzük, 
hogy a mostoha cselekményének sokoldalú kapcsolata a költő 
személyes emlékeivel lehetett az ok, ami miatt Kosztolányi saját 
életének áttekintését, súlypontjainak rögzítését szükségesnek érezte.

A többnyire gyorsírásban fennamaradt és Kosztolányi 
Dezsőné tulajdonában levő töredéket Schelken Pálma fejtette 
meg hosszan tartó gondos munkával.

A Schelken Pálma megfejtette gyorsírásos anyagban megle
hetősen szeszélyes sorrendben következnek egymás után a regény 
és színmű vázlatai és egyes kidolgozott fejezetei, valószínűleg 
úgy, ahogy az író időnként elővette, majd újra félretette e művét.
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ÚJABB NAGYKÖVETÜNK

Folyóiratunk huszonhat éves történetében először fordul elő, 
hogy harmadszor adózunk tematikus számmal egy író emlékének. 
Miért ez a túlbuzgóság? -  kérdezheti joggal az olvasó, akit a kri
tika, az irodalomtudomány nem avatott be egy olyan -  torzó 
mivoltában is egyre inkább a teljesség illúzióját keltő -  életmű 
rejtelmeibe, mint amilyen Csáth Gézáé. Különösen akkor, ha sejt
heti, hogy nincs szándékunkban egyetemes érvényű igazságok 
titkait fölfedni, legföljebb újabb adalékokkal, újabb szempontokkal 
elősegíteni az egyre gyarapodó opus lényegének megközelítését.

Vállalkozásunknak ez tehát az elsődleges célja. Mint ahogyan 
húsz évvel ezelőtt a figyelem fölkeltése volt a kezdeményezés 
zsenialitására, a nem sejtett emberi hajlamok iránti fogékonyság
ra, tíz évvel később, a századik évfordulón pedig -  a tisztelettel
jes főhajtás mellett -  a művészetszemlélet, a műértelmezés, a 
tragikus életút új adatokkal való dokumentálására törekedtünk. 
Beigazolódott, amit két évtizeddel ezelőtt mondtunk: Csáth 
munkásságának ismeretlen tájait mi fedeztük föl, életműve egé
szének tudatosításából többet vállalhattunk, mint bármely 
klasszikusunk utóéletének szolgálatából. Tettük ezt akkor, amikor 
az egyetemes magyar irodalom fórumain is csak kevesen tartották 
számon, s nehezen hozzáférhető munkái legföljebb a vájt fülűek 
olvasmányai voltak. Bár meg voltunk győződve Kosztolányi 
igazáról, hogy „Nyugodtabb korban biztosan visszatérnek még 
reá az irodalom történészei”, remélni sem mertük, hogy ez a kor 
hamarosan eljön, s hogy ennek a folyamatnak a beéréséhez a 
filológiai hiányok pótlásával némiképpen mi is hozzájárulunk. 
Még kevésbé azt, hogy születésének 110. évfordulójáig a ma
gyarországi középiskolák tantervébe is bekerül.
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Nem akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy -  akárcsak részben
-  magunknak igyekszünk tulajdonítani a napjainkban tapasztal
ható Csáth-kultusz kialakulását, hiszen az minden bizonnyal több 
mindennek, egyebek között például az életműsorozat megindí
tásának, a művek hozzáférhetőségének köszönhető, de abban 
bizonyosak vagyunk, hogy ennek a kultusznak az igazi tartal
mairól ezúttal is fontos adatokkal szolgálunk. E számunknak 
éppen ebben látjuk legfőbb értékét: a mindeddig lappangó 
munkák között egy sincs, amelyet ismerne a nagyközönség; 
legföljebb a szakmabeliek tudhatják, hogy a Jolán című töredék 
a budapesti Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából került - 
huzamos veszteglés után -  elő, hogy összeállításunk sajátos szín
foltjává váljon. A többi munka is itt jelenik meg első ízben, mint 
ahogyan a tanulmányokat és ismertetőket is fölkérésünkre írták 
szerzőik. S ami külön öröm: ez utóbbiak nagy többsége fiatal, 
ami viszont azt bizonyítja, hogy Csáth Géza egyre gazdagodó 
oeuvre* je kiállta az idő próbáját, csaknem egy évszázaddal létre
jötte után is van mondanivalója számunkra, s ha ez nem is a hal
hatatlanság jele, de annak igen, hogy nem a könnyen romlandó élet
művek egyike. Csakugyan nem nyomatékosiguk állításunkat
tömören - , még ha fölfedezhető is benne -  mindenekelőtt a 
naplókban -  az író arány érzékének irreális volta, a folyton kilendülő, 
ég és föld, emberiség és egyed, világtörténelem és világnagyságok 
arányaiban csapongó képzelete, amelyik otthonosan mozgott nem 
csak a társadalom-, de a természettudomány egyes ágaiban is.

Kitetszik ez abból az anyagból is, amelyet a következő 
oldalakon talál az olvasó, s amelyben sok olyasmi van, amiről hírt 
adni kötelesség, amit tanulmányozni, nagyon is érdemes, s amit a 
kritika még nem dolgozott föl. Távol áll tőlünk, hogy azt higgyük: 
korunk szellemi csillagává fogják avatni Csáthot, de azt igenis 
hisszük, hogy új problémák megfejtésére mozgósítják a kutatókat 
és hozzájárulnak majd emlékének ápolásához. S a helyi vonatkozá
sok, a sorsverte író ügyeire és műveire vonatkozó utalások, az éle
trajzi adalékok miatt nem csupán mifelénk, hanem mindenütt, ahol 
szeretik és értékelik a szikrázó gondolatokat.

Minket meg arra késztetnek, hogy rá is vonatkoztassuk azt, 
amit a kilencvenéves unokabátyjának szentelt 1975. február már
cius! számunk bevezetőjében írtunk: „Ő a mi nem hivatalos 
nagykövetünk immár nem csak a magyar nyelterületen.v
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KÉTSÉGES FÖLTÁMADÁS VAGY 
KATARTIKUS ÉLMÉNY?

A kritikusok véleménye egy fiatal drámaíró első 
próbálkozásáról csak a legritkább esetben egyezik meg. 
Rendszerint megoszlik róla, olyannyira, hogy a közönségnek 
még az a része sem igen tudja eldönteni, melyiküknek van igaza, 
amely látta. Hát még az, amelyik, nem.

Nem volt kivétel ez alól a Csáth Géza A Janika című két- 
felvonásosa sem, amelyet 1911 május 24-én mutatott be a 
budapesti Magyar Színház. A premiert nagy érdeklődés előzte 
meg, mert a huszonhárom éves szerzőt akkor már a legtehetsége
sebb fiatal novellaírók között emlegették. Jól bizonyítja ezt. hogy 
a fővárosi lapok több mint harmincszor harangozták be, az 
előadásról pedig negyven beszámolót közöltek jeles és kevésbé 
neves kritikusok tollából. Nagyobbik részük elismerően szólt 
Csáth munkájáról, de szép számban akadtak olyanok is. akiknek 
a Hamvazószerda című bábjátékkal egyidejűleg előadott darab 
nem nyerte meg a tetszését.

Hevesi Sándor, a kor egyik legismertebb rendezője, színigaz
gatója, sikeres színműírója így' vélekedett róla: „Csáth Géza a szín
padról is annak mutatkozik be, akinek már novelláiból ismerjük: 
művésznek, tudatosnak, merésznek. Az orvos fölényes tekin
tetével lát keresztül alakjain. A veséjükig lát, a szánalmas és 
közönséges lelkűkig... Mind a két darab erős és lélekbe markoló. 
És Csáth Géza mindenesetre a legerősebbek közül való, akik ma 
nálunk drámát írnak.,, Technikai biztonságot, finom és ügyes 
pszichológiáját emeli ki Jákó János és Gajáry István is mondván, 
hogy „otthonosan,, mozog a színpadon és szinte bravúros tech
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nikai készséggel csinálja meg müveit,,. Sándor Sándor arról 
tudósít, hogy „különösen az irodalomban járatos közönség 
méltányolta melegen a gyönyörűen megírt színpadi munkákat, 
melyek Csáth Géza tehetségét új világításban demonstrálják 
előnyösen,,. Fodor Gyula azt hangsúlyozta, hogy „gyönyörű 
tudatosság ömlik el az egész darabon. Nem csak az alakjai pszi
chológiáját ismeri fel, hanem a közönségét is... mondanivalóját a 
drámában csakúgy ki tudja fejezni, mint a novellákban... szín
darabot is tud írni.” Bálint Lajos dramaturg is megbecsülést 
érdemlő értékes kísérleteknek tartja e műveket, amelyeknek min
den szavát komolyan kell venni. Bányai Elemérnek, aki igen 
keményen bírálta a budapesti színházak műsorát, imponált Csáth 
bemutatkozása: „Eddig irodalmi kísérleteihez képest szokatlanul 
ügyes, biztos, sőt meglepően határozott a fellépése. Mesterségbeli 
naivságnak, technikai kapkodásnak alig van nyoma a darab
jában... nem csak színpadi ügyességét, hanem némely momen
tumokban virtuozitást is produkált Csáth tehetsége.” Emest Goth, 
a Pester Lloyd Morgc'blatt munkatársa az első felvonuláshoz 
érzett erős vonzalmat, Vitéz Miklós viszont azt fejtegette a 
Népszóvábán, hogy a második rész „a legkomolyabb és lélektani
lag a legtisztább precizitással megoldott.” Lengyel Géza nagyon 
jó miliőrajznak véli. Nem így a Budapesti Hírlap újságírója, aki 
szerint nem csak hosszadalmas, hanem céltalan is. A jó szemű és 
jó tollú Relle Pál, a baloldali polgári színkritika képviselője sem 
furakodott az elismerő szavakkal: „Csáth Géza első szereplésé
vel nem csak mint routinier, henem mint egy született virtuóz 
mutatkozott be, aki a közönség érzelmein és hangulatain, mint 
valami megszokott instrumentumon, a legbonyolultabb és vál
tozatosabb melódiákat tudja eljátszani... A közönség, mely telje
sen megtöltötte a színpadi szerző darabjait és meleg estévé avat
ta a mai bemutatót.” Szabolcsi Lajos az Aurórábzn arra mutatott 
rá, hogy „Kegyetlenül diagnosztizál, de a betegségek egész 
beláthatatlan és eddig leírtán tömege látszik meg hirtelen keze 
nyomán.”
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És hogyan vélekedett Ignotus, a Nyugat nagy tekintélyű fő- 
szerkesztője? „Csáth Géza felvonult a színpadra s ott is fog 
maradni -  írja folyóiratában. -  Nem kell elmondania, mert történ
teim tud. Nem kell elbeszélnie, mert beszéltetni tud... első darab
ja -  elbizakodott, de biztos beosztású, felsőségesen kemény 
dolog. Emberismerő ez fiatal Csáth, aki életet tud formálni. 
Drámaíró.” Az akkor már hatvanéves Alexander Bemát, a finom 
ízlésű esztéta, a Színiakadémia dramaturgiai tanszékének vezető
je ugyanilyen határozott véleményében: szerzőnk „bámulatosan 
ki tudja fejezni, a színpadon megvalósítani, amit átgondolt. Ennyi 
technikai készségre egy első kísérletben egyáltalán nem emlék
szem. Szinte ijesztő ez a készség.”

Komlós Aladár azonban már tartózkodóbb. Elismeri ugyan, 
hogy mindkét darabban sok finomság és jellemzetesség van, de 
„hiába mikor már az alaprajzban súlyos drámai vétségek” 
fedezhetők föl. A Neues Politisches Volksblatt névtelen kritikusa 
még ennél is szigorúbb: „A színpadi technikához Csáthnak kevés 
érzéke van: nem tudja felmérni a színpad és a nézőtér közötti 
távolságot és az effektusok biztosításához olyan eszközöket 
használ, amelyek a színpadon éppenséggel ellentétes hatást, visz- 
szatetszést keltenek. Eredetinek akar tűnni és unalmas vagy értel
metlen lesz, realizmus helyett kocsis durvaságot vagy utálatot 
kiváltó abszurdumot nyújt. Nem sokat ígérő kezdet!” Nem kevés
bé kíméletes Munkácsy Sándor a Kúltúrábán: „Nincsen megszi
lárdított váz, úgynevezett armatúra egyik műben sem, amely ko
csonyává lapulás veszedelme nélkül viselhetné magán a reá agga
tott tömérdek cikomyás sallangot. Csupa díszes ciráda mind a 
kettő s hiányzanak belőlük a tartóművek, amelyekre pompázó 
tartalmukkal nehezedhetnének: kopárságokon épülnek. Mert a 
rendezütlenül áramló impressziók hangra zörgetése még nem kelt 
bennünk reflexiókat, még nem ragad sínéin magával és még nem 
domborítja ki megcsendülésével belsőnkben, hogy abban a dialó
gusban művészetet lássunk. Legkevésbé pedig drámai művé
szetet.” Peterdi Sándor sem tartotta szerencsésnek Csáth bemu
tatkozását. Mind a két darabjában látni -  állapították meg - ,  hogy 
„a modem irodalmi eszmék és irányok szószólója akar lenni, de 
a megszólalás módját -  nem jól választotta meg”
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Idézhetnénk még a korabeli lapok egymásnak ellentmondó 
értékeléseiből, de úgy gondoljuk, hogy ennyiből is látható, meny
nyire megoszlott a vélemény A Janikáról. S ez a nézetkülönbség
-  úgy látszik máig is megmaradt. Legjobb példa erre az a vissz
hang, amelyet hangjátékváltozata keltett. Solténszky Tibor átdol
gozását múlt hétfőn, december 3-án immár harmadszor hallhat
tuk az idén Mrsán János rendezésében, ezúttal is a Kossuth 
rádióban, akárcsak január 28-án, egy nappal később pedig a 3. 
műsorban, olyan ismert művészek tolmácsolásában, mint ami
lyen Szakácsi Sándor, Csomós Mari, Tordy Géza, Törőcsik Mari, 
Molnár Piroska, Jani Ildikó, Balász Péter, Trokán Péter, Dózsa 
László és Zsurzs Kati.

A mondottak alapján az olvasó már sejheti, hogy ezúttal is az 
történt, ami csaknem háromnegyed évszázaddal ezelőtt: a kri
tikák egy része elismerő, másik része pedig elutasító volt. Ennek 
bizonyítására -  úgy hisszük -  elegendő csupán két írásból 
idézünk. A Népszava február elsejei számában „nagyszerű, katar- 
tikus élményként" méltatja a tragédia rádiós bemutatását: 
„Furcsa, lélegzetei Iái ító dráma, a sablonos háromszögtörténetek 
pikántériája nélkül... Csáth Géza kegyetlen őszinteséggel ábrá
zolja a letünőben, süllyedőben levő úri középosztályt, nincs 
elnéző megbocsátás, az író büntet, és szereplői viselik súlyos sor
sukat. Kivételes színházi élményt kaptunk a Világszínház 
jóvoltából.'’ Ezzel szemben Balog János érdeklődését nem tudta 
lekötni a történet, s ennek okát meg is magyarázta az Új Tükör 
február 12-i számában: ..A színpad bizony bizony sokkal kénye
sebb közeg az elbeszélés lapjainál, amelynek világát az olvasó 
meglehetős szabadsággal népesíti be. Ezért is van. hogy a drá
maírót -  a rendkívül szerencsés örök életűek kivételével -  megle
hetősen nehéz haló poraiból löltámasztani. Tartok tőle, szegény 
Csáth Gézát is csak pillanatokra sikerült."

Kinek van hát igaza: kétséges feltámadást jelent-e A .Janika 
rádióváltozata, vagy pedig katartikus elméin t?

Csakugyan nem érdektelen probléma az írásunk címében is 
megfogalmazott kérdés, megválaszolására azonban ezúttal nem
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vállalkozunk. Nem azért, mintha úgy gondolnánk: mindennél 
beszédesebben tanúskodik a A Janika rádióváltozatának minő
ségéről az, hogy a Magyar Rádió az idén immár harmadszor su
gározta, hanem azért, mert nem az értékelés szándékával 
foglalkozunk vele. Ismétlése jó alkalom arra, hogy közzétegyük 
azt a mindeddig ismeretlen levelet, amelyet a színmű első vál
tozatáról Vészi Margit írt Csáthnak, s amelynek észrevételeit a 
kezdő színpadi szerző igencsak megszívlelte.

Miért is ne tette volna, amikor Vészi Margit szűkebb barátai 
köréhez tartozott, kölcsönösen nagyra értékelték egymás tehet
ségét, s megbíztak egymás ítéleteiben. Csáth húszéves korában, 
1907-ben került unokabátyja, Kosztolányi Dezső révén a 
Budapesti Naplóhoz* amelynek főszerkesztője Vészi Margit édes
apja, Vészi József volt. Dunavarsányi otthonát kora nyártól késő 
őszig hétvégeken -  kettőjükön kívül gyakran fölkereste Ady, 
Molnár Ferenc, Biró Lajos is. Vészi Margit ekkor már Molnár 
Ferenc felesége volt, de azért szívesen tartózkodott a többiek tár
saságában, jóllehet Ady nem szívlelte a férjét. Vészi Margit fes
tőnek készült ugyan, de írogatott is, riportokat, színházi beszá
molókat, sőt később Ono Fürth az ő alapötletéből írta A nagy 
ember magénélete című három fel vonásos vígjátékot, amelyet a 
bécsi Deutsches Volkstheater mulatott be 1931-ben.

Csáth sokat adott kifinomult ízlésére, színpadismeretére; ezért 
is kérte meg, hogy olvassa cl próbálkozását, s mondjon őszinte 
véleményt róla. Az ekkor huszonöt éves Vészi Margit eleget tett 
a kérésének, s terjedelmes levélben elemezte A Janikái. Levele 
értékes irodalomtörténeti dokumentum, mert belőle rekonstruál
hatjuk, milyen is lehetett a darab első változata, amely -  
sajnálatos módon nem maradt fönn. Ugyanakkor tudomást 
szerezhetünk belőle Csáth mindmáig legismertebb drámájának 
előzményéről, amelyről eddig jóformán semmit sem tudtunk.

..Kedves Csáth, éppen most van egy napja, hogy a darabot 
elolvastam, és csak most merek íráshoz látni; talán soha még 
ennyire nem éreztem az írott és általában a mondott vélemény 
súlyát és felelőséggel teljes voltát, mint ebben az esetben. Ha
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hallgattam volna magamra, tegnap éjjel írtam volna azonnal. De 
eltiltottam magamat ettől, -  nem is tudtam aludni ezért aztán, 
annyira kikívánkozott a mondanivaló belőlem. Úgy éreztem, 
hogy nem szabad teljesen az első impresszió hatása alatt írnom, 
és aludnom kell egyet és aztán újra megfontolnom minden szót. 
A mai napom hát teljesen a darab jegyében telt el, és most 
legalább azzal a megnyugvással kezdhetek a véleménynyil
vánításához, hogy a legtel jesebb jóhiszeműséggel és alapossággal 
teszem. Ennek konstatálására szükségem van pedig magammal 
szemben. Szinte félelmesen hat rám az a gondolat, hogy tán lesz 
némi súlya a szavamnak. Majdnem azt szeretném, ha nem lenne. 
Hiszen ha egy blúzszövet kiválasztásáról van szó. még akkor is 
átérzem a szerepein fontosságát, hát még most. Félek, és 
szeretném, ha mindent, amit mondani fogok, a legerősebb kritika 
alá venné, hogy ezzel is levegyen valamit abból a nyomasztó 
felelősségérzetből, amellyel valósággal küzdenem kell írás 
közben. Röviden összefoglalva: ne higgyen nekem, ne fogadjon 
el semmit abból, amit mondok, az átlagpublikum-véleménynek 
tartom a mondanivalómat, és attól tartok, hogy a nagyon újhoz és 
nagyon merészhez talán nem tud felemelkedni az én fantáziátlan 
és -  sajnos asszonyi eszem. Minden, amit mondok, az átlag
közönség benyomása lesz, és ezért nem szabad törődnie vele. Ha 
azonban csak egy kissé igazam lesz. néhol, ritkán, talán, úgy nem 
fogom szégyelleni magamat, mert valami kis hasznomat tudta 
venni. És akkor el kell néznie az esetleges meg nem értéseket is 
ezekért a kis hasznokért. Eddig van az elöljáró beszéd. És még 
valamit. Ha beszélnénk, minden mondat úgy kezdődne: ..én így 
hiszem, én ezt gondolom, és ettől tartok, de persze ez egy egész 
szerény vélemény és ne törődjék vele." De gépelek, és ez fárasztó 
mesterség, és ezért ezt is egyszer és mindenkorra jelentem ki, és 
arra kérem, képzelje ezt a bevezető pár szót minden túlságosan 
apodiktikusan hangzó kijelentésem elé. És most térjünk a tárgy ra.

Először a nagy impreszzióról. Én ezt a darabot egy kitűnő, 
elsőrangú, egészen új és szenzációs hangú dolog kitűnő

63



hevenyészett vázlatának tartom, amelyen még rengeteg nagy és 
gyökeres változtatás szükséges. Hogy milyen változtatások, azt 
magának kell majd tudnia, én csak a „milyen ne legyenek*'-et 
érzem meg. Ami engemet a legnagyobb mértékben megkapott, az 
a téma egyszerűsége, az igazán élet volta, és a megírásnak az a 
teljesen újszerűen primitív és természetes merészsége, amelyhez 
hasonlót keveset olvastam, -  bizonyos tekintetben még soha meg 
nem írt ez a hang. A nagy és életbevágó dolgoknak apró, szinte 
mellékes vonások által való kihozása, az a sok finom, látszólag 
másodrendű vonás, amivel a történések mellé beszél és ezzel 
érezteti velünk a történést magát. Ez nem sokszor fordult még 
ilyen jól kihozva elő az eddig látott és olvasott darabokban. Én 
feltétlenül rengeteg sokat várok ettől a darabtól, ha meg lesz 
csinálva. Mert ma még csak vázlat, ismétlem. Éppen ez a finom, 
emberi, pesti, egyszerű nyelvű beszéd kíván rengeteg simítást. Itt 
minden szót meg kell gondolni, azt hiszem.

Most rátérek szép sorban az aggályokra.

I A darab nem hat krokinak, de rövid csakugyan: de hiszen 
ha megcsinálja úgy sem lesz az. És itt megint egy hosszú 
közbevetett mondat következik. Én úgy érzem, mintha egy dráma 
személyeit bemutatták volna nekem, de magát a drámát nem lát
tam és olvastam volna. Itt kapok olyan miliőt, amely a legnagy
obb fokban érdekel. Kapok alapokat, akik fogva tartanak, de nem 
kapom a darabot. Az első felvonás előtt játszódott le a dráma 
nagy része, és egészen felvonásvégig a drámából semmit nem 
kapunk. Csupán az utolsó szó tartozik hozzá, no meg a Boér 
arcjátéka a felvonás alatt, a többi briliáns és a lehető legérdeke
sebb. de semmi szoros összefüggés nincs a tárggyal. Ez jó egy 
darab kezdetnek, amikor egy pár ilyen szó fényesen jellemzi az 
egész milliót és az összes személyeket. Aztán már tovább akarok 
jutni, de a tulajdonképpeni cselekmény megáll és marad az utol
só szóig. Legfeljebb a betegség halad az első felvonásban, a darab 
maga nem. Persze azt én már nem tudom megmondani, hogy

64



hogyan kellene lenni mindennek, de azt hiszem, kerüljön szóra a 
dolog Boér és az asszony vagy Boér és az öreg nő közt, szemre
hányás vagy bármi más formában, de talán itt megvilágítódhat- 
nék egy kissé brutálisabban az egész viszony nyomorúságosán 
gazdasági alapja is. Itt lehetne tán belehozni valamit ebből. A 
második felvonásban pedig az asszony mondja meg a férjének 
egyszerűen, hogy szükség volt a másikra, és annak a támogató 
barátságára az egész családnak, mert így ezt nem érzi ki eléggé az 
ember.

2. A karakterizálás kitűnő úgy, ahogy van. Ez éppen eléggé 
„gondos” és tudatos.

3. A némajáték ennyi szöveghez sok csakugyan, de ha több 
lesz megmondva, ha több fog történni, nem fog zavarni. Sőt 
ellenkezőleg. Értsen meg, kedves Csáth, történést nem a szónak 
régi dramaturgértelme szerint gondolok, de akár belső lelki 
folyamatot, akár apró, látszólag jelentékeny, de a tárgyra nézve 
fontos és jellemző események vagy szavak láncolatát.

4. Az első felvonás vége csakugyan nem jön ki. Gondolja csak 
el: az egész felvonás poénjét a színfalak mögött mondja el vala
ki, nincs támogatva egyetlen segítő eszközzel sem, nem kíséri 
mozdulat, nincs ráirányozva a fegyelem. Gondolja, csak el: elég, 
hogy a nézőtéren valaki erősen beleköhögjön abba a bizonyos 
mondatba és vége az egész felvonásvégnek, és az értelem is sokat 
szenvedett. Nem is szólva arról, hogy a hang sem értődik jól a 
színfalak mögül. Ezen könnyű lesz segínfalak mögül. Ezen köny- 
nyű lesz segíteni, akár azzal, hogy a férjét kituszkolja a szobából 
be a színre, akár azzal, hogy az ajtóból beordít hozzá, akár bár
mivel, amit maga fog kitalálni és ami csak jobb lehet az én 
szegényes fantáziám szüleményénél.

5. A második felvonásvég nekem egyáltalában nem tetszik. 
Nem is szólva arról, hogy alkalmat ad annak a ziccernek az 
elmondására, amit bizonyára egyik kritikus sem fog elmulasz
tani: hogy így viselkedik Nóra pestibe oltva, -  elmegy, de vissza
jön holnap stb. És nem is érthető. Mért megy el? Elvégre aki nem
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tudom hány hosszú éven át megszokta ezt az alacsony és állati 
életet, azt nem izgatja már föl ennyire az ura beszéde. Egy ilyen 
nő csak marad. Vagy ha maga, a szerző akarja, menjen. De ne 
menjen el reggelig, mert ez csak összezavarja a fogalmakat. Ezt 
nem érti meg a közönség és ez nem is nagyon fontos esemény, de 
ebben az exponált pillanatban olyan nagy súlyt kap, hogy az 
ember önkétlenül is az gondolja: hazajön-e csakugyan, vagy nem, 
hova mehet stb. Szóval összezavarja a jó és egyszerű népet.

6. Nem gondolja-e, hogy Rátkai jól meg tudná játszani a 
részegséget? Nem túlozva, hanem igazán jól.

7 Erre már feleltem fentebb, mert nem győztem várni, amíg 
rákerül a sor. Valóban jobban kell éreznünk, hogy ezek a hármas 
pesti viszonyok gazdasági szükségleteken alapulnak.

8. A felvonásvégről fentebb beszéltünk.
9. A dialógusok hangja fényes, egyensúlyuknak ezután újra 

kell születniük, mert ebben a formájukban csak vázlatoknak 
érződnek.

10. A cím csakugyan nem eléggé kifejező. Mellényúl.
11 A tendencia és a megvilágítás szánkékolt módja kitűnő.
12. Itt megint meg kell állnunk. Ezt csakugyan az emberek leg

nagyobb része nem fogja elhinni. De még nagyobb lesz azoknak 
a száma, akik a szemüket fogják forgatni, és erkölcstelenséget 
fognak emlegetni már arról a puszta feltevésről is, hogy ilyesmi 
gyakran előfordul, annyira gyakran, hogy író tollára veszi. És 
néhol csakugyan túlzottnak érzem én is pl., mikor a férj előveszi 
a kapott tárgyak listáját. Itt egyszerre átcsap az egész a túlzott 
karikatúrába, ami nincs összhangban a többi résszel, ahol nagy
szerű és pontos festést kaptunk, de sehol bántó túlzást. Ezt a 
jelenetet nemigen tudom elhinni. Újabb kitérés: Vannak roko
naim, tán emlékszik arra a hóbortos feltaláló nagybátyámra, 
akinek a szépasszony felesége volt, és aki vakon és bután élt bele 
a világba, amíg az asszony el nem szökött tőle, hát ennél az 
embernél láttam ilyen morált és ilyen gyávaságot, de ennyire nem 
tartanám még őt sem képesnek. Ezt a jelenetet nem hiszem el.
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Kérdések: A második felvonás expozícióját felesleges volna 
nyújtani; éppen jó. De itt jegyzem meg azt is, hogy ne üljön a sza- 
kécsné az asztalnál és ne olvasson, mert ez a cselédkonfidencia 
ezerszer megíródott és nagyon megszokott.

A második kérdésre nem merek válaszolni. Nem megy a fan
táziám annyira, hogy tudnám előre, jó volna-e az apát behozni. 
Ebbe nem merek beleszólni.

Igaza van, Csáth: nagyon jó vona egy jelenet anya és lánya 
közt. Sok mindent megvilágítana.

Most átnézem a jegyzeteimet és megnézem, mit írtam még fel
olvasás közben. Tehát: nagyrészt technikai dolgok. A 13. oldalon 
a konzílium eredménye megtudásakor a szereplőknek szót kell a 
szájába adnia. Ezt a némaságot alighanem maga sem gondolta 
véglegesnek. Ezen a ponton lehetne jól beállítani az embereket. -  
Sok a telefonálás. Dr. Schwarz menjen a tanárén, így érthető is 
lesz, hogy együtt érkeznek, és ezzel is megtakarítunk egy tele
fonálást. -  Második felvonás elején nem volna-e jó beadni, hogy 
a férj már előbb, másutt ivott? Ezzel némileg megértetné a 
gyöngébbekkel, hogy hogyan tud a barátjával egy asztalhoz ülni 
a történtek után. -  Zavarja az értelmet, mikor azt mondja a férj: 
már három éve nem volt a feleségem. -  Egy biztosan helyes meg
jegyzés: túl sok a ki- és bejárás. Hiszen tudom, hogy ez így van 
az életben, de nem tartom ezt a szaladgálást színpadon kivi
hetőnek. Az emberek figyelme belefárad ebbe a kaleidoszkóp- 
szerüen változó temérdek rövid jelenetsorozatba. Ezt lehetetlen 
figyelemmel kísérni. Ennek nincsen egyensúlya. Ha egy-két 
hosszabb jelenet volna közben, minden más volna. Nem lehetne 
egy kissé összefoglalni a dolgokat és amit az emberek több rövid 
jelenetre osztva tesznek, egységesíteni? -  Minden apró dolog 
tudvalevőleg súlyt kap a színpadon. Ez ellen vét néha. Példák: a 
levélhordó, aki az ajánlott levelet hozza. Hiszen sejtem, hogy 
azért van ré szüksége, hogy az asszony nevét és kilétét tudassa 
velünk^de az ember még soká várja, hogy mi is fog azzal a le
véllel történni és mikor derül ki végre az összeíuggés közte és a
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darab közt. Más példa most nem jut az eszembe. Ellenben eszem
be jut, hogy milyen jó és színpadi ötlet, hogy az anyós hogyan 
segít leleplezni a férj előtt a lány viszonyát. Ebből kellene valami 
érdekeset és mulatságosan jellemző beszélgetést csinálni tán? 
Nem gondolja?

De ez mind csak apró részlet, amire maga is bizonyára rájött 
volna átdolgozás közben. A fontos és nagy az, hogy ez erős és 
nagyon jó dolog. De nem tudom, hogy tetszhet-e. Túl sivár, túl
ságosan vigasztalan ez a nagy emberi nyomorúság, ez az ala- 
csonyság, ez a piszok. Érdekes és hátborzongató, de vigasztalan. 
Az egész idő alatt semmi sem vigasztal. De ezzel nem kell törőd
nünk, csak igaz legyen. -  és igaz, nagyon igaz. Azt hiszem, na
gyon szépen megírja ezt és aztán nem kell törődnie az 
érthetőséggel. Ez gourmandoknak való darab lesz. Csak az első 
felvonáson gondolkozzék. Ez a mostani betegséglefolyás csak 
keretnek jó, ebben kell történnie a megírandó felvonásnak. Ezt. 
amit most mondtam, állom.

Nagyon nehéz lesz valami összefoglaló címet találni a két 
darabnak, de nem is látom be. hogy mért volna erre szükség. 
Szinte bajos a kettőt egy este elképzelni. A másik kedves mese- 
levegője mellett még sivárabbnak hat majd ez a szomorú, 
kegyetlen realizmus.

Gondolkoztam, de nem jut az eszembe egyéb, amit még nem 
írtam volna meg. tJjra csak azt mondhatom: Ez a darab tele van 
erővel és újszerűséggel Nagyon köszönöm, hogy engedte 
elolvasnom, -  egy nagy új impresszióval gazdagított. És még 
egyszer ismétlem. Ne hallgasson rám, és ne hallgasson senkire a 
világon. Senkinek semmi beleszólása az ilyen dologba. -  az én 
létjogosultságom legfeljebb az. hogy én őszintébb és 
jóhiszemübb vagyok, mint a többi ember körülöttünk. De ne 
higyjen vakon nekem, ne súlyosbítsa ezzel a magamra vett nagy 
felelősség terhét, de ha gondolkozni segítettem volna, ha rámu
tattam volna olyasvalamire, amire nélkülem csak későbben gon
dolt volna, akkor nagyon boldog és büszke leszek.
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Kissé rossz napom lesz holnap, -  nem fogom tudni, hogyan 
fogadta a levelemet, érthetően fejeztem-e ki magamat, nem jár
tam-e egészen hamis úton, nem kellett volna inkább hallgatnom? 
Mindegy, most már megírtam, és túlságosan álmos és fáradt let
tem, semhogy újra kezdeni képes legyek. Ezért elküldöm ezt a 
szerény véleményt, úgy, ahogyan azt első nekibuzdulásomban 
megírtam. Ha beszélni akar velem, kérem értesítsen, hogy mikor 
akar idejönni és én a rendelkezésére állok mint gépíró is. Ha 
elkészült és lediktálja nekem, én nagyon szívesen leírom.

Isten vele, jó éjszakát. Még egyszer köszönöm, hogy olvas
nom és gyönyörködnöm engedett.

Őszinte barátsággal
Molnár Margit”
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MESTERMUNKA VAGY FÉR€MŰ?

Némi késéssel számolunk be Csáth Géza Horváték című szín
darabjának budapesti televíziós változatáról, erről a számunkra 
fontos tévéjátékról. Nem lustaságunk vétkes ebben. Bevalljuk: 
kíváncsiak voltunk a visszhangra is, hiszen ha az ember nagyon 
beletemetkezik egy témába, könnyen elvesztheti a tárgyi
lagossághoz szükséges nyitottságot.

