DÉR
ZOLTÁN

A cím — Szembesülések — ezúttal lényegre
utal, Dér Zoltán írásainak természetére. Mint
nemzedéke más alkotói, 6 is akkor járta ki az
esztétika alapiskoláit, mikor beszűkült és szimplaságra kapató elméletek és példák alkották a
vizsgaanyagot. Szorgalmas diákként ezeket jól
megtanulta, hogy aztán, gyarlóságuk leleplező
dése után, annál nagyobb legyen a zavara. A
zavar akkora lett, hogy a költőként indult Dér
Zoltán a versek publikálását abba is hagyta.
Sokéves újságírói munkálkodása során azonban
csöndben és szívósan készült az újrakezdés al
kalmára. Közben színre lépett egy új nemzedék,
s a vihar, amelyet kavart, Dér Zoltánt még ala
posabb számvetésre késztette. Voltak értékek,
amelyekről nem tudott lemondani: a hagyomány
iránti vonzalom, a közösségi érdekű és szerves
mű eszménye. Ezeket azonban az új fejlemények
értékeivel is összhangba szerette volna hozni.
Idő kellett ehhez: befelé szigorú önvizsgálat, ki
felé nyitottság és szuverén értéktudat. Az új
jelenségek áttörésének termékeny izgalmaiból így
szükségképpen kimaradt, de részt vehetett az
igazi értékek — régiek és újak — elrendeződé
sének folyamatában. így lettek bírálatai és ta
nulmányai szembesülések, melyekben egy idő
sebb nemzedék mérlegeli önmaga és a megújuló
irodalom viszonyát. Rendszeresen és az iroda
lomtudomány jó iskoláiban, klasszikusaink kö
zelében, elmélyült hozzáértéssel.

A cím — Szembesülések — ezúttal lényegre
utal, Dér Zoltán írásainak természetére. Mint
nemzedéke más alkotói, ő is akkor járta ki az
esztétika alapiskoláit, mikor beszűkült és szimplaságra kapató elméletek és példák alkották a
vizsgaanyagot. Szorgalmas diákként ezeket jól
megtanulta, hogy aztán, gyarlóságuk leleplező
dése után, annál nagyobb legyen a zavara. A
zavar akkora lett, hogy a költőként indult Dér
Zoltán a versek publikálását abba is hagyta.
Sokéves újságírói munkálkodása során azonban
csöndben és szívósan készült az újrakezdés al
kalmára. Közben színre lépett egy új nemzedék,
s a vihar, amelyet kavart, Dér Zoltánt még ala
posabb számvetésre késztette. Voltak értékek,
amelyekről nem tudott lemondani: a hagyomány
iránti vonzalom, a közösségi érdekű és szerves
mű eszménye. Ezeket azonban az új fejlemények
értékeivel is összhangba szerette volna hozni.
Idő kellett ehhez: befelé szigorú önvizsgálat, ki
felé nyitottság és szuverén értéktudat. Az új
jelenségek áttörésének termékeny izgalmaiból így
szükségképpen kimaradt, de részt vehetett az
igazi értékek — régiek és újak — elrendeződé
sének folyamatában. így lettek bírálatai és ta
nulmányai szembesülések, melyekben egy idő
sebb nemzedék mérlegeli önmaga és a megújuló
irodalom viszonyát. Rendszeresen és az iroda
lomtudomány jó iskoláiban, klasszikusaink kö
zelében, elmélyült hozzáértéssel.

ÉLETJEL KÖNYVEK 19.

DÉR ZOLTÁN

SZEMBESÜLÉSEK
KRITIKÁK, TANULMÁNYOK

IRODALMI HAGYOMÁNYAINK

„Egyébként, ami azt a helyet illeti, ahol Főtisztelendő
Atyaságod megdicsér bennünket, mivel a Dunából átvezettük
a vizet a Bácsba, bizony ha látná, nagyobb dicséretekkel is
magasztalná a művet, mivel mindaz a régi, posványos ki
gőzölgés letisztult, és a legtisztább Duna-vizünk van, amely
ből nem hiányzik a tömérdek friss hal. Ha a gyöngéd Narcissus élne és beletekintene, gyönyörködhetnék magában. Ha
Xerxes a maga bilincseivel nagy dolgokra volt képes, ha ama
pun Hannibál, akinek a természet az Alpokat és a havat
rakta útjába, a hegyet ecettel robbantotta szét, nem kell-e a
csapongó szeszélyű Dunának is engedelmeskednie bölcs va
rázslatunknak? Természetesen szolgálni kényszerült, minden
régi mocskától megtisztult, és más bácsi várra tekint immár,
mint amilyet valaha Atyaságod látott, és amely tetszését el
nem nyerte. Bizony óriási munkát hajtottunk végre a min
denható Isten dicsőségére.”
így dicsekedett valamikor 1497 táján Váradi Péter fő
tisztelendő érsek úr Báthori Miklós váci püspök őeminenciá
jához írt levelében. A levél Bácson kelt, mivelhogy Váradi,
jóllehet kalocsai érsek volt, Bácson székelt. Ide vonult vissza
a Mátyás melletti tündöklés, a diplomáciai karrier, a bíbornoki esélyek összeomlása s a börtönből való kiszabadulása után.
Olvasván ezt a levelet, az ember hirtelen nem is tudja, hogy
a megbolyduló képzetek rajai közül melyik nyomába szegőd
jön először. Akit a történelem nemigen érdekel, még azt is
elfogja valami modern nosztalgia: milyen is lehetett, mikor
a Duna vize itt, Bács közelében olyan tiszta volt, hogy meg
láthatta magát benne, aki belenézett? Mikor még Bécs, Po
zsony, Esztergom, Buda szennyét úgy falta föl a hatalmas fo
lyam növény- és állatvilága, hogy nyoma sem maradt? És
a természetátalakításnak ez a büszke manifesztációja! A szitytyós, mocsaras Mosztongához fűzött reményeknek Xerxesszel,
Hannibállal és a mitológiai világ csodáival való összekapcso
lása! Mennyire ismerős, mennyire hasonlít a jelenkor emberé
nek civilizátori optimizmusához! Gondolkodásunk távlatigénye,
ráutaltsága a fölemelő, rangosító analógiákra mennyire mai
ebben a levélben!
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De varásza mégis abban van, hogy ez a „modernség”
minden ízében archaikus is, tehát a reneszánsz ember modern
sége. Épp ezért derűsebb, közvetlenebb, emberibb is, mint a
természetalakítás hőseinek mai pátosza. Igen jellemző, hogy
miután vívmányait eldicsekedte, még arra is van gondja, hogy
a jóhírét érhető gáncsok ellen magát ekképpen biztosítsa:
„Csak vigyázzon Atyaságod, el ne mondja mindezt az ugató
kutyáknak, nehogy alkalmuk nyíljék valamiféle pletykát kanyarintani belőle. Ők valamikor azt hazudták, hogy én a
lompos farkú tolvajt is kurta vasra veretem. Most meg azt
ne mondják, hogy már be sem érem a róka bilincsbe verésé
vel, hanem mint valami Xerxes, hazánk folyóját támadom
meg béklyókkal.”
Ebből a preventív gesztusból már nemcsak a kor emberé
re oly igen jellemző hiúság és személyes öntudat villan föl,
hanem fölrémlik egy egész sors is: küzdelmek, kudarcok, ve
reségek emléke. A hajdan nagyhatalmú kegyenc, Mátyás egy
kori kancellárja, messze esvén dicsősége ormaitól, a bácsi
lapályokon is az egykori úr önérzetével szól ellenfeleiről.
Távol áll tőlünk, hogy Váradi Péter kalocsai érseket po
zitív hőssé avatva most olvasóink szívébe ajánljuk. Ehelyett
inkább arra figyelmeztetnénk, hogy az ellenfeleiről írt, nem
éppen kegyes szavai ellenére ez az érsek nem úgy beszél, mint
aki eleped Esztergomért vagy Budáért és gyötrelmes Tomi
nak, száműzetésnek érzi a bácsi hivatalt. Igaz, akkor már nem
is száműzött, s bizonyára kedélye és bölcsessége is enyhíti a
hajdani bukás nyomán támadt sebeket. Nos, az én képzeletemet
elsősorban ez a réteg, a személyiség önvédelmének eseményei
foglalkoztatják, miközben ezekről a levelekről gondolkodom.
Az a titok, hogy a bolognai mesterek iskolái, itáliai élményei,
fényes diplomáciai sikerei után Bácsba költözött reneszánsz
úr hogyan teremtette meg itt, B ácsban azt a közeget, hogyan
alakította ki azokat a kapcsolatokat, találta ki azt a munkát,
amely életét kitölthette, kedélyét megóvhatta az elvadulás, a
besavanyodás, a sértettség betegségeitől.
Olyan kérdések ezek, melyeknél izgalmasabbat, idősze
rűbbet író és esszéíró ma alig kívánhatna magának. S van
ennek a kérdésnek más oldalról elénk meredő változata is.
Hiador életének rejtélye. Jámbor Pál, noha vállalta, sőt ké
nyeztette Szabadka, haláláig száműzöttnek érezte itt magát.
Kerülte az embereket, iszonyodott mindentől, ami rusztikus;
áldozatnak, üldözöttnek érezte magát. Igaz, hogy Párizshoz
mérten Szabadkát volt oka közönségesnek tartani, s igaz, hogy