Ami a visszhangot illeti, az bizony eléggé disszonáns volt, 
mert a kritikusok véleménye igencsak megoszlott. A 
Népszabadság például ezt írta: a darab „alapgondolatát lapos 
kispolgári közhelynek mondhatjuk, megformálását pedig túlzot
tan is szabályosnak, bosszantóan pedánsnak. (...) Bizonyára más, 
a morfiumtól független szemléleti okai is vannak annak, hogy 
Csáthnak a Horváték öröksége körüli történetben sem a lélektani- 
filozófiai lehetőségeket, sem a gazdasági-társadalmi összefüg
gések feltárásának, aprólékos elemzésének lehetőségeit nem 
tudta kiaknázni. (...) Amiben mégis a közhelyek fölé emelkedett 
ez a produkció, az a színészi játék volt.” (Zappe László: Közhely 
vagy „halk, de szenvedélyes kiáltás”? 1981 március 14.) Szász 
Péter még ennél is keményebben fogalmazott a Film Színház 
Muzsika ugyanaznap megjelent számában: „Hiába próbálták pén
teken este a HorvátékaX remekműnek kijáró bizonytalansággal, 
remegve a megtiszteltetéstől előadni; sajnos, a Horváték ettől 
még nem remekmű. Sőt! Semmit sem árul el Csáthból, inkább 
egy felületes Bródy Sándor-vázlatra emlékeztet. Az előadás 
ebben csak annyiban ludas, hogy meg se próbálta kikeresni Csáth 
jellemzőit, de ne legyenek illúzióink, nem az előadáson múlt. -  
Az előadás csak rossz volt.”
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Szerencsére sokkal több az elismerő vélemény. „A pénteken 
este sugározott tévéfilm irodalmi anyaga kicsit franciás stílusú; 
sokszor és sokak által megírt, drámai alaphelyzetre építő történet
-  olvassuk a Békéscsabán megjelenő Békés megyei Népújság 
március 10-i számában. -  A pénz vakká tesz, aljasabb ösztönöket 
is felszínre hoz, majd továbbcsörtet és áldozatát kegyetlen módon 
cserbenhagyja. -  A tévéfilm készítői ezt a cselekmény- és gondo
lati szálat igyekeztek kibontani, a látvány szintjére emelni. A jó 
mestermunka színvonalán sikerült is. Hogy nem jobban, annak 
talán az lehet az oka, hogy maga az irodalmi anyag is csak 
mestermunka, színpadi ujjgyakorlat születése korának modor
ában, színvonalán.”

Ugyanakkor Csányi L. a szekszárdi Tolna megyei 
Népújságban azt fejtegeti, hogy a Horváték „A realizmus 
maradandó példája (...) s Csáth értett hozzá, hogy egységes 
drámává fogja össze az önmagában nem jelentős történetet (...) 
érzékenyen ábrázolja a jellemek folyamatos eltorzulását, s azt is 
tudja, hogy a pénz megrontó hatalmának következményeit viselniök 
kell hőseinek, mert a megbocsátás gesztusa nem jelent feledést is. -  
A rendező Léner Péter hatásosan rekonstruálta a századelő magyar 
úri osztályának életkörülményeit, a dáridózó földesurak és nyegle 
katonatisztek világát, s a színészek is tudták dolgukat.”

Még ennél is nagyobb elismeréssel szól V. M. egy nappal 
később a Szolnok megyei Néplapban: „A televízió nem csak 
felfedezte a Horváték című színművet, de egyben igazi élvezetet 
is szerzett nekünk nézőknek.” A Horváték nem „csupán afféle 
melléktermék az író életművében, benn is éppúgy az élet értelmét 
kereső ember nyugtalansága tükröződik, a boldogság okait 
fürkésző, de a boldogságra igazán nem lelő ember gondolatai 
foglaltatnak, mint főbb munkáiban, a novellákban. (...) A tévévál
tozat igen helyesen megőrizte a drámának ezt a tragikus 
színezetét, s könnyed játékká nem változtatta a Horvátékat. A  
színészi teljesítményekre sem lehet panaszunk.”
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Boda István szerint a Horváték minden bizonnyal fennakad az 
idő rostáján: „Sejtéseivel, árnyalataival s azzal a többlettel, ami a 
téma szokványát önállóvá teszi. (...) Csáth Géza drámájában az 
irodalmi értéknél is van egy fontosabb személyiségjegy. A főhős 
etikai következetessége. S ez az esendőség értékrendje közt, a 
kétes társadalmi felszín zsinórsujtása alatt nem kicsiség. Sőt, 
erkölcsi bátorság az író magatartását s következetességét fém
jelezve. (...) A dráma befejezésének kemény és szigorú felütése 
nem csak írói magatartás, de ítélet is. Igaz, visszafogott ítélet, de 
valami szenvedély mégiscsak ott parázslik az emberi méltóságot 
és esélyt példázva.” {Hajdú-bihari Napló, Debrecen, március 11.)

Ugyanezen a napon Lőcsei Gabriella azt a meggyőződését 
fejezi ki a budapesti Magyar Nemzet hasábjain, hogy a Horváték 
„televíziós felfedeztetése után hamarosan hódító útjára indul az 
élő kamaraszínpadokon. (...) Század eleji kamaradarabként állt a 
tévénéző elé a Horváték és a század elejére magát gyakorta visz- 
szaálmodó mai ember otthonosan szemlélhette saját énjét a sze
cessziós kellékek és érzemények között. E furcsa, múltidéző mo
dernség  jegyében formálódtak a főbb szerepek is. -  
Megszokhattuk a televíziótól, hogy rendszerint viszonylagos 
értékeket teremt. Ami egy bizonyos hét műsorlistáján remek 
munkának tetszik, más adáskörnyezetben talán talminak minősül. 
E viszonylagossággal is dacolva meg kell kockáztatni azonban azt 
a megállapítást, hogy klasszikus bemutatónak voltunk tanúi pén
tek este. A klasszikus jelző ezúttal nem csak a megformálás 
kiválógását jelzi, de a tartalom időszerűségét is.”

Tallózásunkat az Új Tükör kritikusának véleményével fejez
zük be: „a Horváték televíziós ősbemutató volt -  s mindjárt hozzá 
is kell tennem, hogy kitűnő választás és előadás. (...) A hősei 
belső világának olyan kórbonctani látlelete és logikája van, hogy 
megjelenésük már szorongással telíti meg a nézőt, s nyomban arra 
gondol, milyen módon véreznek majd el? Mindez szó horszol és 
sebez, s gyászos jelentőséget hordoz. (...) Csáth Géza sok más 
írásában is jelen van a sűrű, mély, indulatokkal telt századfor
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dulós bácskai világ; úgy érzékeltem, hogy ezt hagyták 
beszivárogni a Horvátékba. (T a m á s  István: Csáth Géza világa, 
1981 március 29.)

így volna? Legjobb, ha megkíséreljük saját ismereteink és 
benyomásaink felől megvonni a mérleget.

Lefújni a port elfeledett darabokról és színre vinni valamit, 
ami irodalomtörténeti raktáranyagként állt évtizedekig, mindig 
kockázatos vállalkozás. Csáth Géza népszerűsége azonban ma 
nagyobb, mint eddig bármikor volt, s így a Magyar Televízió 
kísérletéhez nagy bátorság nem is kellett. Az sem lepett meg ben
nünket, hogy elfeledett színművei közül épp a huszonöt éves 
korában írt Horvátékra esett a választás. Arra a darabra tehát, 
amelytől oly sokat várt, hiszen a Nemzeti Színház felvette 
műsortervébe. Ezért érezte valóságos sorscsapásnak, amikor 
közölték vele, hogy mégsem mutatják be, s a Vígszínház is visz- 
szautasította. A balsikert sokáig nem tudta kiheverni. Érthető is, 
hiszen a Horvátékat fontos állomásnak tartotta azon az úton, 
amelyen budapesti, müncheni, párizsi premierek követték volna 
egymást. Ideje volt hát megismernünk csaknem hét évtizeddel 
megírása után.

Nem mintha igazán jó darab volna (akkor nem volna 
„elfeledett”), hanem mert van benne annyi érdekes esemény, 
izgalmas fordulat és jó szöveg, hogy egy tévéjáték kitelik belőle. 
Mikor mi itt, Szabadkán 1967 novemberében, az Életjel jubileu
mi estjén bemutattunk belőle egy részletet, minket is az irodalmi 
értékbe vetett remény bátorított. Legkevésbé a történetre nézve 
érvényes ez. A konfliktus ugyanis abból ered, hogy Horvát, a 
szegényen élő fiatal tanár eléggé váratlanul nagy örökséghez jut. 
A pénz kiveti saját életrendjéből, költekeznek, úri módon élnek: 
lóversenyeznek, szeretőt tartanak, estélyeket adnak, váltókat 
írnak alá. Az iramot a férj diktálja, de a lépést felesége is tartani 
igyekszik. S mire elfogy a pénzük, családi életük is tönkremegy 
Horvátné egy katonatiszt szeretője lesz, Horvát pedig elköltözik 
és fásnak  adja a fejét.
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A Magyar Televízió rendezője, Léner Péter erre a családi 
drámára összpontosított, s teljes joggal, hiszen az emberi kapcso
latokat tördelő színjáték ekörül támad. A március 6-i bemutatót 
kezdettől végig egy baljós alapszólam uralta: itt valami végzetes 
baj van kibontakozóban. A Horvátot alakító Balázsovits Lajos 
éberen észleli és komor, mondhatnók: sötét szemmel nézi, hogy 
felesége és Mayer százados között szerelemféle flört zajlik, 
gyanús kapcsolat szövődik. Mikor gyanújának alaposságáról 
megbizonyosodik, szakítanak. Az ivásba temetkezés hónapjai 
ezután következnek, de a drámán kívül játszódnak, s így az utol
só jelenet -  melyben az asszony visszajön, férje bocsánatát kéri, 
de eredménytelenül - ,  ez a szomorú és halvány reményt is 
engedélyező elutasíttatás voltaképpen elég szorosan kapcsolódik 
a házasság fölbomlásának folyamatához.

Pedig ami közben történik: a narkózis igen fontos. Nagyon 
valószínű, hogy ezért jött létre maga a színmű is. Hogy kifejeződ
jék: a nagyvilági örömök és a csalódás elviselését segítő narkózis 
csak tévútra vihetik, rombolhatják az embert. Igazi örömet csak az 
értelmes, hasznos élet és a természetes örömek okozhatnak: a tar
talmas munka, a létezés józan átélése, a friss levegő, a tiszta víz, a 
mindennapok eseményei. A darab tetőpontján erről igen ter
jedelmesen és ünnepélyesen szaval Horvát tanár úr. S ez a megtalált 
egészséges öröm fontosabb neki mindennél, a feleségénél is.

Csáth ismerői tudják, hogy miért. Ekkor már javában zajlott az 
a végzetes küzdelem, melyet Csáth a morfiummal vívott. 
Legyőzheti-e a démon vonzását: ez volt a tét. S Horvát tanár úr 
életének is azért kell elromolnia, hogy a csalódás utáni italozás 
romboló narkózisából kiszabadulva esete az igazi gyógyulás 
példázata lehessen. Ezért fontosabb ez az egészséges egyensúly, 
mint a felesége, mint a házasélet helyreállításának lehetősége. 
Csáth szövege szerint ebben a gyógyult állapotban valóban derűs 
és harmonikus Horvát.

A tévéjáték alkotói nem nagyították ki ezt a motívumot, 
beszőtték a családi viszály menetébe, a narkózisból való ki
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szabadulás helyett a józan és szuverén gondolkodás 
bizonyítékává avatták a történetet. Joggal, hiszen Horvát 
italozásáról csak tudósít a színmű, nem látjuk a maga romboló 
mivoltában, így a kijózanodás sem válhatna fölismeréssé. 
Természetes tehát, hogy a kizökkenést elsősorban az úri vagy 
annak vélt életforma üres és hazug allűrjeiben mutatja meg a ren
dezés, s eszméltető eseménnyé az asszony elbukása válik. Ehhez 
anyagot is többet kínált a darab, s az előadás érdekes színei is a kato
natisztekkel benépesített estély mozzanataiban villannak föl. Mayer 
százados és a többi snájdig huszártiszt Noszty Ferire emlékeztet, 
s még Horvátnéban is van valami Tóth Mari ártatlanságából.

Valami -  ismételjük. Mert Horvátnét azért könnyebb táncba 
vinni. Azaz könnyebb volna, ha a rendezés elhinné, föltételezné, 
hogy a léha és nagyvilági életmódra csakugyan van benne 
hajlam. Akkor ezt a hajlamot, a tisztes és szolid természet 
ellenére, fölszíthatná a léhaságra kapasztó helyzet, s a megszédült 
asszony meggyőzően sodródna szándékán túli pontokig. Ilyen 
„hazárd” valószínűsítést a rendezés nem vállalt, sőt Horvátot is 
elkülönítette a katonatiszti léhaságtól. Hogy maga lenne a 
kezdeményező, mint a darab állítja, ezt inkább csak mondják 
róla, elhitetni a tévéjáték alkotói nem is akarták. Ezért alig 
hisszük el, hogy ez a rendes házaspár így megkergül a sok pénztől 
és a tisztek közelségétől. Horvát tekintélyét azért is óvni kell, 
hogy a későbbi megrázkódtatást -  amelyet felesége csalása okoz
-  el lehessen hinni. Ezért figyel kezdettől sötét aggodalommal, s 
inkább kényszeredetten, az etikett kényszeréből, mint örömmel léből. 
Noha maga állítja magáról, hogy könnyelmű embernek született.

Megkergülésüket motiváló erőként az úri életforma varázsát 
föltételezi a rendezés, ami rendjén is volna, ha ezt a „varázst” 
valamiként el is tudná hitetni. Olvasmányainkból tudjuk, hogy a 
huszártisztekért és a velencei tükrökért valóban meg lehetett 
bolondulni, de ezt már Csáth sem hitte komolyan, a mai alkotók 
pedig még kevésbé hiszik. Ez a Mayer inkább egy pimaszul 
bűvölő bájgúnár, mint igézetes férfi. S a többi sem különb. Mitől
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kergülnek meg tehát Horváték, mi sodorja őket? Csak saját köny- 
nyűségük, könnyelműségük -  mondhatnék, de a rendezésnek -  
mint jeleztük -  óvnia kell Horvátot, hogy végül el lehessen hinni 
a megigazulását. Ezt igen finoman és érzékenyen meg is oldja, a 
narkózisból való kiszabadulás öröméért komor bölcsességgel kár
pótolja a nézőt, de igazi drámává ettől se mélyül a Horváték.

Be kell látnunk, sőt épp e tehetséges kísérlet ismeretében 
láthatjuk be, hogy a hiba magában a darabban van. Kezdve azon, 
hogy Horvát és a végül üdvözítőnek bizonyuló munka kapcsolata 
igen felszínes. Készülő könyve kéziratát az örökségéről jött hír 
vétele után nyomban fiókba dobja. Aztán eszébe se jut, míg a 
pénzt el nem verik. Továbbá, az talán lehetséges, hogy 
megszédülnek az úri életformától, s ennek illemtudata nem enge
di, hogy aggodalmaikról beszéljenek, de a lélektan törvényei nem 
ebben az életformában alakultak ki, hallgatniuk arról, ami bántja 
őket, észre nem venni, hogy a tisztek között voltaképpen lefelé 
sodródnak -  lehetséges, de nem komoly drámák, csak a 
vígjátékok világában. Csakhogy akkor nem juthatna méltó pódi
umhoz a meggyógyult Horvát!

A Magyar Televízió alkotói tehát nem valami jót rontottak el, 
hanem egy hibás színművet igyekeztek homogén, meggyőző 
drámává alakítani. Jó ösztönnel hagytak ki fölösleges részleteket, 
hamis mozzanatokat. Horvát például az eredetiben kedélyeskedik 
a szobalánnyal. A tévében ez nem illett volna a végső jelenet fáj
dalmas komolyságához. Horvátné e jelenetben arról beszél, hogy 
ha a férje nem veszi vissza, elmegy cselédnek. A televízióban 
csak dolgozni megy. És több helyen is észlelhetők ilyen finom 
változtatások. Meglep a színgazdagság, mellyel Takáts Kati a 
lényében ártatlan, de esendő Horvátnét játssza. Remek volt Bencze 
Ferenc kapzsi földbirtokosa. Korhű figurákat alkotott Benkő Gyula, 
Deák Sándor, Petur Ilka is. Mintha Csáthtal együtt jártak volna a 
szabadkai gimnáziumba, s lesték volna el tanáraik karikírozható 
vonásait. A darab logikája is erre csábított, a szatíra felé, de Csáth 
élete ekkor korántsem volt mulatságos, ő a megváltásért küzdött, s 
ezt az ellentmondást nem lehetett orvosolni.
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MORAVCSIK ERNŐ, GENERSICH 
ANTAL ÉS CSÁTH GÉZA

Régi igazság, hogy egy író, aki jelentős értékekkel gazdagí
totta a szépprózát vagy a szakirodalmat, megérdemli, hogy min
den alkotását számon tartsuk, mert ahol remekmű születik, ott a 
műhelyforgács is az alkotóra vall. Márpedig Csáth Géza 
munkássága iránt az idő múlásával egyre nagyobb érdeklődés 
nyilvánul meg, méghozzá nem csak szépirodalmi munkái, hanem 
tudományos dolgozatai iránt is. Igaz, az utóbbiakból jóval 
kevesebb jelent meg, mint az előbbiekből, holott hívei és a szakma
beliek körében köztudott, hogy Magyarországon az elsők között 
tette magáévá Freud elméletét, aminek nyomai novellisztikájában 
is fölfedezhetők, mintegy Harmat Pál kiváló pszichiáter megál
lapítását igazolandó, hogy „A pszichoanalízis volt az egyetlen 
lélektani irányzat, amely hatást gyakorolt az irodalomra és 
művészetekre.” Majd néhány bekezdéssel lejjebb: „A húszas 
évek előtt a magyar írók közül Csáth Gézára (1887-1919) gyako
rolta a pszichoanalízis a legerősebb hatást.” (Freud, Ferenczi és 
a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani isko
la története, 1908-1983. Bem, 1986. 54, 56.)

Gyűjteményünk voltaképpen a Magvető gondozta életmű
sorozat hatodik, Egy elmebeteg nő naplója címmel megjelent, 
Csáth Géza elmeorvosi tanulmányait tartalmazó kötetének 
kiegészítése. Bár Az elmebetegségek psychikus mechanismusá- 
nak 1912 óta immár negyedik kiadása is mejelent (1978, 1984, 
1994, 1998), de egyikből sem szerzünk tudomást arról, hogyan 
vélekedett írónk ez irányú munkásságáról tanára, Moravcsik 
Ernő, akinek intézményében, a Magyar Királyi Tudomány
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egyetem Elme- és Idegkórtani Klinikáján tanársegéd volt. Jó 
alkalom tehát e kötet megjelenése arra, hogy három ismeretlen, e 
sorok írójának birtokában lévő levél betűhív közlésével megbi
zonyosodjunk arról, milyen volt kettőjük kapcsolata, s milyen 
tanácsokkal segítette a nagy tekintélyű professzor sokat ígérő 
tanítványának kutatómunkáját.

Budapest 1911 04.4.

Igen tisztelt Collega úr!

Kénytelen vagyok kéziratát revisio, illetve átalakítás végett 
visszaküldeni. Előre is hangsúlyozom, hogy nagy szorgalomról, 
finom megfigyelő és analysáló képességről tesz tanúbizonyságot 
és különösen a két utolsó fejezet van szépen kidolgozva.

A visszaküldés oka a következő. Schachter (Schachter Miksa 
[Vác, 1859-Bp. 1917, igazságügyi orvos, szakértő, szakíró. 1886- 
tól szerkesztette a Gyógyászat című orvosi szaklapot] tanár úrnak 
ma megmutattam az egész dolgozatot. Őszintén megvallva, megi
jedt a nagy tömegtől. Különösen a kórlefolyást látja oly nagy ter
jedelműnek, a melynél fogva az egy orvosi lapban sem találhat 
helyet. Igaza van midőn felhozta, hogy a kórlefolyást magát is 
több számban kellene közölnie, mi által az az olvasó közönségre 
élvezhetetlenné vélnék. A publikum ui. úgy sem szeret hosszú 
kórrajzokat olvasni, ha aztán még darabokban kapja, nem veszi 
azt a fáradtságot hogy minden héten újra elolvassa az előző rész
leteket az összefüggés megértése czéljából. Azt ajánlja, hogy 
rövidítse meg jelentékenyen. Nekem most újabb elolvasás után 
szintén az a nézetem, hogy csak az egésznek összevonása után 
lehetne valamely lapban közölni, mert nagyon sok az ismétlés 
benne, szinte átragadt kegyedre a Kohn [az újabb változatban: G. 
kisasszony] terjengőssége. Igaz, hogy úgy, a hogy van, volna nagy
on érdekes a munka, de kik és hány egyén számára? Nálunk alig 
hiszem, hogy nehány psychiaternél több elolvassa. Ezen 
dolgozathoz nagyon kicsiny a magyar publikum. Kár, hogy nincs
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német nyelven megírva! A fordítást csak nagyon jó német és szak
ember végezhetné, mert különben a finom árnyalatok teljesen 
elvesznének.

Nincs tehát más mód, mint a rövidítés és pedig alapos. A 
legépelt rész úgy maradhatna, a mint van. A kórlefolyásnak 
legalább 1/3-ad részre kellene leapadnia, a psychosis analy- 
sisének megrövidülnie, a differentialis diagnosis és befejezés vál
tozatlan lehetne. Kegyed ügyesen és gyorsan fogalmaz, ideje is 
van most elég. Fogjon tehát hozzá. Azért küldöm az egészet, mert 
némi betoldást tettem itt-ott (pl. a status praesensnél, a psychosis 
analysisénél), nézze és dolgozza kissé át. Igyekezzék továbbá a 
levont következtetéseket és praemissákat kissé mitigálni, mert 
bármennyire is törekszik analógiákkal és a kapott tünetekkel 
bizonyítani azokat, végeredményükben mégis csak felvételek s 
nem objectiv, mondjuk, minden kétséget kizáró tények s 
fejtegetései nem nélkülözik a szubjektív vonást. A psychosisok 
óriási tömegének évek hosszú során át való észlelése jegeczesít- 
het ki csak erősebb alapú nézeteket.

Mind ezt vegye a jó akaratú professor tanácsának és megjegy
zésének, a ki működését mindig méltányolta és méltányolni, 
irányítani kívánja (és pedig szívesen teszi) a jövőben is.

Ha mégis óhajtaná az egész munkát változatlan terjedelemben 
közölni, nem maradna más hátra, mint külön kiadni. [A tanul
mány először a Gyógyászatban jelent meg Adatok a psychosisok 
analysiséhez címmel dr. Brenner József aláírással 1911 szeptem
ber 24-e és 1912. március 10-e között. Könyv alakban a budapesti 
Eggenberger Könyvkereskedés adta ki Az elmebetegségek psy- 
chikus mechanismusa címen. A továbiakban Csáth Géza 
műveként Egy elmebeteg nő naplója címen került forgalomba.] 
Ez azonban költséges, mert nálunk nincs elég nagy publikuma.

Végül czélszerűnek tartanám, ha az idegen szavakat a magok 
helyes írásával jelezné, mert hiszen ez tudományos, orvosi és nem 
szépirodalmi munka. Contracturát pl. nem lehet Kontrakturának 
írni.
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Ha elhatározza magát az átdolgozásra, siessen vele s küldje 
hozzám e hó végére, a midőn nehány napra haza jövök. Majd áta
dom Sctóchter tanár úrnak.

ígérte, hogy szívesen fogja közölni. A rövidítése a munkának 
csak előnyére fog válni, mert sokan fogják elolvasni. Különben 
gondolkozzék felette s intézkedjék belátása szerint.

Az általam újabban felvett adatokat beiktattam a status prae- 
sensbe. Olvassa el és értékesítse a differentialis diagnosisnál. E 
hét végén elutazom.

Kellemes nyaralást kiván s üdvözli
őszinte hive

Moravcsik

Kötetünk nyolc írása közül öt jelenik meg először. Az álom 
című esszé -  amelyet először a budapesti Élet közölt 1909 már
ciusában (későbbi megelenése: Csáth Géza: írások az élet jó és 
rossz dolgairól Életjel Könyvek 5., Szabadka, 1975. 77-81., 
Ismeretlen házban, II. köt., Újvidék, 1977 382-386.), -  az 
álmodás mibenlétét fejti ki, ily módon, méltó bevezetője a 
könyvnek , és megfelelően eligazítja az olvasót ebben az érdekes 
témában. A hisztériáról szóló tanulmány azért került be válogatá
sunkba, mert eddig csupán első és második része volt ismert, 
mivel a Magyarország című budapesti lap 1914 áprilisában (19-én 
és 26-án) közölte őket. (Későbbi megjelenése: Csáth Géza: írások 
sz élet jó és rossz dolgairól -  Csáth Géza: Rejtelmek labirin
tusában. Magvető, Bp., 1995. 332-340.) Most pedig e sorok 
írójának gyűjteményéből -  a többi munkával együtt -  előkerült 
egy újabb része, úgyhogy a dolgozatot teljes terjedelmében közöl
hetjük, azzal a megjegyzéssel, hogy tartalmánál fogva inkább a 
téma bevezetőjének, mintsem lezárásának tekinthetjük.

Ezzel kapcsolatos Moravcsik Ernő egy másik levele, amelyből 
kiderül, hogy Csáth Géza ezt a értekezést nem 1914-ben írta, 
amikor publikálta, hanem három évvel előbb.
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Budapest 1912. 01 30.

Igen tisztelt Collega úr!

Megkaptam küldött dolgozatát és a Il-ik, nem eléggé 
olvasható részt lekopogtatta a kisasszony utasításom szerint. így 
hát a dolog rendben volna. Azon leszek, hogy minél előbb 
nyomdába jussom. Szépen van kidolgozva s látom, hogy igyek
szik a tárgy mélyére hatolni. Sajnálom, hogy nem vette fel a 
látóteret, mert ezt igen fontosnak tartom. Megcsináltattam tehát 
részben Bakody által, nagy részét pedig magam vettem fel. Ez 
hatalmas világot vet a hisztériás alapra, a melynek sajátsága az 
egész kórképen és lefolyáson végig vonul. Ezért az esetet nem is 
szabad tisztán a paranoia alapján elemezni és bírálni. A beteg 
egész magaviselete, a kóros tünetek feltálalásának módja 
bizonyos öntetszelgő hivalkodás a kóros tünetek előadása 
közben, a hisztériás jelenségeknek (pl. a remegés, glóbus stb.) a 
téves eszmék keretébe való beállítása, a legnagyobb szenvedés
nek imponáló hangulatbeli elváltozásnak, a figyelem elterelése 
mellett, váratlan gyors eltűnése stb. -  Csupa hisztéria és merő 
ellentéte a valódi paranoiának. Hányszor tapasztaltuk, hogy a lát
szólag legnagyobb gyötrődéssel küzdő állapota majdnem kitörő, 
kéjes hangulattal kísért bőbeszédűségének adott helyet, a midőn 
előadásom alatt nagy publikum előtt volt módja és alkalma 
tudását csillogtatni és panaszait felsorolni. Ilyenkor beszéde álját alig 
lehetett megállítani. Ezt a vonást élénkebben kell kidomborítani.

Minél kellemesebb üdülést kiván és sokszor üdvözli
kész híve

Moravcsik Ernő

Ha e két levélből esetleg nem derülne ki elég meggyőzően, 
milyen kollegiális kapcsolat alakult ki tanár és tanítvány között, 
mennyire támogatta az előbbi a pályakezdő idegorvosnak a 
freudizmus szellemében végzett kutatómunkáját, akkor az alábbi
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sorok arról tanúskodnak, hogy Moravcsik Ernő nem azért taná
csolta el klinikájáról Csáthot négyévi gyakornokoskodás után 
1913-ban, mert fönntartásai voltak a pszichoanalízissel kapcso
latban, ahogyan azt Harmat Pál említett művében elbocsátása 
egyik lehetséges okának tartja (207.), hanem minden bizonnyal 
azért, mert nem tudott leszokni kóros szenvedélyéről. Mi mással 
lehetne különben magyarázni azt, hogy saját megfigyeléseinek 
eredményét beépítette fiatal kollégájának értekezésébe, itt-ott 
kiegészítette azt, tanáccsal látta el, igyekezett meggyőzni, hogy 
működését mindig is méltányolta és méltányolni, irányítani akar
ja a jövőben is, pihenésre biztatja, hogy újult erővel térjen vissza 
a munkához, és kéziratait továbbította a legtekintélyesebb ma
gyar orvosi szaklap szerkesztőjének, miközben atyai tanácsokkal 
látta el cikkének átdolgozását illetően?

Budapest 1911 04.22.

Igen tisztelt Collega úr!

Úgy czikkének egy részét, mint a díjtalan gyakornokságáért 
való folyamodványát megkaptam. Ez utóbbi későn érkezett, mert az 
utolsó kari ülés 13 án volt. így csak szeptemberben tárgyalható.

Dolgozatáról beszéltem Scháchter tanár úrral, szívesen veszi, 
de az első részt le kell másoltatnia, vagy gépeltetnie, mert így 
nem fogják tudni kiszedni, magam is alig vagyok képes eliga
zodni rajta. Scháchter tan úr azt mondja, hogy most a nyomdás
zok nagyon összetartanak és kényelmesek. Mikor írógépe elrom
lott s egy czikket maga írt le, daczára annak, hogy 25 éve 
nyomtatja lapját a Franklinnál, csak hosszas veszekedés után 
szedték ki a kéziratot.

Legyen szíves tehát értesíteni sürgősen, miként óhajt 
intézkedni, Én július 10-ike előtt utazom el.
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Örülök, hogy Stószon jól érzi magát, csak pihenjen, hogy újult 
erőben térhessen vissza a munkába. Élőpatak hallgat? Azt 
mondták, hogy az állás mégis megüresedett.

Sokszor üdvözli
kész híve

Moravcsik Ernő

Csáth Géza hátrahagyott, kötetünkben először olvasható 
orvostudományi írásainak keletkezési idejét nem ismerjük, mivel 
a szerző nem tüntette föl a kéziraton. Tartalmukból azonban arra 
következtethetünk, hogy 1911 és 1913 között írta, tehát amikor a 
Moravcsik-klinikán dolgozott. Orvosi cikkeket ugyan később, a 
világháború ideje alatt is publikált, de ezekben már nem foglalko
zott mélylélektani kérdésekkel.

Tudomásunk szerint mindössze két orvosportréja maradt fenn. 
Az egyiket, a Korányi Frigyesről szólót, az Érdekes Újság közölte 
1914 nyarán, a másikat, amely kéziratban maradt fenn s amelyben 
példaképe, Genersich Antal patalógus érdemeit méltatta, az 
Üzenet című szabadkai folyóirat 1997 szeptember-októberi 
számában. Ez utóbbi annak az írásnak a bővített változata, amely 
a Széchényi Könyvtár Kézirattárában található, s amelyre 
Szajbély Mihály hívta föl a figyelmemet. A tőle kapott fénymá
solat, tizenkét irkanagyságú, a közölt szöveg, a tulajdonomban 
lévő kézirat pedig néggyel több, nagyobb formátumú noteszlap
ból áll. Az előbbit Csáth Géza öccse, Brenner Dezső tisztázta le, 
aki Jász Dezső néven novellákat, karcolatokat és zenekritikákat 
közölt a Nyugatom és a szabadkai lapokban. Az általa átírt méltatás 
utolsó mondata: „így történt, hogy a legvaskosabb kiszólásokért 
sem éreztek megbánást vagy haragot a jelöltek.” (A hetedik 
bekezdés vége.)

Nem tudni, hogy hiánytalanul lemásolta-e bátyja munkáját, 
mint ahogyan azt sem, hogy annak befejező része elkallódott-e, 
vagy pedig Csáth utólag egészítette ki dolgozatát. Akárhogy 
legyen is, fontos vallomásról van szó, hiszen Genersich Antal
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nem csupán a legnagyobb magyar patológusok egyike, hanem 
írónk tanítómestere, példaképe is, akit -  mint mondja -  valóságos 
„mesebeli lény”-nek tartott, mivel az egész életét egyetlen cél 
megvalósításának szentelte, s képes volt lemondani minden 
közönséges élvezetről, minden örömről azért, hogy „az igazságot 
kutassa, bányássza türelmes, lassú, szívós munkával”. Ebbéli 
törekvését tudóstársai is korán fölismerték -  elsőként azok, akik 
a Kolozsvári, majd azok, akik a Budapesti Egyetemen oktattak 
vele, ahol -  ahogyan azt Buday Kálmán, a kórbonctan jeles ma
gyar képviselője, az Akadémia levelező tagja búcsúbeszédében 
megállapította róla -  „rendkívüli tulajdonságai által felejthe
tetlen varázslatos hatással volt környezetére”. Nem csoda hát, 
hogy tanítványai közül sokan „eszméinek apostolává lettek”. 
Közöttük volt Csáth Géza is, amint azt a méltatott s valószínűleg 
a tízes évek elején írt esszé bizonyítja.

El nem hanyagolható adalék ez szerzőnk orvostudományi 
szemléletének mégértéséhez, de ahhoz is, hogyan befolyásolta 
világnézetét az 1842. február 24-én Nagyszombaton született és 
1918. június 14-én Budapesten elhunyt professzor, aki -  dr. 
Regöly-Mérei Gyula szerint -  „Szinte elsőként ismeri fel azt, 
hogy a szervezet visszaható képessége, védekezése döntően 
befolyásolja a fertőzés sorsát, és ezzel a mai immunbiológiai 
felfogás előfutárává válik”, s akinek emlékét „a magyar kórbonc
tani iskola örökre megőrzi”. (Orvos Hetilap, 1961/5.)
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AMI A NAPLÓBÓL KIMARADT...

Két igen fontos, eddig publikálatlan résszel egészültek ki 
Csáth Géza immár harmadszor közölt 1913-as naplójának 
hiányzó darabjai. Most már pontosan tudjuk, hogyan teltek-múl- 
tak ebben az időben a Nyugat-nemzedék ideggyógyászának nap
jai a Liget Szanatóriumban, mert ebből a kiadásból (Napló 
1912-1913. Lázi Könyvkiadó, Szeged, 2002.) kapunk első ízben 
teljes képet a hetvennapos kúra egy részének lefolyásáról, ami 
már csak azért is fontos adalék, mivel Csáth Géza -  ha nem is 
válhatott olyan zseniális íróvá, mint társai, mert kóros szenvedé
lye éppen akkorra pusztította el, amikor azok beértek -  olyan 
örökséget hagyott ránk, amely az idő múlásával egyre időszerűb
bé válik, és újabbnál újabb szembesülésre készteti az olvasót. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy egyre több idegen nyelvre fordítják 
le könyveit, az utóbbi két-három évben például portugálra, 
csehre, szlovákra, lengyelre és olaszra, ami arra késztet bennün
ket is, hogy életét és tanulságait tüzetesebben meg kell ismer
nünk, életművét pedig az eddigieknél még alaposabban meg kell 
vallatnunk. Ezt tesszük ezúttal mi is, de naplókról lévén szó, azok 
keretén belül vizsgálódunk, többnyire mellőzve a kiegészítő 
részek tanulságait, de mindvégig azokkal összefüggésben olyan 
szempontokra igyekszünk fölhívni olvasóink figyelmét, ame
lyekre már Csáth-följegyzésekben, elsősorban levelekben bukkan
tunk. Ezáltal -  hisszük -  sikerül újabb fontos adalékokkal 
érzékeltetnünk írónk létproblémáinak jobb megértését és ezáltal 
életfölfogásának kulcskérdéseit is.

Az már szinte megszokottá vált, hogy minden egyes új Csáth- 
mű meglepetést szerez olvasóinak, különösen azóta, hogy az
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alapművek -  novelláskötetei, zenekritikái, publicisztikai írásai, 
hármasban írt szatirikus regénye, drámái -  megjelentek, mert 
például az életműsorozatban néhány évvel ezelőtt közölt több 
száz oldalas háborús naplója valósággal fölfedezésszámba ment, 
és lényegesen növelte a munkái iránt igencsak megélénkült 
figyelmet. Nem állítjuk, hogy ebben a műfajban maradandót 
alkotott, de anyi bizonyos, hogy lényegesen növelte a munkái 
iránti érdeklődést, és szókimondó fogalmazása miatt még jó dara
big egyedülálló alkotása marad a magyar irodalomnak. (Csupán 
zárójelben jegyezzük meg, hogy nem kisebb sikerre számíthat 
folytatása, a szépírói eszközökkel megírt kétrészes Emlékezések, 
amelyben újból megtalálhatók azok az erényei, amelyek legjobb 
novelláit jellemzik, s amely annak lesz bizonyítéka, hogy a tízes 
évek elején nem hagyott föl elbeszélések írásával, mint ahogyan 
ennek ellenkezőjét olyan sokan határozottan állítják.)

Kötetünk olvasójának mindenekelőtt az tűnhet föl, hogy a 
jelzett időszakban, tehát 1913-ban Csáth lényegesen kevesebben 
foglalkozik szexuális életével, mint azt megelőzően vagy azt 
követően. Ez a kérdés nem elhanyagolható probléma most sem, 
néhányszor vissza is tér rá, de már korántsem jelent központi 
kérdést számára, mint eddig, mert időközben rájött, hogy há az 
lenne, a szexualitás akadályozná nemesebb örömeiben, 
munkájában. Maga is több helyütt elismeri ezt, például egy 1913. 
december 3-i keltezésű, öccséhez írt publikálatlan levelében: 
„Régebben a szexuális gondok bántottak, ma az anyagiak.” 
Ehhez a fölismeréshez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy 
két füzetben is összefoglalta nemi életének történetét. Nem 
mintha absztinenciát fogadott volna, hiszen az elvonás évének 
első három hónapjában, pontosan -  ahogy öccsének beszámolt 
róla: 87 nap alatt -  102-szer áldozott az örömök oltárán. Elismeri, 
hogy nagy szám ez, de eltörpül régebbi teljesítményei mellett, s 
most is -  írja -  alulmarad jelenlegi képességei mellett. Mégis 
abban bízik, hogy a tavasz előrehaladtával tovább csökken a 
közösülések száma, de -  sajnos -  még ez sem fogja levenni a ter
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hét a válláról: „Jelenleg életem folyása elég nyugalmas, de méreg 
nélkül nem érezném magam benne jól, mert hónapos szobában 
lakom, a morális és anyagi érvényesülésem még nincs arányban 
a vágyaimmal. A pénz hiánya, nem a szegénység, hanem a bő 
pénz után való vágy annyira nyom, annyira fontos, aktuális ügy, 
hogy semmiképp sem tudom filozófiailag elintézni.” (1913. febr. 
28.) Örömmel tölti el a pénzszerzés, lökést ad neki ahhoz, hogy 
állandó energiával dolgozzék. Abban a meggyőződésben -  amint 
azt 1912. augusztus 17-i keltezésű, öccsének írt, máig közöletlen 
levelében kifejti -  „Szeretni jó és kiábrándulni is jó. Lelkesedni 
jó és megunni is jó. Morfinizálni is jó és leszokni is. Ami jót ad, 
azt visszaveszi, viszont a szenvedésekért megjutalmaz, mert 
utána apró örömöknek is örülni tudunk. Szóval ő, ha nem is lát
szik igazságosnak, tulajdonképpen nagyon igazságos, mert olyan 
a természete, hogy ki van zárva, hogy igazságtalan legyen.” 
Hitvallásnak is tekinthette volna ezt, credónak, de -  életének 
további folyása bizonyítja -  nem tartotta magát ezekhez az 
elvekhez. Pedig -  olvassuk csak tovább a fenti idézetet! -  jól 
tudta, milyen következményekkel jár mellőzése: „A jövődről 
pedig ne aggódj. Én is folyton aggodalmaskodom. V. gimnazista 
korom óta, amikor először jelentek meg Naplómban a gondok 
fekete árnyai. Mégis megvagyok, itt vagyok. Az ember fölkerül, 
ha nem engedi el magát. Még törtetni se kell. Csak nem szabad 
elmulasztani, hogy ha valami mutatkozik, utána nyúljunk. Nem 
szabad engedni, hogy süllyedjünk.”

Megadatott tehát neki, hogy ne süllyedjen el, a csaknem 
három hónapos elvonókúra mégis eredménytelen maradt. Ezért 
írhatta haza öccsének az előbb már idézett levelében: „Az utolsó 
napok nem voltak jók. (...) A legnagyobb bajom az, hogy igen 
sok-sok gondom van, és nem látom a kibúvót. Valahogy lesz -  az 
bizonyos, de mi a leghelyesebb. Ez a kérdés. -  Naponta elfog a 
vágy a szabad élet uán. De viszont azt kérdezem magamtól: 
boldogabb voltam-e akkor. Nem. Mindig voltak bajok, épp, mint 
most is. Sokszor azt eszelem ki, hogy legjobb volna letenni az
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irodalmaskodásról. Máskor meg letorkolom magam, hogy a leg
nagyobb írók is gyakran esztendőkig nem írtak. -  Aszketizmus! 
ez volna talán a jó. (Válasszál!) Ez esetleg megsokszorozná 
munkaerőmet és kedvemet, és adna egy olyan (fiktív) boldogsá
got, amely mindennél többet ér.”

Nem mondott le az írásról, mint ahogyan a méregről sem 
tudott -  nem is akart! -  lemondani, s inkább a fizikai megsem
misülést választotta.
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EGY FOLYÓIRAT TÜNDÖKLÉSE

A Nyugatról beszélünk, s abból az alkalomból, hogy -  ha 
létezne -  most lenne hetvenéves. Megszűnt még 1941-ben, de így 
is harminchárom évig működött, ami kivételesen nagy idő, s ha 
az utódjának tekinthető Magyar Csillag hároméves (1941-1944) 
életét is hozzászámoljuk, irodalomtörténeti jelentőségét a magyar 
irodalomban joggal mondhatjuk egyedülállónak. Hírlik, hogy 
hamarosan hasonmás kiadásban teszik hozzáférhetővé, Buda
pesten tudományos tanácskozással adóztak emlékének, s ezen 
részt vettek a magyar nyelvű irodalmak külföldi szakértői is. 
Természetes ez, hiszen az első világháború előtt ez a folyóirat 
volt a teljes magyar irodalom legfontosabb szerve, s jóllehet a 
háború után szerepe szűkebb térre korlátozódott, s eszmei kisu
gárzása is csökkent, régi tekintélyéből sokat megőrzött. Aki a 
Nyugatban megjelenhetett, írónak számított. Az induló írók, 
költők még a húszas években is úgy lesték a legendás szerkesztő, 
Osvát Ernő gesztusait, szavait, mintha sorsuk függne tőle. Két 
világ című könyvében Herceg János ilyen idéző erejű érzék- 
letességgel ír erről: „Ott ült a kávéház mélyében, s mégis mint 
egy emelvényen, mindenki közül kimagasodva, fekete ruhában, 
fekete nyakkendővel magas keménygallérja alatt, akár egy halott
kém, Osvát Ernő. Az ember önkéntelenül lábujjhegyre 
emelkedett, s akkor is mélyen meghajtotta magát ama páholy 
felé, ahol a legendás szerkesztő kéziratok lapjai fölé hajolt, ha 
más asztalnál foglalt félénken helyet, mint én. Osvátot különben 
is egész koszorú vette körül, elszánt és gőgös, megilletődött és 
hencegő arcok néztek felénk, akik ebből az édenből kirekedtünk, 
s csak egy vágyakozó pillantást reszkíroztunk meg a fekete ruha 
és az élesen fel-felvillanó szemüveg irányába. Sorsok dőltek el
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Osvát szavára, ha olykor nyájasan felemelte fejét, és kilógott a 
szájából, hosszan és sárgán, egy lötyögő lófog.” S nem csak 
Herceg János, aki kirekedt, de Móricz Zsigmond és Kosztolányi 
Dezső is, akiket Osvát nagyra becsült, életük feledhetetlen 
emlékei között tartották számon a vele való találkozásokat. De 
akik valamiért szembekerültek vele: Lukács György, Németh 
László, Nagy Lajos, azok se vitatták soha munkájának értékét, s 
ellenszenveiken is átüt a neki tulajdonított jelentőség elis
merésének súlya.

Persze a személyes emberi vonások, melyeket legteljesebben 
Kosztolányi örökített az időbe, a Nyugat révén nyertek históriai 
jelentőséget. A Nyugat volt Osvát főműve, de nem csak az övé 
volt: egy nemzedék, a modern magyar irodalom föl
növekedésének élő tükre volt ez a lap. „Ami e tizenöt évről mint 
magyar irodalom fog megmaradni: kevés kivétellel kiírható lesz 
a Nyugat évfolyamaiból.” Az egykori főszerkesztő, Ignotus írta 
ezt akkor, mikor nevét Babits, Fenyő Miksa és Móricz levették a 
lapról. A megbántottság túlzásával tehát, de nem alaptalanul. Aki 
végiglapozza a Nyugat repertóriumát, ámulni kénytelen, mennyi 
olyan regény, novella és vers első fóruma volt ez a folyóirat, 
melyek a korszak alapműveinek bizonyultak. S a tanulmányokról 
és recenziókról ugyanezt mondhatjuk. Pedig elméleti megalapo
zottságuk és a módszerességük nem volt sem erős, sem határo
zott, de impresszionisztikus ráérzések, a metaforikus jellemzések 
annyi lényeges fölismerést tartalmaznak, hogy a jelen iro
dalomtörténészei is ezeket az írásokat olvassák el először, ha 
érvényes és termékeny gondolatokat kutatnak. Nincs bibliográfia, 
melyből a Nyugat vonatkozó esszéi, bírálatai hiányoznának.

Mindez amolyan egyezményes igazság, melyet vitatni ma már 
nemigen szokás. Ez a mostani évforduló sem ígér látványos 
revíziót. A szakemberek örülnek, hogy ez a rendkívül gazdag és 
sokrétű örökség része lehet a mai ízlésnek, a mai irodalmi 
kultúrának. Örülnek, mert nem volt ez így mindig. A Nyugat is 
átélt néhány türelmetlen átértékelést.
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Az elsőt a Magyar Tanácsköztársaság idején. Akkor balról 
minősítették az irodalmi öncélúság burzsoá fórumának. Ezután 
nyomban az ellenforradalmi támadások kereszttüzébe került. A 
Tanácsköztársaság idején polgárinak minősített lap 1919 után a 
forradalmak, az „öszeomlás” előidézőjeként, a zsidó expanzió 
eszközeként került a vádlottak padjára, s Szabó Dezső Az 
elsodort faluja robbanékony muníciót kínált az antiszemitizmus 
jegyében zajló heccelődésekhez. Ezt a kampányt a lap jól bírta.

Nehezebb próbára az új nemzedék olyan tehetségei kénysze
rítették, mint Németh László, aki nem elégedett meg a hellyel, 
amelyet a lapban kapott, hanem a szellemi élet új megszer
vezésének munkájához keresett fórumot. Egy merészebb, 
radikálisabb társulás Szabó Lőrinc körül is szerveződött, s a 
Pandora létrehozásával meg is kísérelték a kiválást. A Nyugattal 
egyenrangú és tartósan létező orgánumot azonban se Németh 
László, se Szabó Lőrincék nem tudtak összehozni. Később, a 
harmincas évek derekán, mikor mégiscsak megszilárdult néhány 
lap, a Válasz, a Gondolat, a Szép Szó, Romániában a Helikon, a 
Korunk, nálunk a Kalangya, a Híd, a Nyugat akkor is megőrizte, 
ha elsőbbségét nem is, de tekintélyét, mértékadó szerepét.

Ez azért is lehetséges volt, mert a második nemzedék néven 
emlegetett generáció iránt Babits és Móricz, akik akkor már a 
Nyugat vezető szellemei voltak, sok megértést és rokonszenvet 
tanúsítottak. Akik a Válasz körül tömörültek, azok között a kulcs- 
fontosságú emberek Sárközi György, Illyés Gyula, a Nyugathoz 
és Babitshoz is közel álltak. Úgyannyira, hogy a Magyar Csillagbán 
Illyés e két lap legjobbjainak egységét valósíthatta meg.

Szomorú csonkasága a Nyugatnak, hogy József Attilát 
kirekesztette, de eszmei vonalából ez nem következett szük
ségképpen, hiszen nem igaz, hogy Hatvany Lajos vagy 
Kosztolányi, akik József Attilát pártfogolták, politikailag megha
ladták volna a Nyugatot. A személyes motívumoknak nagy volt a 
szerepük ezekben a kontroverziókban, ezekről is lehetne tanul
mányt írni. Itt most csak arra akarunk emlékeztetni, hogy a 
Nyugat első nagy időszaka után induló nemzedékek, akár a lap
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szerzőiként, akár ellenzékeként léptek föl, a Nyugat neveltjei 
voltak, vissza, a konzervatív révekbe már nem fordulhattak. 
Németh László megkísérelte, de hamar kiderült, hogy a 
Napkelettől mennyire idegen az, amit ő akar. Lehettek tehát 
radikálisabbak ezek a tehetségek, népibbek, mint a Nyugat törzse, 
de az apa-fiú viszony elszakadásaikban is kiütközött. így aztán 
soha semmilyen vonatkozásban sem alakulhatott ki olyan ellen
tét, mint a fiatal Nyugat és ellenségei között kialakult, s a rangját, 
hitelét őrizni tudó lap a harmadik nemzedék számára is otthont 
jelenthetett. Az irodalomtörténet dialektikája folytán ez a kapcso
lat még zavartalanabb is volt, mint az első és második nemzedék 
viszonya. Az unokák, Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Sőtér István, 
Jékely Zoltán, jobban szerették a nagyszülőket, mint a szülőket.

Súlyosabban ütött ki a Nyugatra nézve az a revízió, mely 
1945 után következett. Lukács György, aki ennek eszmei 
irányítója volt, régi meggyőződését juttatta érvényhez, amikor a 
Nyugat teljes örökségének folytatása ellen foglalt állást. Mint 
ismeretes, Lukács a forradalmiság szempontjából értékelte a 
Nyugatot, s mérlegén -  Ady és Móricz kivételével -  a Nyugat 
nagy írói és költői jóval kevesebbet nyomnak tényleges 
súlyuknál. Magyar irodalom , magyar kultúra  című nagy 
gyűjteménye sok-sok passzusában visszatér a gondolat, hogy 
ezek az írók -  Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Füst Milán stb. -  
a költészet szférájában ugyanazt művelték, mint társadalmi 
szerepében a polgárság: a haladás kompromisszumus útjait 
járták. Van tanulmánya, ahol Adyt teljesen magányos for
radalmárként állítja szembe társaival, máskor Móriczot is mellé 
helyezi, később Bartókot is, de róla szólva is hangsúlyozza, hogy 
mennyire nem volt tipikus jelensége a magyar szellemi életnek.

Ez a szemlélet 1945 után az akkori magyar irodalom egzisz
tenciális kérdéseiben jutott elhatározó funkcióhoz. Egész áramla
tok legális létezésére is kihatott. Konkrétabban szólva mind
azokra, akik az 1945 után bekövetkező radikális politikai fordu
latot az irodalomban korábbi műveik szerves meghaladásaként
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képzelték el. Lukács György gyors és meggyőző áthangolódást 
kívánt, s ennek érdekében éles vitában utasította el Sőtér István, 
Vas István ama gondolatait, melyek a szerves átalakulás létjoga 
mellett érveltek. Weöres Sándor is ekkor lett a dekadencia példá
ja, s ekkor, a Babits-epigonság vádja miatt minősült ártalmasnak 
az Újhold folyóirat egész alkotógárdája. Köztük olyan tehetségek, 
mint Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Mándy Iván, Szabó 
Magda, Rába György. Az akkori irodalompolitikai megnyi
latkozásokban a Nyugat esztétaszámyát, a közbevetett elis
merések ellenére, általában a káros, dezorientáló formalizmus, 
individualizmus és pesszimizmus kútforrásaként említették. A 
magyar irodalom e századi története sokféle tévelygés pél
datárává vált ebben a túlpolitizált interpretálásban. Az sikkadt el, 
ami az esztétikai nézőpont felől akkor is lehet érték, ha egy másik 
nézőpontból erkölcsi-politikai tévelygés, vívódás, meghasonulás 
benyomását keltené is.

Az új magyar irodalom nagy árat fizetett ezért az elsza
kadásért. Gyanús kategóriává lett az őszinteség, formalizmussá a 
formakultúra, dekadenciává a fájdalom, iracionalizmussá a 
rejtelmesség. Az epikából száműzetett a Nagy Lajos-i szikár tár- 
gyiasság, Tersánszky lumpenfigurái, Kosztolányi műves tisztasá
ga: a groteszk, a különös, a személyes látás minden megnyi
latkozása. S ezzel egyidejűleg az avantgárd egészét is a dekaden
cia lomtárába söpörte az irodalompolitika.

Érthető hát, ha a Nyugat nagy örökségével 1954 után 
helyreállt és újra termékenynek bizonyult kapcsolatát a magyar 
irodalom ma féltékenyen őrzi. Új revíziók veszélye mostanában 
nem is mutatkozik. Azok a kísérletek, melyek a magyar avantgár
dot szeretnék a Nyugattal azonos jelentőségű áramlattá emelni, 
nem vernek nagyobb hullámokat, hiszen köztudott, hogy a húszas 
évek végén még Kassák Lajos művészete is a realizmus felé 
közelít, a második nemzedék képviselőinek életművében pedig az 
avantgárd indíttatás egy újrealista jellegű teljességbe integrálódik. 
Józsefy\ttila, Illyés Gyula, Déry Tibor, Tamási Áron és Gelléri 
Andor Endre iskolapéldái ennek a törvényszerűségnek.
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Mindezek ellenére sem állítjuk, hogy a modem magyar iro
dalom és a Nyugat-mozgalom egyet jelentenének. Sok minden 
történt 1918 után, ami nem fért, nem férhetett el a Nyugat 
kereteiben. A munkásmozgalomhoz közel álló írók közül 
néhányan időnként megjelenhettek ugyan ebben a lapban is 
(Nagy Lajos, Déry Tibor, Komját Aladár, Radnóti Miklós, Vas 
István, Zelk Zoltán, Bálint György). Sok írással szerepelt Kassák, 
Németh László, de ismeretes, hogy otthonuknak nem tekintették 
a Nyugatot. Magát a formulát: a „második nemzedék” fogalmát 
már Komlós Aladár is időzőjelek közé tette, jelezvén, hogy csak 
jobb híján él vele, s nem gondolja, hogy a generáció, melyet vele 
elnevez, egészében a Nyugat szüleménye volna. Kirekedtek 
továbbá a lapból az emigrációba kényszerült írók, főként a kom
munisták: Balázs Béla, Lukács György, Sinkó Ervin, Barta Lajos 
stb. És meglazult, majdnem elsorvadt a kapcsolat az 1918 után új 
államokba került és külön létre berendezkedő írókkal, irodal
makkal. így a jugoszláviai magyar irodalom is igen messzire esett 
a Nyugattól Erről érdemes részletesebben is szólnunk.

Az elszakadás törvényszerű, s mélységét az is növelte, hogy 
azok, akik korábban Vajdaságból a Nyugat munkatársai lettek, a 
legjelentősebbek 1918 után e vidéktől is teljesen elszakadtak. 
Csáth Géza, aki már a Nyugat első számában is jelen volt, 
meghalt. Kosztolányi, az állandó munkatárs, egyre ritkában jött 
haza. Lányi Saroltát és Sinkó Ervint is messzire veti a sors. Radó 
Imre, Kázmér Ernő, Dettre János, Cziráky Imre, Milkó Izidor, 
Műnk Artúr, Tamás István, Fekete Lajos, Herceg János és ter
mészetesen Szenteleky Koméi írása, illetve neve bukkan föl 
olykor, de szinte véletlenül, egyikük sem tarthatta magát e lap 
szerzőjének.

A Nyugat szellemét a két háború között a Napló képviselte 
elsősorban, de már csak másodközlések révén: Kosztolányi sok 
írását a Pesti HírlapyzA majdnem egyidejűleg hozta, s föltűntek 
hasábjain Karinthy Frigyes művei is. S természetesen az emig
ránsként idekerült írók, Csuka Zoltán, Dettre János, Haraszti
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Sándor és a többiek is szemmel tartották, ami a legtekintélyesebb 
pesti folyóiratban megjelent. így történhetett meg, hogy a 
nemzetiségi sorban létező irodalmak és a budapesti irodalom 
viszonyáról, a nemzetiségi irodalmak önállósulásának szük
ségességéről mégiscsak a Nyugat közölte az első eszméltető 
cikket (Barta Lajos: Magyar gyarmatok, 1927. II. 223-233.), s 
erre Szenteleky az érdekelt ráhangoltságával és avatottságával 
azonnal válaszolt.

Ezzel azonban a Nyugat és a jugoszláviai magyar irodalom 
kapcsolata lényegében meg is szakadt. Módosul a kép, ha e lap 
örökségéhez számítható Ady-mű utóélete felől nézzük a kérdést, 
hiszen tudjuk, hogy Adyt a Híd szellemi őseként tisztelte. 
Kosztolányi, Csáth Géza és Lányi Sarolta hagyatékának fölvál
lalására, nagy mulasztások után, csak az elmúlt évtizedben került 
sor. Velük és általuk a Nyugat teljesebb örökségének is őrzői let
tünk, s ezen a címen is részesei ennek a mostani jubileumnak.
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ANGYALI GYERMETEGSÉG

A Fecskelány nem először jelenik meg az irodalomban. Több 
mint hatvan évvel ezelőtt Kosztolányi Dezső egész versciklussal 
tisztelte meg, de ebben a rangos szerepben aligha telhetett kedve:

Idézem őt.
gonosz, hazug kezét idézem.
Idézem őt.
Ezen a poklokszülte éjen.
És kék szemed fekete lesz.
Hajad sötéten csergedez.
Hozzá hasonlít a te főd 
s a levegőben érzem őt.
Parancsoló árnyék, félig valóság, 
félig szeszély.
Most párka, végzet, a kezében orsó.

Ó, hogyha láttad volna jó, 
amint könnyezve, mereven, 
imádkozó, áldott kezekkel 
letörte én áldatlan életem.

Ó, hogyha láttad volna egykoron, 
mint mostan én az arcodon.
Igen, ilyen volt: festék és hamis máz, 
a szája egy kis rózsaszínű színház.
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Villanylámpácskák gyúltak a fejében, 
ha nevetett,
Rózsás-világos lett a levegő is 
feje felett.
Tükrökbe nézte furcsa-gonosz arcát, 
mély tükrök mélyiben, 
és az ezüstmámortól szertepattant 
a tükör és szívem.
Megfeketült a mellemen a rózsa, 
melyet adott,
és ráncos lett, mint egy vénasszony arca, 
halott, halott.
És megvakult kezében 
az ezüst és arany...

Ez a varázslatos, riasztó arckép rákövült a Fecskelányra. Ha a 
szertelen, szívtelen igéző és elveszejtő démonisághoz modell kel
lett, őt szólította a költői képzelet. így jelent meg a Rossz baba 
karrierje címen ismeretes novellában, ott kísért az Aranysárkány 
Hildájában, sőt belemarta magát a költő egész nőszemléletébe:

Én nem hiszek a nőbe. Nem a kézbe, 
mely ad-vesz, a szájba -  kis piros ajtó, 
most nevető, most bánatos sóhajtó -

Abban, hogy ez a fényre vágyó, csodára hangolt s oly sokszor 
mámoros költő -  aki a szörnyűtől a káprázatosig terjedő emberi 
skálát olyan könnyedén tudta át- meg átpásztázni -  novelláiban és 
regényeiben jobbára csak kiábrándító, kínos és hazug 
szerelmekről tud, abban bizonyára nagy része van a 
Fecskelánynak. A csalódásnak, mely őt, a Fecskelányt ilyen 
démonivá örökítette.

Alig múlt tizenhárom éves ez a leány, mikor sorsa és a költő 
erre a szerepre kiszemelte. Lányi Hedvignek hívták. Apja, Lányi
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Ernő, történetünk elején a szabadkai zeneiskola igazgatója. 
Fiútestvéreit, Ernőt és Viktort, nővérét, Saroltát (akiket a regény
ben Gézi, Sasa, Saska, Charlotte néven említenek) a sajtó- és az 
irodalomtörténet tartja számon. Beleszületett a művészetbe, s 
mikor tágul kapcsolatainak köre, csak sűrűsödik körülötte a hal
hatatlanságba bogozó szövevény. Köze van Brenner Józsefhez, 
akit Csáth Géza néven ismerhet az olvasó, s az író öccséhez, Jász 
Dezsőhöz, akit a könyvben csak Kisdezsőnek vagy Dezsőkének 
neveznek. Hírbe keveredik a felejthetetlen Kabos Gyulával, akit 
színészi pályája éppen akkor vet Szabadkára. A Kosztolányi iránti 
szerelem regényében pedig sorra felötlenek a Kosztolányi-élet- 
rajz ismerős alakjai: a szülők, Árpi, a medikusöccs s lány
testvérük, a csúnyaságáról híres Mariska, aki az író legszomorúbb 
regényéhez, a Pacsirtához szolgált modellül.

Hatvan éven át hallgatott magáról Lányi Hedvig. Hallgatott 
lénye tündöklőbb feléről. Viselte a ráhárított szégyent, mintha 
éretten és megfontoltan választotta volna ezt a szerepet. Pert újí
tani másfél évtizeddel ezelőtt sem akart, amikor dokumen
tumkötetünk először megjelent, mert jól tudta, hogy a költő 
igazságait érvei ki nem kezdhetik -  de azt is tudta, hogy vétség és 
bünhődés, szándék és következmény szövevénye más oldalról is 
fölfejthető. Nem a költő müvét akarta tehát korrigálni vagy 
újrakölteni: maga felől tárta föl egy töredékesen is öntörvényű 
regény titkait. A maga világa felől, de a nevezetes kapcsolat 
keretein belül, hiszen a Fecskelány ennek a kapcsolatnak az 
igézetében lett olyanná, amilyen. Nevét is Kosztolányi adta, s 
történetébe a költő eddig kiadatlan leveleinek hiteles szövegét 
minden ponton hiánytalanul iktattuk be. Nem fikció a naplóforma 
sem: Lányi Hedda valóságos naplójából és verseiből állt össze.

Hogy ez az „állt össze” mit jelent, a félreértések eloszlatása 
végett részleteznünk kell. Az eredeti napló némely helyen na
gyon hézagos, másutt bőbeszédű, hevenyészett, egy gyermeklány 
íráskészségének olyan gyöngeségeivel terhes, melyek az angyali 
gyermetegség mentségeire sem számíthatnak. Ezért a naplót
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-  szellemének és tényeinek épségére vigyázva -  csiszoltabbá, 
tömörebbé, olvashatóbbá tettem. A nagy hézagokat pedig -  
amennyire a levelek, a Kosztolányi-életrajz adatai és Lányi 
Hedda emlékezete ezt lehetővé tette -  ki kellett tölteni. Ezeket az 
új részleteket az egykori napló modora szerint kellett megírni. 
Mindig a Lányi Hedda emlékezete által is igazoltan, de több eset
ben emlékeztetve őt kellett előhívnom az elsüllyedt emlékeket. 
Közülük néhány fontosat csak itt, a második kiadásban iktattunk 
a helyére, akárcsak az 1909. március 30-i keltezésű, nemrég elő
került Kosztolányi-levelet, de valamennyinek -  Lányi Hedda 
ellenőrzésével -  én adtam a végső formát. Hogy kellő 
érzékenységgel oldottam-e meg a kényes föladatot, nem az én 
dolgom eldönteni, annyi azonban bizonyos: a kritika olyan 
egységesnek találta a naplót, hogy részleges szerzőségemet is 
kétségbe vonta.

Ide kívánkozik még, ami az első kiadásból kedvem ellenére 
kimaradt: A Fecskelány története így sem hiánytalan, mert a 
költő művének vonatkozó részletei is hozzátartoznak. És ide tar
tozna még néhány olyan dokumentum, melyet azért kell mel
lőznünk, mert sérthetné az érdekeltek érzékenységét, habár 
történetünk főszereplője, özv. Retteghy Béláné dr. Lányi Hedvig 
aranydiplomás orvosnő 1984. április 6-án, életének 90. évében 
Budapesten elhunyt. Mentségünk, hogy nem a költő életrajzát, s 
nem a Kosztolányi-Hedda szerelem teljes dokumentációját, 
hanem a Fecskelány életre szóló élményének zárt történetét ígér
jük az olvasónak. Persze azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a 
nagy költő világképéhez is fontos adalékokkal járulunk hozzá.
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SZÁZAD ELEJI SZÉPSÉGVERSENY

A kutatót, aki időt, fáradságot nem kímélve kereste, gyűjtötte, 
vallatta a múlt emlékeit, sokáig lemosolyogták erre mifelénk. 
Szerényebb eredményeivel az ember nem is igen mert előállni. 
Most, hogy a hagyomány tanulmányozása lendületet vett, és 
intézményes formát öltött Vajdaság-szerte, kiderült, hogy minden 
adalék fontos lehet, mellyel művelődéstörténetünk fehér folt
jainak benépesítéséhez hozzájárulhatunk. E megélénkült figye
lem, a sürgető érdeklődés bátorítására tettem közzé az Üzenet 
1974. július-augusztusi számában Új jel művelődéstörténetünk 
térképén címmel az eddig elveszettnek hitt régi diáklap, az Előre 
első számának tartalmát. Ebben Kosztolányi, Csáth Géza, 
Fenyves Ferenc első írásaival ismerkedhetnek meg az érdek
lődők, igen fontos dokumentumokkal tehát. Hogy létezett, 
Fenyves Ferenc egy írásából rég tudtuk, azért is nyomoztunk 
utána éveken át.

A nyomozás, mint ez rendszerint lenni szokott, váratlan 
jutalommal is honorálta a kutatást: egy másik lappal, melyet szin
tén gimnazisták szerkesztettek, de nem 1901-ben, hanem 1908-ban. 
Hogy volt ilyen lap, erről először Lányi Hedda naplójában olvas
tam, mely -  Fecskelány címen 1970-ben jelent meg az újvidéki 
Fórum kiadásában. Nos, e könyvecske 42. oldalán ez olvasható: 
„Babától hallom, hogy a gimnazisták kiadnak egy litografált újsá
got, melynek van egy állandó rovata. A címe: Edda dalok. 
Állítólag itt közlik le a hozzám írt szerelmes verseket. Magamban 
mosolyogtam: kisdiákok írnak hozzám verset, hozzám, akinek 
egy igazi költő küld verseket.”
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Hogy ez a lap került most elő, tartalma minden kétséget 
kizáróan bizonyítja. Címe: Rajta Fiúk. Nagysága 17x21 cm. 
Terjedelme 10 oldal, s litográfon készült, mint az Előre. Első 
száma 1908. február 7-én jelent meg, aztán havonta egyszer. 
Hogy hány szám és meddig, az még földerítésre vár. Címlapján 
rajz látható, mely egy fiút ábrázol, aki ágyún állva trombitát fúj, 
s a cím betűi a trombitából jönnek ki. Méghozzá olyan lendülettel, 
hogy egy jól öltözött urat úgy fejbe vágnak, hogy nyomban hanyatt 
esik.

Az már az elmondottakból is sejthető, hogy a Rajta Fiúk nem 
olyan fennkölt orgánum, mint amilyen az Előre volt, nem akar a 
szabadkai „lelkes ifjúság” szellemi forrása lenni, hanem csak 
játékos, tréfás diáklap. Az előkerült szám egyetlen „komoly” 
közleménye éppen Az Edda énekek könyvéből címen közölt vers 
második része, mely azt panaszolja el, hogy a szerző egyedül 
álmodozva, zokogva küzd egy vágy, egy ábránd ellen, de végül 
nincs mit tennie: megadja magát.

Kis szobámban ábrándozva ültem, 
Egy vágy ellen küzdtem, viaskodtam, 
Gondolatim fáradtak, lankadtak.
A falon sötét rejtelmes árnyak... 
Szobámban egyedül álmodoztam...

Küzdtem még, oh, de kimerültem, 
Édes arca megjelent előttem... 
Felednem kell, feledni akarok!!
. . .A  sötét árnyak némán álltak ott. 
Szobámban egyedül álmodoztam...

Kínokkal volt tele a levegő.
Szellő suttog bánatosan, halkan... 
Nem gondolok rá! Befödöm szemem. 
Az árnyak bólogatnak csendesen...
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Szobámban egyedül álmodoztam...
S míg ránéztem vágytól égő ajkkal,
Nem gondolok rá, ezt zokogtam.
Nem emlékezem többé, soha, soha!...
Lassan borulni kezd az éjszaka.
Szobámban egyedül álmodoztam...

Győzött a kép, a légben lebegő.
Hiába minden, megadtam magam.
Rám borult édes, kínos gyötrelem...
Rabod vagyok, nem lehet felednem!
Szobámban egyedül álmodoztam...

A verset S. Zoltán írta, akinek kilétéről egyelőre még semmi 
pontosat nem tudunk, így filológus utódainkra eggyel több gond 
marad. Tűrhető gond, mert a vers alapján nem látszik túl 
fontosnak földeríteni a szerző személyét. Nyugodtan elhihetjük 
Lányi Heddának, hogy Kosztolányi 1908-ban írt verseinek 
ismeretében mosolygott ezen a „műalkotáson”.

Lehet, hogy éppen ezért szorult második helyre a Rajta Fiúk 
által rendezett szépségversenyen. Erről nincs szó a Fecskelány 
naplójában, de a lap minden kétséget kizáróan fölfedi, hogy volt 
ilyen szépségverseny. Méghozzá igen izgalmas, mert a fiúk 
véleménye erősen megoszlott. A pártokra szakadt csoportok kor
tesnótákkal is síkraszálltak jelöltjeik mellett. Az egyik párt nótá
ja ezt hirdette:

MELÁNKA-dal 
(A Csínom Palkó dallamára)

Lábas Juci, Lányi Hedda 
Csinos, kedves lányok,
De ne szavazzatok oda 
Fiúk, jó barátok!
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A földön a legszebb leányka 
A gyönyörüszép Melánka.
Nosza, fiúk, osztálytársak,
Szavazni Melánra!
(Bemutatlak a Heddának,
Húsz szavazat ára.)
Éljen hej a legszebb lányka,
A Szilberleitner Melánka!

L.Gy.