a haladás, a szabadságharc iránt hűségesebb volt, mint a
Petőfivel szemben akarata ellenére ráosztott szerep alapján
képzelte az egykori köztudat. De Szabadka képviselőjévé vá
lasztotta, a gimnázium igazgatójává, s születésnapján szívé
lyes köszöntőkkel illették a város hölgyei. Miért nem talált
hát itt semmi, de semmi lehetőséget, hogy jobbik énjét ki
bontakoztassa?
A lehetséges válaszok közül egyiket-másikat magunk is
sejtjük, de nem ezek előadása a célunk, ezek nagyobb teret,
más műfajt igényelnének. Célunk ezúttal csak az, hogy a ha
gyomány fölfedezéséhez és adaptálásának ügyéhez néhány
gondolattal hozzájáruljunk.
Bevallhatjuk, hogy régen várunk erre az alkalomra. Volt
idő, amikor a Szabadka szülte írók, a városunkkal kapcsolatos
értékek tanulmányozása, népszerűsítése bizony nem számít
hatott figyelemre és igazi megbecsülésre. Most, hogy a Hun
garológiai Intézet révén rendszeres munkává szélesedhetett,
ami korábban elszigetelt erőfeszítés volt, s amikor Bori Imre
a vajdasági különhagyomány fölfedezésének és tudatosítá
sának elméleti és filológiai alapjait is összehozta, első sza
vunk csak az öröm és a megbecsülés szava lehet. Cikkünk cí
me is arra az antológiára utal, amely Bori Imre szerkesztésé
ben nemrég látott napvilágot, s ebből való a Váradi Péter ál
tal írt s előbb elemzett levél is.
Ez az antológia, az Irodalmi hagyományaink ízelítőt ad
abból az irodalmi vagyonból, amely azon a területen, melyet
ma Vajdaságnak nevezünk, a kezdetektől napjainkig létre
jött. Meggyőződésünk: eszméltető erejű meglepetés lesz azok
számára, akik nem tudták, hogy a mohácsi vész előtt milyen
gazdag kultúra virágzott ezen a tájon. Különösen ha az Idő,
idő, tavaszidő címen, szintén Bori által szerkesztett népkölté
szeti gyűjteményt is számításba veszünk.
Sajnos az a hézag is szembeötlő, amely a török megszál
lás és a háborúk miatt a XVII— XVIII. század táján adódott.
És fölmerül a kérdés: mi a viszonya ennek a vajdasági különhagyománynak az egyetemes magyar hagyományhoz? Van-e
itt fontossági sorrend például a vajdasági Veresmarti Mi
hály s a nem vajdasági Balassi, a vajdasági Mikló Izidor és
a nem vajdasági Vajda János7viszonylatában és így tovább?
Olyan kérdések ezek, amelyek az antológia megjelenésé
vel minden bizonnyal újra terítékre kerülnek. Az esedékes
viták során remélhetőleg a hagyomány és a jelen kapcsolatá
nak kérdéseire is sor kerül majd, s ennek során arra, hogy
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milyen szerep, milyen munkamegosztás kialakítására kell s
lehet törekednünk a sajátos vajdasági s az egyetemes fölada
tokat illetően.
Mikor e cikk elején Váradi Péter püspök levelét idéztük,
s aztán róla meditáltunk, már ezzel a szándékkal tettük. Azzal
a szándékkal, hogy a múlt kövületszerű dokumentumaiból
a ma emberének szóló élő üzenetet kinagyítsuk, tudatosít
suk. Bori kitűnő hallására vall, hogy ilyen üzenetet nemcsak
Váradi Péter leveléből, de Veresmarti Mihály megtérésének
históriájából is ki tudott olvasni. Sőt az utóbbi talán még
drámaibb alakban tükrözi a világnézetek, a meggyőződések
szorítóiban létező mai ember egyik legizgalmasabb típusának,
a térítőnek a problematikáját. És szépet, igen szépet lehetne
írni a becskereki úthoz fűződő mondókáról, Szerémi György
vagy Brodarics István krónikáiról is.
Ez az antológia érthető okból csak szövegek, szemelvények
közlésére szorítkozik, bevezetője és jegyzetanyaga is inkább
elvi és filológiai tájékoztató, tehát inkább az avatottakhoz
szól. Ebből következik, hogy a közölt írásokban rejlő emberi
tartalmak és történelmi üzenetek kibontakozása a jövőre vár.
És aligha vitatható, hogy az olvasók széles rétege erre a „ki
bontakozásra” , a muzeális emlék életre keltését megvalósító
interpretálásra rá van utalva. Hinni szeretnénk, hogy ez a
munka, mely most föllendülőben van, megtermi ezt a közér
dekű eredményt is. Hiszen ez az értelme. A tudósok tudják, rég
tudják, ki volt Váradi Péter vagy Szerémi György. Legyen e
munkának olyan rétege is, amely a művelt közönséget be is
avatja abba, ami az övé.
1972
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Ismét egy új antológia: fölszabadulás utáni líránk kis
tükre, Bori Imre, Szeli István és Tornán László válogatásá
ban. Üj alkalom a civakodásra. Mert nem volt még antológia,
melyet a prezentált anyag irodalomtörténeti átgondolása köve
tett volna. Helyette mindig a szakmai zsargonnal álcázott gán
csok jöttek: ki került be, ki maradt ki? Hasonló vádaktól ez a
gyűjtemény se mentesíthető, mert ha a névsorral még ki
egyezhet is az ember, a versek kiválasztásával már lehetetlen
teljesen egyetérteni. Talán csak a Domonkos Istvánt reprezen
táló darabok olyanok, hogy közülük egyet is nehéz volna kicse
rélni. De például Gál László esetében már mozgásba jön az
emlékezet, s föl-fölszisszen az értéktudat: az jobb lett volna,
kár, hogy amaz kimaradt.
Az ilyen sziszegések azonban terméketlenek volnának,
mert e gyűjtemény szerkesztői lelkiismeretesen válogattak,
tartották magukat szempontjaikhoz, s ezek indokoltságát ne
héz lenne vitatni. Arra törekedtek, hogy antológiájuk költé
szetünk szakaszait, nemzedékeit, irányzatait és fejlődésrendjét
a megvalósult értékek révén arányosan tükrözze. Egyéni sze
szély helyett a kritika, az irodalmi köztudat értékrendjét kö
vették, s ez azt jelenti, meglepetéssel ugyan nem szolgálnak,
de válogatásuk valóban irodalomtörténeti igényű, tartalmazza,
jelzi azt, amivel az irodalomtörténetnek számolnia kell. Ez is
arra kötelez, hogy határpörök és kiszorító manőverek, jogos,
és jogtalan szemrehányások helyett a tökrözött folyamat lát
ványán tűnődjünk.
A történetiség elvét az utószó külön is emlegeti, a
cím pedig olyan szervességet hangsúlyoz, amely önmagában
is megérne egy avatott tanulmányt. Kivált az a gondolat,
mely szerint az öreg Gál Lászlót fiatalabb költőink is kortár
suknak érezhetik, s kései verseivel akár zárni is lehetett volna
ezt az antológiát. Olvasva ezeket a kései, az életmű legértéke
sebb részét képező költeményeket, bizony nehéz észlelni ezt a
párhuzamosságot mondjuk Gál és Domonkos, vagy Gál és
Brasnyó versei között. Még ha számolunk is a törvényszerű
különbségekkel, s csak valahol az érzelmekben vagy a nyelv,
esetleg a szemlélet jegyei között keressük a rokon jegyeket, az
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eredmény akkor is kevés, bizonytalan. Ha csak arra a folklorizáló sémára nem gondolunk, amely a Dal a földemről vagy
az Utánam című Gál-művek és Podolszki József olyan darab
jai között észlelhető, mint a Párnádon feküdtem vagy a Szél
fúj be az ablakomon kezdetű szövegek. Ám ezek a párhuza
mosságok, ismétlések a tüntető egyszerűséggel együtt nem
eleven hajtásai, inkább száradó csonkjai líránknak. Gál emlí
tett munkáiban ezt a stílust a réveteg számadás meg csak
igazolja is, de Podolszkinál már modor, mely még a konti
nuitás példájaként sem érdekes, hiszen bármely magyar nyel
vű lapban olvashatók hasonlók.
De túl az említett példákon, ebben az antológiában a
gyökér és a lomb kapcsolata, vagyis a szervesség az, ami leg
kevésbé jellemző. Szerkesztői talán ezért is választották Ács
Károly verse nyomán a Gyökér és szárny címet. Mi köze a
szárnynak a gyökérhez? A gyökér nem táplálja a szárnyat,
esetleg lehúzhatja, visszafoghatja a röptét. Költészetünknek ez
az áldatlan viszony talán legfontosabb meghatározója. Ez azt
jelenti, hogy minősítője is. Az a megaslat, melyet Domonkos
képvisel, az a nyelvi erő, mely Gulyás Józef verseiben föltört,
inkább csoda, mint szerves következménye az előzményeknek,
s ez csak fokozza a teljesítmény értékét.
Természetesen van ennek a poláris ellentétekből, végletes
konfliktusokból összeálló folyamatnak hátránya is: a versről,
az értékről való fogalmak bizonytalansága. Nagy irodalmak
ban is megtörténik, hogy a merész kezdeményezéseket őrült
ségként kezelik a birtokon belüliek, az utóbbiakat múmiáknak
tartják a kezdeményezők, de ez az állapot nem szokott tartós
lenni. Nálunk is szűnőben van, s ez az antológia — anélkül,
hogy kegyeletes lenne az irodalomtörténeti adalékok iránt —
toleranciára törekszik, s ezt a tényleges értékek kiemelésé
vel valósítja meg, még ha néhány név esetleg hiányolható is
belőle, egyik-másik benne található pedig nyugodtan kimarad
hatott volna anélkül, hogy olvasáskor hiányérzetünk támadna.
A versekről való fogalmaink bizonytalanságát azért megsínyli.
Ha a legfiatalabbak gyönge darabjait még menti is az előle
gezett bizalom, nehéz elképzelni, miért minősült antológiada
rabnak például a különben tiszteletre méltó és általunk nagy
ra becsült Brasnyó István A nád című írása. Ismétlem: nem
Brasnyó minősítése itt a lényeg, hanem egy poétikai kérdés:
érdemes-e verset írni arról, ami prózában is elmondható? A
nád annyira egyszintű, körülhatároltan tárgyszerű és szabatos,
hogy azt hihetnők: talán a kozmikus méretek, a szeszély és a
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nehezen követhető csapongások ellenpéldájaként került a gyűj
teménybe: ilyen is van. S e sorok írója tiszteleli is a szabatos
munkát, de ha verset olvas, mégis azt várja, hogy két sor
között — ahogy a Mester mondotta — váratlanul kinyíljon az
ég.
Épp ezért öröm, hogy van itt a prózai költemények között
is néhány, amely ha nem is az ég, de a belső végtelen még pá
rásán gomolygó tájaira nyit ablakot, s a gondolatszülemlés
gyermeteg szeszélyének pszichológiai színjátékát tudja meg
idézni. Tolnai Ottó verseire gondolok, elsősorban a Kodály
címűre, mert abban ez a pszichológiai színjáték — épp a
téma szilárdsága folytán — eléggé átlátható, s így a kép
zelet működése is jobban megfigyelhető. A kegyelettől men
tes, de kézenfekvő társítások a hangszerek fogalomköréből lé
tesült képek révén a gyermeki tárgyszerűség és a haláltudat
valami animálisan groteszk líraiságát hozzák létre. Nem va
gyok benne biztos, hogy a Nullás liszt sok köznapi mozzanata
is valamilyen líraiságot épít, de a képzelet azokban is eleven,
s ha a versről alkotott fogalmaink határozottabbak volnának,
talán Tolnai is hajlana a sűrítésre.
Hogy félreértés ne essék, közlöm: nem verstípusokat óhaj
tok mintává emelni, s igen örvendetesnek tartom, hogy az
antológia is nyitott a poétika minden égtája iránt. De azt
nem hallgathatom el, hogy a többfelé nyilalló képekből léte
sült, merész vágásokkal alkotott, de egymásra folyton vissza
utaló elemekből épült szerves vers felől nézem a többit is.
Ezt a verstípust antológiánkban legmagasabb szinten — azt
hiszem — Domonkos István képviseli. Ő azok közé a kevesek
közé tartozik, akik egy teljesnek mondható formakultúra
birtokában a merőben új léthelyzet kínálta anyagukat állan
dó meglepetésekkel szolgáló élő-zengő művekké tudják alkot
ni. S talán ő az egyetlen, akinek műveiben újabb irodalmunk
életrajza is tükröződik, s nem egyik vagy másik csoport ér
deke, hanem a folyamat drámaisága szerint. Ha antológiát
szerkesztenék, ezt a művet súlypontképző lehetősége szerint
juttatnám nagyobb szerephez.
Előzményei közül Zákány Antal kelti az átütő tehetség be
nyomását. A lélegzete is költőre vall, s kapcsolata a közvetlen
közeggel még színéről mutatja azt a lehetőséget, melynek el
vesztése Domonkost kiérlelt költészetre képesíti. Formakultúrá
jának — Domonkosról beszélünk — előzményeként Debreczeni
József is elképzelhető volna, de ha érzékenységét, komolysá
gát és mélységét is nézzük, akkor csak Ács Károllyal és Fe
li

hér Ferenccel hozható kapcsolatba. Egy ilyen antológiából
csak élesebben ütközik ki, milyen kár, hogy ezek az Ács- és
Fehér-versek nem erősödtek ízlést és törvényt befolyásoló,
folyton jelenlevő tartalommá.
Ami utánuk következik, abból —
hető — számomra Gulyás József jelez
kű tendenciát. Amit a versről ír, az
gel tükrözi azt a mohó szomjúságot,
vershez folyamodik:

mint az előzőkből sejt
irodalomtörténeti érde
kivételes érzékletességmellyel ifjaink java a

a vers a szavak fényudvara,
fehér halcsomó villantva feneketlen távolokat,
mit nem lehet, de ki kell mondani,
szól a lehetetlen,
a vers a katona tolózárra száradt édesgyökér ujjai,
Ez a lehetetlent is elérhetőnek hivő bizalom el sem kép
zelhető a nyelv rejtett lehetőségeinek sejtelme nélkül. A Te
gyűrűzött szárú liliom ilyen sora: „nélküled a tavasz / nem
tud kiválni érceiből” , olyan nyelvi forrásokra vall, amelyek
léte elengedhetetlen föltétele a nagy költészetnek. Nem ál
lítjuk, hogy biztosítéka is, de aki a jugoszláv vagy a romániai
magyar irodalom ismeretében ezt az antológiát elolvassa, az
óhatatlanul szegényesnek fogja találni a mi líránk nyelvét.
Talán nem is a szókincset, inkább a szókapcsolatokba sűrí
tett jelentés súlyát, erejét, a vonatkozások hálózatát pedig
nem elég sűrűnek. Nem tudható, hogy Gulyás mennyire viszi,
de költészete olyan lehetőségekre figyelmeztet, melyek utána
már hiányként tudatosulhatnak.
Az utószó azt mondja, hogy irodalmunknak a líra a ve
zető műfaja. Fontos állítás, s örülnénk, ha kétségek nélkül el
fogadhatnék. Hogy érzelmi világképünk a lírában objektiválódott, s hogy irodalmunk új rendje költők műveiben alakult, ez
igaz lehet. Van azonban egy empirikusabb szempont is: meny
nyiben élő ez a költészet? Föllapozzák-e egyszerű, de versre
utalt és értő olvasók ezt az antológiát, hogy szomjúságukat
kielégítsék? Hiszen ilyen — a bizonyos értékeket tömörítő —
antológiától ez joggal várható el. Nos, ha így nézem is, találok
sok verset, melyről föltételezhető, hogy örömét leli benne az
olvasó, hogy kedve támad majd újra és újra elolvasni. Ezek
száma azonban kevesebb a kívánatosnál. Ami viszont a mér
hető kisugárzást illeti, aligha lehet vitatni, hogy esszénket
nagyobb figyelem övezi, még ha az utóbbi időben csökkent
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is a hatóköre. A vezető műfaj rangját tehát el lehetne vi
tatni a költészettől, de nem ez a szándékom, inkább annak
beláttatása, hogy ez a mi irodalmunk a maga egészében képes
csak léte értelmét demonstrálni. Antológiák persze kellenek,
de gondolkodnunk ezekről csak a többi műfajra is tekintve le
het hitelesen. S kíváncsiak is lennénk: ha ennyi itt az antoló
giavers, mennyi lehet a tanulmány? S hogy viszonylanak egy
máshoz? Talán ezt is hamarosan fölmérhetjük. De még jobb
lenne egyszer egy gondos, nagy gyűjteményben együtt látni
mindazt, ami irodalmunkból maradandó. Sajtóhibák nélkül.
1978
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SZIRMAI KÁROLY