A másik párt ezzel érvelt:

JUCIKA-dal 
(A Kossuth-nótára)

Kiabálhat az ellenség,
Hogy nekünk a Mélán tessék.
Uci, uci, uci, uci,
Sokkal szebb a Lábas Juci.
Rá szavazzunk mind egy szálig.
Ki lesz első, majd elválik...
Uci, uci, uci, uci,
Éljen a szép Lábas Juci!

L. K. M.

A Heddára esküvők nótája Kosztolányi riválisait is reprezentálja:

HEDDA-dal 
(A Kossuth-nótára)

Szerkesztőség azt üzente,
Van még szavazóreceptje.
Nem kell már soká üzenni,
Első lesz a Lányi Heddi.

Éljen a Hedda!

103



Szavazólap egy-egy krajcár,
Szavazzon rá fiú, leány.
Nem kell soká gondolkozni,
Úgyis első a Lányi Heddi.

Éljen a Hedda!

Összeül a kupaktanács,
Gyula, Sándor szavazni vágy.
Dobjátok el a cédulát,
Éltessük a Lányi Heddát.

Éljen a Hedda!
P. L.

A minden bizonnyal lélegzetelállító küzdelem eredményét 
szintén ismerjük, s ezt is ugyanennek a számnak a jóvoltából. 
Idézzük pontosan: Szilberleitner Melánka 164, Lányi Hedda 104, 
Lábas Jucika 90, Fussganger Elzácska 46, Szilágyi Ella 25, 
Pukecz Irma 5, Bernstein Regina 4, Kovács Margit 3, Venetiauer 
Kató 3, Bernstein Ilonka 3, Hubay Margit 3, Mihálka Rózsika 3, 
Vinckler Leontin 3, Deutsch Ella 1, Bedő Margit 1, Kohn Sárika 1, 
Pukecz Ilonka 1, Horváth Rózsika 1, Lyubibratics Liliké 1, 
Budanovits Margit 1.

Lányi Hedda tehát második lett, méghozzá 60 szavazattal 
körözte őt le Szilberleitner Melánka. Pedig a Melánkáról szóló 
kortesdal éppolyan ügyetlenül kedves zöldség, mint a Hedda-dal. 
Talán a Csínom Palkó dallama, melyre énekelték, mozgósítóbb 
volt, mint a Kossuth-nótáé? Vagy csakugyan Kosztolányi miatt 
fordultak volna el Heddától némely szavazók? A 104 szavazat
nak ez csak növelné az értékét. No persze az is lehet, hogy 
valóban Melánka volt a legszebb.

Erre vall az is, hogy a róla szóló kortesdalt jegyző L. Gy. 
monogram mögött Lábas Gyula, Lábas Juci bátyja gyanítható, s 
ha joggal, ez bizony azt jelentené, hogy a szavazók testvéri von
zalmát is legyőzte Melánka szépsége. Lovagok voltak.
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Az elmondottakon kívül még „Lóugrás szerint”-i rejtvénnyel 
és a versekhez hasonló szerkesztői üzenetekkel (Zolika: Rózsika, 
Ella, Maca, Ilonka, Sári, Olga, Margit, Juci, Hedda... nem lesz 
kicsit sok?! Ej, maga kis gonosz. Mi fog jönni az Edda énekek 
után?!) igyekezett olvasói igényeit a Rajta Fiúk kielégíteni. Hogy 
milyen sikerrel, arról nem közöl információt. Ebben is elüt a fel
nőttek számára írt lapoktól. Csak azzal foglalkozik, amit 
fontosnak vél: a lányokkal. Fiúk írták. Nemigen gondolták, hogy 
egyszer majd kopaszodó kutatók kaján nagyítója elé kerülnek. 
Ezért elnézésüket kéri, s hálával gondol rájuk a kutató.
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„A FIATALSÁGOMAT KOSZTOLÁNYI 
SZERELME TETTE FELEJTHETETLENNÉ”

Lányi Hedda ma, október 16-án fordul nyolcvannyolcadik 
esztendejébe. Nagy örömmel éltem hát a lehetőséggel, hogy 
budapesti, Madách téri otthonában meglátogathassam. Bennünk, 
a Kosztolányi-életmű ismerőiben ő örökké Fecskelányként él, 
ahogy ezt a költő leveleiben megfestette. Furcsa érzés most 
Fecskelány-emlékeinkkel kopogni be az idős asszonyhoz, de a 
kedvesség, amellyel Fecskelány mivoltával emlékezik, a derű, 
amellyel fogad bennünket, föloldja a szorongást, és beszél
getésünk hamarosan olyan otthonossá, közvetlenné válik, mint 
amikor a Fecskelány dokumentumaiból könyvet szerkesztettünk.

-  Először arról kérdezem, hogy utólag -  ismervén a regény 
visszhangját -  nem bánta-e meg, hogy ezt a kötetet s benne a saját 
maga számára írt naplóját közzétette?

-  Nem hogy nem bántam meg, hanem az eltemetett emlékeket 
életre keltette és visszahozta a fiatalságomnak azokat a legszebb, 
leggyönyörűbb éveit, amelyeket ez a szerelem színesített meg. 
Azóta sok-sok fejezete volt az életemnek, egy házasság, egy 
drága fiú, akivel még ennyi idő után is együtt élek. Az első 
rosszul sikerült házasság volt, majd jött a másik, amely csak 
tizennégy évig tartott, mert meghalt az, akit szerettem. Aztán jött 
a magány, az öregség, a felelősség a családért. Ma már felnőtt 
unokáim vannak, sőt három dédunokám, ezek szereznek nekem 
még örömet, s olyankor boldog vagyok, mikor velük vagyok, őket 
látom, de a fiatalságomat Kosztolányi Dezső szerelme tette felejt
hetetlenné.

-  Van-e még valami, ami kimaradt a vonatkozó dokumen
tumokból?
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-  Utólag előkerült még egy levele, amelyet versformában, de 
prózában írt. Szeretett úgy írni levelet, mintha verset írna. 
Sajnálom azt, hogy annak idején az volt a szokás, hogy ha véget 
ért egy szerelem, a leveleket visszakérte a lány. Ez történt velem 
is. Én is visszakértem tőle egy paksaméta levelet és olvasatlanul 
tűzbe vetettem. Nem maradt meg más, csak a saját verseim 
gyűjteménye. Ezek az emlékek, amelyeket mind az elmúlt 
szerelemről és a születendő szerelemről írtam. A szakítást követő 
napon írtam a következő verset, amelyet soha nem felejtettem el, 
pedig olvasni már régen nem tudok, mert beteg a szemem: „Még 
egy nap, szóltál és átölleltél, / Még egy nap szeretni kezdtetek.” 
Tulajdonképpen tőle tanultam meg a fájdalmas szerelmet és a 
féltékenységet, mert gyermek voltam és mindezt nem ismertem.

-  Kosztolányiról, Csáth Gézáról és Szabadka neveze
tességeiről milyen emlékeket őriz még?

-  A legszebb emlékeim apám művészetéről élnek bennem. A 
filharmóniai koncertekről, azok előkészületeiről, a próbákról, 
amelyekre édesanyám el-elvitt magával, és az első filharmóniai 
hangversenyről, amelynek bevezető költeményét éppen 
Kosztolányi Dezső írta. Én akkor még matrózruhás kislány 
voltam, de már a szerelem elkezdődött közöttünk. Kosztolányi 
Dezső és húga, Mariska, Csáth Géza és öccse, Kisdezső hozzá
tartozott az akkori életünkhöz. Az egész Kosztolányi család, 
amellyel jó barátságban voltunk, de a szakítás után jött a 
gyűlölködés az ő részükről irányomban. De hála a jó istennek, én 
az orvosi pálya iránt vonzódtam, s ezzel valahogy meggyógyítot
tam a sebet, amelyet a Kosztolányi-szerelemtől kaptam. 
Nekifogtam tanulni és két év alatt leérettségiztem. Aztán jöttek az 
egyetemi évek, amelyeket teljes boldogságban éltem át, és a 
hivatásomat is végtelenül szerettem, a betegeimet. Ezek kárpó
toltak sok mindent, amit elvesztettem, mert ha Kosztolányi 
felesége lettem volna, akkor talán énbelőlem is irodalmár lett 
volna. Ezt mindig éreztem, de az orvosi hivatás mindenért kárpótolt.

-  Nyomon kíséri-e a Kosztolányi-életmű utóéletét? Azt, hogy 
mit írnak róla?
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-  Mindig figyelem, mit mondanak róla. Nincs olyan nap, 
hogy a rádióban egy idézetet tőle ne hallanék. És boldog vagyok, 
hogy olyan írói hivatást teljesített, amely nem mindennapi. 
Szerintem a legnagyobbak közé tartozik.

-  Itt látok az asztalon egy füzetet. Belelapoztam, s úgy vettem 
ki, hogy az emlékeit szándékozik megírni. Várható-e, hogy 
hamarosan elkészül vele, s mi a szándéka: közzéteszi-e vagy 
pedig megőrzi, mint ahogyan évtizedeken át őrizte a naplóját?

-  Az egyetemi éveimről szeretnék írni. 1912-ben lettem 
elsőéves, és végigjártam a háborút. A Fehérkereszt gyer
mekkórházban voltam előbb segédorvos, majd alorvos. Ott 
szereztem meg az orvosi diplomát, akkor, amikor már vége lett a 
háborúnak. Aztán jött az élet, a maga sok buktatójával, örömé
vel. Az írás megnyugtat, örömet okoz. Hogy megjelenik-e, nem 
tudom, s az igazat megvallva, nem is foglalkoztatott még ez a 
gondolat.

-  Szokott-e Szabadkáról álmodni, s ha igen, mit?
-  Ilyen idős korban az ember szívesen visszatér ifjúságának 

színterére. Engem manapság is minden érdekel, de gondolatban 
gyakran felidézem a miskolci és a szabadkai éveket. Ne 
csodálkozzék ezen: azok voltak életem legszebb, gondjaikkal 
együtt is legszebb napjai, amelyekre háromnegyed évszázad 
múltán is a legszívesebben emlékezem. Olykor álmodom is 
róluk, barátnőimről, Lyubibratity Iliről és Lábass Juciról, osztály
társaimról, Didéről, a fejelthetetlen családi estékről...

-  Szeretné-e még egyszer végigjárni gyermekkora tájait, 
utcáit?

-  Nekem Szabadka nagyon fontos. Mindig figyelem, mi 
történik Jugoszláviában. Különösen a Szabadka múltjáról szóló 
könyvek érdekelnek, mert abban édesapám is nagy szerepet játszott 
annak idején, csak -  sajnos -  a Lányiakat el szokták felejteni.

-  De nővérének, Saroltának nem ez a sors jutott osztályrészül. 
Nemrég a rádió is, a televízió is, az újságok is megemlékeztek 
kilencvenedik születésnapjáról, nálunk, Szabadkán pedig megje
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lennek a köteteiben nem szereplő munkái, amelyeket elsőként 
éppen a helybeli Bácskai Hírlap közölt, továbbá kiadatlan napló
jegyzetei. Ezenkívül édesapjának a műveit is olykor-olykor hal
lani a rádióban.

-  Sajnos apám szerzeményeit nagyon elfelejtették. Saska- 
Sarolta szerencsésebb, talán ő a legnagyobb tehetség a csalá
dunkban, s ezért sikerült neki az irodalomban el nem felejtődni.

-  Várhatjuk-e hamarosan Szabadkán? Látjuk-e majd megint, 
mint ahogyan egy évtizeddel ezelőtt láttuk?

-  Én már olyan öreg vagyok, hogy fizikailag igen fárasztó szá
momra az utazás. Itthon még el-elvagyok a fiammal és annak 
családjával, de már jó lenne, ha vége lenne az egésznek...

-  Igazán fájlaljuk, de reméljük, hogy azért legalább képzelet
ben erre a látogatásra sor kerül.

-  Hát ha valaki beültetne egy kocsiba és letenne Sazbadkán, a 
város közepén, ahol annyit jártam, talán, talán, talán nem csak 
képzeletben...
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BÚCSÚ A FECSKELÁNYTÓL

Múlt pénteken, április 6-án Budapesten, az Országos 
Traumatológiai Intézet betegágyán, életének kilencvenedik 
évében örökre lehunyta szemét Lányi Hedvig.

A búcsú először neki szóljon, Lányi Ernő kisebbik leányának. 
Annak a családnak utolsó ága tört le vele, amely Szabadkán a ma
gasrendű szimfonikus zenét meghonosította. Akinek kórusában a 
város zenére szomjas értelmisége találkozhatott. Hogy a kaszinók, 
klubok vidéki társas élete után itt egy modernebb érzékenység 
kiművelése elkezdődhetett, abban Lányi Ernő és a művészet 
légkörében élő gyermekei fontos szerepet játszottak. Lányi Hedvig 
finom, intelligens lénye ennek az egykori tűzhelynek a melegét 
őrizte haláláig, s ha vele találkozhattunk, még a legutolsó években 
is ezeket a hajdani tüzeket véltük fölfényleni szemében.

Fénylettek abban a szemben egykoron delejesebb tüzek is. 
Kosztolányit ezek hódították rajongó szerelmessé, mikor megis
merte. S e szerelem káprázatában lett ő Lányi Hedvigből a 
Kosztolányi-irodalom Heddájává, a levelek Fecskelányává: 
„Kicsoda vagy te, hogy ily könnyű vagy? Könnyű és karcsú, mint a 
fecske. Te fecskelány! Te fecskelelkű, fecskekönnyűségű, repülő, 
táncolva repülő lány, te kék égben, kék vizeken csicsergő madár! Te 
én!! Te költő, te isten, te minden!!!” „Heddám, apró, kicsi leányom, 
kedvesem.” E varázslatos gyermekleány lénye beépült a költő világ
képébe, verseket ihletett, novellák modellje lett. Aztán, hogy egy
mástól elszakadtak, ködbe veszett ő maga is. Hatvan éven át hall
gatott szemérmesen erről a nagy regényről. A csönd 1970-ben tört 
meg, mikor -  hosszas kérlelésünkre -  a költő hozzá írt leveleinek és 
a maga egykorú naplójának kiadásához hozzájárult.

Az irodalomtörténetben akkor foglalta el a maga helyét. Neve 
ismét fölfénylett, alakja körül hozzá illő, szemérmes, szép legenda 
kezdődött: az elnémúlt Lányi-ház zenéje, és a Fecskelány föltámadt. 
S ezt a zenét már ez a halál sem tudja elnémítani. Zene marad és 
fény. Megérdemli hát, hogy holtában is a múzsák halhatatlansága 
maradjon az osztályrésze.

110



EGY SZABADKAI GIMNAZISTA 
SZÁZAD ELEJI NAPLÓJA (1908-1910)

ígéretes kezdet, s az írói véna gyors elapadása -  így lehetne 
röviden jellemezni Jász Dezső (1890-1967) írói és kritikusi 
munkásságát, akinek a neve ma már csak azoknak hangzik 
ismerősen, akik otthonosan mozognak a múlt század eleji irodal
mi eseményekben. Pedig szép számban voltak olyanok, akik azt 
hitték, hogy ugyanolyan fényes karrier vár rá, mint bátyjára, a 
nála három évvel idősebb Brenner Józsefre, akit Csáth Géza 
néven tart számon az irodalomtörténet, akinek munkásságát mind 
a három műfajban: a novellisztikában, a zenekritikában és 
zeneesztétikában példaképének tekintettek. Kezdetben úgy is lát
szott, hogy neki is ugyanúgy kijut a sikerből, mint testvérének, az 
új magyar novellisztika egyik legjelentősebb megújítójának, 
akitől a beért és fölnövekvő nemzedék tagjai egyaránt a műfaj 
mind tartalmi, mind formai megújulását, újabb értékekkel való 
gazdagodását várták. Első kötetei föl is jogosították erre, sőt A 
Janika című tragikomédiáját, amelyet a Magyar Színház 1910. 
május 24-én mutatott be a főszerepben Rátkai Mártonnal megle
hetősen mérsékelt sikerrel, némelyek -  mint például -  a kifino
mult érzékű Vészi Margit -  az első igazi korszerű magyar drámá
nak tartották. Volt tehát Jász Dezsőnek kire fölnéznie, kit követ
nie, példaképének tartania, kitől tanulnia, annál is inkább, mert 
bátyja sohasem tagadta meg tőle a segítséget, sem a gimnázium 
önképzőkörében kifejtett munkássága során, sem a későbbi évek
ben, sőt ő szorgalmazta írásainak közlését a napi- és hetilapok -  a 
Bácskai Hírlap, A Világ, A Polgár, a Politikai Heti Szemle -  
redakciói mellett a kor vezető irodalmi orgánumának, a Nyugat 
szerkesztőségében is.
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Ilyen előzmények után és ilyen tehertétellel a vállán kezdte 
írói pályáját az ifjú Jász Dezső, akinek -  mint ahogyan az az 
elmondottakból sejthető -  minden vágya az volt, hogy egyre nép
szerűbb bátyja nyomdokaiba lépjen. Miközben az érettségire, 
majd az egyetemi fölvételi vizsgára készült, nem csak versírásban 
próbálta ki képességét, hanem azokban a műfajokban is, ame
lyekben testvére legnagyobb sikereit érte el. Sorozatos csalódá
sok után elküldte írásait az akkor már Pesten élő egyetemista 
bátyjának, aki nem csupán javítgatta, csiszolgatta és helyenként 
átdolgozza őket, hanem precíz utasítást is adott neki arra 
vonatkozólag, hogyan kel fölépíteni egy novellát, miként kell 
vezetnie a cselekményt. Verseit ugyan nem értékelte különö
sebben, de azért -  bizonyára testvéri tapintatosságból -  olykor 
meg is dicsérte, nehogy megsértse önérzetességét és kedvét szeg
je, mint ahogyan azt 1908. február 7-i, közöletlen levelében tette: 
„A versed tetszik nekem. Nem vers ugyan, de művészet. Ha a 
sorokat úgy írod, mint megjelöltem, sokkal jobban hat a dolog. 
Némileg Ady-hatás érzik, de ez nem csoda. Buta dolog, ha az 
ember a művészet országának egyedül indul. A próbálkozás biro
dalmában -  ha magában van -  évekig elbolyonghat, de ha egy 
disztingvált úr kísérőjének szegődik, gyorsabban megy a dolog. 
És akkor a határnál búcsút mondhatnak egymásnak. Meg kell 
azonban szívelned egy tanácsomat. Stílusod, látásod, mondat
szerkesztésed egyaránt a humor magaslatai felé irányítják az uta
dat. Erre fordítsd a lépteidet. Olvass Csehovot és Mark Twaint. 
Én is jól érzem, hogy 3-4 év nem telik el, s humorista leszel. Addig 
azonban kiveszem a részem a hónaljszagból és a parfümből.”

Csáth zenekritikus öcsét is biztatta, ösztökélte az írásra, ha azt 
cserbenhagyta az ihlet, amit maga is érdemesnek tartott följe
gyezni naplójában 1908. november 15-én, amikor megbízást 
kapott Az Élet szerkesztőjétől, hogy írjon beszámolót Mihalovich 
Ödön Toldi szerelme című operájáról. Bárhogy igyekezett, nem 
ment a munka, mert erőt vettek rajta -  akárcsak más napokon 
rendszerint -  a komisz, cifra neuraszténia, a fejfájás, a kényszer
képzetek, a deprimáltság, az életuntság, az öngyűlölet és egyéb
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bénítóan ható érzelmek. „Erőszakoskodom: írni kell” -  jegyezte 
föl naplójába. -  Hozzáfogok, de az akaratnak nem 
engedelmeskedik a képesség. Este 12 óráig ülünk Józseffel a 
redakcióban. Szegény öreg, mai napja neki se különb, mint az 
enyém, s a mulasztásaimat mégis pótolta. Bámulatos az 
akaróképessége és tehetsége, amely kéznél van nála ilyenkor is.” 
(1909. nov. 15.)

A „Nem tudok írni!” mondat, a kétség, hogy sikerül-e valaha 
is az, amit akar, s van-e egyáltalán tehetsége az íráshoz, gyakran 
előfordul a füzetekben, de nemritkán az elégedettség érzése is, 
hogyha nem gyötri kibírhatatlan ideggyengesége, nem esik 
nehezére szabatosan megfogalmaznia mondanivalóját egy-egy 
művész teljesítményéről, bár jól tudja, hogy ezek az referádák 
közel sem olyan zseniálisak, mint a Nyugat vezető tehetségeinek 
beszámolói. Eleinte ugyan még nem elégedett magával: „írni 
vágyás állandóan, de nincs energiám és világos gondolatom, hogy 
formába önthetném” (1909. okt. 5.) Máskor megelégedettséggel 
állapítja meg: „12-ig maradok a Barossban jó csendben és írok. 
Semmi idegesség. A gondolatok jól jönnek (nekem az este való), 
ám még mindig lassan. Az írás kifejezése és megcsinálása még 
nincs a kezemben, de veszem észre, hogy lassan közeledek 
hozzá.” (1908. nov. 21.) Állandóan irodalmi dolgokon töri a fejét, 
s a lapokat böngészve keres témát, amint azt a bátyjától látta, bár 
néha úgy érzi, hogy számára inkább a piktúra való, mintsem a 
muzsika, de fél, hogy a boldogtalanságba beleőrül, keservesnek 
látja az életet, nem bízik semmiben, attól tart, hogy semmi sem 
fog sikerülni neki, amit akar, de végül mégiscsak felülkerekedik 
benne életösztöne: „Ha igaz, majd csak elfogy a keserűség, s ez a 
sötét kór, aztán boldogabb lehetek a most hiányzó akarattal és 
tehetséggel. Sokat várok még az évektől, vagy én adok nekik, 
utóvégre valamennyiünknek kell adni. Mert megöl engem ez a 
gyámoltalanság s boldogtalanná tesz rémesen. Olyan elkeseredett 
vagyok, mint egy buta iskolás kislány.” (1908. márc. 29.) 
„Egyelőre azonban dolgozni kell véresen és elkeseredetten. S ha 
bele is döglök, de megcsinálom, amit akarok. Meg-csi-ná-lom!” 
(1910. febr. 8.)
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A kishűség azonban, amely 18 éves korában gyötörte az 
érettségi előtt álló ifjút („... belenyugodtam, hogy az én ideg- 
rendszerem és agyvelőm nem az aktív emberé, s nem az 
alkotóé”), két évvel később sem szűnt meg és -  születésnapi föl
jegyzése tanúsítja -  kétségbe ejtette az elsőéves egyetemi hall
gatót: „Ma 20 éves vagyok. ( ...)  Az öregedés borzaszt meg ebben 
a számban. S az, hogy mégiscsak majdnem egy negyedszázadot 
éltem, s terveimnek még a negyedrésze sem valósult (meg). Pedig 
holtbiztos, hogy fél évszázadnál tovább alig élek. S még eddig 
jóformán semmit sem csináltam.” (1901. febr. 1.) Borzasztónak 
és szenvedéssel telinek látja a jövőjét, mert -  bármennyire igyek
szik is valamilyen erényt fölfedni magában -  csak ürességet talál. 
Semmilyen munkához nincs kedve, sem energiája. (1908. dec. 
15.) Ennek ellenére -  zenekritikái mellett -  hamarosan könyv- 
ismertetői (Krúdy, Reményi József, Szép Ernő, Tóth Árpád, 
Alphonse Daudet, s egy méltatás Henrik Ibsenről), sőt novellái 
{Etelka, Vaszerics Péter, Symposion, Ősz) is rendre jelennek majd 
meg, úgyhogy öt év alatt, 1909 és 1913 között a Nyugat összesen 
32 munkáját közölte, közöttük 22 hangverseny-beszámolót, tehát 
mindössze 5-tel kevesebbet, mint bátyjától, akit a szakmabeliek 
akkor már a legilletékesebb, legtekintélyesebb zeneesztétának 
tartottak. Ha ehhez hozzátesszük, hogy ezzel egyidejűleg a 
fővárosi napi- és hetilapok sem zárkóztak el kéziratainak közlése 
elől, s ezek egy részét a szabadkai Bácskai Hírlap is átvette, sőt 
elsőként is több írását megjelentette, akkor érthetetlennek tetszik 
Jász Dezső elégedetlensége. Bár az kétségtelen, hogy ezek a 
munkák sokkal többet ígértek, mint amennyit az életmű meg
valósított, ha Jász Dezső esetében egyáltalán lehet életműről 
beszélni (A vajdasági magyar tudományosság hagyománykereső 
figyelme örömmel fedezhetné föl e cikkek lelőhelyei között 
Braun Henrik napilapját, aki alig néhány évvel előbb 
Kosztolányit belső, Csáthot pedig külső munkatársként alkalmaz
ta, mert olyan gyakran bukkanhatna rá, hogy elkötelezettjei közül 
valakinek esetleg még kedve támadna az újság módszeres földol
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gozására. De túl ezen a lehetőségen, e nemzedék tanulmányozói
nak, valamint az önalakítás érveit kereső olvasónak is bizonyára 
volna mit keresnie ezekben az írásokban.)

Jász Dezső bátyja révén nem csak a régi, hanem a kortárs 
magyar irodalom legújabb kiadványaihoz is hozzájutott, akárcsak 
a legfrissebb kottákhoz. A külföldi szerzők közül elsősorban a 
francia naturalisták és az orosz realisták művei érdekelték. 
Amikor pedig 1909 őszén elkezdte egyetemi tanulmányait, jó 
néhány neves költővel, íróval és művésszel személyesen is 
megismerkedett. Unokatestvére, Kosztolányi Dezső baráti 
köréből mindenekelőtt Karinthy Frigyessel, aki -  amint azt meg
jegyzi róla -  „üdítően és érdekesen szellemeskedik”, Jób 
Dániellel, „a gyönyörű, hercegarcú, előkelő” emberrel. Aztán 
Osvát Ernővel, Ignotusszal, Weiner Leóval, Zerkovitz Bélával, 
Halasi Andorral, dr. Ányos Istvánnal és másokkal, az irodalmi és 
művészeti élet kiválóságaival, köztük Adyval, akinek Royal-beli 
estje kapcsán azt írja, hogy a költő „vérzik, bizalmasan beszél, 
undorítóan őszinte”. Semmi előkelőség, Elfogult és meghatott a 
nagy ünnepségtől.” (1909. nov. 21.) Beretvás Hugó zenéje első 
pillanatra nem tudta meggyőzni, de azt elismerte, hogy 
megérezte, Adyhoz milyen muzsika kell”. Az Adyval szembeni 
ellenszenv nem új keletű nála. Másfél évvel előbb még ezt 
jegyezte föl a Vér és arany című kötetéről: „ ... egész tisztán 
beláttam Ady agyvelejébe, s nagyon tetszett ő. Több oldalról 
megfigyeltem az írásait s mindenféleképpen nagy értékűeknek 
találtam sorait. S egyúttal e kötettel sokkal nagyobb lett előttem 
ez a fiú, ez a különös arcú magyar gyerek”. (1908. jan. 7.) Nem 
sokkal később azonban már gyökeresen megváltozott a 
véleménye egy másik kötete olvasása után: „Ady gyűlöletes és 
ma nevetséges.” (1908. nov. 13.)

Csáth baráti köréhez nem kisebb egyéniségek tartoztak ebben 
az időszakban, mint Vészi Margit, a „legbájosabb asszonyok 
egyike”, férje, Molnár Ferenc, akiknél Jász kitűnően érezte 
magát, mégis bizonyos irigységgel tapasztalta, hogy a felesége
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eufóriás. A legnagyobb hatást azonban Sassy Attila tette rá, akit 
már a fővárosba érkezésének másnapján fölkeresett. „A várban 
van neki egy padlásszobája, ahova keringős lépcsők és sötét utak 
vezetnek. (...)  Medgyessyvel, szobrász barátjával lakik itt. Az 
ablakán lila függöny lóg, s a szobája fala tele van saját képeivel. 
Grafikákkal ( ...)  olajos tájképekkel, portrékkal és önarcképekkel. 
Szerte a földön meg nem becsült vásznak hevernek, ósdi öreg 
bútorok lapulnak a falhoz, s a szekrényen meg az ablakban is 
ismeretlen virágok emelkednek, és a különös külsejű vázák és 
tányérok meg emberi koponyák sejtelmessé teszik az egész 
szobát. Irodalmi érték van benne. Belépéskor megérezni a 
magánynak a levegőjét, kimenekülést az emberek közönséges 
komiszságai közül, a gondolatnak szabad sétáltatgatását, amelyet 
ilyen helyen szívesen és kéjjel tesz a lakó. Lelki vívódásokat és 
átalakulásokat mond el a fal és a bútorok. Egész irodalom szól az 
emberhez ebből a kis tanyából. Nekem nagyon tetszett Sassyval 
együtt, aki igazán nagy művész és gondolkodó művész. És ez a 
gondolkodni tudás ér legtöbbet a piktorban.” (1908. aug. 24.) A 
látottak annyira lenyűgözték, hogy nem tudott szabadulni hatásuk 
alól. Egy hét múlva újból meglátogatta, s még nagyobb 
lelkesedéssel jegyezte föl róla: „Sassy különösen finom 
művészete teljesen lefoglalt és megértelmesedett bennem. 
Egészen új érzéstengert bolygatott föl bennem, amelyet eddig 
sohasem éreztem. Délelőtt végignéztük új grafikáit, ezeket a 
kínzó vonalakkal teli művészetet. Ölelkező paradicsommadarak, 
vézna, sovány nők nyújtóznak, sokágú fák, mint egy világon kívüli 
élet talajának hirdetői tövében. Bámulatos.” (1908. aug. 30.)

Kevés író, művész érdemelte ki ilyen gyorsan elismerését, 
mert a bátyja ízlésén csiszolódott szellem csak az igazi értékek 
iránt volt nyitott, fogékony. A legjobbaknak tartott alkotók 
műveit is bírálattal illette, ha azok nem nyerték meg tetszését. így 
például ezt írta Turgenyevről Füst című regénye kapcsán: 
„Pompásan csúfolja ki az öreg az oroszok érzékenykedését s 
romanticizmusát. Helyenként igazán mulatságos. S komoly írói

116



vonások feküsznek benne. Lehet tanulni tőle, bár rossz elbeszélő. 
Szerkeszteni nem tud, a formája gyenge, s a legközönségesebb 
machinációkat szedi elő, ha valahol megakad. Mégiscsak 
Dosztojevszkij a legnagyobb orosz író.” (1910. febr. 6.)

Ilyen környezetben, a szellemi elit kiemelkedő képviselőitől 
körülvéve sem érezte jól magát a fővárosban. „Erősen iparkodom 
ellensúlyozni azt a szédülést, elbódulást, amit Pest okoz, s amely
től kizökkenek gondolkodásmódomból. S amelyet az jellemez, 
hogy az embereket nem tudom helyesen kezelni, velők ép monda
tokban beszélni. Ellensúlyozom, de mégis némileg jelentkezik.” 
(1909. szept. 10.) Érthető hát, hogy Pesten járkálva gondolatban 
otthon van, s előre örül a gondtalanságnak és a jólétnek. Amikor 
pedig a vonat beér „a kis, csendes Szabadkára”, újabb csalódás 
éri, mert mindenki sokkal kisebb, mint addig volt. És itthon vala
mi rideg barátságtalanság, de tisztaságos szimpátia fogadja. 
„Apáék szomorú arccal ölelnek meg, úgy, hogy belül megint 
elsírom magam. Még mindig azt az összetöröttséget érzem, 
épületek összedőlését, de másrészről önbizalmat és irreális hatal
masságot. -  Különös kontraszt és furcsa gondolatok kergetnek.” 
(1908. aug. 31.) Fontos és jellemző vonása, hogy otthon sem érzi 
igazán jól magát, mert nincs harmónia, Szabadka nyomasztóan, 
mint egy játékváros hat rá, amelyben nincs komoly élet. Mintha e 
tekintetben sem engedett volna szigorú mércéjéből, s szűknek 
bizonyulna számára az a kulturális és történelmi közeg, amelybe 
beleszületett s amelyben fölnőtt.

Kosztolányi Aranysárkányának világa elevenedik meg a napló 
oldalain. Előtérben természetesen a Brenner és a vele rokoni 
kapcsolatban álló Decsy és Kosztolányi család, valamint a hoz
zájuk baráti szálakkal fűződő Lányi família tagjai vannak. Az ő 
életüket, mindennapjaikat követhetjük nyomon a századelő 
Szabadkáján. így például megtudhatjuk azt, hogy az 1908. 
december 11-i tisztviselő-választásokon id. Brenner Józsefet 
megerősítették állásában, sőt a főügyészséget is fölajánlották 
neki, de azt visszautasította, mert ha elfogadta volna, nem lehetett
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volna magánirodája. Ekkor a főispán tiszteletbeli főügyészi címet 
adományozott neki. Tudomást szerezhetünk arról is, hogy dr. 
Brenner rigid magatartást tanúsított családja iránt, amitől mindkét 
fia sokat szenvedett. Jól példázza tartózkodó viszonyulását az is, 
hogy 1909. október 30-án nem vett részt legidősebb gyermekének 
doktorrá avatásán, úgyhogy a családot Mádi, Dezső és 
Budanovics Mária, mostohaanyjuk húga képviselte, akit 1908 
végén fölvittek Pestre az akadémiára, hogy Maleczky Vilmos 
operaénekes, neves pedagógus tanítsa. Nagy örömére hangját 
értékesnek találták, s megígérték neki, hogy meghívják, mihelyt 
üresedés lesz. így került be 1914-ben az ország első operaházába, 
amelynek aztán idővel örökös tagjává választották. Nem kevésbé 
bántotta a két fiút az is, hogy apjuk sem hazaérkezésükkor, sem 
elutazásukkor nem köszöntötte őket. Pedig mindketten valóságos 
ünnepként élték meg azt a napot, amikor édesapjuk 1909. novem
ber 3-án meglátogatta őket a fővárosban, együtt reggelizett és 
ebédelt velük, kávéházba is betértek. „Felejthetetlen. Első alka
lom, hogy apa a fiaival van együtt. Csak velők. [A] beszélgetés 
fonala kitűnő” -  jegyezte föl Jász kivételes eseményként napló
jában, amelyből egyébként azt is megtudjuk, hogy Csáth -  saját 
szerkesztésében megjelenő -  zenei szaklap megindítását tervezte, 
s erről megbeszélést is folytatott a Harmónia Zeneműkiadó igaz
gatójával, de a vállalkozásra -  nem tudni, miért -  nem került sor.

Van ennek a szabadkaiak század eleji köznyelvén írt naplónak 
még egy fontos mozzanata, amelyről bővebben szólnunk kell. 
Annál is inkább, mert immár több évtizede hallgatunk róla, s mert 
többször is megígértük, hogy a „rejtély”-t fölfedjük, mihelyt alkal
munk nyílik rá.

Kosztolányi Dezső és Lányi Hedvig hol fölemelő, hol lehan
goló ifjúkori szerelmének zárószakaszával immár több mint 
harminc éve adósa vagyunk az olvasónak. A Fecskelány megje
lenésekor, 1970-ben csupán sejtettük, hogy a látszólag lekere
kített történet kiegészítésre szorulhat, ebből azonban nemigen 
lehetett következtetni arra, hogy Hedda naplójának részletei és 
Desiré levelei nem adnak teljes és -  ami még fontosabb -  hiteles
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képet kettőjük kapcsolatáról. Csakhamar kiderült azonban, hogy 
a napló 1908. április 3-i bejegyzése mögött jóval több rejlik, 
mint amennyit a szöveg sejtet: „Valaki két nagy szívet rajzolt a 
kapunk elé a földre. Amikor reggel megláttam, elcsodálkoztam, 
mert Dide nem lehetett. Hát akkor ki volt? Talán csak nem 
Kisdezső, aki az utóbbi időben naponta megfordul nálunk, néha 
kétszer-háromszor is, és mindig olyan zavarban van. Igaz, 
gyakran azért jön, hogy üzenetet hozzon Didétől, s így zavara 
érthető, mert nagyon kell vigyáznunk, de tegnap is megvárt, 
amikor iskolába mentem, elkísért, és egész úton arról beszélt, 
milyen jó áll rajtam az új piros ruhám, hogy mennyire 
megszépültem, s hogy milyen jól érzi magát velem. Már hetekkel 
ezelőtt is föltűnt, hogy délutánonként, valahányszor sétálni 
megyünk Anyával, mindig összeakadunk vele, mintha csak 
szándékosan errefelé járna. De lehet, hogy csak képzelődöm.” 
Aztán az 1985-ben megjelent, néhány újabb levéllel bővült, 
második kiadásból kiderült, hogy az idillikusán indult és egyre 
jobban elmérgesedő vonzódás mögött szinte föloldhatatlan ellen
tétek feszültek. Voltaképpen a Fecskelány mindkét kiadásának 
utószavából a figyelmes olvasó megtudhatta, hogy kettőjük 
szerelmének zárt története nem ért véget 1910 májusában, mert 
egyrészt a költő művének vonatkozó részletei is hozzátartoznak, 
másrészt jeleztem, hogy van még a birtokomban néhány doku
mentum, amelyek közül különösen egy levél lehet bántó, ezért 
(három másikkal együtt) mindmáig nem publikáltam (a doku
mentumregényben nem is közölhettem, mert abban kizárólag 
Kosztolányi- és Hedda-levelek kaptak helyet), mivel minősíté
seivel sérthette volna az érintett személyek érzékenységét. 
Mellőztem tehát ennek közzétételét, annál is inkább, mert a más
fél évtizeddel ezelőtt, 1984. április 6-án, életének 90. évében 
Budapesten elhunyt özv. Retteghy Béláné dr. Lányi Hedvig 
aranydiplomás orvosnő egész életútja megcáfolta a jóslatokat, és 
annak bizonyítéka, hogy a legnagyobb elmék vádaskodása is 
alaptalan lehet.
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S mert példánk ezt mindennél jobban bizonyítja, úgy érzem, 
végső ideje, hogy nyíltabban beszéljünk s kertelés nélkül elmond
juk, voltaképpen miről is van szó. Megköveteli ezt tőlünk az iro
dalomtörténet, a tisztesség, nem utolsósorban pedig az, akitől ezt 
a három füzetből álló, töredékes naplót közlésre kaptam, amikor 
a hatvanas évek elején jászszentlászlói otthonában fölkerestem, 
hogy elbeszélgessek vele bátyja, Csáth Géza életének kevésbé 
ismert szakaszairól, tehát maga a szerző, az 1968-ban elhunyt 
Jász Dezső elvárná tőlem. Még akkor is, ha némelyek netán meg- 
botránkoznak majd az alpári hang miatt, amely -  nem kétséges -  
méltatlan egy egyszerű halandóhoz is, hát még egy olyan nagy 
szellemhez, mint amilyen Kosztolányi, a magyarul legszebben 
írók egyike volt. Nehéz mentségül bármit is fölhozni az érintettek 
számára, ha csak azt nem, hogy a történet idején Hedda 14-15 
éves csitri, Desiré pedig 23 éves, forrófejű fiatalember volt, s 
hogy az előbbinek tetszett a flörtölés, az utóbbi cselekedeteit pedig 
a szerelmi elvakultság és hiúság meg a sértődöttség irányította.

Aki ismeri a Fecskelány történetét, az tudja, hogy Kosztolányi 
leveleinek legtöbbjét Jász Dezső révén juttatta el Heddához, akit 
hol Hedgának, hol Heddgának, Heddának, Heddginek, hol 
kislánynak nevez. Kötetünk, amely voltaképpen a regényben 
közölt Hedda-napló pandanja, nem csupán kiegészíti, hanem 
helyenként módosítja is azt. Amíg Hedda csupán egyszer említi 
Jász Dezső nevét, addig az oldalakon át a hozzá fűződő kapcso
latairól ír: Egy alkalommal elmondta neki, hogy vele álmodott és 
álmában megcsókolta, mire a lány bevallotta neki, hogy ő is, és 
viszonozta a csókját. (1908. márc. 5.) „Végre megmondom neki, 
hogy szeretem. Roppant szomorúan folyt az egész dolog...” 
(1908. márc. 14.) „Nem követelhetem tőle, hogy csak engem 
szeressen -  úgysem lehet. Szebb, ha sokat szeret.” (1908. márc. 
15.) „Megtudta, hogy szeret, s ez egy kicsit kitisztította a sötét
ségeket.” (1908. máj. 10.) A gyakori együttlét legmeghittebb pil
lanata az volt, amikor egy alkalommal magukra maradtak a 
szobában, ahol zongoráztak, s a fiú megcsókolta partnemőjét. „A
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többit már csúnya leírni” -  teszi hozzá 1908. május 17-i följegy
zéséhez. Aztán a keserű fölismerés: „Dide egy levelét adtam a 
kislánynak, nehezen és nem szívesen. Ha nem vinném neki, tán 
sehogy sem szeretne. Ez volt az egyik, amiért engem is elfo
gadott. ( ...)  Egészen ötödik kerék vagyon én is.” (1908. máj. 20.) 
„Nem tudom én sokáig kibírni nélküle...” (uo.) „Aranyosan 
rájöttünk, hogy mindketten egymást szerettük meg az első látás
nál. Hogy én ezt nem mondtam meg, az baj. Tán Didéről szó sem 
lett volna, ha megmondom.” (1908. máj. 24.) „A száján 
csókoltam.” (1908. jún. 1.) „Ő is csak olyan, mint én: a rám nézve 
értékes emberek és nők szeretetét mind meg akarom tartani, sőt 
sokat akarok magam is szeretni, mert egy kevés.” (1908. júl. 6.)

Az emlékidéző vallomásokat az alábbi levelek nem 
támasztják ugyan alá, azt viszont sejtetik, miért is szakadt meg 
Kosztolányi és Lányi Hedda oly romantikusan kezdődött szerel
mi kapcsolata, s vált kis híján végzetessé. Elsőnek a költő 1908 
márciusában Jász Dezsőnek írt leveléből idézünk:

„Kedves Dezsőke, nagy örömet okoztál nekem, hogy közked
velt és népszerű Hedvigünkről pár szót írtál. Cseppet sem lepett 
meg újabb úgynevezett »térfoglalása«. Illő és el is várom tőle, 
hogy rövid időn belül reá ül Szabadkára, mint egy nagy trónra és 
egyedül fog uralkodni. Elvégre elég királynői. És a trónról majd 
pompásan tudja osztogatni kegyeit bohócainak, talpnyalóinak, 
fullajtárjainak s egyéb mezítlábasainak, keveset és nagyon diszk
réten, hogy az udvari költő ne legyen kénytelen abbahagyni az 
írást és közéjük csörtetni.

Igen röviden írok most, édes fiam s nem is folytatom ezt a 
gondolatot se. (...)  *

Ezzel búcsút is veszek tőled és Heddától. Mondd meg neki, 
hogy még mindig itt maradt a nyoma s amerre járt aranyos uszályt 
hagyott maga után, mint a hajó a vízen. Ha sétálni megyek, 
egyedül, ezeket a nyomokat keresem. Egyébként pedig sok min
dent üzenek neki, amit általad nem üzenhetek meg és kérem 
olvassa el a küldött tárcát.
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Április harmadikán, délben, elmegyek érte hozzájuk. Őrizze 
meg.

Ég veletek és mulassatok jól
Desiré”

Második levelünket, amelyben Brenner Dezső 1910. június 
10-én beszámolt Újtátrafureden tartózkodó bátyjának Hedda és 
Desiré szakításáról és annak következményeiről, ugyancsak 
betűhíven közöljük, mint ahogyan az utolsó két levelet is. 
Tájékoztatásul csupán annyit, hogy Tatarozotté Lányi ragad
ványneve volt, Sarolta (Sarlotte) a lányuk, Téglás Béla pedig tanár 
és kritikus, a Nyugat munkatársa és Kosztolányi barátja vök.

„Kedves Józsika bátyám!
(...)
Desiré?
Kislány egyszerűen megcsalta. Amíg neki epedő leveleket írt, 

addig még más három emberrel levelezett. S a leveleiben Desirét 
a nagy vérző férfiút leszólta, mint férjet: a többiek a házibarát 
leendő szerepében vannak föltüntetve. Levelek előkerültek. (Jó 
hogy nem írtam. Figyelmeztettél. Emlékszel?). Desiré napokig 
szívdobogásban és krisztusi kínokban. Végre Tatarozottéknak 
kitálalta az ügyet: íme kislányotok szegény beteg hyszterika, utol
só utcalány nem tesz ilyet, minden emberrel randevúz és hányat 
tesz tönkre -  és így. Kosztolányiék izgalomban. Mindez 2 hét 
előtt. Desiré magánkívül volt, félrebeszélt, s hasonló krisztusi 
kínokat szenvedett mint én annak idején és mások is. A famíliák 
nem érintkeznek. Tatarozotté s a mama is egyszerű csínynek 
tartják a dolgot s a lányt psychiaternek nem mutatják. -  Árpi is 
letört: Sarlottetal szakítani kell emiatt. A fiúnak nagy sebei van
nak, mert mélyen járt és nagyon komolyan csinálta: Desiré és ő is 
házasságra gondoltak.

Desiré javul és már dolgozik is.
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Érdekes a hysztérikák hatása. Emlékszel mikor én magamat 
szmokingban keresztrefeszítve lerajzoltam a kislánnyal való 
ügyem után. Desirének hasonló érzései voltak. -  Éjjel -  Pestre 
való visszatérésekor -  ezeket elmondtuk egymásnak. A fiút 
vigasztaltam. Rájött hogy kislánka amíg a szemébe-tüzelt, a 
másik kezével egy idegen férfi keze után nyúlt. Szóval Téglás 
nagyszerű sejtései pontról-pontra igazak lettek. Szegény Desiré! 
Csodálatos: most látja csak, hogy a nőkkel való viszonyt nem 
szabad komolyan venni. -  Az idő majd meggyógyítja. ( ...)

Ezerszer csókol Dezső öcséd”

A harmadik, ugyancsak terjedelmes, nyolcoldalas levélből is, 
amelyet úgyszintén Jász Dezső írt bátyjának, csupán a témánkkal 
kapcsolatos részt közöljük.

„... Charlote Quamero versében tengeri impressziók vagy- 
nak. Ott volt a kislány. S az egész, mint észrevehetted az Árpival 
való viszony elszakadásának melankóliáját rögzíti. Efféle szem
pontból Desirének az új versei is érdekesek.

A Desirével töltött éjszakáról írtam már, amint hazaérkeztem. 
Kislányka lelkét rajzoltuk meg impresszióinkból és teljes 
világításba helyeztük az éjszakán. Megállapítottuk az egész 
színészkedését és Desiré ugyanazt látta kislánkánál, amelyet te 
színdarabodban megvalósítani akartál. Persze ezt anélkül, hogy 
tudott volna a te tervedről: színészek színészt játszanak -  ez az az 
ötlet. És aztán elmondtam Desirének, hogy kislányt egyszer 
megcsókoltam. S megmondtam, hogy ellenállni nem lehetett. 
Teljesen őszinték voltunk. S előjöttek olyan témák, amelyek csak 
lappangtak bennünk. íg^ pl. Desiré rögtön arról a gyűlöletről 
beszélt, amelyet irántam érzett, mert tudta, hogy kislánkát 
valamikor szerettem. Beszéltünk családunk nőtagjairól, akiket 
akkor szenteknek és kiváló, tiszteletre méltóknak találtunk 
kislánnyal szemben, aki rút és gaz kis nő. (S a keresztény erköl
csű nőt annyira megszerettem, köztük a rokon lányokat, hogy az
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éjjel az álmomban Kosztolányi Mariska megcsókolása közben 
ejakuláció történt.) Kislánykát gaz hisztérikának állapítottuk 
meg, aki minden férfihoz méltatlan. Egyeztettük a szenvedésein
ket, s ezek hasonlók voltak. Desiré (a Baross Kávéház asztalánál) 
reggel háromig elmesélte az egész otthoni esetet. Ez Bíró Lajosos 
volt. Tatarozottéknak fölfedte és kikaparta az összes eltemetett 
gyalázatokat, amelyeket kislány csinált. Elmondta a mamának 
mondott gorombaságait stb. stb. Kislány hysztériájának eredőjét 
Tatarozotté zsidó erkölcseiben és társadalmi nihilizmusában talál
tuk meg. Közben Desirét folyton vigasztaltam, mert hisz úgy 
éreztem, hogy lelkeink nem is árthatlanok. Nagyszerű volt. A 
lelkem nagyon közel volt Desiréjéhez. S ezt más emberrel még 
sosem éreztem. És ez volt a legóriásibb a dologban. A barátsá
gunk csak akkor kötődött meg igazán, mert eddig nem volt.

A következő napokon azután késő estig együtt sétáltunk va
csorák után. És teljesen behatoltunk a részletekbe, amelyekre már 
tisztán nem emlékszem.

Desiré leveléből (Szabadkára írt nekem) szenvedés beszél. 
Kislányt utálja. De a kínok elől nemigen siet menekülni, kínozza 
magát mazochista módon. Télre, azt hiszem, teljesen meggyógyul.

Az írásán semmi nyoma az egésznek. A Hétbe írt dolgai mind 
kitűnően sikerültek, s az invenció nem hiányzik belőlük. Sőt 
mintha használt volna az egész Desiré tollának, mert sokkal nyu- 
godtabb és oekonomusabb, a kifejezései reálisabbak, mint 
azelőtt. Szeretném, ha ezt te is megállapítanád. (Lásd A Hét múlt 
heti, jún. 26-i számát!)

(...)
Ezerszer csókollak és leveled várom

Dezskő”

Kosztolányi Dezső dr. Brenner József fíirdőorvosnak Újtát- 
rafuredre 1910. június 12-én címzett levele immár fél évszázada 
birtokomban van, de -  amint azt már fennebb mondtam -  
kegyeleti okokból csak most jelenik első ízben.
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Budapest, 1910. június 12.

„Kéjelgek abban a gondolatban, hogy ezen a négy oldalon rö
viden feltárjam a lelkiállapotomat. Lehetetlen dolog: tehát izgat. 
Ha azonban mellettem leszel s minden szavamnak hiszel, mint 
egy ember a másiknak, mint férfi a másiknak, talán sikerül.

Neked ezzel tartozom. Hiszen tetőled annak idején egy levelet 
kaptam, amely megindítója volt az én két és fél éves gyönyörű 
szerelmemnek. Valahogy úgy érzem, hogy a véget is be kell 
jelentem (!) neked.

Te tudod, ki volt nekem Hedda. Ebben a lányban van valami 
bús bölcsesség, amely velem rokon. Az utolsó években rájöttem 
arra is, hogy végzetes testi kapcsok vannak közöttünk s már nem 
tiltakoztam semmi ellen, még a lázító gondolat ellen sem, hogy 
miatta megtagadom az életemet, leteszem a tollat és élek. Az élet 
elvégre játék s érette érdemes lett volna játszani. Igen, kedves 
orvos, mi elmentünk a szerelem legvégső határáig. Én pedig 
állandóan metafizikai őrületben voltam.

Ezt meg kell értened.
Néha napokig mást sem tettem csak a szájára és a nyálára gon

doltam.
Minden héten leutaztam hozzá. Éjjel utaztam le, nem aludtam, 

mert a dolgok sietősek voltak.
Most halld a következőket:
Májusban Rómában voltam. Több hónapra utaztam le. Volt 

pénzem elég. Egyszer csak eszembe jutott valami irtózatos. 
Összepakoltam, siettem haza Budapestre, onnan Szabadkára.

Tudod, hogy gyakran voltak közöttünk féltékenységi 
jelenetek. Te egy ízben közvetítője voltál. A lány sírt és 
esküdözött. Azután midnek rendben (!) jött.

A mostani féltékenységre semmi okom sem volt. 
Hazamentem. Hedda sugárzó szemekkel fogadott. Minő boldog. 
Hogy szeret. Elhervad, ha nem lát stb. stb.

A lány csakugyan szeretett. Ha elhagytam lesoványodott, ha visz- 
szatértem hozzá, öt perc alatt megváltozott, kipirult, meghízott.
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Tehát képzeld el ezt a helyzetet:
Egy este szemben állok vele a szobában. Durva vagyok vele. 

Sértegetem. Gyötröm. Azt mondom neki, gyalázatos. Minden ok 
nélkül. Valami sötét sejtelem diktálja, hogy szúrjak a függönybe, 
valaki áll mögötte. Odaszúrok. A lány sírva fakad. Bevallja, hogy 
valakivel levelezett. Irt neki 3 levelet. Mert az illető szerelmes 
volt beléje. Ártatlan leveleket.

Másnap 14 et vall be. Az illetőt felkeresem. 39 levelet írt neki. 
Izzó, ocsmány szerelmes leveleket.

Ugyanakkor, mikor én is hasonlókat kaptam tőle. Mikor bete
gen feküdtem a kórházban és a Nyugatban megjelent négy 
legszebb, halhatatlan szerelmes versem.

Ez még nem minden. Két nap múlva egy másik viszonyát 
fedeztük fel. Egy gimnazistával. Vele is levelezett.

Te, édesem, nem képzelheted el lelki állapotomat. Mit irjak? 
Halálos beteg voltam. A családunk olyan volt, mint egy gyászoló 
família. Anyám egész éjjel borogatta a szívemet. Az agyam 
borulni készült. Gyakran éjjel, éjfélkor is elmentem a lányhoz s 
felkeltettem, hogy lássam legalább, hogy még él. Iszonyú volt.

Be kellett látnom, hogy szegény Hedda a legirtózatosabb hisz
tériában szenved. Ezek a mély és iszonyú aljasságok, amiket 
ellenem elkövetett, megbocsáthatatlanok. A lány még most is a 
legförtelmesebb hazugságok hálójában van. A könnyei is hazu
gok. Bűnös, átkozott, szívtelen hiszterika. Eddig is három embert 
tett tönkre. Egy szimpatikus ügyvédjelölt az ő áldozata. Látom 
éjjelenként, későn a szabadkai kávéházakban; züllik; nem vizs
gázik. A másik kettőt nem említem. Világos volt tehát a 
helyzetem. Nekem nem szabad lovagias affért csinálom, de azon 
kell lennem, hogy megmentsem ezt a szép, bájos lányt, ha nekem 
nem is, de legalább az életnek, mert a legsötétebb ösvény felé lejt, 
az utcasarkok és a bordélyházak felé.

Öt ájult, iszonyú napon tárgyaltam a famíliával. Sírtak. 
Lefogytak. Megsápadtak.

A fiúk mellettem álltak.
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Nem írhatom le a szenvedésemet. Én egy hónap óta nem dol
gozom, fekszem, mint a félhalott és a levegőbe bámulok. Öcséd 
látta a szenvedésemet. Ő talán beszélhet. Egykor talán én is meg 
tudom értetni veled, mit éltem át és mit élek át mostan. Láttam, 
hogy a leány a miliője miatt menthetetlen. Ernő bácsi u.i. azt 
mondja, hogy az egész egy bakfiscsíny. Átok reá. Megölte a lányát.

Elvasom a levelem s úgy találom, semmit sem mondtam. Kár 
volt megírnom.

Jobb hallgatni.
Ezért nem írtam neked eddig is.
De te azért írj. Levelemet pedig rögtön tépd szét.

Desiré

U.i. Mellékes, de talán érdekel, hogy köztünk és L. ék között 
teljes szakítás jött létre.

Ez a família a legzüllöttebb vándorkomédiás családnál is 
mélyebben áll.”

Ez a levél több egyszerű dokumentumnál, helyzetképnél, 
állapotrajznál: vallomás, amely személyes hangja, fájdalmat, 
csalódást oldó, nemes pátosza révén a Kosztolányi-életművön 
belül is a legőszintébbek egyike.
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MÚLT ÉS JELEN IDŐ

Nyolcán év akkor is nagy idő, ha valaki egy viharvédett, csön
des kisfaluban, veszélytelen mezei szorgalomban éli le, hát még 
ha századunkban! Századunkban és az irodalomban! Az irodalom
ban, mely a történelemmel, a politikával összeforrtan létezik!

Ki vonná kétségbe fölkiáltójeleink megokoltságát? Ki nem 
érezné Lányi Sarolta nyolcvan esztendejében az idő iszonyú 
súlyát? A költő mindig is sűrűbb időben élt, századunk 
eseményei pedig úgy feltöltötték, úgy megsúlyosították az időt, 
hogy elviselni belőle néhány évtizedet sem könnyű. Főként, ha a 
költő a fősodorban haladva tölti be küldetését. S Lányi Sarolta 
kezdettől fogva azokhoz tartozott, akik érzékeny lélekkel és 
odaadó szível figyelték és vállalták a kor parancsait. Ha róla azt 
mondjuk, hogy „jelen volt” századunk irodalmának minden nagy 
időszakában, akkor a szavaknak külön hangsúlyt kell adnunk, 
mert az ő jelenléte azt jelentette, hogy a Nyugat-nemzeáék hősko
rában az érzelmi és társadalmi fölszabadulásért vívott irodalmi 
harcok részeseként volt jelen. Aztán az első világháború 
szörnyűségei ellen tiltakozó humanizmus szószólójaként; majd a 
forradalmi eszménynek őrzőjeként; később a személyi kultusz 
vak csapásainak viselőjeként, végül az újjáépülő ország munkásaként.

Ámulni azon is lehet, hogy mindezt túlélte, de az igazibb s 
egyben irodalmibb érdekű csoda az, hogy ép lélekkel élte túl. 
Verseinek szelíd szomorúságában s keserűbb gesztusaiban is 
mindig érezhető a lélek épsége, a kapcsolatok tartalmassága, s az 
egyensúly, mely értelmes életek kiváltsága. S ha arra kellene 
válaszolnunk, mi a titka ennek az épségnek, azt mondanánk: a 
hűség. Hűség az emberség eszményéhez, a családhoz, a 
szerelemhez, a hazához. Azok közül való, akiknek ragaszkodását,
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hűségét csak edzik, elmélyítik a nehézségek, a próbák. Egyik 
emlékezetes szép verse, a Dunanéző különösen beszédesen 
példázza ezt az állhatatosságot. Számára a Duna az életbetöltő 
kapcsolatok szimbóluma. Gyermekkora hazaküldött üzeneteinek 
továbbítója, szerelme tanúja, s az emigrációs évek keserűsége
inek megédesítője, magányában társa, megújulásának erőforrása, 
példája. Ez a hűség tette képessé arra, hogy az idő parancsait 
mindig emberi kapcsolatainak vonzástörvényei szerint teljesítse. 
A szerény, halk szavú, bensőséges költő a Nyugat nemzedék 
áramában jut el a közéleti líra szintjeire, a szocialista eszmeiségre 
a forradalmár férj s a hozzá fűződő erős kötés is érleli. Ettől kap 
nála mindig személyes varázst a meggyőződés, az állásfoglalás. 
Ez óvta meg a sematizmus hiteltelen gesztusaitól is. így lehetett 
hű önmagához: tartalmas emberi kapcsolatai révén szövődött a 
kor ügyeihez, s azok fedezetével, azok ihletésében tett eleget a 
kor parancsainak. Nemzedékek, irányzatok, ízlések, stílusok, 
politikai érdekek rétegein átjutva, azok által megtermékenyítve is 
van a költészetében valami állandóság: az egyszerűség, szerény
ség, közvetlenség szavaival nyilatkozó csöndes jóság, meleg 
emberség. Föltűnést is ezzel keltett indulásakor. Hogy nem volt 
kihívó, nem volt se látványos, se sejtelmes: póztalan volt, 
alázatos és egyszerű. Ezért köszöntötte Tóth Árpád is meghatott 
tisztelettel, s ezért találta föl magát a két háború közötti évek rea
lisztikusabb, természetesebb vállalkozásaiban. Mindig tudta a 
maga határait; közvetlensége, szerénysége arányérzékét is 
tanúsítja tehát. Érzelmessége nem szakított soha gátakat, de 
kereteit mindig kitöltötte, s legköznapibb gesztusaiban se 
szikkadt ki, és máig megőrizte azt a melegséget, ami föllépésekor 
olvasóit meghódította. Olyan közvetlenség és olyan érzelmesség 
ez, mely a lélek figyelmező, szelídítő szűrőin át sem veszti el 
hitelét. Pedig néha nagyon is kényes, nagyon is tapintatos 
művelet során párolja le a kimondhatót. Van például egy látszatra 
igénytelen verse, a Pipa. Érdemes az egészet idéznünk:

y

129



Melegített a hidegekben, 
otthont rajzolt az idegenben, 
bizalom volt és jóság, 
barátság, állandóság.

Jó kéz volt, ami meggyújtotta, 
szeretett száj, mi szítogatta 
a bodor füstből a szemfény 
mindig mosolygott enyhén.

Hová lett füstje, merre tűnt el?
Mivé lett e parányi tűzhely?...
A ház kihűlt, homályos.
Lakója nem dohányos.

Milyen ártatlan, mennyire igénytelen, szinte gyermeteg 
panasz ez! -  vélhetné az ember. Ám ha tudjuk, hogy 1937-ben 
íródott, a törvénytelenül elhurcolt férj távolléte idején, akkor az 
ártatlan panasz mögött a védtelen, elárvult asszonyember mély 
fájdalmát nem csak sejtenünk, de fölismernünk is lehet.

És ilyen Lányi Sarolta egész költészete. Az évszázad 
szörnyűségein így kelt át, ártatlan, tiszta lélekkel. így őrzi szá
munkra a roppant időt, átszűrtén, az elviselhetőség tónusaiban. A 
mítoszi messzeségbe tűnő alakokat, eseményeket is emberi 
arányaikban őrzi. Élete és műve egy századnyi történelemmel köt 
össze bennünket. Őrzi Osváth Ernő okos szemének melegét, Tóth 
Árpád, Balázs Béla kézfogását, az emigráció sok-sok emlékét.

S őrzi a számunkra különösen becses emlékek egész kincses
tárát. Innét, Szabadkáról indult. Közelről látta azt a bűvösfészket, 
mely Kosztolányit, Csáth Gézát fölröpítette. Közeli tanúja volt a 
Fecskelányból ismert szerelem felejthetetlen regényének. 
Zsengéit itteni lapokban találja majd meg a kutató, s a 
Szabadkától messze írott érett versekben is ráérezhet a szabadkai 
Lányi-ház bensőséges muzsikás oldottságára. Egy ő azok közül a 
kevesek közül, akik révén egy tágabb világhoz kötődhetünk, s aki 
által messzebbre üzenhettünk. Jó tudni, hogy van, hogy őrzi a 
hozzánk fűződő kapcsolatait, hogy a közös fészek melegének 
megbecsülésére kedvet ad, s hogy jogunk lehet őt szeretettel 
köszöntenünk nyolcvanadik születésnapján.
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KOMLÓS ALADÁR CSÁTH GÉZÁRÓL 
ÉS MÁS EMLÉKEIRŐL

Komlós Aladár c. egyetemi tanár a magyar irodalomtörténet 
doyenje. Olyannyira az, hogy irodalomtörténeti eseményekről, 
melyek századunk első két évtizedében történtek, szemtanú rajta 
kívül ma már alig akad. Kutatási területe a századforduló. 
Könyvek sorát publikálta erről a korszakról, törekedvén Vajdától 
a Nyugat nagy nemzedékének kibontakozását meghozó évek felé, 
mintegy saját elgigazabb terrénumához. Legigazabb területe 
ugyanis a Nyugat-nemzedék művészete. Ennek a nemzedéknek a 
vonzáskörében nőtt föl, publikálta első jelentős tanulmányait, a 
Nyugat kritikusaként tartották őt számon. Csáth Gézáról sem 
kérdezhetnénk tehát nálánál ma avatottabb tanút.

Ezért kerestük meg budapesti otthonában, ahol felesége, 
Palotai Erzsi előadóművésznő társaságában szívesen válaszolt 
kérdéseinkre, szívesen, de szemérmes mentegetődzéssel hivat
kozván a korra, amelyet meg kellett élnie, s amely emlékeinek 
némelyikét erősen elhalványította, megfakította -  a Csáth- 
darabok bemutatójának emlékét is - ,  de az emlékezet hézagaiért 
kárpótolt bennünket a másfajta emlékek gazdagságával, azokkal 
az emlékekkel, amelyek őt az e századi magyar irodalom -  nem 
csak a magyarországi, hanem a romániai és jugoszláviai magyar 
irodalom -  jelentős alakjaihoz, Gaál Gáborhoz és Sinkó Ervinhez 
is fűzték. így lett beszélgetésünk beszélgetés nem csak Csáth 
Gézáról, hanem Komlós Aladár többi kartársáról is.

*

-  Csáth Géza kilencvenedik születésnapját készül megünne
pelni az Üzenet. Ebből az alkalomból szeretne megszólaltatni
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többeket, akik vagy Csáth életművét, vagy magát Csáthot 
ismerik. Ezek között a Te szereped kivételes, mert Te vagy az 
egyetlen, aki Csáth két drámájának, A Janikának és a 
Hamvazószerdának a bemutatóját látta, mi több: írt is róla, s ha 
nagyon korai cikk is ez -  a kolozsvári Haladás 1911. június else
jei számában jelent meg - , mégis komoly dokumentumértéke 
van. Beszámolód elismeri ugyan a darabok értékét, helyenként 
azonban eléggé kritikus Csáthtal szemben. S ez azért érdekes, 
mert a premierről szóló bírálatok meglehetősen polárisán szem
ben állnak egymással. A polgári radikalizmus orgánumai és a 
Nyugathoz közel álló fórumok általában az elismerés, a nagy
rabecsülés hangján, nénof áradozva dicsérik, a konzervatív 
fórumok pedig elmarasztalják. Arról beszélnek, hogy a közönség 
alig bírta kivárni az előadás végét. Nincs egy ember ma már ma
gyar nyelvterületen, aki megmondhatná, hogy a közönség csak
ugyan csoszogott és köhécselt-e, vagy pedig a kritikusok túloz
tak. Mit mondhat erről a szemtanú?

-  Ezzel kapcsolatban hiába vársz választ tőlem. Hogyan is 
emlékezhetnék hatvanöt évvel ezelőtti látványra? Viszont emlék
szem Csáth-novelIákra, -írásokra, amelyeket ma már annyira 
elfelejtettek, hogy még Illés Endre sem vette be őket A varázsló 
halálába.

-  Arra azonban bizonyára emlékszel, hogyan kerültél a 
Haladáshoz, mert tudtommal abban az időben nem éltél 
Kolozsváron.

-  Biztosan azt sem tudom. Gólya voltam. Akkoriban kerültem 
fel Losoncról Pestre. Nem voltak író ismerőseim. Egy embert 
ismertem csupán, aki irodalmár volt, az elfelejtett Roboz Imrét. 
Azt hiszem, hogy őneki volt kapcsolata a Haladás 
szerkesztőségével.

-  És mikor kerültél kapcsolatba úgy a Nyugattal, hogy ez már 
személyes ismeretségek körét jelentette?

-  Csak 1925-ben, mert kitört a háború, s jött az önkéntes 
emigráció.
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-  Ilyenformán nemigen emlékezhetsz arra, hogy a Nyugat 
körében Csáth Gézáról miket gondoltak, mondtak abban az 
időben, mikor még élt.

-  Nem. Erről nem tudok semmit, de biztos vagyok benne, 
hogy nagyra becsülték. Az én véleményem Csáthról az, hogy 
zseniális ember volt, s hogy Kosztolányit nem lehet megérteni 
Csáth Géza nélkül. Például A szegény kisgyermek panaszaiban a 
békát boncoló gyerekek rokonai az egyik legmegrázóbb Csáth- 
novella, az Anyagyilkosság szereplőinek. Mindkét műben a 
gyerekeknek a gyilkosáig menő kíváncsisága, érdeklődése jut 
kifejezésre. Azután Csáth freudizmusa. Mivel orvos volt, 
valószínűleg ő jutott előbb közel ehhez a lélektani elmélethez és 
Kosztolányi később. Szóval sok közös tulajdonságuk van.

-  Mégis mivel magyarázod, hogy Csáth nincsen olyan inten
zíven jelen az irodalmi köztudatban?

-  Korán meghalt, 1919-ben, s nem volt özvegye, aki gondos
kodott volna utóéletéről.

-  Való igaz: eléggé kiesett a köztudatból az életműve. Mostani 
megítélésed szerint a Nyugat első nemzedékének galériájában hol 
lehet a helye? Nagyságot is értek, jelentőséget is, jelleget is.

-  Hogy lehetne meghatározni egy író nagyságának a 
mértékét? Mindenesetre zseniálisnak érzem őt eredetiségénél 
fogva. Munkássága máig, mai szemmel nézve sem vált porossá. 
A kísérletezők, a merészen újat keresők közé tartozott. Nem 
hozott létre érett, harmonikus életművet, de merész kezdemé
nyezésekkel segítette a kibontakozást. Csodálatos zenekritikákat 
írt. Nem a Puccinire gondolok, hanem a Bartókról és Kodályról 
szóló írásaira. Azt hiszem, az első volt, aki felfedezte őket. Az 
nem volt olyan nagy tett, hogy Pucciniról akkor írjanak, még 
akkor sem, ha olyan kiválóan írtak, de felfedezni egy olyan 
muzsikát, mint amilyen Bartóké volt, ez ugyanolyan merész
ségnek számított, mint az, hogy megírta mondjuk A kis Emmái 
vagy valamelyik másik novelláját, amelyik a gyermekiélek 
különös mélységeibe hatol.
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-  A klasszikusokról, a kortársairól, valamennyi kortársáról 
mondhatni forrásértékű munkákat írt. Az első élmény izgalma 
rekonstruálható ezekből a bírálatokból. De az meglepne-e, ha 
kiderülne, hogy a lélek őserdejéből hozott izgalmas tudósítások 
mellett a Csáth-novellisztikának van egy vonulata, amelyik egy 
csehovi realisztikus társadalomrajzot ad?

-  Meglepne, mert nem ismerem ezeket a novelláit.
-  Az évforduló kapcsán egy nagy, Csáth egész életművét 

átfogó kétkötetes gyűjtemény jelenik meg Újvidéken. Ebben 
nyilván látni fogod ezt.

-  Ha jól tudom, Bóka László írt doktori disszertációt róla.
-  Ő egyenesen naturalistának tartotta. Akkor ez ugyan nem 

volt elmarasztaló megállapítás, mégis különös, hogy így 
minősítette.