A LÍRA VENDÉGE
A verbászi művelődési otthon különös könyvvel lepte
meg a jugoszláviai magyar irodalom barátait: Szirmai Károly
verseinek gyűjteményével. Meglepőnek azért mondható ez a
gesztus, mert Szirmait elsősorban novellistaként tartja számon
a köztudat, s ezen ezek a versek sem igen fognak változtatni.
Egyrészt azért nem, mert legtöbbjük az író pályája elején,
1927— 28 táján született, másrészt azért, mert a novellistá
ban is mindig jelenvalónak tudtuk a lírikust. Mégis öröm,
hogy együtt láthatjuk ezeket a verseket, s a lírikus novellista
líráját „vegytisztább” alakban, a hajlam adekvát műfajában
szemlélhetjük.
Külön öröm, ráadás, hogy a vékonyka füzet egy részletes
önéletrajzot is tartalmaz. Igaz, ez az önéletrajz nem műalko
tássá formált önéletírás, inkább csak a fontosabb események
krónikája. Jelentősége azonban így is kivételes, hiszen a té
nyek alakítás nélküli közlésének is megvan a maga érdekessége.
Különösen, ha egy jelentős író műveinek élmény-gyökerére
utalnak, s ha irodalomtörténeti érdekű vonatkozásokat is tar
talmaznak. Szirmai Károly életrajza ilyen. Az emlékezés ere
reszketegen kanyarog tolla nyomán, de irodalmunk múltjá
nak fontos eseményeit, képviselőit érinti. Hosszasabban idő
zik a Kalangyánál, értékes adatokat közöl Szentelekyről.
Kosztolányiról, Németh Lászlóról, a Napló köréről, a háború
utáni viszonyokról s természetesen önmagáról.
Aki Szirmai műveit ismeri, hálásan nyugtázhatja ezeket
az élménymegnevező adalékokat, de zavarba is jöhet, hiszen
az élet, amelynek vázlata kirajzolódik, egy hasznos tevékeny
ségben eltelt élet, a kép gyakorlati érzékű, megbecsült emberre
utal, aki megtalálta helyét a világban. A művek viszont „to
ronyba zárt” emberről vallanak, a zártság, az eltemetődés
kényszeréről; olyan világról, amelyben — mint Bori Imre ír
ja — a gonoszság, a sötétség erői tombolnak; a lidércnyomás,
a kiszolgáltatottság, a haláltudat uralja a létezésélményt.
Az egyensúlyra és életvalóságra valló biográfia és a gyötrelmes létélményről tudósító művek ellentétéből eszünkbe se
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jut élet és mű között ellentmondást konstruálni, csupán eltű
nődünk a művészi teremtés természetén, hiszen alig kétséges,
hogy az ellentét elemei valahol megfelelésként kapcsolódhattak
egymáshoz. Nehéz és szép munka lesz majd föltárni az össze
függést: a kulcspontokat, ahol a valóságos élmény íróivá lénye
gült. S ebben a munkában ezzel a töredékes önéletrajzzal bi
zonyára számolni kell majd.
A versekről Bori Imre irodalomtörténete után nehéz volna
szakmailag újat mondani. Ezért inkább az olvasó szemével és
kíváncsiságával mindenekelőtt azt szeretnénk eldönteni, hogy
van-e közöttük olyan vers, amely — irodalomtörténeti érde
kén túl — ma is frissen hat. Ha erre a kérdésre igennel fele
lünk, akkor elsősorban Önkeresés című munkájára gondolunk.
Nem mintha a többi híjával volna a szépségnek, de azokban a
létezésélmény alaptartalmai többnyire lényegükre redukáltan
öltenek alakot. Áthatva lírával, kozmikussá növesztve az ér
vényességet, de kissé elvontan. Az Önkeresésben viszont, no
ha a művészi szuverenitás örök gondjával mérkőzik, szemé
lyessége is közvetlenebbül nyilvánul meg. Megkap benne a rezignációval, kétséggel áthatott emberi bizonytalanság: önma
gát tudja-e adni műveiben? Sőt a vers végéhez közeledve az
önmagához való hűség óhaja az otthonra találás vágyával forr
össze, ami természetes is, ha tudjuk, hogy a költő léte ma
gasabb értelemben az általa teremtett külön világban valósul
hat meg igazán, de mikor mégis a haza, a szülőföld érzékletes,
otthonos képeiben, a vele való kapcsolat fiúi gesztusaiban ölt
formát ez az önkereső, önmegvalósuló szándék, a művészi
problémának mély emberi dimenziót ad.
Az Önkeresés mellett Nyomtalan múlások című versénél
is érdemes hosszasabban időznünk. Bori Imre azt írta róla,
hogy egyike Szirmai ama költeményeinek, amelyek az írói
műhely legtitkosabb részeiről adnak hírt. Mi hát ez a titok?
„Az elembertelenedettség jajszavai.” E jajszavakra figyelne
tehát a vers. S valóban toronyba zárt emberekről tudósít, és
azt kérdi: „ki hallja, / hogy emberek / létük szomorú tornyá
ból valaha hányán és hányszor / dobták bele feljajdulásuk má
zsás kőszavát az elmúlt tengerekbe, / mert az ősrégi órakagy
ló / egyforma morajba kever össze minden csendet s szétlocscsantott / emberi jajszót.”
Ez is ősi gondja a költőnek: ki figyel beszédére, mit ér az
ő jaj szava, mit számít az irdatlan idő s az irdatlan történelem
özönében? Ám a kérdés érzelmi nyomatékában már valami föllebbező akarat ad hírt magáról. A folytatás pedig ki is bonta-
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kozhatja a „mégis mondom” szép elszántságának líráját: hir
detve, hogy úgy őrzi a rábízott régi kincseket, „mintha odafönn most a hajdani paloták királyi népe imádná az ősrégi
istent, / s nem zúgna fölöttem már ki tudja, mióta a dzsungel” .
Ebben a Kipling-ihletésű versben éppen az a szép, hogy a
toronyba zártság, az enyészet hatalmának tudata, az idő
mindent megemésztő vegetációjának ismerete, a velük való
szembenézés józansága és a küldetéshez való dacos hűség
együtt és egyszerre fejeződik ki, éreztetve így az emberi lé
nyeg korokon s enyészeteken átívelő méltóságát.
S erről nemcsak a vers szépsége miatt kell beszélnünk,
hanem azért is, hogy kitűnjön: más dolog a toronyba zártság
állapotáról beszélni, s az „elembertelenedettségről” , s más do
log szembeszegülni ezzel az állapottal. S aligha túlzunk, ha a
Nyomtalan múlások lírájának forrását ebben a szembesze
gülésben jelöljük meg. S ha igaz, hogy az írói műhely titkát
fedi föl ez a vers is, akkor ez a dac a novellák értelmezésé
nél is fontosnak bizonyulhat.
Az olvasónak még azt kell elmondanunk, hogy ezek a
versek eléggé eltérnek a hagyományos verseszménytől. Né
melyikben ugyan rímek is föl-fölcsendülnek, de ennek elle
nére szabad versek. Bizonyára még az expresszionizmus von
zásában fogantak. De mégis rendezettebbek, dikciójuk is
higgadtabb. Zihálásnak, eget ostromló pátosznak nyoma
sincs bennük, de annak a bőségnek sem, mely az expresszio
nistákat annyira jellemezte. Nem is szélesedhetett ez a líra
Szirmai prózájával egyenértékű ággá, de amivé lett, elég
ahhoz, hogy egy gazdag íróegyéniség titkainak belső öveze
tére ablakot nyisson. Kár, hogy a kiadás hanyagságai megza
varják e kitárt ablakon át föltetsző látvány örömét.
1970

MÉG EGY HAJÓ ÁTKELT . . .
A népek és nemzetiségek közötti kétirányú közlekedés az
irodalom síkján címmel az Üzenet ez évi első számában Ju
hász Géza elgondolkoztató információkat közölt arról, hány
művet fordítottak le hazánkban a jugoszláv népek irodalmá
ból magyarra, szlovákra, románra és ruszinra, s hányat az
említett négy nemzetiség íróinak alkotásai közül szerb, horvát, szlovén és macedón nyelvre. Bár áttekintését bizakodás
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sál zárta, azt sem hallgatta el, hogy két és fél évtized alatt,
1945-től 1970-ig, „a jugoszláviai magyar íróknak összesen 308
könyve jelent meg eredetiben, s ebből a jugoszláv olvasókö
zönség mindössze 31-et ismerhetett meg, tehát minden tizediket” . Különösen elgondolkoztató, hogy amíg az első tizen
két évben minden ötödik, addig az azt követő tizenhárom év
ben csak minden tizennegyedik könyvünkről szerezhetett tu
domást a jugoszláv irodalmi közvélemény. A visszaesés tehát
az utóbbi évtizedben következett be, ami „gyakorlatilag azt
jelenti, hogy a jugoszláv könyvkiadás nem tartott lépést az
alkotó lendület sohasem tapasztalt nagyarányú föllendülésé
vel a nemzetiségi irodalmakban, sem az esztétikai értékek
kétségtelen gyarapodásával” . Pedig a nemzetiségi irodalmak,
így a jugoszláviai magyar irodalom számára is létfontosságú
azoknak a hajóknak az útra indítása, amelyekről Juhász Géza
egy másik fölmérésében (Sokasodó hajók a félértesülés óce
ánjain. Híd, 1972. 6.) beszélt. Ebben az írásában azt tette
szóvá, hogy a jugoszláv olvasók, még a szakmabeliek sem is
merik úgy a magyar irodalom kiemelkedő alkotóit, mint aho
gyan Magyarországon Miroslav Krlezát, Ivó Andrióot vagy
Iván Gorán Kovačićot ismerik.
A vízen tehát, amelyet pataknak hihetünk, ha a térbeli
közelségre gondolunk, de tengernek vélhetünk, ha az eddigi
átkelések nehézségeit ismerjük, új hajók megjelenését vár
juk. Mert nem kétséges: az átkelés létérdekünk. Németh Lász
ló, Illyés Gyula, Déry Tibor, Weörös Sándor, Nagy László,
Juhász Ferenc, Pilinszky János hajója — hogy csak azokat
említsük, akiknek a neve Juhász hiánylistáján szerepel —
bizonyára teljesebb rakománnyal érkezhet, s amit hoz, rólunk
szóló üzenetet is tartalmaz, de a mi életünkről igazán hite
lesen csak mi beszélhetünk, s hogy ezeket a jugoszláv ol
vasó is megismerje, nekünk fontosabb, mint annak a klasszi
kusnak, aki határainkon túl él. Mert közös dolgaink még tel
jesebb fedezetet nyernek azáltal, ha mondanivalónk műalko
tásként is érdemesnek bizonyul a figyelemre.
Hogy ez a figyelem nem elég intenzív, arról régebben is,
mostanában is elég sok szó esett, bár bizonyára nem volnánk
egyöntetűek abban, hogy — ha sor kerülne rá — mely hajó
kat indíthatnánk útra jó reményekkel és határozottan. Ha
megszavaztatnánk az írókat, kritikusokat, félő, hogy jó ré
szük mást választana. Én — nem tagadom — legtöbbet egy
jól szerkesztett esszékötettől remélnék, de tudom, hogy egy
idegen nyelv közegében, ahol alig vagy egyáltalán nem isme
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rik a műveket, amelyekről a tanulmányok szólnak, az esszék
értékéből sem fogható minden, ami fontos. Ezért magam is
járhatóbbnak tartom a szépirodalmi munkák átültetésének
útját.
Most, hogy szavazás nélkül ugyan, de ismét fordítóra
talált egy vajdasági magyar könyv, a választás egyszerre
meggyőz és örömmel tölt el. Akárhonnan nézem is, Szirmai
Károly kiszemelése mindenképpen szerencsés vállalkozás.
Szerencsés azért, mert talán ő az egyetlen, akinek tiszteleté
ben csaknem mindannyian megegyezünk. Az avantgarde hí
vei éppúgy magukénak vallják, mint a realizmus képviselői,
egykori munkatársai éppúgy, mint azok, akik ősüket tisztelik
benne. Róla igazán nem mondható, hogy földhözragadt, és
az sem, hogy kitért a közösségi szerep vállalásának parancsai
elől. Művészi igényesség és irodalomszervezői felelősség nála
sohasem került konfliktusba.
Igaz, hogy novelláinak a Matica srpska gondozásában
megjelent válogatott kötetében is akad olyan, amelyben az
indítékok szociológiai, tárgyi mozzanatai úgy átlényegülnek,
hogy az itt és a most jegyei nehezen fedezhetők föl. Ám aki
a lényegre figyel, a víziók természetére, az a drámai lükte
tésben az alacsony ég alól kitörni akaró magányos ember
sorspéldázó lírájára ismerhet. Joggal tekintik tehát őt előd
jüknek azok, akik a tenger mediterrán ege alá a vajdasági
eseménytelenség miatt viszik figuráikat. És joggal tekintik
magukénak őt azok is, akik benne a Szentelekyvel elkezdett
munka, a nemzetiségi lét magasrendű képviseletének példá
ját tisztelik. Igazán azok értik, akik a novellistában és az iro
dalomszervezőben ugyanazt a szellemet: a színvonal, a fele
lősség erős gyökerű és nagy távlatú szellemét szeretik.
Ezt a kettős kötődésű, de egylényegű írót hozza az olva
só elé okosan tájékoztató előszavában Bori Imre, hangsúlyoz
ván, hogy Szirmai Károly ízig-vérig lírikus, aki úgy is mint
alkotó és úgy is mint szervező a jugoszláviai magyar irodalom
legjelentősebb egyéniségeinek egyike.
Varga József, aki gondos fordításaival máris sokat tett
irodalmunk megismertetése érdekében, ha filológiai aprólé
kossággal talán nem is ismerte Szirmai máig ható jelentő
ségét, írásainak lírai hangeltságát, a bennük lüktető drámaiságot, a víziókat feszes, ruganyos stílussal fölidéző előadás fér
fias erejét, tehát a szellemet jól megértette és közvetítette.
Az expresszív sűrítéseket, szimbolikát — akár az eredeti —
ő is mindig a próza szilárd medrében tudja tartani, a hangu
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latok nem válnak ködszerűvé, a mögöttük rejlő súly és a me
rész fordulatok ellenére is folyamatos érverés végig érzékéihető.S ha ezt a hajót a délszláv nyelvterület kikötőiben őszin
te érdeklődés fogadja, azért nemcsak a kiadónak, hanem a
fordítónak is hálával tartozunk.
1973

EGY SZÉTOSZTOTT ÖRÖKSÉG
Időnként hüledezve beszélik az avatottak, hogy egy-egy
nagy író gyermekei, örökösei ettől meg attól a kiadótól, ezért
meg ezért a műért milyen hatalmas honoráriumot kaptak.
Hallani lehet pörökről is, amilyen Csinszka és az Ady család
között dúlt annak idején. Arra azonban, hogy a halott író
munkáit saját költségén az örökös jelentesse meg, példa
mostanában nemigen akadt. Amit tehát Szirmai Endre Szir
mai Károly örökségével cselekszik, a maga nemében egye
dülálló. A magányos óriás című kiadványa után nemrég Min
dig elválni valakitől címmel édesapja kötetben eddig meg
nem jelent novelláit adta közre. E gyűjtemény előszavából
megtudjuk, hogy az életmű egészének kiadásterve szerint sor
kerül még Szirmai művei bibliográfiájának, tanulmányainak,
kritikáinak a publikálására, aztán a róla írt bírálatok és a
levelezés kiadására is.
Gondosabb és áldozatosabb örököst tehát író aligha kí
vánhat magának. Amit sokszor intézmények is csak nehéz
kesen és akadozva oldhatnak meg, Szirmai Endre szinte egy
maga véghezvisz!. A „szinte” azt jelenti, hogy Benkő Ákos
ban buzgó segítőre talált, az összegyűjtött tanulmányokat,
cikkeket pedig a Fórum készül kiadni. A szó szoros értelmé
ben vett örökös igyekezetéhez tehát a szellemi ágon kapcsoló
dó utódok is betársulnak, s így a közös vagyon a közös sá
fárkodás szép példáját hívja életre.
Ami a Mindig elválni valakitől című, a Szirmai Károly
Emlékbizottság gondozásában megjelent kötet novelláit illeti,
azokról joggal írja Szirmai Endre, hogy elmélyíthetik, kiegé
szíthetik a Szirmai Károlyról kialakult képet. S mi elégedet
ten állapíthatjuk meg, hogy a gyűjtemény darabjainak túl
nyomó többsége a vajdasági magyar lapokban látott először
napvilágot. Hogy a Szirmai-képet mennyiben módosítják ezek
az írások, annak jelzése is alaposabb elemzést kívánna. Arról
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azonban ebben a híradásban is tűnődnünk kell, milyenek az
eddig sehol sem publikált darabok, van-e közöttük igazán
jelentékeny, s ha igen, miért maradtak eddig asztalfiókban.
Ilyen, tehát eddig közöletlen írás kettő található ebben
a gyűjteményben. Az Űj Látóhatár 1964. évi 6. számában pub
likált Sehol nem jelent újdonságot, mert a 7 Nap 1970. január
elsejei számában is olvashattuk. Különben is fakóbb, mint
Szirmai novellái általában, s voltaképpen nem is novellisztikus földolgozása a benne leírt eseménynek. A novellista azt
a pillanatot nagyítaná ki, amelyikben a haza jövetel kénysze
re, szándéka bizonyossá válik. Itt viszont inkább a problémát
vázolja föl az író, szabatosan, de nem életszerű esemény esség
gel.
Jóval érdekesebb a másik két novella. Az Éjszakai kalan
dot 1951-ben írta Szirmai, s benne egy diákköri élményét
beszéli el. Egy túlbuzgó rendőr oktalanul bekísérte, megvá
rakoztatta, meggyanúsította, s már-már az éppen esedékes és
nagyon fontos egyetemi vizsgáról is lekésette. Végül szeren
csésen megszabadul — a főnök, akihez kerül, rendes és jó
hiszemű ember — , s így a kalandból csak a fölsült rendőr
gyanakvása mögött rejlő motívumok talánya marad, mint
tovább gyűrűző, gondolkodtató titok. S valami titokzatosság
az egész novellán végigvonul, noha Szirmai sehol sem él ha
táskeltő, rejtelmet létesítő effektusokkal. De a főszereplővel
azonosulva egyes szám első személyben mesél, s így nem
értheti a rendőr indítékait. Ezért lesz ez a kaland a rejtelmes
önkényesség általános érvényű példázata. Általános érvényű,
de mérsékelt erejű példázat, mert az eltorzult logika sajátos
természete, a fölsülés belső színjátéka kibontatlan marad. A
szerző talán ezért nem közölte korábban, esetleg attól is tar
tott, hogy egyszerű rendőrtörténetként értelmezheti valaki,
pedig csak annyiban az, amennyiben Kafka Pőre bírósági tör
ténet.
A másik írás, az írói látlelet egy beteglátogatásról, az
előbbinél is érdekesebb, habár sokkal kidolgozatlanabb. Ar
ról szól, hogy egyik barátját — vagyona ellenében — egy
házaspár tartja el. Iparszerűen űzik ezt a mesterséget, s épp
ezért vigyáznak, hogy az eltartott beteg ember senkivel ne
barátkozzon, senkinek semmit oda ne ajándékozzon. Gondos
ságot, szívélyességet színlelve teszik ezt, iparukban napjaink
embertelenségének egyik legriasztóbb változatát állította
reflektorfénybe a szerző, s nagy novella lehetőségét sejtette
meg.
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Hogy a lehetőség miért nem tudott megvalósulni, azt nehéz
volna megmondani. Tény, hogy az elsőszemélyes előadás, az,
hogy az említett iparra egy látogatás során derül fény, külö
nösebb művészi nyereséggel nem jár. Ehhez túlságosan zárt
és statikus a viszony a beteg és eltartói, a beteg és a látoga
tó között. Ha az utóbbinak hatalma lenne a változtatásra,
s ha az eltartók embersége körül még volna valami rejtély,
drámaibb lehetne a történet. Így azonban egy valóban meg
történt eset naturális leírása. Ebben az alakban is érdekes, az
író problémaérzékének elsőrendű dokumentuma, de nem ki
emelkedő novella.
Mindazonáltal igen érdekes gyűjtemény a Mindig elválni
valakitől, s nagyon valószínű, hogy a teljes Szirmai-kép né
hány fontos vonására ezek az írások hívják föl majd az ol
vasók és a kutatók figyelmét. Méltóbb honoráriumot e gaz
dag örökség szétosztásáért Szirmai Endre sem kívánhatna.
1976
A Z EGYETEMESSÉG JEGYÉBEN
Szirmai Károly a kritika tükrében címmel nemrég könyv
jelent meg a Szirmai Társaság és Archívumok kiadásában.
Az évszám (1977) fölött St. Gallen— Stuttgart— New York
szerepel a megjelenés helyeként. A sok intézmény- és hely
név zavarba hozhatna bennünket, ha nem tudnánk, hogy a
Szirmai-hagyaték e rendszeres és áldozatkész gondozása
voltaképpen Szirmai Endre érdeme. Nagy művészek utódjai
élni szoktak a hagyatékból, amit Szirmai Endre művel, kivé
teles szenvedély: ő időt és pénzt nem kímélve közkinccsé
igyekszik tenni apja hagyatékát.
A szóban forgó kötet anyaga ezt nagyon meg is ér
demli. Nincs olyan életmű különlétünk története óta, mely a
folyamatosságot ilyen nagy időn át demonstrálhatná. Értvén
ezen azt is, hogy e mű végül nemzedékek egész sorával került
kapcsolatba. Ambrus Balázstól és Szenteleky Kornéltól Her
ceg Jánoson át Szeli Istvánig, Bori Imréig és Bányai Jánosig,
sőt tanítványaikig rétegeződnek egymásra a nemzedékeket
képviselő megnyilatkozások. S bennük nem az a fontos, hogy
a Szirmai-mű előtt végül mindenki fejet hajtott, hanem az,
hogy vele viszonyt létesített minden nemzedék, mert vele szá
molnia mindenkinek kellett, aki komolyan vette a jugoszlá
viai magyar irodalmat s annak történetét.
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Itt nyomban megállapíthatjuk: az életmű jellegének föl
ismerése, súlypontjainak kijelölése szempontjából az időben
és ízlésben egymástól oly messze eső nemzedékek szembesü
lése korántsem hozott meglepetéseket és nagy változatossá
got. A múltból a mához közeledve szakszerűbb lett a Szirmaiirodalom, de értékelő aktusaiban nagy feleselések nincsenek,
s a mű jellegében is a látomásos líraiságot, a látomásos líraiság jegyében alkotott műveket vélte és véli a legértékeseb
beknek. Idők során föltárult a realitás szerepe, motívumainak
rendszere is, tehát a mű több összetevőjére is fény derült.
(Ez elsősorban Tornán László érdeme.) Tudatosult a kritikai
munkásság jelentősége (Benkő Ákos jóvoltából), s mind több
szó esik a szerkesztőről is (ez mindenekelőtt Herceg János
nak, Utasi Csabának és másoknak köszönhető), a folyamat
tehát mégiscsak a teljesebb fölmérés felé halad. S az sem
jelentéktelen fejlemény, hogy művének központi szerepét és
kiemelkedő értékét, azt, hogy legkiválóbb novellistáink egyi
ke, szinte mindenki elismeri. S ez azt jelenti, hogy irodal
munk különtörténetének ő az egyik fix pontja, orom ja, vo
natkozási pontja, tehát mértéke is, ha kell.
Kellene. Különösen szerkesztői szigora és stílusának tisz
tasága érdemelne több követőt.
Hogy ilyen egyezményesen elismert ősünk lett, ebben is
van valami furcsa, de ránk jellemző törvényszerűség. Mikor
Vajdaságba visszajött, a húszas évek derekán, már élénk vi
ták zajlottak arról, hogy legyen-e vajdasági magyar iroda
lom, s ha igen, milyen legyen. E vitáknak a Napló s kivált
annak szerkesztője, Dettre János volt a kovásza, kezdeménye
zője. Másfelől Csuka Zoltán hozott létre életrevaló kezdemé
nyezéseket. A szellemi élet nagyhatalmának, kiváltságos gaz
dájának számító szabadkai napilap körében Szirmairól alig
hogy tudtak. Szentelekyt tisztelték, de csak egy volt a meg
becsültek között. S alig telik el néhány év, Szenteleky lesz a
gyökeret eresztő új irodalom elsőrendű embere, s utódjául
Szirmait jelöli ki. Azt a Szirmai Károlyt, akit itt íróvá volta
képpen A Mi Irodalmunk 1931-ben meghirdetett novellapá
lyázata avatott.
Igaz, sem Dettre, sem Csuka nem tehettek arról, hogy
itt kellett hagyniuk Vajdaságot, de mégis van abban törvény,
hogy akik szorosabban szövődtek az itteni valóság közegébe, s
mélyebben élhették meg közösségünk sorsát, azok lettek irá
nyító szellemei.
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Elöbbb nem említettem, hogy e gyűjtemény írásai kö
zött Juhász Gyuláé a legelső, s még 1910-ből való, tehát a
költő Szirmai első indulásának dokumentuma. S ebben a
minőségében arra figyelmeztet, hogy Szirmai egy kifejlett
irodalom igényeivel érkezett haza. Erről az egyetemesség
igényről többször nyilatkozik e kötet interjújaiban is, s szer
kesztői gyakorlatában is tartotta magát hozzá. A vajdasági
valóság szükségleteihez és az egyetemesség mértékéhez. Így
alakult szerkesztői gyakorlata is szinte sorsszerűén.
Hiba lenne a külső törvényszerűségek hangsúlyozásával
elfedni a jellem erényeit: művelt ízlését, egyenességét, ke
ménységét, a hivatás, a szolgálat póztalan betöltésére képesítő
belső komolyságot. Kár, hogy ez a 248 oldalas gyűjtemény
nem szentel elég teret a szerkesztő Szirmai vitáinak. Kisbéry
Jánostól is csak a megbékélő irományt közli, pedig támadása
érdekesebb volna, s plasztikusan mutathatná a közeget is,
melyben Szirmainak helyt kellett állnia.
Ez a könyv külföldön jelent meg, de nem kétséges, hogy
számunkra készült. Igaz, közli a magyarországi, sőt a párizsi
és amerikai magyar fórumok kritikáit, híradásait is. De ne
csaljuk magunkat: az utóbbiak valóban csak híradások. Né
melyikben (például Vámos Imréjében) a politikai művelet
fontosabb is, mint a szakmai. A romániai magyar irodalom
viszont semmi jelét sem adja, hogy Szirmait Erdélyben is ol
vassák. Pedig a Kalangya szerkesztője még eleven kapocs
volt az ottani és itteni írók között. Azt jelentené ez, hogy csak
a mi klasszikusunk ő? De talán mégsem, hiszen a kifinomult
ízlésű és mindig szigorú mércét alkalmazó Illés Endre — Nagy
Lajos, Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Csáth
Géza, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Füst Milán, Tersánszky Józsi Jenő, Déry Tibor, Lengyel József és mások mellett
— fölvette a huszadik század legjobb magyar elbeszélőinek
műveit tartalmazó, a Magyar Remekírók sorozatában nemrég
megjelent reprezentatív gyűjtemény második kötetébe.
S a folyamatot követve, melyet az időrendben közölt kri
tikák, tanulmányok, köszöntők, nekrológok kirajzolnak, egy,
a szaktudomány keretein túlmutató tanulság is kirajzolódik
a méltatott könyvből: mennyi idő kellett, hogy Szirmai Ká
roly életműve közvagyonná váljék, s hogy milyen mély okok
folytán vált — minden törés és veszteglés ellenére — végül
közkinccsé.
1977
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EGY MAGATARTÁS RANGJA
Szirmai Károly posztumusz műveinek sorozatában Sza
vak estéje címmel 1978-ban a szerző tanulmányai, bírálatai,
irodalompolitikai cikkei is megjelentek. Az ötszáz oldalnyi
gyűjtemény gazdagsága azokat is meglepheti, akik ismerték
Szirmai életművét. Érdekessége talán a novellás kötetekét is
fölülmúlja, hiszen azokat jobban ismertük, de nemcsak ezért.
Tudjuk, Szenteleky Kornél halála után Szirmai nyolc éven át
szerkesztette a Kalangyát. S a lap ezalatt érett autentikus or
gánummá, s vele párhuzamosan szerveződött irodalommá az a
sok irodalmi kísérlet, tevékenység s az a néhány könyv, amely
talán a Kalangya nélkül is létrejöhetett volna, de nem állt
volna össze szellemi életté.
Pedig Szirmai nem volt se diplomatikus tehetség, se su
gárzó egyéniség, pártfogókat szerezni, hívekkel magát körül
venni, ilyesmire képtelen volt, — rejtély tehát, minek kö
szönhette szerkesztői eredményeit. Novellái megbecsült érté
kei irodalmunknak, de nem valószínű, hogy ezek fedezték
volna szerkesztői munkájában. Igaz, Osvát Ernő is művek fe
dezete nélkül lett a század legjelentősebb magyar szerkesztő
je, de az ő titka eléggé ismeretes. Szépíró kortársai eleget ír
tak róla. A szerkesztő Szirmairól is vannak idéző elevenségű
képeink, elsősorban Herceg János jóvoltából, de a jelenség
természetéről, annak szellemi, esztétikai világképéről a rész
letes dokumentáció most áll előttünk a maga teljességében.
Szirmai Endrének az örökség publikálásában elkövetett hi
báit érheti jogos bírálat — itt is lesz még róla szó — , érheti
gáncs, de az biztos, hogy amit ebben a kötetben közreadott,
az hézagpótló, jelentős érték.
A szakmabelit sok minden megállíthatja e könyv olvasá
sa közben. Találhat adalékot, érvet a már ismert Szirmai-kép
korrekciójához is, a polemikusabb hajlamú olvasó itt-ott per
újításhoz is kedvet kaphat. Mi azt szeretnénk rögzíteni, hogy
az a színvonaligény, melyet a szerkesztő Szirmai legjellegze
tesebb adottságaként tart számon irodalomtörténetünk, s a
szigor és következetesség, mellyel Szirmai a kontárság ellen
küzdött, e majdnem teljes anyag ismeretében is érvényesnek
bizonyul. Sőt e szigor történelmi logikája is tisztábban áll előttünk. Arról van szó, hogy Szirmai csakugyan vegyes érté
kű írógárdát örökölt Szentelekytől, összeverbuválásukat és
elkapatásukat föl is rója nagy elődjének. Igaz, egyeseket túl
értékelt, emberismerete sem volt csalhatatlan, de azt is vilá-
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gosan és többször elmondja, hogy ezt a mindenkit bátorítá
bizalmat az adott helyzet is megkövetelte, a „lusta vajdasági
talajból” így lehetett irodalmat sarjasztani. (49.) Később Szenteleky is érezte a dilettantizmus elburjánzásának gondjait —
írja Szirmai, ő tehát elődje e fölismerésének szerzett érvényt.
Interpretálásában persze korántsem ilyen töretlen a konti
nuitás, de ahogy őt Szentelekyvel szemben előnyhöz juttatta
az idő, bennünket is segíthet a távlat annak belátására,
hogy Szirmai rostáló munkájához a rostálni valót valakinek
össze kellett hoznia. S főleg a Kalangyát kellett olyan tekin
télyhez juttatni, Vajdaságban legalább, hogy benne megje
lenni vagy belőle kiszorulni igazi író szempontjából is fontos
lehessen.
Ismételhető: Szirmai és Szenteleky viszonyáról sok fon
tos adalékot tartalmaz ez a kötet, de sem a színvonaligény,
sem a couleur locale szorgalmazása szempontjából nem lep
meg elvi jelentőségű újdonságokkal. Az árnyalatokon rágódni
pedig nem érdemes, mert van itt sok-sok érdekesebb figyelnivaló.
Egy lap szerkesztésében ugyanis a színvonaligény épp
úgy, mint az alapelvek, mindig a konkrét írás problematiká
jára lebontott szempontok révén érvényesülnek, sőt igen sok
szor e szempontok elvi gyökere nem is érzékelhető, egysze
rűen a tetszik-nem tetszik ingere dönti el az állásfoglalást. A
szerkesztő ízlése vagy a szeszélye — ahogy mondani szokták.
De ha a szerkesztő kritikát is ír, akkor a tetszik-nem tetszik
gesztusait igazolni kénytelen, érvei az ízlés iskoláit, a mérték
törvényeit is fölfedik. S aligha van izgalmasabb látvány, mint
egy szókimondó, határozottan ítélkező szerkesztőt az ítéletalkotás folyamatában látni.
Van, amikor szinte beavat a művel való kapcsolat elmé
lyülésének folyamatába, például Németh László Gyász című
regényéről szólva. Fölfedi a maga belső ellenállását legyőző