-  Nem hiszem, hogy ez találó jellemzés.
-  Azt mondod, hogy Csáth zseniális volt fölfedező tehetsége 

miatt. A zsenialitásba beleérted a müvek súlyát is, azt, hogy több 
műfajban is érvényesül ez a zsenialitás, tehát egyfajta szerves, 
folyamatos építkezés, a tehetség önkibontakoztató képessége 
észlelhető nála? Nem érzékeltél törést már ilyen korán?

-  Nem foglalkoztam behatóbban Csáth műveivel, fejlődésé
vel, úgyhogy erre nem tudnék érdemlegesen válaszolni. 
Mindesetre a termékenységében mutatkozik valamilyen törés, 
valamilyen hiány. Nyilvánvalóan a morfinizmus következményeként.

-  Most egy cseles kérdésem volna: mikor a kritikatörténeted 
írtad, a Gyulaitól a marxista kritikáig című munkádat, miért nem 
voltál Csáthra tekintettel? Azért-e, mert a zeneesztéta Csáth nem 
tartozott a könyv profiljába, vagy pedig mert ez az anyag eléggé 
rejtett volt?

-  Ismertem Csáth irodalmi kritikáit, de ezek száma elenyésző. 
Emlékszem, volt egy érdekes írása Szomoryról. Kosztolányi 
szintén rajongott Szomoryért. Ez sem véletlen. Csáth általában 
érdeklődött a bizarr, dekadens dolgok iránt.
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-  Kaptál-e valakitől megbízatást, hogy megírd a 
véleményedet a bemutatóról, vagy pedig csak a véletlen vitt be a 
Magyar Színház előadására?

-  Azt hiszem, csak a véletlen. Mint már mondtam, gólya 
voltam, Pesten nem is voltak még ismerőseim.

-  S hogyhogy éppen a kolozsvári lapban publikáltad beszá
molódat?

-  Nem tudnám megmondani. Talán Roboz Imréék ajánlották, 
hogy írjak a darabokról. Pesti újságíró volt. Tehetséges, különös 
ember, aki később, Horthyék alatt börtönbe került. Én akkor a 
Színházi Élet belső munkatársa voltam, és híre jött, hogy Roboz 
Imre darabot írt a börtönben valamelyik Báthoriról. Ez persze 
érdekelte a lapot. Bejutottam hát hozzá és elbeszélgettem vele.

-  Nagyon érdekes volna, ha vissza tudnál emlékezni arra, 
milyen volt a Hamvazószerda zenei aláfestése, mert a játékot 
maga Csáth kísérte zongorán a kulisszák mögött. Jóllehet meg
maradt a számok partitúrája, senki sem tudja megmondani, hogy 
milyen benyomást tett a közönségre a zene.

-  Sejtelmem sincs. Mint már mondtam, pár hónappal előbb 
jöttem Pestre és műveletlen gyerek voltam, elsőéves egyetemi 
hallgató.

-  És kik voltak az első barátaid?
-  A tízes években a híres Négyesy-stílusgyakorlatokon 

ismerkedtünk meg egymással: a teljesen elfelejtett Rozványi 
Vilmos, akinek Virrasztó című verseskötete nagyon sokat ígért, 
Csécsy Imre, Zolt Béla, Szász Menyhért és Kázmér Ernő. Ezek 
jutnak hirtelen eszembe. Nem volt programunk, egyelőre csak jó 
verseket akartunk írni. Volt aztán egy Jelenkor című folyóirat, 
amelyet Hevesy Iván szerkesztett 1917-ben, de én akkor a 
lövészárokban voltam. Gaál Gábor évtársam volt az egyetemen. 
Azután Begyács László, akit bizonyára nem ismersz. Mittay 
László néven jelentek meg az írásai a Nyugatban. Sokat ígért. 
Érettségi után együtt adtunk ki verseskönyvet hárman: Begy ács 
László, Darvas János (Darvas Iván apja) és én. A legjobb 
verseket akkor hármunk közül Begyács írta, de hamar kiégett.
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-  Gaál Gábor milyen bölcsész volt? Szorgalmas?
-  Művelt ember volt. Pesten járt gimnáziumba, és ez nagy 

előny.
-  Miután Csáthot nem ismerted közelebbről, s mert 

szeretnélek egy kicsit jobban kizsákmányolni, és Gaál Gáborral 
kapcsolatban voltál, később is, amikor a Korunkat szerkesztette, 
aztán mert Bécsben és Szlovenszkóban éltetek mindketten, hadd 
kérdezem meg: mi volt a benyomásod róla?

-  Azt hittük, hogy dzsentri. Aztán nagy meglepetésemre 
kiderült, hogy egy cselédlány törvénytelen fia. Az egyetemen A 
görbe Gálok legendája címen írt adys versciklust, olvasott fel egy 
Négyesy-stílusgyakorlaton. Szóval dzsentrinek hittük őt. Távol 
volt akkor még minden kommunizmustól, marxizmustól. Inkább 
a misztika érdekelte, akárcsak a fiatal Lukács Györgyöt és Balázs 
Bélát, akik szintén hajlottak a miszticizmusra. Nem is tudom, 
hogy lett kommunista, mert még Bécsben sem volt az.

-  Az előbb Kosztolányit említetted. Egyik méltatója szerint 
Kosztolányi jóval később jutott el ahhoz a varázslatos tisz
tasághoz, egyszerűséghez, amelyhez Csáth már fiatalkorában 
eljutott. Az érdekelne, hogy kapcsolatba kerültél-e Kosztolányival.

-  Valamennyire igen, de nem bensőbb kapcsolatba. A Nyugat 
asztalánál, a Magyar Koronában többször találkoztunk.

-  A Korunkban írtál a Toll-vitáról. Ő reflektált a levélen kívül 
erre?

-  Kértem és kaptam tőle egy nyilatkozatot a Prágai Magyar 
Lap Képes Hét)t részére a vitáról.

-  Érdekes volna, ha szólnál azokról a folyóiratokról, azokról 
a kezdeményezésekről, amelyek a századelőre jellemzők, s ame
lyek talán Csáth munkásságára is rányomták a bélyeget. 
Gondolok itt az avantgárd jellegű lapokra. Hiszen akkor indult 
például a Május, amelyik mindössze néhány számot ért meg, s 
még számtalan hasonló kezdeményezés volt. Emlékszel-e ezekre 
a folyóiratokra?
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-  Csak részben, mert néha már azokra a lapokra sem emlék
szem, amelyekbe írtam. Sajtó alatt van egy kötetem régi írásaim
ból, olyanokból, amelyeknek nagy része nem jelent meg könyv 
alakban. Nem én gyűjtöttem össze, hanem Kőszeg Ferenc, a 
Szépirodalmi Könyvkiadó lektora. Talált olyan lapokat is, ame
lyek már kihullottak az emlékezetemből. így például emlékszem 
a Magyar Szemlére, amely korábban, másfél évtizedig reakciós, 
klerikális lap volt. 1906-ban új szerkesztőt kapott Gerely József 
személyében, aki kitűnő, modem, érdekes hetilapot csinált 
belőle. Munkatársai Kosztolányi, Bodor Aladár, Csáth Géza, 
Hevesi Sándor, Kárpáti Aurél, Babits Mihály, Dutka Ákos voltak. 
Ezt a lapot tizennégy éves koromban olvastam; nagyszerű 
tanárom, Bodor Aladár jóvoltából jutottam hozzá. Aztán az 
Auróra. Bárdos Artúr is szerkesztett egy modem irányú lapot.

-  Az Esztendőre nyilván emlékszel. Csáth ebben jelentette 
meg utolsó novelláját, a Dénes Imrét 1918 augusztusában. 
Kosztolányi, Karinthy és Tóth Árpád volt a szerkesztője. Te 
akkor még katona voltál?

-  Igen, úgyhogy ezt közvetlenül nem követhettem. Annál 
kevésbé, mert megtoldottam a katonáskodásomat egyévi hadi
fogsággal.

-  Arra bizonyára jól emlékszel, hogy a szomszéd államok 
magyar irodalmának kezdeti szakaszában az emigránsoknak 
döntő szerepük volt. így volt ez nálunk Jugoszláviában is, ahol 
Csuka Zoltán, Dettre János, Haraszti Sándor, Fekete Lajos, 
Tamás István szervezte az irodalmi életet. Mi volt a benyomásod: 
ezeket az emigráns írókat, akik meghúzták magukat, ahol tudták, 
a helyi tehetségek nem nézték gyanakvással, bár nyilván tudták, 
hogy nagyon sokat segíthetnek, hogy megemelhetik egy 
klasszissal a helyi irodalmat? Milyen volt köztük ez a viszony? 
Pozsonyban, Prágában is ott voltak az emigránsok a helyi 
aktivisták között.

-  Ez már később volt. A Tanácsköztársaság bukása után kerül
tek csak Pozsonyba. Ott volt Antal Sándor, a Holnap első
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kötetének szerkesztője. Általában nem volt nagyon jó viszonyban 
az emberekkel, de ez, azt hiszem, az ő természetén múlott. Még 
az egyetemről ismertem Németh Andort, aztán a galileistákat; ők 
voltak a barátaim. Ezzel kapcsolatban hadd mondok el egy 
érdekes esetet azokból az évekből. A Galilei Kör 1914-ben akciót 
indított a diáknyomor enyhítésére. Gyűlést akartunk tartani ennek 
megbeszélésére, mégpedig a tudományegyetemen. Ennek rekto
ra, egy Kovács nevű egyházjogász, gyűlölte a Galilei Kört, úgy
hogy szó sem lehetett arról, hogy a termet megkapjuk. Én 
Beöthyvel elég szívélyes viszonyban voltam és megkértem őt, 
hogy vállalja el az ülés elnöki tisztségét. Elvállalta, anélkül, hogy 
megkérdezte volna, kik vannak mögötte. S mikor ezzel mentünk 
a rektorhoz, megkaptuk a termet, mert Beöthynek óriási tekinté
lye és nimbusza volt. Megtartottuk a gyűlést, amelynek szónoka 
Dukesz Artúr volt. Másnap az Alkotmány című napilap nagy 
cikkben leleplezte, hogy a gyűlés mögött a Galilei Kör állt. 
Bementem Beöthyhez és megkérdeztem tőle, hogy olvasta-e a 
támadást. „Ő igen. Nem baj” -  mondta és legyintett.

-  Tehát a csírázó irodalmakban nagy szerepük volt az emig
ránsoknak. Milyen emlékeid vannak erről?

-  Gömöri Jenő indította meg a 7wzet, amely nagyon jó folyó
irat volt. Ő volt a Modem Könyvtárnak a megteremtője. A Galilei 
Kör tagjai közül, mint ahogyan azt már mondtam, többet 
ismertem, de nem írókat. Jó barátom volt például Cukor Károly 
fizikus-kémikus, aki az első könyvet írta a relativitás elméletéről
1921 körül. Azután a nagyon tehetséges jogász, Dukesz Artúr, 
akit a cseh legionisták gyilkoltak meg Szibériában. Jászi Oszkár, 
mikor hírét vette halálának, egész oldalas cikket írt róla a Bécsi 
Magyar Újságban. Nagyon sokat ígért.

-  A bécsi évek alatt -  nem is lehettek azok évek se -  az emig
ráció akkor ott tömörült, de megindult az eléggé gyűlölködő 
civakodás még a szűkebben értelmezett kommunista csoporton 
belül is, arról nem is beszélve, hogy a szociáldemokrata Kunfi 
Zsigmond és Garami Ernő és a kommunisták között milyen nagy
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volt az ellentét. Károlyi Mihály és Hatvany Lajos is ott volt. 
Ahány jelentős ember, szinte annyi csoport. Te ezek közül 
melyikhez tartoztál, melyikhez áltál közelebb?

-  Jászihoz. A Bécsi Magyar Újságnak voltam a belső 
munkatársa, és Jászi volt az, akire egyetemi hallgató koromtól 
kezdve felnéztem. A hadifogságból egy levelezőlapot írtam neki 
1919-ben arról, hogy nem tudjuk, mi az igazság odahaza, mert az 
olasz lapok a legellentétesebb dolgokat írják a magyar állapo
tokról, s megkértem, tájékoztasson bennünket. Azonnal válaszolt 
egy nyolcoldalas levélben Bécsből augusztus elején. Azt írta, 
hogy most jött a hír a Tanácsköztársaság bukásáról, s elmondta 
véleményét, lényegében azt, amit a Magyar kálvária -  magyar 
feltámadás című munkájában kifejtett. Sajnos ez a történelmileg 
is érdekes levél elveszett.

-  Milyen módon tudtad követni a szomszéd államok magyar 
irodalmának hozzád közel álló vagy valamely oknál fogva 
ismerős embereit?

-  Nagy érdeklődéssel kísértem figyelemmel a szlovákiai, az 
erdélyi és még a jugoszláviai magyar irodalmat is. Szenteleky 
Kornél kért tőlem kéziratot. Azt hiszem, írtam is neki. Hogy med
dig kísértem figyelemmel? Addig, amíg bejártak ide az utódál
lamokbeli lapok. Szóval a harmincas évek végéig. írtam a 
szlovákiai lapokba, az Erdélyi Helikonba, a Korunkba is. A mait 
már nem ismerem, mert nem jutok hozzá a folyóiratokhoz.

-  Úgy tudom, hogy Sinkó Ervint jól ismerted.
-  Igen, még az emigrációból. Bécsben találkoztunk, az emig

ránsok kávéházában. Voltaképp keveset voltunk együtt, de olyan 
rokonszenv támadt közöttünk, hogy mikor visszamentem 
Losoncra, és Sinkó megindította Bécsben a Testvér című lapot, 
kért tőlem írásokat. Küldtem is neki verset. Mert akkor még 
költőnek számítottam.

-  És meddig tartottak ezek a kapcsolatok?
-  Mindvégig. Valahányszor Pesten járt, mindig felkeresett 

bennünket. Egyszer pedig feljött hozzánk Mátraházára is a

139



feleségével. Amikor először itt volt, rettenetesen csalódott, mert 
az írószövetségben nagyon hűvösen fogadták. Mi egy társaságot 
hívtunk össze a kedvéért, mert találkozni akart egyesekkel, első
sorban Kassákkal, akit szintén Bécsből ismert. Az Egy regény 
regényét bizonyára ismered. Remek könyv. Az azóta megjelent 
gazdag irodalomhoz képest is originális. Az Optimisták úgyszin
tén kiváló munka. Amikor Sinkó meghalt, írtunk a feleségének 
egy kondoleáló levelet. Azt válaszolta rá, hogy minden perc öröm 
volt, boldogság, amit a férjével töltött, nem szenvedés. Pár nap 
múlva öngyilkos lett. Annál megrendítőbb ez a levél, amelyben 
summázza az életüket. Az életüket, amelyről az Egy regény 
regényéből tudtam, hogy kálvária, küszködés és állandó vissza- 
szorítottság volt... Bizonyára csalódást okozott számodra a meg
nyilatkozásom. Előre óvtalak. Nem szeretek interjút adni. Nincs 
hozzá tehetségem és főleg memóriám.

-  Sok értékes mozzanat volt benne. Nagyon szépen köszönjük 
a szívességedet és kívánjuk, hogy még sok interjút adj nekünk.

Budapest, 1976. október 21.
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AZ UTOLSÓ KORONATANÚ

Csuka Zoltán, a jugoszláviai magyar irodalom egyik meg
alapítója, nyolcvanadik esztendejéhez közeledik: négy nap 
múlva, szeptember 22-én ünnepli születésnapját. Félelmetesen 
nagy idő ez, mégis mikor érdi otthonában fölkerestem, nem a 
kegyelet, hanem a történelmi érdeklődés izgalma töltött el. 
Annak tudata, hogy ő az utolsó az alapítók közül, aki még él, aki 
még együtt küszködött, munkálkodott, tervezett a csaknem fél 
évszázada halott Szentelekyvel, s akinek szívóssága, szorgalma, 
találékonysága irodalmunk alapjaiba beleépült. Ezt a várakozást 
Csuka Zoltán emberi közelsége messzemenően igazolta. Semmi 
jele arcán a réveteg öregségnek; biztos, hogy most is a jelenben 
él; ha emlékezik, gondolatainak íve akkor is a mába hajlik. Illő 
hát kérdéseinket is ehhez a készenléthez szabnunk.

-  Először azt kérdezem, mivel töltőd napjaidat. Tudod-e még 
olyan éber figyelemmel kísérni irodalmunk életét, mint az elmúlt 
évtizedek során?

-  A kérdésre, hogy mivel töltöm napjaimat, a bennem 
párhuzamosan élő költő és irodalomszervező egyként azzal felel
het, hogy növekvő aggodalommal és gyötrelemmel kísérem 
figyelemmel a társadalom életében újra és újra felbukkanó 
embertelenséget és a fasizmus álarcosan megjelenő megnyil
vánulásait. Ez a belső szenvedés -  no meg a helyemre lépő új 
műfordítói nemzedék -  okozta azt, hogy az utóbbi egy-két évben 
a műfordítástól hátrább léptem és jelenleg csak két műfordítással 
jelentkezem: Petar Petrović Njegoš A mikrokozmosz fénye című 
klasszikus alkotását a budapesti Tankönyvkiadó számára fordí
tottam le, az Európa pedig Ivó Andrić utolsó nagy művét, az 
Omer pasa Látást fogadta el. A mikrokozmosz fényét Belgrádban
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először Sarajlija Milutinović adta ki, akit a budai szerb ifjak 
koronáztak költővé. Ő Njegošnak egykori tanítója volt, Budán 
nősült meg és vette feleségül Punktátorkát, így közvetetten ma
gyar vonatkozásai is voltak. A szentendrei születésü Jaša 
Ignjatoviéot, a szerb irodalmi realizmus megteremtőjét is a budai 
költőkoronázás indította el irodalmi útján. Njegošnak ez a nagy 
műve sok tekintetben jelentősebb a Hegyek koszorújánál ame
lyet eddig háromszor adtak ki; a harmadik kiadás már szerb és 
magyar szöveggel együtt jelent meg. -  A vajdasági magyar iro
dalmi életet ma már nem tudom olyan éber figyelemmel kísérni, 
mint ahogy a legutóbbi évek során tettem, mert már nem 
szerkesztem a Láthatárt és cikkeket sem írok róla; de ez nem 
jelenti azt, hogy ez az irodalom Szenteleky korszaka óta nem tett 
meg fejlődésében olyan utat, mint elindulása idején. Ennek 
legfőbb oka az, hogy a Fórum kiadásában megjelenő könyveket 
egyáltalán nem vagy csak nagyon hiányosan kapom meg.

-  Irodalmunk előtörténete évek óta napirenden van. 
Szakmunkák és emlékiratok foglalkoznak vele. De mivel te vagy 
az utolsó koronatanú, arról kérdezlek, mit tudnál hozzátenni 
ahhoz, amit eddig erről írtak.

-  A jugoszláviai magyar irodalom előtörténete már réges-rég 
belenőtt az egyetemes magyar irodalom történetébe. így 
Szenteleky kiemelkedő regénye, az Isola Béla, Kolozsváron, az 
Erdélyi Helikon kiadásában jelent meg, s úgy vált ismeretessé. 
Sinkó Ervinnek nem egy müve sorakozik könyvtáramban, amely 
a jugoszláviai magyar irodalom sok megnyilvánulását őrzi. 
Viszont a húszas években Szabadkán dolgozó Dettre János írásai 
alig két évvel ezelőtt éppen a te gyűjtőmunkád és feldolgozásod 
eredményeként jelentek meg kötetbe gyűjtve. Dettre már 1922 
elején sürgette az irodalmi társaság létrehozását és a vajdasági 
magyar irodalom megteremtését. Két évvel később a magyar 
színház megalakításáért szállt síkra, ugyanakkor Szenteleky és 
Debreczeni József már kiadta a Bazsalikom című antológiát, 
amely a délszláv irodalom legszebb lírai alkotásait foglalja
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egybe. Valóban igazad van, amikor az Új partok felé fülszöve
gében azt írod, hogy a jugoszláviai magyar irodalom külön 
történetének alig van olyan kérdése, melyet Dettre a kezdet 
kezdetén föl ne vetett volna, válaszaiban sok olyan elem van, 
mely máig ható érvényű. Talán elgtöbbet még Majtényi Mihály 
mondott el a jugoszláviai magyar irodalomról a Magunk 
nyomában című visszaemlékezésében, amelyben Borsodi 
Lajostól, Milkó Izidortól, Farkas Geizától és Radó Imrétől 
kezdve Szenteleky Koméiig és a Pécsről idekerült írókról egész 
sor érdekes és maradandó portrét adott. Meg kell még említenem 
Herceg János memoárjait, valamint Lévay Endre Terhes örök
ségét, amelyben főleg a szabadkai írókról kapunk roppant értékes 
portérkat: Laták Istvánról, a proletár környezetből kikerült 
költőről, akinek bátor verseit már a Kalangya is közölte, Bencz 
Boldizsárról, Kende Ferencről, aki a Kalangya szervező 
munkáját végezte, Szirmai Károlyról, aki még Szentelekytől 
vette át a gazdátlanul maradt Kalangya szerkesztését és a 
Jugoszláviai Magyar Könyvtárat elindította rögös, de végül 
győzedelmes útján.

-  Utólag, ha visszagondolsz, nem érzed-e reménytelennek az 
újságok mellékleteiként közreadott irodalom lehetőségét? Volt-e 
komoly esély már a húszas években -  legalább ábrándjaitokban -  
arra, hogy kezdeményezéseitekből komoly irodalom nő föl?

-  Erre a kérdésedre azt mondhatom, amit cselekedtem is: 
magam is igyekeztem önálló irodalmi folyóiratokat indítani, mert 
csak ezen az úton lehetett az irodalmi összefogást megteremteni, 
tehát komoly irodalmat létrehozni. Ennek bizonysága volt az első 
magyar költői összefogás, a Kéve, majd a Képes Vasárnap által 
Szentelekyvel együtt talpra állított Vajdasági írás, később pedig 
A Mi Irodalmunk elindítása, amelyből a Kalangya nőtt ki. Ez, 
mint ismeretes, Szirmai Károly, majd Herceg János 
szerkesztésében a második világháború kitöréséig, sőt végéig 
fennmaradt. Utána a szocialista Jugoszláviában, a Híd  
megújulásával párhuzamosan, az Új Symposion is életre kelt,
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később pedig az immáron a ti szerkesztésetekben Szabadkán 
megindult Üzenet, amelynek életképességét az is bizonyítja, hogy 
éppen most ünnepli megjelenésének tizedik évfordulóját. 
Emellett még a Fórum és az Életjel könyvei is megjelennek, 
éspedig egyre növekvő jelentőséggel.

-  Te mindig radikálisabb és praktikusabb voltál, mint 
Szenteleky. Kiegészítették-e egymást, vagy konfliktusok árán 
dolgoztatok együtt? Azonkívül te emigráns voltál. Nem éltek-e 
ezzel vissza konzervatív „bennszülött” ellenfeleitek? Ha igen, 
gátolta-e ez munkádat?

-  Szentelekyvel mi inkább kiegészítettük egymást, s nem 
voltak és nem is lehettek konfliktusaink; erről maga Szenteleky 
nyilatkozott egyre fejlődő és növekvő, egyre bensőségesebbé 
váló barátságunk során nem egy írásában. Barátságunk csak 
akkor mélyült el igazán, amikor Szenteleky vállalta a Vajdasági 
írás szerkesztését. Ettől kezdve rendszeresen kiutaztam Szivácra, 
amely elég közel volt Újvidékhez, úgyhogy én este utaztam ki, és 
másnap a hajnali órákig beszélgettünk, s én reggel utaztam vissza 
Verbászra, onnan pedig haza. Viszont ő elég gyakran utazott 
Újvidékre, ahol barátainkkal találkoztunk. Én mint pécsi emig
ráns éltem Újvidéken, de „bennszülött ellenfeleim” is tudták 
rólam, hogy a bánsági Zichyfalván (Plandišten) születtem, igen 
korán Óbecsére, majd gyerekkoromban Szabadkára kerültem, így 
félig-meddig magam is szabadkainak voltam tekinthető. 
Szabadkai iskoláztatásom történetét „Mert vén Szabadka , 
áldalak... ” című életrajzi művemben írtam meg, amely éppen 
nálatok, Szabadkán jelent meg. így hát ismerősen csengett fülem
ben Kosztolányi, Toncs Gusztáv, Csáth Géza neve, annál is 
inkább, mert amikor a szabadkai főgimnáziumban tanultam, 
Kosztolányi Dezső édesapja volt az igazgatóm. Akkoriban 
háziorvosunk tanácsára, szívbajom és megtámadott tüdőm miatt, 
apám a hegyek közé, Erdélybe helyeztette magát, s innen kerül
tem vissza -  gyógyulásom után -  Mohácsra, majd Pécsre, ahol 
érettségiztem. Ezután léptem be a munkásmozgalomba, a villa
mosszakszervezet jegyzője voltam. Itt jelent meg első verses
könyvem, itt szerkesztettem Krónika címen az első folyóiratot.
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-  Kezdettől fogva a magyar és a jugoszláv irodalom 
közeledésén fáradoztál. Megítélésed szerint az a mintegy 120 mű, 
amelyet lefordítottál, s amely biztos pillére a sokat emlegetett 
hídnak, miképpen építhető tovább?

-  Újvidéken a húszas évek elején ismerkedtem meg s dolgoz
tam együtt Todor Manjloviétyal, aki hajdanában még Nagy
váradon ismerkedett meg Ady Endrével, s így természetes volt, 
hogy együttműködött Újvidéken az expresszionistákkal. Később 
kapcsolatba kerültem Veljko Petroviétyal, Žarko Vasiljeviétyel és 
Mladen Leskovaccal, akik viszont Szentelekyvel voltak jó barát
ságban. Évek során át a többi szerb és horvát íróval is megis
merkedtem. Beláttam, hogy a velünk egy égbolt alatt élőkkel 
milyen szoros barátságban kell élnünk. Ekkor támadt bennem az 
a gondolat, hogy jobb lesz, ha Magyarországra megyek, ott 
megindítom a Láthatárt,, s mint ennek szerkesztője a szerbekkel, 
az Erdélyben élő magyarokkal, a románokkal és a szlovenszkói- 
akkal is kiépítjük azt a szoros kapcsolatot, melyet még kezdetben 
Vitkovics Mihály, majd a magyarból fordító Jovan Jovanovié 
Zmaj és a többiek kezdeményeztek, s a nagy fordulat után is ma
gyar és szerb, majd román részről is folytattak. Mikor aztán 
életem folyamán itt elért a „nagy próba” és utána rehabilitáltak, 
csak természetes, hogy a választ azzal adtam meg, hogy a jugo
szláv irodalmakat fordítottam. így fordítottam le Ivó Andrié leg
nagyobb műveit, mielőtt még a Nobel-díjat megkapta volna, a 
szerb és a horvát irodalom klasszikusait, majd újabban Meša 
Selimović műveit. Fordításra mindig olyan műveket kerestem, 
amelyek a szerbhorvát nyelvű irodalom kiemelkedő alkotásai 
közé tartoztak. Ebben a korszakomban megtanultam szlovénul is: 
így került sor Prešen Szonetkoszorújára, majd Cankar műveire. 
De hadd említsem meg a legnagyobb horvát költők közé tartozó 
Gustav Krklecet is, akitől egykötetnyi verset fordítottam és kiad
tam, s aki 1976-ban jelen volt, amikor a Jószomszédság 
Könyvtárát Érdnek átadtam, s aki ez alkalomból a Jugoszláv 
írószövetséget képviselte.

-  Ez a könyvtár nagy figyelmet keltett nálunk. Érdekelne, 
hogy beváltotta-e a hozzá fűzött reményeidet.
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-  A könyvtár megvalósításához valóban nagy terveket 
fűztem, s ezeket ma is igyekszem valóra váltani. Hogy ez csak 
részben sikerült, az elsősorban adminisztratív probléma. Mivel a 
könyveket az Érdi Városi Könyvtár az Állami Könyvterjesztő 
Vállalat Könyvtárellátó Főosztályán keresztül szerzi be, így vagy 
későn jutnak el hozzánk ezek a munkák, vagy egyáltalán nem 
szerepelnek a megrendelő jegyzéken. így például az ez évi első 
jegyzék, amely júniusban készült el, az 1976-ban és 1977-ben 
megjelent köteteket tünteti fel, sőt a benne szereplő Krklec-tanul- 
mánykötetet, az írók és műveket már 1972-ben kiadták. Tehát 
csak évek múlva jutnak így el hozzánk a művek. De ez a jobbik 
eset. Napjaink vajdasági kiadványai közül alig szerepel néhány a 
megrendelő jegyzéken, ezért ezeket csak akkor tudjuk 
gyűjteményünkbe felvenni, ha elküldik őket. A Jószomszédság 
Könyvtárának vezetésében Harmat Béla könyvtáros van segít
ségemre. Publikációi már az Üzenetben is megjelentek, s úgy 
érzem, lelkesedésével, ha nagyon sok áldozattal is, de valóra 
válthatjuk tervemet. Gondos és szakavatott munkájának köszön
hetjük, hogy állandó olvasóink száma elérte a százötvenet, a 
könyvek számát is folyton növeljük, bár nagyon igyekszünk a 
könyvtár profilját is megtartani. Gyarapításához és rendezéséhez 
sokban hozzájárul Kemény Kata is, aki a vajdasági magyar és 
délszláv műveket gondozza és az Országos Széchényi Könyvtár 
részéről számukra juttatott munkákat is kezeli. Megjegyzem, 
hogy ő mellettem évek óta ezt a feladatot önzetlenül és társadal
mi munkában végzi. Időközben szerbhorvátul is megtanult és 
magyarra lefordította Iván Brlić-Mažuranić jeles horvát írónő 
Dikics című ifjúsági regényét: ezt a művet, a Móra Ferenc kiadó 
gondozásában jelentették meg. Az írónő Iván Mažuranićnak az 
unokája volt, akit a zágrábi akadémia még életében, 1937-ben 
tagjává választott; ő volt ennek a nagynevű intézménynek az első 
nő tagja. A Jószomszédság Könyvtárát, teljes vagyonommal és 
műkincseimmel együtt, Érdre, a ma már ötvenezer lakosú város
ra hagyományoztam.

-  További töretlen munkakedvet kívánunk. Szeretnénk, ha 
éber figyelmedet még sokáig magunkon érezhetnénk.
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JÁTÉK ÉS SZENVEDÉLY

„Itt ülök a szabadkai -  hajdani -  új városháza előtt elterülő, 
őszi lombokkal borított tér közepén. Ez a félig-meddig szecesz- 
sziós épület, karcsú, magasba szökkenő tornyával együtt már 
egyáltalán nem új és már nem is városháza, mint akkor, vagy het
ven év előtt volt, s a tér sem ugyanaz, amely körül egykor még a 
villamos kanyargott, amikor én, vagy nyolcéves koromban, a piac 
kofái között botladoztam és a villamos csilingelését hallgattam. 
Itt ülök most az őszi verőfényben és süttetem magam a nappal, s 
olyan jólesik, hogy ez a nap már pontosan egy hete kering itt az 
égbolton köröttem -  holott voltaképpen mi keringünk körülötte - , 
pontosan egy hete, amikor innen elindultam Belgrád felé, s azóta 
is velem van verőfénye, hat napon át Belgrádban, aztán pedig 
Eszéken, utána a kis baranyai faluban, Vörösmarton, másnap 
pedig Zomboron át megint Szabadkán, hogy most itt üljek és 
sütkérezzem alatta, itt, Szabadkán, mint vagy tán hetven esz
tendővel ezelőtt, gyerekkoromban, hogy most megint itt érjen, 
ebben a ragyogó őszben, s most búcsúzzam tőle és búcsúzzam 
Szabadkától, ahová megint visszatértem, és olyan nehéz most 
búcsúzni tőle.”

így búcsúzott Csuka Zoltán 1982. október végi keltezésű úti 
beszámolójában az Üzenet egy évvel ezelőtti, áprilisi számában 
Szabadkától -  és nem csak Szabadkától, hanem szülőföldjétől, az 
országtól is, amelyet második hazájának tartott, s amelynek 
legjobb irodalmi alkotásait hídépítő szándékkal és életbetöltő 
szenvedéllyel fordította magyarra hat évtizeden át. Akkor még 
nem sejtette, hogy többé nem jön el hozzánk; hogy az 
elkövetkező hónapokban a megpróbáltatások egész sora vár rá.
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Októberben ugyan még azt írta, hogy számára nagy élmény 
volt az a másfél nap, amelyet városunkban töltött, s amelyet soha 
nem feledhet el, s hogy hamarosan Zágrábba utazik és előlegként 
magával viszi addig összegyűlt hatvan régi fordításkötetét az 
ottani Egyetemi Könyvtárban egy év múlva megrendezendő, 
ötvenévi munkásságát bemutató kiállítás számára, de soraiból 
fáradtság áradt. Aztán pontosan két hónappal később, 1983. 
január 23-án már előrevetítette árnyékát a csakhamar 
bekövetkező tragédia: „Biztosan csodálkozol, hogy már tíz napja 
itt fekszem az ORFI belgyógyászatán, éspedig a feleségemmel 
együtt, mert voltaképpen ő a súlyos beteg, én csak mint kísérő 
vagyok mellette. Biztosan tudod, hogy már régen nehezen jár, 
legutóbb elesett, megütötte a homlokát és ide hozták meggyógyí
tani. Mikor sikerül hazamenni, most még nem is tudjuk. Remény
kedünk. .. nem tudom, mit hoz a jövő. Nagyon nehéz a szívem, kissé 
sok ez a megpróbáltatás, a mai világhelyzet is aggaszt...”

Reményei azonban nem teljesedtek be: február 19-én elhunyt 
a felesége, aki -  amint azt a gyászjelentésben írta -  „Csaknem 
ötven esztendőn át életét és életművemet -  a szomszédos népek 
irodalmáért és közeledéséért folytatott munkásságomat is -  
megosztotta velem s hitt annak sikerében”.

A nyár derekán még elutazott a horvát fővárosba, hogy 
megbeszélje a november második felében megnyíló kiállításának 
részleteit. De a kiállítás elmaradt, helyette egy rövid levél 
érkezett, amelyben azt közölte, hogy egészségi állapota eléggé 
leromlott, kétszer is kórházi ápolásra szorult s további, otthoni 
kezelésben részesül előreláthatólag hosszabb ideig.

A hírt, hogy 83 éves korában Érdligeten elhunyt, a Tanjug 
jelentette a múlt hét elején, március 26-án, másfél évvel azután, 
hogy Az utolsó koronatanú címmel a vele -  a jugoszláviai ma
gyar irodalom műhely alapítóinak egyikével -  készített interjút 
közöltük. Ebben is irodalomszervezői és műfordítói munkássá
gáról faggattam, akárcsak annak a beszélgetésnek a során, amelyet 
1982. október 25-én folytattunk, amikor meglátogatott. így vált 
ez az interjú utolsó szabadkai interjújává, amelynek külön jelen
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tőséget az ad, hogy életének kevésbé ismert szakaszairól is szó 
esik benne, mivel Pécs fölött csillag című önéletrajzi jegyzetei 
még kiadóra várnak. Számomra pedig még azáltal is emlékeze
tessé, hogy amíg felvételre előkészítettem a magnetofont, 
reszkető ujjaival legépelte életelvét, amelynek szellemében cse
lekedett és alkotott, s amely az általa alapított Jószomszédság 
Könyvtárának örök időkre szóló üzenete: „Nem szerethetem magyar 
népemet, ha a velem egy égbolt alatt élő többi népet nem szeretem.”