eseményt, eközben tudtul adja, hogy mást várt, hiszen kész
mintákra gondolt, s ehhez képest Németh László vállalkozása
milyen vakmerő és nagy jelentőségű: a szürke paraszti hét
köznapok anyagából alkotott és végig magasan tartott drámaiság.
Anélkül, hogy kimódolta volna, a „szürke” világgal való
olvasói ismerkedést elbeszélő intonáció itt már egy lényeget
megnevező passzus tartalmába torkoll. E gondolatból aztán
természetesen ágaznak ki a párhuzamok, a szellemi rokonság
ra utaló mondatok, s Némethnek a görög mintákkal szembeni
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szuverenitása, a hazai anyag győzelme s a benne fogant hős
monumentalitásának rögzítése. Idáig érvén az irodalomelméle
ti, poétikai konzekvenciák kimondására is sor kerül. Ezt a
passzust egészében idéznünk kell: „Mese és gondolat — gyü
mölcs és mag. E kettő fogantatásának a teremtés titkos tör
vényszerűségénél fogva egybe kell esnie, mert másként a me:se rádobott köpeny marad, melyet lehajít a legelső szélnyo
más, úgyhogy kemény csonthéjában fanyaron meztelenkedik
ki a gondolat. Nos, Németh Lászlónál — a gondolatok csilla
gászánál — ikerfogantatásról van szó: a mese kínálta a gon
dolatot, s a gondolat tágította a mesét.” (428.) A „falu- és
parasztismeret” -re még a következő passzusban is visszatér, a
kulcsregényekre ütéssel is éreztetve, hogy az „erős életíz” és
nagy gondolat összeforrásában véli megtalálni a hatás titkát.
Idéznünk kellett ezt a részletet, mert a rövidke méltatás
Szirmai talán legjobb színvonalát példázza, de még inkább
azért, mert esztétikai szemléletének, mértékének alapját fedi
föl. Analógiája, a gyümölcs és mag viszonyát idéző, s ahogy
anyag és gondolat kapcsolatának szervességét hangsúlyozza,
ha a téma nem sugallná, akkor is Németh Lászlót juttatná
eszünkbe. Hogy nagy kortársának munkásságát figyelemmel
kísérte, azt máshonnan is tudjuk, de e kötet Kosztolányiról
szóló tanulmányában is ösztön és tudat egymásra utaltságá
ról szólva hivatkozik Németh Lászlóra. (486.) Mégsem hisszük,
hogy ez a rokonság egyszerű hatás eredménye volna, mind
össze azt, hogy Németh László a maga példájával megerősí
tette Szirmainak anyag és gondolat, ösztön és tudat, ihlet és
technika kölcsönviszonyáról, egymásra utaltságáról vallott
régi meggyőződését.
Hogy régi meggyőződésről van itt szó, nem az elsőbbség
vagy a szuverenitás szempontjából fontos (hiszen ennek az
igénynek az előzményei a görögökig kimutathatók), sokkal in
kább Szirmai gyakorlata szempontjából. Hogy kezdettől vé
gig ezzel az igénnyel nézte a műveket, s ez sok állásfoglalását,
ellen- és rokonszenvét megmagyarázza. A maga epikáját lírai
prózának vallotta, s nemcsak a magáét. Szenteleky Isola Bel
lájáról szólva írja le ezt az árulkodó mondatot: „Mi mindnyá
jan lírikusok vagyunk, még azok is, akik a líra talaj vesztése
folytán prózába kényszerültünk.” (331.) Azzal magyarázza ezt,
hogy sok mindent kell neki és társainak magába fojtania, s
ezért üt ki a prózán is a líra. Vannak aztán olyan bírálatai
is; amelyekben a látomásos megoldást, a transzcendens víziót
kéri számon, például Kuncz Aladár Fekete kolostorán. (319.)
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A szóban forgó gyűjteményben azonban elszigetelt megnyi
latkozások ezek, inkább a szubjektivitás torzuláslehetőségeit
jelzik, mint Szirmai valóságos gyakorlatát. A szerkesztő tit
kainak egyike éppen az, hogy a maga erőteljes művészi ka
rakterét nem avatta mintává. Mindig határozott és mindig
kategorikus, de nem a műtől idegen szempontok erőltetésé
ben, hanem a mű természete szerint való lehetőségek számon
kérésében.
S ez nem lehetett könnyű, mert az is meggyőződése volt,
hogy a vajdasági író felelős a maga nemzetiségével szemben
(54.), elvárta, hogy törődjön a közügyekkel, a nemzetiségi létet
őrző, ápoló intézményekkel, társadalmi megmozdulásokkal.
Nem érezte íróhoz méltatlannak saját közössége szolgálatát.
Az író legyen a kor lelkiismerete — vallotta összhangban a
kor más jelentős írástudóival. Érzékenyen figyelte, milyen idő
szerű gond jut szóhoz a műben, s a kortendenciákat nem stí
lusáramlatok, hanem a társadalom felől nézte. Büszke volt a
Kalangya kisebbségi szerepére. Mindez keresztezhette vagy
dezorientálhatta volna esztétikai tájékozódását és eltorzíthatta
volna ítéleteit is. Közelebbről és tüzetesebben kell áttekinte
nünk gyakorlatát, hogy a jó műről vallott meggyőződésének
érvényesítését tanulmányozhassuk.
A kötet rendjében, de Szirmai érésének folyamatában is
a Fekete Lajosról szóló esszét kell először szemügyre vennünk.
Az „érést” emlegetni vele kapcsolatban nagyon is indokolt,
mert mintapéldája annak a kissé nyers, előadásában még na
gyon is személyes, rapszodikus megnyilatkozásnak, amely azóta
teljesen kiveszett irodalmunk életéből. Kemény, sőt kegyetlen
operációk ma is adódnak, de a nyíltság és őszinteség ilyen
tágasságára és fesztelenségére ma már senki sem képes. Van
ebben a személyességben valami szorongásra késztető, sőt
viszolyogtató is, hiszen Szirmai nem módszeresen képzett esz
téta, ezt maga is jelzi e könyv más helyén, s aggálytalan
pátoszát egy iskolás gyakorlat felől könnyű volna nevetségessé
tenni. De akit a lényeg érdekel, s komolyan veszi a hagyo
mányt, melyre hivatkozni szokás, itt, ebben a Fekete-tanul
mányban igen érdekes megfigyeléseket tehet.
Az, hogy a Napló körüli aktivizmus „importlíra” volt,
s ebben a mivoltában csak elkésett utórezgés Kassák mozgal
mához képest, s a vajdasági lét átélésének hiányáról szóló
kategorikus kijelentések nem igazságtartalmuk miatt érdemel
nek figyelmet, hiszen az „im port” hasznát más összefüggések
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ben Szirmai is elismeri, hanem a határozottság, a maga vi
déke ügyében magát illetékesnek tudó szellem következetes
nyíltsága miatt. Később majd láthatjuk, milyen nemes és
emelkedett tud lenni ez a szellem, ha a származás szerinti
diszkriminációval kerül szembe, s ha a „jövevény” értékét,
értelmét bizonyosnak tudhatja.
Feketében is ezt becsüli. A tehetséget és az otthonra talá
lás természetes, hiteles hangjait. S ebben már szinte tetten ér
hető az alapigény, vagyis a szerves emberi hitelesség érvénye
sítésének folyamata. Mert amíg ide ér, a számára rokonszen
ves költőhöz, óhatatlanul szembe kell néznie az expresszionista
Feketével is. Bizonyos, hogy az avantgarde iránti ellenszenvé
nek elvi érvénye hézagos, de Fekete „küldetéses” , „szertelen” ,
„csapkodó” verseiben biztos érzékkel sejti meg a belső fede
zet, a hanggal való azonosulás hiányait. Egy mai esztéta
talán a letisztulás előtti termékeny nyugtalanság tüneteit
észlelné a Szent grimasz Szirmai által sommásan elmarasz
talt expresszivitásában, de a vonagló láz és a lihegés észlelé
sében Szirmai a megbízhatóbb. S az ő kategorikus ítéleteit
igazolják a későbbi fejlemények is. Az tudniillik, hogy Fe
kete nem érlelte be a maga avantgarde-ját, hanem majdnem
föladta, a „megszüntetve megőrizte” József Attila-i, illyési
példájával szemben elég sarkos fordulattal lett hagyomá
nyosan verselő, természetes és „harmonikus” költő. Igaz, ha
Szirmai a mai érzékenységgel olvasta volna Feketét, észreve
hette volna, hogy a „drága barna föld” , a „közeli dolgok és
egyszerű emberek örök poézise” s ennek helyi megfelelői, a
„magyar paraszt, a szántó, a kapások s az öreg bácskai nap,
melyet Isten annyi veszendőséggel görget fel minden nap az
égre” — bizony az expresszionizmus csitultabb, átszűrtebb
megnyilatkozása. De a tendencia észlelésében az ő ösztöne a
megbízhatóbb, s ahogy a fordulatot jellemzi, mai ízlésünktől
talán idegen, de virágosságában is igen sokat mond Fekete
„harmóniájának” természetéről: „Míg a Szent grimasz jó
közepéig zavaró diszharmónia, a Tengerzúgás nagyobbrészt
harmónia. A Szent grimasz hangja a flagellánsé: véres, vajúdásos, gyötrődéses, felkorbácsolt — a Tengerzúgásé: ter
mészetes, meleg áramlású, friss, egyszerű. Erdők és mezők
vadvirágillata érzik rajta, szellő sóhajt ki soraiból, szavai
keszkenőjét fuvallat lengeti, fodrozza vagy felkerekedő szél
vész tépi. Feketének a legnehezebb is könnyű, mert világos
képekben jelenik meg. Nincsenek kimesterkedett szólamai,
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képei fölé nem kell magyarázó táblácskákat felszegezni s egy
szerűsége mégsem emlékeztet a máséra: kitisztult, feketei.”
(76.)
Könnyű volna ezt a jellemzést avantgarde és realizmus
ütközőpontjává avatni. Vallásos hajlamú teoretikusoknak való
alkalom. Bennünket a szemlélet magvára és egyszersmind
legtermékenyebb igényeire vonatkozó jelzői érdekelnek: a
kimesterkedettséget alutasító természetesség, a letisztultság,
mely „feketei” , vagy az író legbensőbb lényegére utaló jel
zők.
Irodalmunk kölöntörténetének legizgalmasabb látványai
közé sorolható az a magatartás, melyet ilyen igények képvise
letében Szirmai egy Csuka Zoltán vagy Laták István korai
költészetével szemben tanúsít. Kivált ha tudjuk, hogy Csukát
a jugoszláviai magyar irodalom legszívósabb, leglelkesebb szer
vezőjének tekintette, s többször is megírta, hogy nélküle se
Szenteleky, se ő nem vihette volna véghez irodalomalapító
munkáját. Csukát tehát igen sokra becsülte, örökös ügykö
désére rá is volt utalva. Közben Csuka verseket is írt, nem is
mindig jókat, Szirmai tehát kényes helyzetben lehetett, ha
igényeihez tartani akarta magát — gondolhatná a mai olvasó.
Nos — talán hajmeresztő, talán megejtő — , Szirmai Csu
káról szóló írásaiban nyoma sincs se gátlásnak, se taktikázás
nak. Igaz, 1931-ből és 1933-ból valók ezek a bírálatok, amikor
még nem volt szerkesztő Szirmai, de Csuka már akkor is
kulcsember volt, s Szirmait ez bizony nem feszélyezte. Fi
gyelme megbecsülést éreztet, néhol határozottan dicséri is
Csuka némelyik versét, de vissza-visszatérő aggálya, hogy ér
zelmi erőben nem elég gazdag ez a költészet, életigenlése túl
látványos, programossága zavaró. (300— 301.) Nyakatekert
mondatokban írja ezt, láthatóan küzd a benyomásait kifejező
szavakért, de épp ez benne a megható, ez a hűség, az igaz
mondás belső kényszeréből eredő stilisztikai erőfeszítés. A
„megéltség” , a hangulati átitatottság ama jegyeit kéri számon,
amelyek Csukára vallanának, a „csukáit” , ahogy Feketéről
szólva a „feketeit” . Az egymástól távol eső dolgok társításá
ban az őket összefogó erőt érzi bizonytalannak, a közeget
ritkának, a magot lazának, a súlyt kevésnek. Ezért véli gyöngeségnek a dolgok „szétdobáltságát” . De őszinte ámulattal adó
zik, ahol „erőt” , „egyszerűséget” észlel. A szürkén ismétlődő
gondolatokkal, a „kópiák” -kal szemben az „érzelmi hevületet” ,
a lelket „felvérző” fájdalmat reklamálja. (307.) S bizony nem
kertel, ha nem találja, amit elvárna, megmondja kereken:
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„Csuka, midőn korának hibáit ostorozza, inkább szónok, mint
költő.” (314.) A mozgalmi hevületet ott tiszteli, ahol belső
szükségszerűség diktálja, fedezi, ahogy ezt Szemlér Ferencről
szólva is kifejti. (451.) Csukánál is, ahol „monumentális erő
lendíti” a kozmikus arányokat, ahol eredeti természetlátás
hitelesíti. (311.) Ezekre is talál példát, így lelkiismeretével bé
kében írhatja le: „Csuka a jugoszláviai magyar kisebbségi
irodalom egyik legnagyobb értéke.” (312.) Ne felejtsük el:
1931-ben írta!
De túl a minősítés pontosságán, a magatartás egyenessé
gén, észrevehettük, hogy az értekező prózával küszködő Szir
mait a mű természetének megközelítésében milyen kitűnő
ösztön vezeti, mennyire ráérez a lényegre, de nem redukálja
egyetlen színre vagy ügyre a mű problematikáját, hanem
ahány versnél időzik, annyi szempontra, annyi kérdésre buk
kan. Nagy kár, hogy nem lehetett bölcsész, nem lehetett je
len például a Négyesy-szemináriumokon. Érzékenysége, műér
ző kultúrája nagyszabású esszék írására tehette volna képes
sé.
A műérző ösztön igen gyakran részműveletekben is bi
zonyítani tudja a maga érzékenységét, néhol nagyon is skrupulózus, leltározó alapossággal halad műről műre, de a je
lenség egészét ilyenkor sem veszti szem elől. A jelenség belső
minőségét, emberi hitelét.
A Csukáról írt tanulmányok ismeretében szorongva kezd
tem a Laták verseiről szóló bírálat olvasásába, hiszen Laták is
hajlott a szólamosságra, és sokkal ügyetlenebb volt Csukánál.
Természetesen érzékelte, tudta ezt Szirmai is. Hogy kevés a
hibátlan vers, hogy Laták számára fontosabb a műgondnál
a mondanivaló. A korai próbálkozásokról, azok zűrzavaros
ságáról nagyon is keményen beszél, láthatóan a vajdasági aktivizmus másodlagosságát is meg akarja bélyegezni, de az éret
tebb Laták megítélésében sokkal megértőbb és megbecsülőbb, mint esztétaszigorának ismeretében hinni lehetne. Lát
hatóan a sors keménysége, sors és mű azonossága hódítja
meg, az a hitelesség, mely szemléletének és mértékének alap
jaival kerülhetett összhangba: „Fekete lehet jóval nagyobb
költő, Csuka megírhatott vagy tucatnál több kifogástalan
verset, de az erős, töretlen egyéniség, az emberi jellem egyik
nek költeményeiben sem jelentkezik oly tisztán, mint Latákéiban. Róla nem kell azt írnunk: ember és szándék — mily
messze távolodott a kettő egymástól.” (449.)
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Itt kell arra is rámutatnunk, hogy Latákot világnézete
is elválasztotta Szirmaitól, hiszen Szirmai nem volt marxista,
s titkot ebből nem csinált. Épp ennek a bírálatnak a befejező
passzusában fogalmazza meg azt a magatartástörvényt, mely
nek értéke, szépsége túlmutat Laták és Szirmai viszonyán:
„Laták világnézetével ma is szemben áll velünk, de már nem
annyira mereven, hogy ne látná be — a kisebbségi sorson be
lül — egy közös út keresésének szükségességét. Csak meg
becsüléssel tudunk rá gondolni, mert iránya egyenes, fegy
verei tiszták s végcélja igaz emberi.” (450.)
Másfelől a Cziráky Imréről írt bírálatok hitelesíthetik ezt
a mértéket, a komoly, súlyos és tiszta emberség követelmé
nyét. Kétszeresen is, mert Cziráky is a népről írt, s hozzá
sokkal színesebben, mint Laták. Otthonossága a tájban, a pa
rasztok világában Szirmait is megejtette, a naivabb alvasókat
pedig valósággal elbájolta. Népszerűségét Szirmai is elis
merte, de annál egyenesebb természet volt, hogy sem e kivé
teles népszerűség titkát meg ne nevezte volna. Eszerint Czi
ráky nemcsak vérbeli író, de remek fölolvasó is: „Valósággal
megjátssza elbeszéléseit. Egyenesen színésze írásainak. Nem
csak hangjával, hanglejtésével, hanem gazdag mimikájá
val is. (...) Van is felolvasói magatartásában valami cigányos. Még önfeledt magakelletésében is. De az összjáték ha
tása rögzítő. Érdekes, hogy írásainak java valósággal megjátszásra készül.” (393). S ezután a megjátszásra készülő mű
természetének olyan mesteri jellemzését adja Szirmai, hogy
vérbeli esszéíró is megirigyelhetné. Jelen összefüggésben azon
ban az emberi és írói lényeg együttlátására kívánjuk a fi
gyelmet fölhívni. Az olcsó komédiázásra, melyet bizonyára
Kristály István írói magatartására nézve is jellemzőnek vél.
(Ezt a sikeréhséget leplezi le Tamás Istvánról írt bírálatában,
s még Műnk Artúr híres regényét sem tudja őszintén becsülni
a szórakoztató jelleg gyanús tünetei miatt.) Bírálatainak rész
leteiből ez ki is derül, kivált ahol a kedvderítő anekdotázásról, a komikum penzumszerű alkalmazásáról beszél. (391.)
S hogy a képességek elismerése meg ne zavarja az olvasót,
Szirmai — híven önmagához — tételesen is megfogalmazza,
mit hiányol: „Cziráky penzumos novellái néhol problematikus
hangulatig emelkednek, bár igazi problémájuk nincs.” (392.)
Nemcsak a nagyon esedékes „feljajdulás” -t hiányolja Cziráky
zamatos paraszti világában, de — ismét csak rá jellemző
igénnyel — az ajtók mögötti élet, a belső események emberi
színjátékát is. (392.)
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„Csupa mozgás, csupa érzékeltető valóság. Semmi elvont
ság, semmi metafizika. Még a gondolat is bimbó-hüvelyben
alszik.” (393.) Ezt is Cziráky megjátszásra írt novelláit jelle
mezve mondja Szirmai, ami óhatatlanul az ő prózáját juttatja
eszünkbe. Bár jeleztük már, hogy a maga jellegzetességeit
nem avatja normává, a gondolat és valóság viszonyáról Né
meth László Gyászát méltatva példás dialektikával beszélt,
a vajdasági irodalom viszonyai között ez a kérdés óhatat
lanul és újra meg újra fölmerül. A földhözragadtság és a táv
latos, antropológiai érzékenység ellentétéről van szó. Szirmai
nem vívódott ezzel a kérdéssel, de csalhatatlan biztonsággal
tájékozódott a valóság műbeli szerepének változatai között.
A vajdasági művek között is. S ha Cziráky valóságát nem be
csülte sokra, annak okát nem a tájhoz kötődésben, hanem
Czirákyban kereste. Ugyanígy volt a zamattal, az ízes mesé
lőkedvvel is. Voltak írói, akikben a tájban való otthonosságot
és a mesélő tehetséget is igen tudta becsülni. Esztétikai vi
lágképében tehát a próza nagy hagyományának kontinuitása
is olyan határozott volt, mint a szép rendben megvalósuló
versbeszéd időszerűségének tudata.
Legtanulságosabban épp akkor nyilatkozik meg ez az
önmagán túllátó ízlés, amikor magával rokonnak érzett jelen
ségben észleli a valóság szülte újdonságot. Például a fiatal
Herceg János szimbolizmusában: „Herceget az teszi igazi mű
vésszé, hogy ezt a szimbolikusságot a valóság színeivel annyira
fel tudja erősíteni.” (355.) „A fű, a fa, a virágok, a nap, a hold,
a csillagok: mind édestestvérei. (...) Azért mágikusan kitüzesedő realizmus az ő szimbolizmusa.” (359.) Szempontunkból
talán még elvibb érvényű az a megnyilatkozása, melyben Her
ceg elbeszéléseinek indíttatásáról beszél. Arról, hogy ezek
nem egy gondolat köré húsosodva alakulnak, hanem egy
megfigyelésből fejlődnek. Nem kétséges, hogy a valóságból
szakítottság és ami ebből következik, érdemként esik itt latba:
„Az elvontságnak ez a kiküszöbölése s a legapróbb részleteket
is átszövő színes, eleven, nyüzsgő mozgalmasság Herceg elbe
széléseit élvezetes olvasmánnyá teszi.” (378.) Radó Imrének is
javára írja, hogy „igazi alakokat” ábrázol, s azt veti szemé
re, hogy „realizmusa mellett nem tud kitartani. Természetének
ellentétes végletébe szédül, s a romantika felberregő repülő
gépén beleszáguld a kalandosság szféráiba” . (401.)
Legtöbb örömet láthatóan Máj tény i derűt és epésséget, fáj
dalmat és játékot elegyítő és a részletekben elmélyülő epiká
jában lelt. Öt tartotta irodalmunk legnagyobb mesemondó
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jának. S devalváló él nélkül tartotta annak, hiszen tapasz
talta, hogy ez a mesélőkedv nem zárja ki a „szenvedélytől
hevített, erős” költőiséget. Tájunkra valló ízei Tamási Áron
Ábeljét juttatta eszébe. (470.)
Szirmai irodalmi világképét tehát nyitottnak, sokfajta
érték befogadására is alkalmasnak ismerjük meg ebből a
gyűjteményből. Érzékenységét műveltnek és olyannak, amely
egy-egy művön belül is sokféle jellegzetesség, probléma és
fokozat észlelésére képes.
A világkép arányait, Szirmai látóhatárát illetően nehe
zebb véleményt formálni. Amit a szerbek humoráról, Iván
Cankar regényéről, Babits Mihály novelláiról, a Jónás köny
véről, Travenről ír, kevés ahhoz, hogy világirodalmi kapcso
latairól, vonzalmairól képet alkothassunk. Leggyakrabban a
nagy orosz epikusokra, Dosztojevszkijre, Csehovra hivatkozik,
láthatóan életreszóló élményei voltak. Annak, hogy a kortárs
magyar irodalommal lépést tartott-e, kevés a jele. Bizonyos,
hogy Németh Lászlót, Babitsot, Kosztolányit jól ismerte, erről
tanulmányai tanúskodnak, de nagyon valószínű, hogy sokkal
többet olvasott, mint hivatkozásai mutatják. Az idézgetést, a
folytonos összehasonlítást nem kedvelhette, a műveltségével
való hivalkodás pedig nem fért össze puritán jellemével. Kul
túrájáról műértésének mélysége többet mond, mint a filológiai
adatok. Erőteljesnek és állandónak csak az erdélyi magyar
irodalom iránti figyelme látszik. Ami a Helikon körül és azon
túl ott történt, azt ösztönző példának tekintette. Ha áldozatkészségről, hűségről, felelős munkáról, a különlét lehetőségei
ről beszélt, mindig az erdélyiekre hivatkozott.
A másik bizonyosság negatív természetű. Nem látta az
avantgarde újabb hullámainak erejét. A magyarországi áram
latokét sem, így fölfogásában lényegében Kassákra és vaj
dasági utánzóira tagozódott az egész avantgarde. Oka lehet
ennek a magyar irodalom egészében fölerősödő realista ten
dencia, az „új klasszicizmus” térhódítása, szemléletére hat
hattak az aktivizmus Mikes Flóris-szerű vajdasági képviselői,
de a szürrealizmus termékenyítő szerepét József Attila, Illyés
Gyula, Tamási Áron művészetében talán az elmondottak el
lenére is látni lehetett volna.
Szirmai erejét azonban a Kalangya egy-egy számának
összehozása kötötte le, s túl ezen a nemzetiségi lét gondjai.
Aligha értette volna meg, ha a legfrissebb áramlatok tudato
sítását kérték volna rajta számon, mikor gyatra kéziratok
közlésképessé pofozásával kellett foglalkoznia, s hadakoznia
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dilettánsokkal, a maga hegemóniáját féltő Naplóval, régi vá
gású magyarokkal stb.
Voltaképpen kritikát sem írt rendszeresen, idők múltá
val egyre kevesebbet. Nagy mulasztás, hogy kortársairól való
emlékeinek megírásához sem tudtunk kedvet adni neki. Amit
a Hídban Radó Imréről, Műnk Artúrról és Havas Károlyról
megírt 1955-ben és 1956-ban, vádlóan mutatja, mi minden
telt volna tőle. Az volt a baj, hogy kérdezni sem tudtunk
találékonyan, termékenyítően, s ha emlékeznie kellett a Ka
langyára, amelyről annyit írt, sok újat nem mondhatott. Pe
dig történtek itt események, amelyekről érvényesen, a részt
vevő hitelességével rajta kívül más már aligha beszélhet.
Minthogy kritikát, tanulmányt nem írt rendszeresen, iro
dalompolitikai vitákban csak főszerkesztői kényszerei miatt
vett részt, módszerét vizsgálni talán nem is méltányos. De
hát a módszer nem föltétien eleve kidolgozott eljárásmód.
Módszere annak is van, aki úgy lenézi a tanáros disszertáció
kat, mint Szirmai. (379.) Csak nehezebb fölismerni a törvényszerűségeit, mert spontánul, mindig az adott föladat termé
szetéhez igazodik. Azt kell mondanunk, hogy Szirmai e kö
tetében épp azok az írások a jók, amelyek így születnek. S
ügyetlensége ott ütközik ki, amikor módszeres akar lenni, ami
kor gépiesen megy novelláról novellára, versről versre, vagy
amikor egy regény értékelését csak főalakjainak részletes
ismertetése és szerepének jellemzése révén véli megoldható
nak. (331.) Valószínű, hogy a gondosság, a lelkiismeretesség
miatt dolgozott így, de természetétől idegen módon — ez
bizonyos. Ha átadja magát az olvasás élményének, s a mű
világát egy tájként képzeli el, sűrítve újjáteremtve azt, amit
átélt, sokkal többet tud mondani. Czirákyról adott jellemzése
ezért is remeklés. (388.) S persze az emberi-művészi jellem ér
zékletes rajza folytán is. Ugyanez teszi emlékezetessé a Radóról, Havasról írt esszéit is.
Sajnos, a szakszerűségre való törekvés eltérítette szép
írói lehetőségeitől, s a művek részletező véleményezése, minő
sítése előadását is meg-megtörte. Okfejtésre, mely egy föl
ismerés lépcsőin haladva vinne el a célig, jóformán nincs is
példa ebben a kötetben. Amit maga is számon kér az értekező
prózán, hogy legyen arányosan tagolt, művészien kerek, mér
téktartó hangú, az bizony neki is csak érettebb éveiben si
került. Néha túl messziről fut neki a műnek, elmerül a rész
letekben, s arányérzéke a jelentős éreztetésében is ki-kihagy,
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mérlege kibillen. Ezeket a kibillenéseket szinte minden eset
ben megmagyarázza a bírált jelenség történeti szerepe. Csu
ka kivételes aktivitása, Fekete Lajos erősebb líraisága, a
Börcsök Erzsébetnek szánt terjedelmes tanulmány pedig a
jugoszláviai magyar irodalom helyzetképét is fölvázolja. Itt
esik szó a korai vajdasági kritika, vagyis Szenteleky háló
jának sűrűségéről is, de Börcsök regénye, A végtelen fal azért
is figyelmet érdemelt, mert először kísérelte meg ábrázolni az
új helyzetben magyarok és szerbek viszonyának ki nem kerül
hető kérdését. Hogy milyen súlyos és kényes kérdés volt ez
akkor, Szirmai tanulmánya is tükrözi.
Ám a regény történelmi funkciója által keltett izga
lom sem bénította meg Szirmai hitelességösztönét, azt az
igényt, mellyel ő minden műhöz közelített, vagyis az írói ter
mészet és vállalkozás összhangjának követelményét. A „nyo
masztó, pesszimista tónus idegen az ő lelki világától, mert
alaptermészete a kiegyenlítést kívánja” — írja Börcsökről.
(32.) S ha valaki azt hinné, a politikai megfontolás teszi Szir
mait ilyen kritikussá, a következő lapon megbizonyosodhat,
hogy erről szó sincs. A mérték itt is a hitelesség.
Az arány érzék tehát inkább a jelenségre fordított figye
lem, illetve terjedelem nagyságában mutatkozik hibásnak, ér
tőbb olvasó akár a mai ítéletnek megfelelő mozzanatokra is rá
talál ezekben az írásokban. Irritálóbb, kirívóbb elírások, bur
jánzások, „túlcsordulások” — ez is az ő szava! — (462.) in
kább stílusában adódnak. A lírikusi hajlam ugyanis folyton
metaforikus fogalmazásra sarkallja, s ezek a metaforák bi
zony elég sokszor dogályosak vagy keresettek. A méltó isko
lák, a rendszeres gyakorlat és a szaktudomány ellenőrzésének
hiánya legelszomorítóbban ezekben az „elcsúszásokéban ér
zékelhető. A Feketére meredő problémákat például így jele
níti meg: „A komor, kefete arcú problémák hajukat tépve,
bomlottan szaladgálnak az utcákon. . . Mesebeli szabónak kell
lennie annak, aki olyan ruhát tud varrni ezeknek a meg
kopott szavaknak, melyeknek mását hiába keressük az idők
házában. — Azután mégis nekifekszünk a verseknek.” (72.)
A névtelen problémák a másik mondatban már megkopott
szavak, amit ha nem vett észre a kortárs olvasó, a „nekifek
szünk” elszánásában, erőfeszítésében rejlő aránytévesztést
megérezhette. S a Napló berkeiben észre is vették. (190— 191.)
Amit azért mondtunk szomorúnak, mert ugyanebben az esszé
ben az idegen hatások „áthasonításának” , az egyéniség termé
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szete szerint való sűrűsödés óhajának olyan érveivel találko
zunk, amelyek elsőrendű esztétára vallanak.
De nézzük tovább az elcsúszásokat, hiszen genezisünkről,
önismeretünkről van szó!
Vitái során Szirmai gyakran kényszerül emlékezni a nagy
elődökre, Kosztolányira, Csáthra, akiket — kivált az előbbit —
a Napló hivalkodva tálalt föl közönségének a húszas és har
mincas években is. Szirmait ez a „szakácskultúra” ilyen lehan
goló képfejlesztésre ingerli: az ínyenc ételekhez szokott kö
zönség tehát pecsenyét vár, s „ez az, amit hivatott és hívatlan
íróink egy része sehogy nem akart megérteni és elfogadni,
odacsapott, ízetlen palántát tálalva fel azoknak, akik tőle
szemnek és szájnak kínálkozó pecsenyét várnak” . (205.) „En
gem esz a lúg, ha fejed mosom” — mondhatnók Arannyal,
de nem hallgathatjuk el, hogy hiába hibátlan a mondat, a
„palánta” meg a „pecsenye” nem lévén versenytársak, sőt
rokonfogalmak sem, óhatatlanul a zsenge toliforgatók föltálaltatására kell gondulnunk. Ugyanilyen szégyenkezést érzünk,
ha pozitív értelemben azt írja, hogy Csuka sorainak víziós
menetelése „rápókhálózódik” a lelkekre (299.), vagy ha ilyen
sosem volt magyarsággal küszködik a hiteles mondatért: „A
kölcsönvettség bizonytalan enyémje érzik az énvilág körülha
tárolásában . . . ” (302.) Ehhez képest már tisztulás, ha azt
írja: „Annak, aki igazságot akar tenni ebben a látszólagos téma-pozitívum-nélküliségben,. . . ” (304.)
S ahol nincs hiba a képben, a képburjánzás ott se mindig
a reveláció eszköze, sokszor csak erőlködés, mely egy több
évszázados irodalomban azonnal diszkvalifikálhatná a szerzőt.
Nekünk azonban közvetlen elődünk Szirmai, erőfeszítésében
látjuk a heroizmust. S tudjuk, hogy a heroizmus sohasem
tett jót az esszé stílusának. Ahhoz érett kultúra, bőség, erő
fölösleg, szellemesség, játékos kedv kell. (Talán épp ezért
— néhány kivételtől eltekintve — nem is elementáris közlés
forma.) De ki ne észlelné Szirmai hol megrendítő, hol kínos
komolyságában, elszántságában a tudománynak is megfelelni
akaró szándékot? A rutin, a dörzsöltség, a mellébeszélés szán
dékát megsegítő steril „módszeresség” , grafikonok és egyenle
tek híján ő a szóval, képekkel akarta kibeszélni, amit fontos
nak érzett. Ez nem sikerült hibátlanul, de az biztos, hogy min
dig arról beszélt, ami fontos. Ezek az írások abban is iroda
lomtörténeti jelentőségűek, hogy irodalmunk vajúdásának erő
feszítései tükröződnek bennük. Genezisünk görcsei, az első
lélegzetvételek mohó zihálása és a fénybe nézés hunyorgása,
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ámulata. Még a magabiztosság is gyermeki, a szakmai szoron
gás teljes hiánya. Herceg Jánostól tudjuk, hogy Kende Ferenc
„Monsieur Sans Géne” -nek titulálta Szirmait. (K ét világ. 230.)
Bizonyára azért, mert Szirmai mindig aggálytalanul meg
mondta a véleményét. Nem volt tekintettel más szempontokra,
csak az igazságra. Nos, a stílusa is ilyen sans géne-stílus, artisztikai gyöngéiben is rá valló, s akkori helyzetünkre. Biztos,
hogy Kende diplomáciai nagyvonalúsága, Csuka ügyessége, szí
vóssága nélkül e sans géne-magatartás körül hamar elfo
gyott volna a levegő, de az is, hogy Szenteleky után erre
volt szükség, így lehetett rangot adni az íróság gyakorlatának,
igazi intézménnyé avatni a Kalangyát.
*
A távlat, melyből mindez belátható, megkönnyíti a dol
gunk, de kötelez is, hogy azt, ami a kezdetekben történt, olyan
nak lássuk, amilyen volt. A Szavak estéje kiadója, Szirmai
Endre nem él eléggé a távlat adta lehetőségekkel. Ismerjük
a kérdőjeleket, melyek eljárásai nyomán fölmerültek, mégis
őszintén tiszteljük azt a hűséget és áldozatkészséget, melyet
apja hagyatékának publikálásában kifejt. Épp ezért nekünk
kell megmondanunk, hogy az aggálytalanság, mellyel művét
kezeli, ma már irritáló. Azért is irritáló, mert természete is
más, mint Szirmai sans géne-sége volt. Aránytévesztéseivel
nemcsak magát csapja be, de — akarva-akaratlanul — az ol
vasót is. A céhbelinek pedig alkalmat ad a gúnyolódásra, e
megható vállalkozás lejáratására. Ebben a kötetben is. Hogy
a kötet szerzőjét és témáját tudtul adó összegezést nyolc
nyelven közli, már maga is gyanút kelt, de ezt a gyanút még
elháríthatja a könyvtárosi szempont: világszerte könnyebb lesz
így „szakozni” . Nehezebben magyarázhatók az Előszó túlzásai.
Szirmai Endre itt azt mondja el, hogy kik biztatták őt e gyűj
temény kiadására. A névsor meghökkentő: Reményi József,
William Faulkner, Lukács György, Németh László, Szabó Lő
rinc, Thornton Wilder, Juhász Géza, Mario Vargas Llosa, a
PEN-klub elnöke és Szabolcsi Miklós, az MTA Nyelv- és Iro
dalomtudományi Osztályának elnöke.
Semmi jogunk kétségbe vonni e közlések tényét, de a jó 
hiszemű olvasó nem tudhatja, hogy például Faulkner bizta
tása a neves orvosbiológus, Szirmai Endre apja iránti kegye
letének szólt-e, vagy Szirmai Károly műveinek. S a többi biz
tatás motivációja sem olyan világos, hogy a kiadás értelmé
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nek hiteles érve lehetne. Szirmai Endrének igaza van abban,
hogy apja „másokért élt” , s ezek az „emlékművek” megilletik,
de erről a könyv írásai hitelesebben meggyőzhetik az olvasót,
mint a világtekintélyek, akik Sirmai Károlytól talán egy sort
sem olvastak. Mi aztán igazán jól ismerjük a határfeszegető
hírnév-szomj tüneteit, az öncsalás hol megható, hol ellenszen
ves nagyzásait, de gyermekbetegségként kezeljük, s erre Szir
mai Károly nevelt bennünket. Sajnáljuk, hogy most az ő
műveit kolportáló jó szándék elferdülése láttán kell ezt el
mondanunk.
1979
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SINKÖ ERVIN