-  Kedves Zoltán, most, hogy több év után ismét ellátogattál 
Szabadkára, hadd kezdem ezt a beszélgetést egy városunkkal 
kapcsolatos kérdéssel. Ismeretes, hogy gyermekkorodat Koszto
lányi sztrfőhelyérr töltötted. Vajon mit adhatott szellemiekben, 
milyen élményeket nyújthatott számodra egy olyan kisváros, 
mint amilyen Szabadka volt a század elején?

-  Első nagy indíttatásaimat és emlékeimet én már megírtam 
az Életjel Miniatűrök sorozatában. Nem akarom magam most 
ismételni. Hogy valami újat is mondjak ezzel kapcsolatban, talán 
inkább arról beszélek, hogy már elem ista koromban elhatároz
tam: lapot indítok. Rókus címen csináltam is egy kis napilapot, és 
naponta meg is írtam akkori benyomásaimat, ismereteimet a 
Zombori úti villamosról és más egyébről. Ez tehát egészen fiatal 
koromban történt, körülbelül akkor, amikor a szabadkai 
városházát építették, s amikor egyszer nagy botrány támadt, mert 
az egyik kofa -  a piac akkor itt volt a mai szép park helyén, a régi 
városháza előtt -  elkiáltotta magát, hogy dől a torony, mire nagy 
pánik támadt és szerteszét szaladtak az emberek, mivel azt hitték, 
hogy ez igaz. Persze csak vaklárma volt az egész. Sokkal 
szomorúbb élményem volt később, első gimnazista koromban, 
amikor szívbajommal és tüdőcsúcshurutommal kapcsolatban egy 
orvos -  ha jól emlékszem, Török Bélának hívták -  azt ajánlotta 
édesapámnak, aki fináncszemlész volt, hogy feltétlenül 
helyeztesse át magát valahova hegyvidékre, mert csak ott gyó
gyulhatok ki. Apám át is helyeztette magát Topánfalvára, és mi 
két évig Erdélyben laktunk. Ez már közvetlenül az első 
világháború előtti időkben történt. Na, ez a szabadkai orvos kije
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lentette nekem: „Fiam, hogyha vigyázol magadra és hegyvidéken 
fogtok lakni, akkor kinőheted ezt a szívbajt és akár nyolcvan évet 
is elélhetsz. Ennek a szabadkai orvosnak, akinek a felesége -  
emlékezetem szerint -  írónő is volt később a Bácsmegyei 
Naplóban, ennek a látnoki, jövendőmondó orvosnak igaza lett, 
mert én most már 81 esztendős vagyok.

-  Később milyen élményekben volt még részed Szabadkán?
-  1926-27-ben történt, hogy én itt, Szabadkán, A Fischer- 

nyomdában Képes Vasárnap címen lapot indítottam, majd nem 
sokkal utána itt indítottam meg -  Szenteleky Kornéllal együtt, az 
ő szerkesztésében -  a Vajdasági írás című folyóiratot. Ez a lap 
egészen í 929 elejéig élt, amikor a katonai diktatúra, ameíy ben
nünket természetesen jobban figyelt, mint másokat, ideiglenesen 
betiltotta. Szóval ezek voltak a nagy élményeim Szabadkán, és 
még az, hogy a vajdasági költők első verses antológiáját itt adtam 
ki. Amikor meg kellett szüntetnem a Vajdasági írást, az újvidéki 
Reggeli Újságnál helyezkedtem el. De ez már egy másik város 
történetébe tartozik.

-  Újvidéket említetted. Ott indult meg 1932 első felében a 
Kalangya, amelynek főmunkatársa te voltál.

-  Úgy van. De ennek előzménye is volt. 1929 után én ugyan
is, mint említettem, a Reggeli Újság című napilap szerkesz
tőségébe léptem, de akkor is az irodalom láza égett bennem, és 
akkor is állandóan találkozgattunk Szenteleky Kornéllal hol 
Szivácon, hol Újvidéken, és megegyeztünk abban, hogy most a 
vajdasági magyar irodalmat a Reggeli Újság mellékleteként, A 
Mi Irodalmunk címen fogjuk kiadni addig, amíg új folyóiratot 
nem indíthatunk. Nos, ez is tartott vagy két esztendeig. Azután, 
amint mondottad, 1932-ben megindítottuk a Kalangyái. Ennek a 
legnagyobb eseménye szerintem az volt, hogy amikor 1933-ban 
a PEN világkongresszusát Dubrovnikban tartották, akkor ott mi 
ötnyelvű, tehát angol, francia, német, szerbhorvát és magyar 
nyelvű számmal jelentkeztünk. Megírta Szenteleky, hogy milyen 
magyar irodalom él itten Jugoszláviában. Jellemző, hogy akkor
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már heten voltunk benn a magyar írók közül a belgrádi PEN 
Klubban.

-  Szenteleky azonban hamarosan Budapestre ment kezeltetni 
magát.

-  Igen. Mivel súlyos tüdővészben szenvedett, útlevelet kért, 
hogy a Márton-hegyi szanatóriumban megoperálják, kivegyék 
egyik bordáját, mert akkor így próbálták gyógyítani a tüdőbajt. 
Ez meg is történt. Ebben az időben ismerkedett meg Németh 
Lászlóval, akinek a Tanú című folyóiratát a mai közönség is biz
tosan jól ismeri. Németh többször fenn járt a Márton-hegyi 
szanatóriumban, ahol Szenteleky Kornéllal igencsak meg
barátkozott. Szenteleky Isola Bella című regénye akkortájt jelent 
meg az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában Kolozsvárott, mert 
akkor még nem volt könyvkiadás nálunk, tehát Kolozsvárra kel
lett mennie, hogy a könyvkiadást megindítsa. Azt is megindítot
ta Kende Ferenc segítségével. Ettől kezdve aztán a Kalangya 
végleg arra a vágányra jutott, amelyen tovább folytatta az útját 
esztendőkön át. Szenteleky és Németh László ismeretsége oda 
vezetett, hogy Németh László fontos cikkeket kezdett írni nekünk 
is, vagyis a Kalangyának. Ez a cikkírás Szenteleky halála után is 
folytatódott, úgyhogy Németh Lászlónak nem egy nagy jelen
tőségű munkája jelent meg folyóiratunkban.

-  A későbbiek folyamán hogyan alakult kettőtök között a 
kapcsolat?

-  Sajnos nemigen beszélhetek a kettőnk közötti további kap
csolatokról. Szenteleky 1933 augusztusában kénytelen volt visz- 
szatérni, mert már nagyon rosszul érezte magát, érezte közeli 
halálát, ami később be is következett. Én azonban már a 
Kalangyában indítottam egy Láthatár című kritikai szemlét, 
amelyben egyrészt a szomszédos népeknek az irodalmát, más
részt pedig a kisebbségi sorsban, a Romániában és Csehszlová
kiában élő magyarságnak az irodalmi életét is figyeltem, de a 
nagy szovjet írókról is folyamatosan megemlékeztem. Tehát 
csaknem ugyanazon a napon tértem vissza Magyarországra, 
Budapestre, amikor Szenteleky Szivácra jött haza meghalni. Én
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pedig megkezdtem életemnek egy újabb korszakát: megindítot
tam a Láthatár című folyóiratot, amely aztán 1944 végéig fenn
maradt. Akkor megszüntettem, mert nem akartam a nyilas uralom 
alatt lapot szerkeszteni.

-  Hogy alakult tovább a sorsod ezekben a nehéz napokban?
-  Mikor az angol és amerikai repülőgépek Csepelt bom

bázták, elkezdtem megvalósítani egy régi tervemet: összeállítot
tam a délszláv népballadák kötetét. A könyvet elsőnek adta ki 
1946-ban Faust Imre könyvkiadó, aki azelőtt Újvidéken 
működött. 1944 novemberében a londoni rádióban azt hallottam, 
hogy az oroszok Kiskőszegnél, Batinánál átkeltek a Dunán és 
velük együtt keltek át a Jugoszláv Néphadsereg egyes részei, a 
Petőfi brigád tagjai is. Elhatároztam, hogy leutazom Pécsre, az 
oroszok elé. Az utolsó vonattal, amelynek a tetején utaztak már 
az utasok, sikerült is egészen Kisbicsérdig jutnom, 15 kilométerre 
Pécs állomásától, amely már nem fogadta a mi vonatunkat, tehát 
kénytelenek voltunk leszállni és gyalog folytatni az utunkat. 
Délután be is jutottunk Pécs közepéig, ahol a családunkat a török 
pincében találtunk meg. Summa summárum: másnap éjjel az 
oroszok áttörték a német hadsereg utolsó védővonalát, és 
reggelre kelve én már egy ukrán kiskatonával beszélhettem, aki 
azt mondotta, hogy a front már régen átvonult, itt csak az utóc
sapatok vannak, és mi ne féljünk, menjünk fel a lakásunkba. 
Három héttel később Új Dunántúl címen lapot indítottam, ame
lyet a Nemzeti Front adott ki, de a kommunista párt is ter
mészetesen részt vett benne, úgyhogy Vas Zoltán jött akkor 
Pécsre, és 1944. december 31 -én átadta nekem a Tizenhat év fegy
házban című kötetét a jobb és még jobb esztendő reményében, 
így ismerkedtem én meg akkor Vas Zoltánnal.

-  Meddig maradtál Pécsett?
-  Másfél évig. Ez alatt az idő alatt újjáalakítottuk a Sorsunkat, 

az irodalmi életet, megalakítottuk a Batsányi Társaságot és 1946 
elején már megtartottuk az első országos irodalmi estünket, ame
lyen részt vett Kodály Zoltán, részt vettek a pécsi írók, lejött 
Budapestről Keresztury Dezső, aki akkor már művelődési mi

152



niszter volt. Itt találkoztam én vele. Nagyon csodálkozott, hogy 
Pécsre kerültem. „Miért kerültél te Pécsre?!, kérdezte tőlem. 
Elmondtam neki, hogy az utolsó vonattal jöttem le még 1944 
novemberében, és azóta itt vagyok. „És nem is szándékozol visz- 
szamenni?” Azt válaszoltam neki, hogy én mindig vidéki írónak 
éreztem magam, innen indultam el, jól érzem magam. „No de ezt 
nem teheted. Gyere vissza Budapestre. Elhelyezünk a művelődési 
minisztérium sajtóosztályán, azt fogod vezetni.” Azt is vezettem, 
de nem sokáig, mert hamarosan megalakult a Magyar-Jugoszláv 
Társaság, amelynek az első elnöke Tildy Zoltánná, a köztársasá
gi elnök felesége volt, én pedig a Társaság ügyvezető titkára. A 
társaságnak akkor Haraszti Sándor volt a főtitkára. Én mint 
ügyvezető titkár mindjárt folytattam a szervező munkát, megindí
tottam a Déli Csillag című folyóiratot, amelyet két évig vezettem 
is. Nagyon szép munkát végeztünk, több könyvet is kiadtunk, de 
aztán jött a Tájékoztató Iroda határozata, amiről nem kell beszél
ni, ismeri mindenki az akkori időket. Hamarosan új elnököt 
választottunk Rajk László személyében, akit viszont az a 
sorstragédia ért, hogy halálra ítélték. Most utca viseli a nevét a 
Vígszínház mellett. Én pedig életemnek ezt a korszakát is befe
jeztem. Egy másik korszak kezdődött, amit szintén átéltem. 
Utána megint új életet kezdtem. Azóta, 1955 januárja óta annyi 
munkát végeztem a jugoszláv irodalmak legkiemelkedőbb 
klasszikusainak lefordítása terén, amennyit csak végezhettem. 
Ezt csinálom ma is.
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AZ ÚJRAKEZDÉS PILLANATAI

ennek a gondolat-párbajnak (...) messzemenő következ
ményei voltak, s mintegy az elkövetkező, a vajdasági irodalom 
jellegét, természetét, létének értelmét, eredményeinek minőségét, 
hovatartozásának kérdéseit feltevő vitákat revelálták. Ezek a 
viták pedig azért bírnak különös jelentőséggel, elméleti 
érdekességükön túl, mert láthatóan bennük játszódott le az 
egykori »vidéki« irodalom autonómmá, »vajdaságivá« válása.”

Irodalmunk történetének fontos eseményét regisztrálja így 
Bori Imre. (A jugszláviai magyar irodalom története. Fórum, 
Újvidék, 1968. 23.) Az újrakezdés mozgalmas pillanatát. E pil
lanatnak, s a Bori által jellemzett vitának Haraszti Sándor volt a 
főszereplője. A Magyar Tanácsköztársaság bukása után került 
Szabadkára és lett a Bácsmegyei Napló egyik vezető és egyben 
legharcosabb munkatársa s irodalmunk egyik úttörője. Ő ugyan 
elsősorban publicistának, a munkásmozgalom harcosának tartja 
magát, s túlzottnak véli a megbecsülést, mellyel ifjúkori verseit 
számon tartjuk, de szerénysége indokolatlan: az avantgárd, 
melynek szellemében költeményeit írta és vitacikkeit fogalmazta, 
ma korántsem hat olyan kihívóan szertelennek és különösnek, 
mint a húszas évek elején, s irodalmunk erős kapcsolata ezzel a 
szellemmel eléggé ismeretes. De akármint legyen is ma, való 
igaz, hogy Haraszti Sándor vajdasági működése messzire ható 
mozgást indított el ezen a tájon, emlékét számon tartanunk 
érdemes, s az ő emlékezetét vallatva különtörténelmünk for
rásvidékeire nyílhat teljesebb kilátás.

Ezért kerestük föl a nyolcvanadik évben járó és éppen emlék
iratait író Haraszti Sándort Budán, Mészáros utcai otthonában. 
Szobája faláról Marx, Petőfi, Ady, Móricz és József Attila portréi
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néznek ránk. Előtte készülő müvének lapjai. Ezeket lapozgatva, 
bennünket nagyon érdeklő események elevenednek meg. 
Kérdéseink is ezek körül forognak.

-  Hogyan kerültél Szabadkára s ott a Bácsmegyei Naplóhoz?
-  Pécs kiürítése után nem Jugoszláviában kértem menedékjo

got, hanem Bécsbe utaztam. Pár hét után azonban visszatértem 
Jugoszláviába és nem is mentem vissza többet Bécsbe, Újvidéken 
maradtam. Öcsém, aki szintén velem együtt emigrált, mint jó fut
ballista akkor már állást kapott egy újvidéki klub révén és volt 
albérleti lakása is, amelyet megosztott régi tanító barátjával, az 
emigráns Jaczkó Istvánnal, aki Újvidék legelőkelőbb éjjeli 
mulatójában mint pincér kereste kenyerét. Náluk laktam, ők tar
tottak el, én csupán azzal a pár dinárral tudtam a közös kasszát 
gyarapítani, amelyet filmfeliratok írásával kerestem. Több száz 
emigráns élt akkor még Újvidéken, köztük sok értelmiségi, tanár, 
tanító, tisztviselő. Nekik már csak a szerb nyelvtudás miatt is 
jóval nehezebb volt álláshoz jutni, mint az emigráns szakmunká
soknak. Sorsukban természetesen osztoztam én is. Hónapokig 
tengtem-lengtem, éltem öcsém és Jaczkó kegyelmén, míg végre
1922 elején váratlanul révbe jutottam. Mint emigráns, mint kezdő 
kommunista újságíró arra egy pillanatig sem gondoltam, hogy 
valaha is bejuthatok az ottani magyar polgári napilapok 
szerkesztőségeibe. Még a legszabadelvűbb, Horthyékkal perben 
álló szabadkai Bácsmegyei Napló sem ígért erre semmi 
lehetőséget. De mint a korabeli avatgárd lelkes pártfogója 1922 
elején, talán februárban, talán szokatlanul gorombán támadó 
cikkére hirtelen haragomban választ küldtem a lapnak Mi az 
aktivizmus? címmel. A hangja olyan goromba volt, annyira 
fölényes és kioktató, hogy eleve lemondtam minden publikálási 
reményről. De csoda történt. A vasárnapi tárcarovatban nem csak 
leközölték, mégpedig teljes terjedelmében, minden kurtítás 
nélkül, de ezzel egyidejűleg levelet is kaptam Fenyves Ferenctől, 
a lap tulajdonosától, amelyben munkatársi állást ajánlott fel a lap 
szabadkai szerkesztőségében.
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-  Kik voltak itt a munkatársaid, s általában mit tudsz a Napló 
akkori fölfuttatásáról?

-  A Bácsmegyei Napló, ez a háború előtt még szerény napi
lap, mely a polgári liberalizmus vidékre szabott szürke szín
árnyalatához a háború utolsó éveiben kevert csak némi vörös 
színt, akkor már Jugoszlávia legnagyobb, legelterjedtebb magyar 
sajtóterméke volt. Nem csak helyi, konzervatív konkurensét, az 
elanyátlanodott, búsmagyar honvesztők lapját, a Hírlapot hagyta 
maga mögött, de a Vajdaság más nagyobb városainak magyar 
napilapjait, beleértve az újvidékieket is. A lap új tulajdonosa, a 
gazdagon nősült, de valaha maga is éhenkórász szabadkai 
újságíró, Fenyves Ferenc, felismerve a pesti lapokat kirekesztő új 
államhatár jelentőségét, a háború végén nyomban nekilátott, 
hogy a Bácsmegyei Naplót a jugoszláviai magyarság vezető napi
lapjává fejlessze. Ennek érdekében nagy sietve a lap szerkesztő
ségét igyekezett kibővíteni olyan munkatársakkal, akikkel a lap 
sajtószolgálatát jóval a vidéki színvonal fölé emelheti. A helybe
li újságírókban nemigen válogathatott. Kevesen voltak és 
közülük több olyan megrögzött hazafi akadt, aki élesen szemben 
állt a Bácsmegyei Napló úgynevezett hazaáruló vonalával. Ebből 
a helybeli konzervatív garnitúrából csupán egyetlen hírlapírót 
sikerült neki a laphoz csalogatni, Godányi Zoltánt, de ő sem szol
gálta sokáig Fenyvest, másfél év múlva, átment Magyarországra, 
repatriált. Választéknak mi, Jugoszláviába üldözött szegedi, pécsi 
emigránsok maradtunk meg, Bécs emigráns hírlapírói rezervátu
ma. Az utóbbiból Fenyves csak két nevesebb újságírót tudott 
Szabadkára csábítani: Diószeghy Tibort, a Vörös Újság és az 
Ember munkatársát és Gyomai Imrét. Mindketten jóval utánam,
1923 elején hagyták ott Bécset, léptek be a szerkesztőségbe, de 
egyik sem töltött sok időt Szabadkán. Diószeghyt 1926-ban egy 
romantikus szerelmi kaland sodorta ki a szerkesztőségből. Egy 
helybeli bankár lányát, a később világhírű mozisztárrá dicsőült 
Nagy Katót Berlinbe szöktette, s ettől kezdve csak mint berlini 
tudósító maradt kapcsolatban a Naplóval A másik pécsi, Gyomai
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még hamarabb hagyott ott bennünket. Ő már 1924 elején megun
ta Szabadkát. Párizsba ment, hogy ott Barbusse-ékkal s lapjukkal, 
a Clartéval szolgálja a munkásosztály ügyét. A lappal azonban ő 
sem szakított teljesen. Maradt párizsi levelező mindaddig, amíg 
egy regényes házasság be nem segítette egy egyiptomi mil
liomoscsaládba.

-  Érkezéskor kiket találtál a Naplónál?
-  Amikor én a laphoz kerültem a szabadkai szerkesztőségben 

már több pécsi, baranyai emigráns dolgozott. A legfiatalabb az 
alig tizennyolc éves Tamás István, aki Pécsváradról menekült 
Jugoszláviába, a legöregebb az alig harmincéves Farkas Frigyes, 
a barcsi pártlap egykori szerkesztője volt. Ott találtam már László 
Ferencet, aki még október előtt a Pécsi Naplónál kezdett hír
lapírást, s 1945 után Pesten, a Kisgazdapárt lapjánál, a Kis 
Újságnál fejezte be. Valamivel később ez a törzsgárda még két 
emigráns hírlapíróval gyarapodott: a Szegedről menekült Bródy 
Mihály tanár úrral és a bajai fiatal, süldő riporterrel, Komor 
Mihállyal. De nem csak bent, a szabadkai szerkesztőségben volt 
emigráns többség, a lap vidéki hírhálózatának minden fontosabb 
posztját is ők foglalták el. Belgrádi sajtóirodáját az emigráns 
Flamm József vezette a szintén emigráns Gelei Dezsővel együtt, 
aki Pécsett a polgármester, Linder Béla mellett titkároskodott. 
Újvidéken a Károlyi-kormány néhai szóvivője, a sajtóiroda tagja, 
Mayor József volt a lap állandó tudósítója. Becskerekről az emig
ráns Hesslein József, aki már Pécsett beletanult a hírlapírásba, 
adta naponta a híreket.

-  Ki fogta össze a Bácsmegyei Napló emigráns munkatársait, 
ki alakította a lap jellegét, s milyen szellemben?

-  Fenyves Ferenc nem csak a fontosabb belföldi hírforrásokat 
bízta emigránsokra, a lap külföldi tudósítóit, levelezőit is 
nagyrészt az emigrációból toborozta. Az újság szerkesztését is 
1925. október végéig emigráns végezte, dr. Dettre János, a 
Károlyi-kormány volt szegedi főispánja, aki a háború előtt 
Szeged legnépszerűbb napilapját, a Délmagyarországot szerkesz
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tette. Jászista volt, polgári radikalista, de a kommunizmussal, a 
munkásmozgalommal közel sem olyan elfogult, mint »pártvezére«, 
Jászi Oszkár. Valójában ő alakította ki a lap szellemi profilját, 
közéleti irányvonalát, mely nem egyszer már-már lángra lobban- 
totta a polgári radikalizmus harci kedvét is. Nem volt rabja a poli
tikai pedantériának, ha lehetett, ha sokat nem kockáztatott az 
újság, megütötte az élesebb, bátrabb hangot, helyet engedett 
olyan cikknek is, melyek a proletármozgalom igazságait, ha 
másként nem, tolvajnyelven adták hírül a világnak. Erre főleg a 
húszas évek elején akadt több példa, amikor még nem dőlt el 
véglegesen, mire jut a Szovjetunió mellett a háborgó Európa. 
Általában szelíd türelemmel tartott féken bennünket, fiatal emig
ráns munkatársait, akik a polgári radikalizmus állóvize helyett 
nagyobb kedvvel hajóztunk volna nemegyszer a proletármozga
lom akkoriban még erős hullámokat vert tengervizein. Ebben 
különben a helybeli, nem emigráns kollégák nagy része is -  
szerkesztőségbeliek is, tudósítók is -  szívesen követtek volna 
bennünket. Bár a politikai magatartást illetőleg nem voltak 
velünk egészen szinkronban, mert ők közel sem néztek olyan 
rossz szemmel és annyi indulattal a fehérterror üszkös fészkére, 
Horthy Budapestjére, mint mi emigránsok, de a háború rémsége, 
a honvesztés, a vele együtt járó keserves sors lassan őket is meg
győzték arról, hogy mindenre vigaszt csak egy radikális társadal
mi átalakulás hozhatna. Azt persze, hogy ehhez a társadalmi át
alakuláshoz miként juthatna el az emberiség, s vele együtt mi ma
gyarok, egyikük sem látta tisztán, ahogyan nekünk, lenini 
rajongóknak a fejében is csupán a vak hit rajzolt erről világosabb 
körvonalat. Ám akárcsak bennünk, a magyar kommünt gyászoló 
emigránsokban, bennük is erősen motoszkált a népboldogítás 
szándéka.

-  A vajdasági közeg bizonyára új volt számotokra. Kik 
segítettek ebben eligazodni? A régi vagy új szabadkaiak közül 
kik dolgoztak a szerkesztőségben?
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-  Bent a szekesztőségben a helybeliekből egyetlen öreg, vaksi, 
magányos agglegény, a törvényszéki tudósító Huberth bácsi volt. 
Nekünk fiataloknak annyira idegen, hogy sokáig még a kereszt
nevére sem voltunk kíváncsiak. A többiek velünk egyivású fia
talok voltak, néhányan közvetlenül az érettségi után kerültek a 
laphoz. Szükség volt rájuk, tudtak szerbül, horvátul, a riporteri 
munkát könyebben végezhették, mint mi emigránsok, akik az 
államnyelvet nehezen vagy egyáltalán nem beszéltük. A tüdővész 
marta, fukarszavú Mikes Flóris állt közülük hozzám a 
legközelebb. Kommunista volt, párttag, a vajdásági magyar 
avantgárd irodalom legnagyobb tehetsége. Álnéven, titokban a 
kommunista párt lapjának, a Szervezett Munkásnak is dolgozott. 
Sajnos nem sokáig. A halálos kór korán, alig harmincéves 
korában végzett vele. Nem mint újságírót, hanem mint tehetséges 
költőt becsültük sokra. Azt honorálta Dettre, a szerkesztő is. Vele 
egyidejűleg került a laphoz egy renegát kispap, Mesterházy 
Ambrus, aki vidéket járó, utazó riporterként népszerűsítette a 
Bácsmegyei Naplót, és Magyari Domokos, aki riporteri munkája 
mellett fanyar humorú karcolataival jeleskedett. Jóval később 
még két új. helybeli újságírótanoncot vett fel Fenyves: Szegedi 
Emilt és Josip Šokčićot. Közülük leghamarabb Szegedi nőtt ki a 
tanoncsorból, s lett a lap vezető riportere, majd a harmincas évek 
közepén publicistája, illetve szerkesztője.

-  Milyen kapcsolatot tartott a Napló a korabeli irodalommal: 
a magyarországival és az írás vajdasági művelőivel?

-  Dettre mindent megtett, hogy a Napló sok irányú hírszol
gálata mellett szellemi, irodalmi színvonalát is emelje. Az irodal
mi rovatban gyakran adott helyet a Nyugat-nemzedék otthon 
maradt nagyjainak, Móricznak, Babitsnak, Krúdynak, 
Tersánszkynak, Juhász Gyulának, Szomorynak, Somlyó Zoltán
nak, Nagy Lajosnak, sőt a kezdő Kodolányi Jánosnak és Déry 
Tibornak is. Szinte hetente közölt verset, versfordítást vagy 
apróbb karcolatot Kosztolányi Dezsőtől, aki mint szabadkai sar- 
jadék különös becsvággyal fáradozott azon, hogy nevét a
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Vajdaságban ne feledjék. A szerzők közül sem hiányzott Karinthy 
Frigyes sem, bár ő közel sem volt olyan szorgalmas munkatársa, 
mint barátja, Kosztolányi. Karinthyn kívül egyébként a lapot 
Pestre szakadt régi munkatársa, Stella Adorján látta el humorral. 
De Dettre nem csak a pesti Nyugat-nemzedéknek kínálta fel a lap 
hasábjait, hanem az emigrációban élő Hatvany Lajosnak és 
Ignotusnak, sőt egy-két esetben a. polgári radikalizmus világgá 
űzött vezetőjének, Jászi Oszkárnak is, aki a megszűnt Bécsi 
Magyar Újság és a Jövő után az utódállamok haladó szellemű 
magyar lapjaiban emelt szót Horthyék terrorizmusa ellen. A ma
gyarországiak mellett természetesen tág teret engedett az ismert 
helyi magyar irodalmároknak is, elsősorban az öreg, kisfaludysta 
Baedekernek, azaz Milkó Izidornak, aki hosszú életpályájának 
írói emlékeiből szőtt anekdotáival töltötte ki majdnem minden 
vasárnap a lap tárcarovatát. Csaknem ugyanilyen elbánást 
élvezett Szenteleky Kornél, a vajdasági magyar irodalmi élet 
későbbi vezetője, akinek novelláival és Kosztolányi apró karco- 
latait idéző prózai írásaival is elég sűrűn találkozott a Napló 
olvasója. S ha nem is ilyen bőkezűen, de mellettük helyet adott a 
vajdasági avantgárd irányzat magyar képviselőinek is, Csuka 
Zoltánnak, György Mátyásnak, Mikes Flórisnak, sőt egy alka
lommal tőlem is közölt, egy ifjúkori ballépésem aktivista versét, 
ifjúkorom egyébként gyenge, de forradalmi pátoszban izmos 
szerzeményét, azzal a csillagos megjegyzéssel azonban, hogy az 
olvasó ne tévedjen, a közlésem nem jelenti azt, hogy az aktivista 
irodalom irányzatával a lap egyetért.

-  A lapon belül milyen föladatokat vállalt? Mi volt elsőrendű 
munkája?

-  Velem szemben a szokásosnál is több jóindulatot mutatott 
Dettre. Habár jól tudta, ki, mi vagyok, hogy nem Jászi a közéleti 
ideálom, nem csak riportot kívánt tőlem, apró belső szerkesztési 
munkát, hanem vezércikkírásra is befogott. A szerkesztőségből 
egyedül engem, amikor ráunt a publicisztika e banális műfajára, 
amit rajta kívül a Magyar Párt liberális szárnyának vezetői, dr.
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Várady Imre, Prokopy Imre használtak fel időnként kisebbségi 
panaszok, sérelmek publikálására. De azt talán mondanom sem 
kell, hogy ezekben a vezércikkekben, illetve kommentárokban 
kizárólag külhoni kérdésekben mondhattam véleményt. A 
belpolitikai kényes, főleg kisebbségi problémáiról szólni Dettre 
már csak azért sem engedett, mert erre hiányos tájékozottságomat 
és politikai meggyőződésemet túl kockázatosnak találta. Arra a 
két országra engedte főleg szabadjára a toliamat, ahol a durva 
erőszak uralta a közéletet, ahol burzsoá zsoldosok dúlták, tiporták 
a munkásosztályt: a fehérterror alatt nyögő Magyarországra és a 
fasiszta Itáliára. S én szívesen szórtam átkokat mindkét ország 
vezetőire, Mussolinire éppúgy, mint Horthyra, szívesen ítéltem el 
azt a rablóvilágot, amelyet az európai reakció két daliájának 
kénye-kedve olasz, illetve magyar földön megteremtett. Amikor 
Horthy legismertebb zsoldosát, Héjjas Ivánt a budapesti 
törvényszéken Francia Kiss Mihály, az orgoványi tömeggyilkos 
ügyében nem mint vádlottat, hanem csak mint tanút hallgatták ki, 
rossz jósként ugyan, de teljes meggyőződéssel ezt írtam róla: „De 
nincs messze az idő, amikor Héjjas is sorra kerül, amikor nem 
mint tanút, hanem mint vádlottat hallgatják ki a feszület előtt. A 
feszület előtt, amelyre esküdött, amikor halálba küldött 
embereket. A feszület nem ad kegyelmet Héjjas Ivánnak, ma
gyarok bújának, a jók szégyenének, a keresztények Saulusának.” 
Mussolinit sem kíméltem, sorsát is megjósoltam, amikor Assisi 
Szent Ferencet nevezte ki a fasizmus védőszentjének. A róla 
szóló, Assisi és a feket ing című vezércikket így fejeztem be: „A 
történelem azt tanítja: akit nem szeretnek az élők, az a halottak
ból csinál magának testőrséget. Az olasz diktátor is így cselek
szik, a múltat esketi fel zászlajára. Az advent hangulatában 
Assisit, a szent madárprédikátort idézi fel. Ne mosolyogjunk. Aki 
győzött, annak mindent szabad. Aki hatalmon van, az a halottak
nak is parancsol. Hogy meddig? Amíg Assisi meg nem szólal, 
amíg a szent kertész hite -  aki fegyvert fog, fegyver által hal meg
-  be nem teljesedik. Ez pedig biztosan bekövetkezik egyszer.
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Akkor is, ha Mussolininek sikerül a leszámolás az olasz 
történelemmel. A fekete ing szép viselet, de az életnek szűk, mint 
rabnak a cella. Szűk és piszkos. Véres.”

-  Mint említetted, aktivista költőként, a fiatal magyar avant
gárd képviselőjeként érkeztél Szabadkára, s tudjuk, hogy ebben a 
szellemben szóltál hozzá az újjászerveződő irodalom kérdéseihez 
is. Hogyan ítéled meg ma ezt a hajdani szerepedet?

-  Dettre János nem csak túl radikális politikai nézeteimnek 
engedett időnként szabad utat, de abban sem akadályozott meg, 
hogy radikális, avantgárd irodalmi felfogásom kifejtésére a 
Bácsmegyei Napló hasábjait felhasználjam. Kassák-hívő lévén 
ebben az időben, 1922-23-ban, az aktivizmus irányzatára 
esküdtem, azt védelmezve, hírt vertem azok mellett a fiatal emig
ráns avantgarde líterátorok mellett -  Csuka Zoltán, György 
Mátyás stb. - ,  akik a vajdasági magyar kisebbség elavult és egyre 
sorvadó irodalmát friss vérrel táplálták. Ebben szorgoskodva 
keveredtem vitába Szenteleky Kornéllal. Egyik cikkemben, 
amely az avantgardista irodalommal foglalkozott, megkockáztat
tam azt az egyáltalán nem túlzottan meggyőző állítást, hogy az 
utódállomokbeli magyarság irodalmát valójában csak akkor lehet 
életre kelteni, ha a kritika, ahogy eddig gyakran megtette, rosszul 
értelmezett sorsközösséghűségből, nem ad menlevelet a dilettan
tizmusnak. Szenteleky válaszában éppen fordítva, az életre keltés 
receptjének nem a szigorú egzekútorú kritikát ajánlotta, hanem a 
gyöngéd biztatást, a türelmes megértést minden olyan írói pro
dukcióval szemben, amelyben halványan is megcsillan a tehetség 
apró szikrája. A vitát -  Dettre engedélyével -  Kritika a kritika 
ellen ellen címen azzal zártam le, hogy -  kitartván állításom mel
lett -  Szentelekynek figyelmébe ajánlottam a vajdasági avantgárd 
irodalom friss hajtásait, azokat a fiatal költőket, akik még csodát 
tehetnek, életre kelthetik az aléltságba dermedt jugoszláviai ma
gyar irodalmat.