KIHÍVÁS A SZEMBESÜLÉSRE
Sinkó Ervin tanulmányaiból és dokumentumértékű vallo
másaiból tett közzé egy évvel ezelőtt huszonöt ívnyi váloga
tást a budapesti Gondolat kiadó. Ideje volt — mondhatnók
enyhe keserűséggel az író születésének nyolcvanadik évfor
dulóján, de nincs értelme az eddigi mulasztásokon rágódni, hi
szen tudjuk, hogy Sinkó kötetek híján is, s határainkon túl
is hatott. Talán intenzívebben, mint most, mikor útja zavar
talan. Rekonstruálni és igazolni ma már aligha lehet, hogy a
Hídban és másutt megjelent művei, kivált esszéi és az Egy
regény regénye, milyen szerepet töltöttek be a magyarországi
kritikai gondolkodás alakulásában, de avatott pályatársak
állítják, hogy annak idején revelációszerűen hatottak.
Most, Szemben a bíróval című gyűjteményének visszhang
ját figyelve, nem észlelünk kölönösebb érdeklődést, meglepe
tést vagy élénkebb vitát pedig egyáltalán nem. Ennek ellené
re fontos fejleményként becsülhető ez a kiadás, s lehet, hogy
hosszabb távon hatása is jobban mérhető majd. De akármint
lesz is, ez a kötet önmagában, az eléje illesztett előszó révén
a Sinkó-mű utóéletének fontos állomása. „A Sinkó Ervinről
olvasható magyarországi irodalom igen szegényes — mondja
az Utószó — (...) alig több, mint néhány igényes könyvbí
rálat az Optimistákról és a Csokonai-monográfiáról, aztán a
szokásosan szép nekrológok.”
Sükösd Mihály írta a fontieket, ő végezte a válogatás
munkáját, s ő a szerzője a terjedelmes bevezető tanulmány
nak is. Hogy a Sinkó-mű utóéletének egy fontos fejleményét
intézi, ennek láthatóan tudatában van. Már a válogatást is az
zal a föltételezéssel végezte, hogy a műnek egy többé-kevésbé
ismeretlen közönséget kell meghódítania. Ezért — informatív
értékei és az embert reprezentáló tartalmai miatt — tette a
könyv elejére a Szembe a bíróval című vallomást, közölte
mindjárt ez után az 1963-ból való Budapesti mozaikot, hogy
e két írás rímként összecsengő eseményei és gondolatai Sinkó
életét mintegy átfogva mutassák föl ennek az életnek az ér
telmét s ennek az értelemnek szoros kötését az 1919-es ma
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gyár forradalommal. Ezután időrendben a Sinkó filozófiai és
esztétikai esszéit reprezentáló írások következnek, aztán a
szerző nagy témái: Ady, Krleža, Bábel, s végül az irodalomtörténészt képviselő Kazinczy-tanulmány jelentékeny részle
tei.
Vitánk nincs ezzel a válogatással. Nem azért, mert nem is
lehetne, hanem mert a zavarba ejtő bőségben olyan jó érzék
kel tájékozódott Sükösd, hogy választásában meg lehet nyu
godni. Különösen a korai írásoknak szentelt figyelmet tisztel
hetjük szuverén és hasznos gesztusként, hiszen ezek nélkül az
olvasó aligha érthetné, amit Sinkó útkereséséről, messianisztikus hajlamairól, etikai problémáiról Sükösd is megír.
A bevezető tanulmány sem föltételez alapos ismereteket,
láthatóan abban a tudatban íródott, hogy Sinkó kilétét, a pá
lya eseményeit, a szerep különösségét és a mű természetét,
értékét neki kell fölfedeznie. Félreértés ne essék: nincs ebben
az elölről kezdő szándékban semmi önteltség, az előzménye
ket nagyon is becsüli, de úgy ábrázolja, jellemzi Sinkót,
mintha mindaz, ami róla tudható, most rendeződne el, most
adná ki mélyebb értelmét. Egyszerűen szólva: talányossá
avatja a jelenséget, s azt minden ravaszság nélkül teheti, hi
szen az is volt, s aki a megismerés szűzi kíváncsiságával gon
dolkodik róla, annak ma is az. A paradoxonok embere, ahogy
Sükösd mondja. S ez azt is jelenti, hogy nemcsak szerepe, de
műveinek természete is a maga problematikus mivoltában tá
rul itt az olvasó elé. A magyarországi olvasót figyelemre ger
jeszti, minket pedig eddigi ismereteink átgondolására sarkall,
szembesülésre biztat ez a szuverén közelítés.
Okoz meglepetést bőven. A jellemzésben is, de kivált az
értékelésben.
Ami a jellemzést illeti, Sükösd interpretációjában Sinkó
messianizmusa jóval problematikusabb, mint a jugoszláviai
Sinkó-irodalomban. Túlhangsúlyozódik benne a transzcendencia, holott az etikai igény emberi, evilági jelleme még a leg
kritikusabb időszakban sem volt kétséges. Ennek köszönhető,
hogy ez a messianizmus és a marxi forradalmiság szervesen
társulhatott. Ismeretelméleti alapjaiban Sinkó szemlélete —
azt hiszem — sohasem helyezte hatályon kívül a marxi dialek
tikát. Sükösdöt őszinte megbecsülés fűzi írónkhoz, néha azon
ban — magával is ellentétbe kerülve — érdemeket tesz két
ségessé. A jugoszláv különutat védelmező Sinkó újságcikkeiről
például ezt írja: „Sematikus vádakra sematikus védelemmel
válaszol.” Nem valami épületes elintézése ez azoknak a rossz
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emlékű civódásoknak, a nivellálás túlságosan nagyvonalú és
nem is méltó ahhoz, aki Sinkót úgy érti, mint Sükösd, s aki
leírja, hogy „Mégis, a bizonyos tévedéseket és a lehetséges
ferdítéseket beszámítva sem mondható, hogy az Egy regény
regénye torztükör a történelemről” .
S problematikus Sükösd interpretációjában Sinkó írói lé
tének egésze is. Ezt azonban inkább elismerésként rögzítjük,
mert a problematikusság a véghezvitt munka föltételének ne
hézségeit, a pálya képtelenségeit jelenti elsősorban. Sükösdnek
nagyon igaza van, amikor Sinkó származását, kálváriáit, otthontalanságait egy magyar nyelvű opus megalkotásának aka
dályaiként és sarkalló tényezőiként mintegy dramatizálja. A
mű rendhagyó jellegét így tudja meggyőzően magyarázni. S
megrendítő teljesítményként magát az életet. Berzenkedve kö
vetjük, mikor végül mégis kijelenti: „minden életmű annyit ér,
amennyit puszta szövegszerűsége a mindenkori olvasónak köz
vetít.” Valóban így lenne? S ha igen, akkor melyik olvasóra
kell és lehet gondolnunk? Egy elvont olvasóra-e, a magyarországira-e vagy a vajdaságira? Nem szaporítom a szót, hiszen
nyilvánvaló, hogy Sükösd nem számolt itt azzal a sajátos tör
ténelmi funkcióval, melyet Sinkó műve a jugoszláviai magyar
kultúra fejlődésében betöltött és még betölthet. Ezen túl
azonban igaza van, s szorongva és izgatottan nézzük a mérle
gét.
Bizony elgondolkodtató, amit mutat. A regényíró és a
költő Sinkó teljesítményét igen részleges értékűnek véli, ere
je az esszében van, a „napló jegyzet ékből tárgyiasult tanul
m án yiban , illetve a „naplójegyzetté alanyiasult esszé” -ben.
Sinkó regényeiben a dokumentáris értéket fontosabbnak
tartja az esztétikai minőségnél. Az Optimisták páldául szinte
túlírt, több fejezetében fáradt és fárasztó olvasmány, kompozí
ciója nem elég ökonomikus. Intellektuális eszközei gazdagab
bak, mint epikusi képzelete, s ereje is ebben van: etikai és
filozófiai kérdéseinek bőségében, feszültségében, s az általa
közölt információk páratlan gazdagságában. Ezek avatják társtalan teljesítménnyé. Ami a legnagyobb értéket képviselő
esszéket illeti, Sükösd azok gyöngéit is fölsorolja: a stílus
nehézkességeit, a nyelv szürkeségét, a szerkesztés bizonytalan
ságait például, s ez után válaszol a kérdésre: „mitől nagy esszé
író mégis?”
Válasza — épp mert a magyar esszéirodalom egészének
ismeretében fogalmazza — igen fontos. Eszerint Sinkó témá
ban is sok újat hozott, Kierkegaard-ról, Dosztojevszkijről szólva
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például hézagokat töltött ki, de szemléletében is, mikor a
filozófusokat „nem a szakfilozófiatörténet nómenklatúráinak
szabályai szerint idézi fel, hanem az egyetemes emberi gon
dolkodás elmúlt, eleven alakjaiként. . Legfontosabbnak azon
ban a Sinkó által képviselt értelmiségi típus személyes jelenlé
tét véli Sükösd: a válságok, vereségek, a hontalanság élmé
nyeinek nehezékeivel végigküzdött, elkötelezett élet mű
alakító erejét.
Mikor külön-külön is jellemzi a kötetbe fölvett írásokat,
kitetszik, hogy ismeri és érti ezek gondolati becsét, épp ezért
véljük a legfontosabbnak mondott adottság magyarázatát vi
tathatónak. Az analógiát is, melyben Sinkót Németh Lászlóval
hasonlítja össze. Mert ha igaz is, hogy mindkettőjük művét
a világ jobbáformálásának hite éltette és tartotta folyton a
drámai küzdelmek szintjén, a személyes jelenlét ilyen szerepe
nem hagyhatja homályban az értelmi műveleteket. Azt pél
dául, ahogy Németh László egy-egy életművet leír, ahogy
természetüket megragadja gyökerükben, sokszor legbensőbb
lényegükben. És Sinkónál sem a gondolkodás mélységét. Sükösdöt aligha kell meggyőzni arról, hogy a szaktudományos
módszertan és előadás hiánya, mellőzése ellenére az írástudó
a megismerés mennyi szaktudományos készségét érvényesít
heti, s enélkül a „messianisztikus remény” milyen talmi evan
géliumokat teremhetne.
Azt hiszem, abban könnyen megegyezhetnénk Sükösddel,
hogy Sinkóban a gondolkodó a legfontosabb. Hogy miért nem
lett mégsem filozófussá? Sükösd szerint azért nem, mert eb
ben „líraisága gátolta” . Lírikussá pedig azért nem, mert eb
ben filozofikus közlendői gátolták. Nem hisszük, hogy így
lenne. Jelentős költővé inkább azért nem lett, mert tehetségé
nek természete — képzelete, nyelvfantáziája — nem volt köl
tői (írja ezt Sükösd is), a módszeres filozófiától pedig inkább
a „kinetikus” hajlam, tehát a cselekvő nyugtalanság tartotta
volna vissza, ha pályája időt engedett volna a módszeres
filozofálásra. Rövidebben szólva: a gondolkodásnak a filozo
fálás csak egyik lehetősége, és Sinkót szerepe és alkata is dina
mikusabb, gyakorlatibb, cselekvőbb diszciplínák felé vitte.
Lehetne még Sükösddel más pontokon is vitatkozni. Pél
dául esztétikum és etikum viszonyáról, mert ebben biztos,
hogy Sinkónak van igaza: a megvalósult szépség nem lehet
amorális, vétsen bár szerzője magánemberként bármennyit az
erkölcsi törvények ellen. S talán rokont is találhatnánk Sin
kónak, jóllehet műve valóban egyedülálló. Ám egy népes ro
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konság sem tehetné kétségessé a pálya rendhagyó jellegét, s
vonhatná kétségbe a kép hitelét, mely ennek jegyében alakult.
Tudjuk, hogy Sükösd nem képviseli a magyarországi kritika
egészét, ilyen ambíciónak jelét sem adja, de számunkra így
is egy másfajta közelítés, egy másfajta mérleg izgalmait adja.
Élő és talányos Sinkó-képe nemes kihívás a szembesülésre.
1978
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HERCEG JÁNOS