-  Hogyan alakult a viszonyod az akkori magyarországi iro
dalommal?
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-  Nem csupán a vajdasági irodalom helyzetét ítéltem meg 
akkoriban sötéten, a magyarországi irodalmi élet jövőjét sem tar
tottam biztatónak. Széljegyzetek a magyar irodalom margójára 
című cikkemben utaltam arra a két nyilatkozatra, amelyet Szabó 
Dezső és Krúdy Gyula tett közzé 1923 őszén a budapesti lapok
ban. Szabó Dezső azt jelentette be, hogy végleg búcsút mond az 
irodalomnak, kocsmát nyit Buda egyik kis utcájában. Krúdy vi
szont azt nyilatkozta, hogy kertésznek készül, lemond az írásról, 
mert tetszhalott magyar irodalomban nem érdemes hitet és verej
téket pazarolni a tehetségtelen senkik és a majomügyességü 
ügyeskedők között, akik csapatostul megülték a magyar 
Olümposzt. Magam is borúlátóan a cikket így fejeztem be: 
„Krúdy Gyula tiszteletre méltó oeuvre-je bizony olyan messze 
van az 1923-as magyar élettől, mint amilyen messze van Pékár az 
irodalomtól. És Szabó Dezső, ez a bőtorkú halálmadár, aki rossz 
politikai ötleteit szeretné rátukmálni Magyarországra. Milyen 
nagy a szabad ég a magyar élet és a magyar irodalom között, ha 
elgondoljuk, hogy ebben az évben egy Molnár-premier volt a leg
nagyobb irodalmi eseménye Budapestnek. Rajta kívül úgy
szólván semmi sem történt. Vagy ami történt, olyan volt, hogy 
alig támadt valami visszhangja. Halotti csönd borítja ma a ma
gyar irodalmat, s a halotti csöndben lenn furcsán zakatol 
Magyarország szíve. De ezt már nem hallják a magyar írók.”

-  Egy időben verseket is írtál, amelyekről Szenteleky is az 
elismerés hangján nyilatkozott.

-  A Bácsmegyei Napló szerkesztőségében végzett munkám 
mellett természetesen foglalkoztam irodalommal is, verseket is 
írtam. Mint minden életrevaló fiatal, elkövettem néhány olyan 
költeményt, amelyet most -  érthetetlen módon a Vajdaságban iro
dalmi értékűnek tartanak, az ottani avantgárd irodalom egyik 
említésre érdemes produktumának. Én ezzel nem értek egyet. 
Ezek a versek nem érdemlik meg azt a megbecsülést, legalábbis 
szerintem, amelyet jelenleg a jugoszláviai magyarság irodalmi 
köreiben esetleg élveznek.
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-  És a munkásmozgalom? Hogy tudtál a Napló munkatár
saként leninista eszméihez is hű lenni, kapcsolatot tartani a moz
galom akkori fórumaival?

-  Habár Dettre János részéről kivételes érdeklődés nyilvánult 
meg irántam, nem voltam igazán megelégedve a lap munkájával. 
Nem csak az egyre hiábavalóbbnak látszó hazavágyas őrölte a 
kedvem, hanem az a gyötrő érzés is, hogy egy polgári újságnál 
kell a toliamat koptatnom, megalkudva az emigránssors 
nyomasztó kilátástalanságaival. Hogy ez a keserű kedvetlenség 
pár év után milyen mértékben szívódott belém, arra tanulság 
Herceg János Két világ című emlékiratában a velem való első 
találkozásának a felidézése. Herceg, ha nem is szó szerinti pon
tossággal, de lényegében hűen adja vissza azt a beszélgetést, 
amelyet vele a Bácsmegyei Napló szerkesztőségében folytattam, 
amikor álnéven írt első versét nekem átnyújtotta. Különösen 
akkor éreztem kissé fonákul magamat, amikor Dettre után Bródy 
Mihály vette át a lap szerkesztését, aki sokkal konzervatívabban, 
sokkal nagyobb pedantériával, sokkal szűkebb látókörrel 
szerkesztette a Naplói, mint Dettre. Az nyugtatott meg egyedül, 
hogy ugyanakkor, amikor legálisan a Bácsmegyei Naplóxú\ 
végeztem újságírói munkámat, illegálisan a párt lapját elláthattam 
cikkekkel. A Szervezett Munkás volt akkor a kommunista párt 
legális orgánuma. Ezt a lapot még előttem egy ugyancsak pécsi 
emigráns, Bodnár Zsigmond szerkesztette. Bodnár néhány éves 
szabadkai emigráció után a Szovjetúnióba költözött. Azután 
bízott meg engem a szakszervezet akkori titkára, Domány a lap 
szerkesztésével. Az volt a dolgom, hogy cikkeket szerezzek azok
tól, akik a munkáslevelezők által beküldött anyagokat publikálás
ra fel tudták dolgozni. Ebben nagy segítségemre volt Mikes 
Flóris, annak a bátyja, a nevére már nem is emlékszem, Cséby 
Lajos, azonkívül egyik sógorom, a szintén emigrációban élő Gróf 
Dezső. Később, Domány után Székely vette át a titkári teendőket 
a szakszervezetben, s ő lett a lap szerkesztője is. Akkoriba igen 
élénk, eleven volt a pártmozgalom, amely a szakszervezeteket

164



fedőszervként használta fel, éspedig jól. Nem csak az volt a dol
gom, hogy a lap számára cikkeket szerezzek és magam írjak, 
hanem hogy a lapot megfelelő szervek útján az egyes pártsej
tekhez eljuttassam. Én állítottam egyébként össze akkor a lap 
kalendáriumát is, amelyben legkülönbözőbb prózai írások mellett 
elméleti cikkek, a szocializmus igazságát hirdető publicisztikai 
dolgozatok jelentek meg képekkel. De a Szervezett Munkáson 
kívül akkor már -  a szerkesztőségi munkám mellett -  írtam a 
Korunknak és a /00%-nak is. Az utóbbi volt abban az időben a 
magyarországi kommunista párt egyetlen legális folyóirata. Az 
előbbivel én magam kezdeményeztem a kapcsolatot. Ezt a kap
csolatot a Jugoszláviából való kiutasítás után is fenntartottam. 
Szinte rendszeresen minden hónapban küldtem cikket, néha ket
tőt is, Gaál Gáboréknak. A 100%-ka\ már nem volt akkor még 
ilyen szoros a kapcsolatom, csak a hazatérésem után vált 
szorossá, akkor dolgoztam rendszeresen számukra.

-  És a jugoszláviai irodalom? Ez a kapcsolat a későbbiekben 
hogyan alakult? Megírod-e ennek történetét?

-  A jugoszláv diktatúra kikiáltása után engem mint emigránst 
kiutasítottak. Bécsbe mentem, onnan tértem vissza Magyar- 
országra. Nyolc évig éltem Jugoszláviában és még két ízben volt 
alkalmam, hogy a jugoszláv kérdéssel foglalkozzam. Az egyik: 
mindjárt hazatérésem után megbíztak azzal, hogy írjak cikket a 
Nyugatnak a jugoszláviai irodalom helyzetéről. Ez a cikk meg is 
jelent 1930 kora telén. Még egy alkalommal foglalkoztam a 
jugoszláv helyzettel: 1932-ben a Társadalmi Szemlének, a kom
munista párt legális folyóiratának írtam cikket a jugoszláv dik
tatúra válságáról. Viharos és fordulatos volt, nem minden drá- 
maiság nélkül folyt az életem. Erről az életről szeretnék most 
beszámolni emlékirataimban, amelyeket egy budapesti könyvki
adó megbízásából készítek. Remélem, hogy még időben megje
lennek, úgyhogy a jugoszláviai magyar közvélemény is, ameny- 
nyiben kíváncsi lesz rá, megismerheti sorsomat abban az időszak
ban, amelyet Jugoszláviában mint emigráns töltöttem.
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A FOLYTONOSSÁG ŐRZŐJE

Az alapítók egyike volt. Mikor először elment tőlünk, 1929 
őszén, hiánya már akkor úgy érintette az ittmaradtakat, Szenteleky 
Koméit, Csuka Zoltánt, Herceg Jánost, mint bennünket most a 
halála. Pedig akkor még üzenni lehetett neki. Szenteleky a tanácsát 
kérte: beolvadjon-e a Vajdasági írás az Erdélyi Helikonba; ő pedig 
Szenteleky cikkét vitte el Móricz Zsigmondhoz, hogy az a 
Nyugatban megjelenhessen. Herceg János Két világ című memoár
jának arcképcsarnokából is felejthetetlen tekintettel néz ránk Fekete 
Lajos: „Talán nem is annyira a verseivel hatott rám, melyekben 
valamilyen szép prédikátori pátosz mindig érezhető volt, hanem a 
külsejével, a megjelenésével.”

Ekkor már elköltözött Vajdaságból, s Herceg meghatott 
emlékezésében a tőle való elszakadás elégikus felhangja külön is 
jelzi, milyen fájdalmas volt annak idején ez a veszteség. De hogy 
a kapcsolat nem szakadt meg, az irodalomalapítás éveinek 
emléke később is, Budapesten is a kontinuitás záloga lehetett. 
Herceg erről is beszédes példával tánúskodik. Mikor a harmincas 
évek derekán átmenetileg ő is Budapestre költözött, első útja 
Fekete Lajoshoz vezetett. Név szerint meg sem írja, hogy kihez, 
de ki ne ismerne rá, mikor e sorokat olvassa: „Ahogy átölelt és 
szavainak kicsinyítő képzőivel bebagyulált a szeretetébe, 
miközben duruzsoló hangján inkább leszállította a temérdek 
veszedelem értékrendjét, mintsem megijesztett volna velük, egy 
kicsit a folytonosságot éreztette máris, ahogyan a vajdasági iro
dalom nevében itt is befogadtak.”

Ennél a vallomásnál érdemes megái Inunk, mert azt hiszem, 
Fekete Lajos vajdasági jelentőségének kulcsa rejlik benne. A 
jelentőség vajdasági jelzőjét azért kell aláhúznunk, mert Fekete

166



Lajos írói pályájának alig egynegyedét élte Vajdaságban, három 
első könyve jelent itt meg, s aztán -  tehát 1929-töl 1973-ig -  
Magyarországon élt, müve ott ért be, ott adta ki gyűjteményes 
köteteit: 1940-ben a Delelő napol, 1963-ban a Szárnyaló időt. Az 
előbbi elé Schöpfiin Aladár írt megtisztelő előszót, a Nyugatban 
Weöres Sándor méltatta megbecsüléssel, s ez nem véletlen, 
hiszen előbb már elnyerte a Baumgarten-j utal mát.

Semmi kétség: Fekete Lajos útja Magyarországra való 
költözése után fölfelé ívelt. Ama kevesek egyike, akik akár el is 
hagyhatták volna nevük mellől a vajdasági jelzőt. Nem itt 
született, hanem a Szilágyságban, tíz évet élt itt, s aztán, mint 
maga írja. Vajdaság színei lassan elhalványultak költészetében, 
nyomai ugyan kitörölhetetlenül magmaradtak, de beleolvadva 
egy szélesebb színskálába. Mégis elsősorban vajdasági költő volt; 
a hatkötetes magyar irodalomtörténet is így tartja számon. Most, 
amikor végleg itt hagyott bennünket, jogosan érezzük hát saját 
halottunknak őt.

Költészetében mi a maradandó, melyik hangja a leghitele
sebb, a legemlékezetesebb?

Bori Imre irodalomtörténése expresszionista költőként 
jellemzi, s teljes joggal, mivel itt megjelent köteteinek verseiben 
valóban az expresszivitás dominál. Bori azt sem titkolja, hogy 
ezeket az expresszív verseket többre tartja a későbbieknél. 
Összhangban Dudás Kálmán kritikájával, az egykori ..rokon
szenves láz ih o z  képest a későbbi formai eleganciát, műves gon
dot, festőiséget és zeneiséget elszakadásként értékeli. Legjobb 
teljesítményeit a Szent grimasz című kötete apokaliptikus látomá
saiban keresi, költészete ormát az ilyen képekben: „ebben felhők 
közül az Isten két semmibe révedt nagy szeme világol" csupán.

Fekete későbbi verseinek egykorú kritikusai viszont éppen azt 
nem szerették műveiben, ami az expresszionizmus ösztönzésére 
lett stílusának tehertétele: a dagályosságig feszített ünnepé
lyességet, az erős hangot, s azt szerették, ami jobbára későbbi 
fejlemény. Illyés Gyula például azokat a verseket, melyekben az 
élmény köldökzsinórján lépésről lépésre fejtik a vers. ,,... akkor 
lélegzetvisszafojtva figyelek.,. Itt most .egy darabka sors bomol-
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hat ki, akaratlanul is." (Nyugat, 1932. I. 109.) A foldhözragadt- 
sággal aligha vádolható Weöres Sándor még határozottabb: 
„Legsikerültebb költeményei azok, melyekben egyszerűen, szelí
den emlékképeken átderengö élelm ességgel mesélget krassó- 
szörényí oláh falvakról, a Poljána Ruszkáról és a szegény 
GregorróL.v „Kevésbé szerencsés -  folytatja -, mikor a hangja 
szenvedélyessé válik." (Nyugat, 1940.1. 441.) Az idézett Weöres- 
kritika arról a válogatásról íródott, melyet Schöpflin Aladár azzal 
ajánlott az olvasó figyelmébe, hogy a költő, akit ajánl, nem 
látványos gesztusokkal verbuvál magának olvasót, hanem lírájá
nak nemes ragyogásával, férfias bánatával; formakultúrájával, 
mely nem puszta technika, hanem a tiszta emberség megfelelője. 
Legfontosabbnak Schöpflinnek ezt a mondatát vélem: „Versei 
olvasása közben nem éreztem hamis hangot."

Hogy kik jelölik meg hitelesebben Fekete Lajos költészetének 
valóságos értékeit, nem óhajtjuk eldönteni. Legkevésbé most, 
amikor búcsúzunk tőle. A jellemzések között mutatkozó ellen
tétek fölidézésével csak az volt a célunk, hogy ezzel is a 
folytonosság argumentumait gyarapítsuk, mert számunkra a két 
réteg, az expresszionista és az érett korszak bensőségesebb lírája 
nem ellentétei, hanem folytatói egymásnak. A csöndesebb 
líraiságban ugyanaz a nyugtalanság szelídült nosztalgiává, amely 
az ifjúkorban még lázzal kereste egy otthonosabb világ 
lehetőségeit. S hogy az érett író évtizedek szakadékain át is őrizte 
vajdasági éveinek emlékeit, azt -  az erről szóló versek mellett -  
A bujdosó visszanéz című önéletrajza is meggyőzően tanúsítja. S 
nem csak azért őrizte, mert ilyen volt a természete, hanem mert 
magát igazán nagy vállalkozás főszereplőjének voltaképpen csak 
Vajdaságban tudhatta. A szerep, amelyre itt vállalkozott, felej
thetetlen élményekhez, emberi kapcsolatokhoz juttatta, s ő rangot 
adott a vállalkozásnak. Hogy később a Nyugat is szívesen 
közölte, hogy Baumgarten-j utal mát is kapott. Ez is azért fontos 
számunkra, mert irodalmunk születésének motívumává avatható: 
nem csak magáért, értünk is jótállt ő egy tágasabb porondon. 
Képviselt bennünket, mikor már nem volt közöttünk, miért kellene 
hát művét kettéhasítanunk? A miénk az a maga teljességében. S 
milyen jó, hogy ezzel mást sem kell megrövidítenünk!
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„AZ OTTHON FOGVA TART”

Csaknem ötvenesztendős költői múlt és hetven év áll Dudás 
Kálmán mögött. Második kötete óta legjobb pályatársai is 
figyelemmel kísérik munkásságát. Pedig időnként, mint a búvó
patak, elveszett a figyelő szemek elől. Nem szeszélyes kedve, 
hanem a viszonyok miatt. Pályája így is egésszé formálódott, s 
ebben az egységben a fölnevelő világ szerepe máig meghatározó 
jelentőségű. Bácska költőjeként érkezett az akkori magyar iro
dalomba, s már akkor sem deklarációkkal, hanem verseinek 
esztétikai jegyeivel hitelesítette ezt a szerepet. Ezek a jegyek 
azóta újakkal elegyültek, igen finom és bonyolult mutációk révén 
sok-sok jugoszláviai élményt érleltek magukba, de eredendő jel
legüket megőrizték. És éppen azért őrizhették meg, mert az 
esztétikum természetébe forrtak. Dudás Kálmán hűsége a maga 
itteni emlékeihez tehát nem az a szokványos hűség, mellyel a 
gyermek- és ifjúkor emlékei fölé hajol az ember, hanem a 
legsajátabb anyagához ragaszkodó mester hűsége is. Hiszen min
den, ami fontos, itt történt vele, még az is, amiért aztán máshol 
kellett fizetnie. S ha verset nem publikálhatott, csak fordíthatott, 
a fordított mű világa, a nyelv szintén erre vonta képzeletét. Egy 
idő után aztán -  egyfajta munkapszichózisként -  még az ihlet is 
kegyesebb volt hozzá, ha képzeletben vagy a valóságban is erre 
járt. Annyi bizonyos: a csönd is, a természet is készségesebben 
nyílt ki számára gyermek- és ifjúkora tájain.

Pályáját és verseit itt, Szabadkán mindig tiszteltük, s talán 
ismerjük is. Ezért is érzek némi zavart, midőn -  hetvenedik 
születésnapján -  látogatására készülök. Miről is kérdezzem, hiszen 
sok mindent tudunk arról, ami vele történt, s ő sok-sok mindent
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átélt, amit mi csak írásokból ismerünk. Kézfogása -  Illyés 
Gyula metaforáját alkalmazva -  Szenteleky kezének melegét őrzi, 
emlékezete egy irodalomtörténeti korszak emberi rekvizitumait.

Szerencsére ő is észreveszi, hogy keresem a szavakat, s gyor
san föl is oldja a viszonyunkhoz nem illő feszültséget.

-  Ha már -  hogy úgy mondjam -  házi papucsban érsz itt s 
amint látom, magnóval, szeretném remélni, földihez jöttél baráti 
beszélgetésre és nem szemfüles újságíróként keresel fel holmi 
évforduló alkalmából, budai otthonomban.

-  Az évfordulótól ez egyszer nem tekinthetek el sem így, sem 
úgy. A magnó viszont biztosíték csupán: vizuálisra való 
áttételekor ott hívom csak segítségül, ahol emlékezetem netán 
homályban hagyna valamit.

-  Köszönöm is. De nem gondolod, hogy sokadik már ez a for
duló és minél nagyobb az évszám, annál nyilallóbb a reminisz
cenciák föltolulása? Most ez a magnós megjelenésed például egy 
fájón távoli, időben legalább is igen messzi emléket hoz vissza. A 
Déli szél megjelenését követő tavaszon Szabadkán -  1940-ben -  
a magyar diákotthon meghívott előadóestre. A rendezők ott 
mikrolemezre vették az elmondott verseket, valamint a hozzám 
intézett kérdéseket s válaszaimat. Az egyik élénk érdeklődő 
diákra még most is emlékszem: a feketehegyi Juhász Gézára, 
jeles irodalomtörténészetekre. A fiúk nevelőtanárát, Pinkert 
pedig nem is olyan régen láttam a Kossuth Klubban, Kopeczky 
László szerzői estjén. Mert nem mulasztom ám el, amíg csak 
tehetem: minden vajdasági író ott tartott szerzői estjét -  mint 
eddig is -  végighallgatom. De hogy visszatérjek... Az ősszel 
Újvidéken Vékás János készített velem hosszabb magnó- 
felvételt. Vagy öt esztendeje Gobby Fehér Gyula tévéstábja járt itt 
nálam: kétnyelvű interjút csináltunk.

-  Méltán, hiszen Dudás Kálmánt a saját költőjeként tartja szá
mon a szűkebb pátria irodalma is. Hallhatnánk most valamit hoz
zánk tartozásod emberi és költői vonatkozásairól?
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-  Szeretném, ha ezt így tételesen igaznak is hihetném. A 
magam részéről persze fenntartás nélkül igaz ez a hozzátok tar
tozás. Én ezt többnek érzem, költőileg is, emberileg is, a hűség 
kritériumánál. Amolyan szimbiózis ez részemről: együtt lélegzés 
még most is a röggel, ahonnan sarjadtam, hiába szakadtam el 
tőle: ott élek -  mint egyik versemben vallom -  a rejtett gyöke
rekben, a vonuló felhőkben éppúgy van nálatok a lelkem, mint 
volt szűkebb hazám embereinek gondolatvilágában, érzelmeiben, 
álmaiban -  annyi esztendő múltán is egy vagyok én ott minden 
barázdával s a tágabb volt hazám soknyelvű népével, ezerarcú 
tájával, történetiségével, kulturális éghajlatával éppúgy, mint a 
saját népemével...

-  Iskoláidra, műfordításaid eleven alakjaira s emlékeidre is 
célzol itt egyszersmint?

-  Igen, de nem csak arra. A roppant élményanyagra is, ame
lyet ezer és ezer ottani emlék ülepített tudatomba kitöröl
hetetlenül. Baráti vonatkozások, gyermek- és ifjúkorom felejt
hetetlen pajtásai, barátai és a velük kapcsolatos minden jó és szép 
mozzanat fogyhatatlan sokasága. És ha igaz a tétel, hogy az író az 
első húsz életévének élményvilágából akár emberöltőnyi 
müvekre is meríthet, a költőre ez lényegileg még igazabb. Az eli- 
oti időelmélet szerint is akár... De visszakanyarodom: eljöve
telem óta számos versem vall minderről, és mégis: vannak jelen
ségek, amelyek arra utalnak, hogy ezt a hozzátok tartozást -  eny
hén szólva -  megkérdőjelezik némely írótársak még most is, 
illetve hallgatólagosan annak teljes érvényűségét holmi tévhitből 
vitatják el, és ez az, ami számomra merőben érthetetlen. Volt 
pályatársaim, a ma is barátnak számítható Herceg János, Lévay 
Endre, Pap József és te, valamint az eltávozottak is, Majtényi, 
Szirmai, Laták, Csépe, Kolozsi pontosan tudják-tudták, mert 
tudhatták, mi a fedezete hazavállalásuk hitelének. És persze van
nak a fiatalabbak közt is jó néhányan, akik vállalják barátságomat 
s költőségemet is.
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-  Sejtem, milyen jelenségekre célzol. De szerintem voltak 
évek, amikor a 7 Napon, az Üzeneten kívül a Híd is szívesen látta 
írásaidat, meg a Fórumnak is fordítottál, regényeket is, nem csak 
Kr^át.

-  Igen, de később egyre szűkültek ezek a publikálási 
lehetőségek odalent, állítólag valutáris meggondolások sugal- 
mazására. Ma pedig már csak műfordításaim hangzanak el az 
újvidéki rádióban olykor, s a Híd közöl még ezt-azt, többnyire a 
műfordításaimból. Nem hiszem, hogy többfelé torzítana önis
meretem, amikor úgy érzem: nem vesznek egyenrangú hazainak 
mégsem... Zokszó ne essék, hogyha most utólag „keveslem” -  
mint annak idején az itteni illetékesek is -  a hivatalos vajdasági 
irodalomtörténet értékítéletét, mármint a három első kötetem 
alapján rólam hozottat. A tájékozottabbja hivatkozhatott is: de 
hiszen versesköteteidről írt egykorú recenziók is érdemlege
sebben méltattak. A Déli szélről például Weöres Sándor és 
Majtényi Mihály; a Vád helyettx'ől Takáts Gyula, a debreceni 
Juhász Géza; Pogány N. a Pester Lloydban; az Egy marék földről 
Csorba Győző írt a pécsi Sorsunkban. Véleményem szerint, ha 
netán nélkülözte jeles irodalomtörténészetek ezt a három 
kötetemet, akkor is méltányosabb lehetett volna, hogyha 
figyelmesebben átnézi a vajdasági, a budapesti és az erdélyi 
folyóiratokat.

-  Gyermekkorodat és indulásod első éveit említetted. 
Szólhatnál bővebben is arról, hogy milyen szerepet töltenek be 
költészetedben a gyermek- és ifjúkorod élményei?

-  Részben már azt is érintettem az imént, bár kérdésedet most 
itt olyan tágnak érzem, hogy röviden aligha válaszolhatnék rá 
érdemben és lényegre világítóan, mármint a válaszba kívánkozó 
tárgy összetettsége miatt sem. Általánosan ismert minden költő 
gyakorlatából a kezdeti élmények föl mérhetetlen becsessége. Itt 
csak annyit jegyeznék meg, ha megengeded, hogy az én 
élményanyagomat nem kis mértékben gazdagíthatta színben és 
hangban eszmélkedési éveim színhelyeinek sokfélesége, no meg
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a történelmi romlásunk, épp gyermekéveimből ifjúkoromba 
érvén -  az ismeretek gyarapodásával -  mind tudatosabbá váló 
tragikuma az akkori kisebbségi életünkben.

-  Mit gondolsz mikor voltál zajlóbb irodalmi sodrásban: a 
Kalangya éveiben vagy most, amióta -  a személyi kultusz évei 
után -  itt is megszólalhattál?

-  Sem a Kalangya éveiben, sem itt -  mondjuk -  a negyedik 
kötetem, a Szederillat megjelente után. Hanem a szabadkai éve
imben, amikor is a Napló háziköltőjének számítottam, s Havas 
Károly bevezetőivel nemegyszer volt szerzői estem a Magyar 
Olvasókörben, Lévayék gárdájának hőskorában, s ugyanakkor 
aktívan részt vehettem, hol Kende, hol Radó csábítására, a fő- 
szerkesztő Szirmai Károly verbászi lakásán tartott Kalangya- 
tanácskozásokon; meg a harmincas évek végén, a pártütők 
zendülését követő években -  a Szirmait ért támadásokra gondo
lok - ,  amikor már műfordítani is jól tudtam, no meg recenziót -  
Szirmai ösztönzésére -  legalább olyan ügyesen írtam, mint 
érettségiző diákfővel szerb tanulmányokat. Vagy éppenséggel 
azokban az években, amikor a változott éghajlat fokozhatta ben
nem a szabadabb önkifejezés fölötti örömet. Az a szakasz azon
ban hamarosan keserű kiábrándulásba fulladt. Hiteleset minder
ről Illyés Magyar Csillagában, annak épp az utolsó számában 
megjelent versemben szóltam, a Vén paraszt kövek közt címűben. 
Köztudott ma már, hogy én 1948-ban családi okokból keltem át 
ide: szülőotthonomból a honi nyelvközösségbe. S ha történetesen 
pártkönyvecskével jövök át, nem megaláztatásban lett volna 
részem 1953-ban, és börtön, hanem, kétesen ugyan, de fölemel
hetett volna az akkori történelmi pillanat. Igen, én nem repatriál
tam, én akkor voltaképpen szubemigráltam; itt ugyanis akkor 
kezdődött s hovatovább kibontakozott a személyi kultusz és a 
sematizmus sötét korszaka. S mint annyi más írónkat, ez a 
kárhozatos elméletű és követelményű, művészietlen időszak 
engem is némaságra ítélt. Egyhuzamban tehát több mint tíz évig 
hallgattam...
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-  Azóta, hogy átjöttél, a régi emlékekre támaszkodsz-e vagy 
új élmények akkumulálódtak föl benned s azok rétegeiből 
táplálkozik-e lírád?

-  Ez megint naiv kérdés, ne haragudj, de ezt kell mondanom. 
Az emlékek élménnyé alakulása nagyon bonyolult 
agymechanikai folyamat. Nem tudhatni, melyik emlék hol 
elevenedhet versbe kívánkozó elemmé. A sorrendiség is roppant 
esetleges az élményiség szempontjából. Ez nem csak hogy alkati 
kérdés, de költő esetében éppenséggel elhatározó fontosságú is 
az, hogyan s mi által válik verselemmé egy-egy akár szuny- 
nyadónak hitt élményfoszlány vagy milyen áttételeken jut egy- 
egy emlék a többi alkati verselem illeszkedő rendszerébe. Igen, 
ez roppant bonyolult folyamat. Annál is inkább, mert még ma 
sincs teljesen tisztázva a mélytudat mechanizmusának valameny- 
nyi funkciója, illetve annak vetülési koefficiense.

-  Figyeled-e irodalmunk alakulását és mik a benyomásaid róla?
-  Vártam ezt a kérdést. Hogy figyelem-e?! Ha visszagondolok 

a Kalangya éveire, akkori pályatársaimra, vagy a még korábbi, a 
Szenteleky indította eredőire, majdhogynem irigyellek ben
neteket: milyen más adottságok közt írhattok, s micsoda gazdag 
hangszerelés jellemzi manapság a ti irodalmatokat. Szinte csodá
val határos, miként támadhatott s hogyan fejlődhetett ilyen szint
re az az írógárda. Nos, azt hiszem, nálam aligha van hűbb olvasó
ja irodalmatoknak. Nem szeretnék félreértést kelteni még egy 
hozzávetőleges kísérlettel sem, hogy számba vegyem itt a jele
sebb képviselőit. Még azt is elhallgatom, hogy kiket érzek a 
szívemhez közelállónak abból a jeles gárdából. Ez így tanácsos, 
hidd el. Sokakat, igen sokakat mind a költők, mind a prózaírók, 
de még a kritikusok közül is.

-  Mit olvastál legutóbb szerzőink munkái közül?
-  Ezt talán elárulhatom: Gion Virágos katonáját és Brasnyó 

Famíliáját. De költőiteket könnyebb számba vennem: Ácstól és 
Fehértől az újabbakon át az Ács gondozásában megjelenő 
elsőkötetesekig. Pap nagyon komoly fejlődést mutat, Tolnai is.
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Fehér Kálmán most kevesebbet publikál, mint szeretném, de ez 
vonatkozik Domonkosra, Ladikra és Böndörre is, hogy csak az 
affirmáltakat említsem. Herceg prózája már régóta áthallik ide is. 
Bányai, Vajda, Utasi és a szépen fejlődő Thomka Beáta neve 
ideát is jól ismert. Bori már jugoszláv kartársai közül is 
kiemelkedő nagyság. Tudósaitok közül elég, ha Penavin Olgát és 
Szélit említem. S Deákot mint színműírót. De Varga Zoltánt se 
felejhetem el, nagyra értékelem az írásait. Geroldot pedig mint 
színikrinikust. No de ennyi most már több is a vallomásnál.

-  Befejezésül -  kérlek -  beszélj valamit a műfordításaidról is.
-  Volt idő, mikor a műfordítás volt az egyetlen írásgyakorlási 

lehetőség itt nálunk a magamfajta írástudók számára. Sőt olyan 
is, amikor a politikai szituáció miatt én például csak oroszból 
fordíthattam. Nehéz idők voltak azok. Mint tudod is, én Szen
teleky buzdítására kezdtem el fordítani, először is Krleža verseit, 
egyetemista koromban. Majd később Dučić Kék legendák című 
prózaverskötetét ültettem át a Naplónak, de megszólaltattam, 
még zágrábi éveimben, számos horvát költőt, később pedig szer- 
beket is. A Kalangyának Cankar-, Krleža- és Veljko Petrović- 
novellákat fordítottam. A háború után pedig szerb és horvát 
verseket a népfelszabadító harc tárgyköréből. Amióta aztán 
megindulhatott ideát a jugoszláv írók műveinek átültetése, hittel 
hittem, hogy ebbéli munkásságommal küldetést teljesítek: a két 
nép közti barátság ügyét szolgálom. Sohasem vettem még szám
ba, hogy hány jugoszláv mű átültetését vallhatom magémának. 
Másoktól tudom, hogy ötven-hatvan munkát ültettem át ma
gyarra. Regényt, színművet, rádiójátékokat vegyesen; a különféle 
antológiákba fordított szerbhorvát, szlovén és makedón versek 
száma pedig meghaladhatja a több százat is. Krleža drámáin kívül 
legszívesebben dolgoztam Mihailo Lalié regényeinek átültetésén, 
a költők közül pedig Iván V. Lalié verseinek tolmácsolásán. A 
Szerelem művei ma is egyik legkedvesebb könyvem. Szinte ma
gaménak érzem. Most várom Tišma regényének, Az ember kiszol-
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gáltatottságámk vagy A kisasszony naplójának a nyomdai hasáb
jait korrigálásra. Majd egy szlovénból fordított tudományter
jesztő munkáét. Jelenleg nincs fordítandó munkám. A 
jövedelmezőség ugyanis egyre inkább érezteti ezen a téren is 
üdvösnek éppenséggel nem mondható hatását: bestsellereket vár 
el fordítóitól minden kiadó, pedig igazán jó bestseller nálunk sem 
igen akad, a délszlávoknál persze ugyanez a helyzet. Nem fordí
tok hát, hanem írok. A saját verseimet szaporítom újabb kötetté.
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D ér Zoltán Játék és szenvedély című gyűjteményes kötete 
jelentős mértékben gazdagítja neves Kosztolányi- és Csáth-kutatónk 
életművét. A könyv legalább hárm as értékkel ajándékozza meg leendő 
olvasóját: a kutatók szám ára újabb tám pontokkal szolgál a 
Kosztolányi- és Csáth- életmű, valamint Jász  Dezső, H araszti Sándor, 
Fekete Lajos, Lányi Sarolta, Csuka Zoltán és Dudás Kálmán életműve 
szempontjából, aztán m indazt, ami után korábban folyóiratok, 
újságok m egsárgult lapjain kellett vadásznunk, most együtt egy 
kötetben olvashatjuk.

E sorok íróját különösképpen lenyűgözte a Század eleji 
szépségverseny című írás, amelyben a váratlanul előkerült diáklapban 
búvárkodva Dér Zoltán egy olyan nem mindennapi szépségversenyről 
lebbenti fel a fátylat, amelyen a Fecskelány, Kosztolányi Dezső nagy 
szerelme, Lányi Hedda „M inden bizonnyal lélegzetelállító küzdelem” 
után a 164 pontot begyűjtő Szilberleitner M elánka mögött 104 ponttal 
a második helyre szorult, ám így is jócskán megelőzve a 90 ponttal 
büszkélkedő harmadik helyen végzett Lábas Ju c ik á t...

Hasonló élménnyel ajándékozhatja meg az érzékeny lelkű 
olvasót a szerző születésnapi beszélgetése Lányi Heddával, s a mindent 
lezáró Búcsú a Fecskelánytól című nekrológ, amelyben nem csak az 
életének kilencvenedik esztendejében elhunyt Lányi Hedvigtől 
búcsúzik Dér Zoltán, hanem egy szám unkra visszahozhatatlan, 
felejthetetlen kortól is, amelyben olyan szellemóriások születhettek 
Szabadkán, mint Kosztolányi Dezső és Csáth Géza, s olyan halhatat
lan szerelmek, mint a Fecskelány és Desiré szerelme. „Lányi Hedvig 
finom, intelligens lénye ennek a valahai tűzhelynek a melegét őrizte 
haláláig, s ha vele találkozhattunk, még a legutolsó években is ezeket a 
hajdani tüzeket véltük fölfényleni a szemében” , búcsúzik tőle a szerző.

Hasonló finom líraiság lengi be a kötetben szereplő legtöbb 
írást, még a tárgyszerű tanulmányok és interjúk egynémelyikét is, ami 
eleve olvasásra ingerlővé teszi a kötetet.

Egyet tudunk érteni a hetvenéves alkotót köszöntő Fekete J . 
József gondolatával, amely szerint Dér Zoltán könyvtárnyi kiad
ványában „egy olyan életmű körvonalai tárulnak elénk, amely éppen az 
értékek felm utatását és megőrzését szolgálja” .

Ezt bizonyítják a Játék és szenvedély című válogatás itt 
olvasható írásai is.

DUDÁSKároly