OKTÓBERI VIRÁGZÁS
Herceg János is vendége a lírának, akárcsak Szirmai
Károly. Debütálása ebben a műfajban igazi meglepetés. Igaz,
hogy novelláiban a lírai elemek szerepe eleinte olyan jelen
tős volt, hogy Szenteleky még nem merte biztosra venni: el
beszélő hajlama vagy poézise-e a fontosabb. Ereje — mint Bo
ri Imre írja — a költői hangulatok, az atmoszféra festésében
volt. Később megsúlyosodott, megsűrűsödött Herceg epikájá
nak tárgyi oldala, ahogy tárcaesszéiben, cikkeiben is mélyebb
re húzódik a személyesség, s a probléma kerül előtérbe.
S különös, hogy e folyamat végén, a próza s az értekező
próza mestere Kiáltás a ködből című kötetében most versek
kel áll elő. S hozzá nem is vendéghez illő röpke kísérletekkel,
két novella közötti űr kitöltéseként született intermezzókkal,
hanem erőteljes, érett művekkel. A vendég tehát egyszerre
a műfaj uraként lép elénk. „Szeleket kavartak már eleget
jugoszláviai magyar líránkban, s jóllehet sok lerakódott port
is elfúttak róla, de még sohasem vált ilyen hársfasuhogássá,
mint ez a megfontolt férfibeszéd, amely a hegyekben meghú
zódott idősebb társ, testvér kissé fátyolos hangján zeng fe
lénk — írja róla Fehér Ferenc. — Ember és táj, író és szerep,
egész életélményből fakadó hovatartozásérzet nem nyert még
ilyen tökéletes egységű megfogalmazást vajdasági magyar
verseskönyvben.” (Magyar Szó. 1970. július 25.)
E meggyőződéssel áthatott tisztelgés után a jelenség irán
ti kíváncsiságunk csak fokozódik: hogy történhetett, mi a
titka ennek az októberi virágzásnak?
Mindenekelőtt az, hogy nem imitálja a májusi vegetáció
pompáját. Színeiben is puritán: tájait köd üli, fűzfalombjai
halványan, ezüstösen fénylenek, az elárvuló tájra csak a je
genyék vigyáznak, éhes varjúcsapatok köröznek fölötte. Faku
ló emlékek, bujdosók lába nyoma, hajdani bölcsődal foszlánya
jelzi egy volt történelem, egy elmerülő világ igézetét. Kigyúlt erdők, menekülő szarvasok látványa a versek mögötti
létezésélmény drámaiságát: „egész csordák úsztak a sebes pa
tak vizében, füstölgő / aganccsal, felhasított szügyükből patak
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zott a vér, / s még az volt a jó, hogy odakinn vadászok vár
tak rájuk, / és leterítették őket, mert senki se bírta nézni
szenvedésüket.. . (Pusztító tűz után)
Nagyon igaz, amit Fehér Ferenc írt: férfias költészet ez.
Nemcsak a helyzettel való illúziótlan szembenézés bátorsága
miatt, de azért is, mert a nehéz sors viselésének virtusa is
formát ölt benne: „a hűség, a szívósság, mitől egybeáll egyegy ország, s nemzet is lesz a nemzedék” — mondhatnók
Illyés szavaival, de mondhatjuk Herceg szavaival is, aki az
önfeledt, önmagába merült cigány példája helyett a magve
tők s fényőrzők küldetését vállalta (Fegyverhordozó és ken
gyelfutó), aki mint a nyárfa őrködik a táj fölött, csak belül
kegyetlenebb reszketéssel, hiszen ő többet tud, többet lát,
mint a nyárfa. Tudja, milyen nehéz az egyenes beszéd, s hall
ja a muzsikálás közepette föl-föltörő sikolyokat is. (Könyörgés
a kimondhatatlanért; Csak a jegenyék őrködnek fölöttünk)
Hallja, de nem fokozza ezeket sem világot betöltő üvöltéssé,
ahogy az őrködés, a helytállás virtusát se stilizálja melldönge
tő profétálássá. Inkább rezignált, mint magabiztos, s hogy
nem tudott csak cigány lenni, aki másnak hegedülve is csak
magára gondol, azt sem dicsekedve mondja, s ha az utódok
hoz beszél, intelmében több a „talán” , a kétkedés, mint a
rendelkezés. Helyzettudatának józansága az őrködés pátoszá
ban is jelen van tehát. Ebben is férfias.
Hitelességének is ez a fő titka: helyzettudat és hang pon
tos megfelelése. Csak aki verset írt valaha, az tudja, milyen
ritkán valósul meg hibátlanul ez a megfelelés. Az, hogy az
örömben a rossz ismerete, a keserűségben a lebírására való
erő is érezhető legyen, de a vers érzelmi, hangulati egysége
azért meg ne törjön. Herceg lírájának októberi virágzása ab
ban is stílszerű, önmagához való hűsége abban is teljes, hogy
a lírában is epikusként viselkedik. Nem hajszolja magát lázas
indulatokba, nem színlel féktelenséget, lávaömlést; nem ostro
molja a lehetetlent és a végtelenséget; nem ittasul a kimond
hatatlan bensőség, a „tiszta líra” italától; nem mágikus és
nem mitologikus: tárgyias költő. Az ő versében, ha föl is me
rül a „kimondhatatlan” , a „leírhatatlan szó” problémája, hát
a bátorság—gyávaság, igazság— hazugság összefüggéseibe
szőtten, s nem a megnevezés nyelvi nehézségeinek ősi gondja
gyanánt. Erkölcsi gondként tehát. S ha jól megnézzük ezeket
a verseket, észrevesszük, hogy többségük nem is a költőről
szól, hanem a kinti világról. Egy alvó emberről — talán pász
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tor, talán szegénylegény? — , aki olyan mélyen alszik a táj
ban, hogy sem az élet jelei, sem a toborzók hangja nem képes
fölkelteni (Az alvó helyett); gitárt pengetve, rongyosan mene
telő fiatalokról — talán hippik? — , akik az elveszett ígéret
földje felé igyekeznek (Fiatalok vonulása); egy régi városról,
amely már nem olyan, mint egykoron, a Vaskapu átépítésé
nek eseményéről, egy mai lakodalomról, egy éppen megszün
tetett kisvasútról, a korán jött májusról, halászokról, egy
borfoltos öreg könyvről; tájakat idéz emberrel vagy anélkül,
vadakat vadászokkal.
És sorolhatnók, de semmi értelme ennek a sorolásnak,
mert ezek a versek, noha tárgyias versek, tehát ábrázoló, le
író mozzanatokkal fejezik ki a mondanivalót, nem ábrázoló
versek. A bennük megjelenő táj nem egy konkrét vidék képe,
nem a couleur locale jegyeivel kirajzolt táj, hanem sorsot pél
dázó képsor. S hogy ilyen lehessen, épp csak érintkezik vala
mely valóságos táj elemeivel, s ezek az elemek is feltöltődnek
a létezésélmény tartalmaival. A Kiskőszeg, nyár, virágos reg
gelek című versben például egyik-másik részlet a hétközna
pokból való életkép-mozaik, de ami a csönddel történik, s
ami a becsukott ablakok mögött rejlik, már nem egy kisvá
rosi este hungulata, nem egy völgyre boruló alkonyat, hanem
történelmet, sorsot példázó eseménysor, valami nagy emberi
csőd vagy csalás utáni döbbenet rajza:
Este itt kibontja kék ködét a csend,
és sötét kezével völgyünk m élyébe hajtja
a vad világnak néma átkait, hogy száműzött
királyok osztozzanak meg rajtuk hangosan
fogadkozva, a jelszavak meg eltűnnek mind
a házfalakról, és becsukják ablakaikat a kinézők,
mert nagy lett a lélek magánya, és az ég felhőit
gyűjtötte magába a diófa lombja, úgyhogy a
korhely kőműves se meri még kiengedni hangját
a kocsmából jövet, csak otthon veri majd le a lám pát. . .
Annyi ebből a részletből is jól kitetszik, hogy a köd, a
csönd és a diófa lombját sötétebbé, nedvesebbé súlyosbító
felhő az emberi csalódottság és a magány hátterévé áll össze.
Kozmikus arányú, világnyi háttérré, melynek minden mozza
nata a vers centrumát alkotó bajra utal, afelé mutat, amit
a vers közepe táján így nevez néven a költő:
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.. . így élünk bizony, elkopott igék
és réges-rég kicsúfolt idillek között kívánva
jó estét egymásnak, de azért csak ne sajnáljon sen k i. . .
Innen nézve már az is érthető, miért létesül okszerű kap
csolat a házra írt jelszavak eltűnése s a becsukott ablakok
között, s mi jogon kapcsolódik „úgyhogy” révén a korhely
kőművesről szóló tudósítás a diófa megsúlyosodott lombjá
nak látványához. Korántsem a köznapi logika, hanem a vers
logika merészségével, filmszerű vágással villantva föl egymás
tól messze eső, de mégis egymáshoz tartozó életmozzanatokat.
Ha tovább is idézhetnénk a verset, kitűnne, hogy az ötlet
szerűen beiktatott motívum — a részeg kőművesről szóló —
a túl tragikusra hangolt intonációt hivatott devalválni, a csa
lódottság és a méltó létezés hiányát egy kisszerű zűr esemé
nyével példázni, s a vers rezignált folytatásában ez a „józanító” elem az élet folytatásának érzékeltetésében, a hétköznapi
létezés rendjének tudomásultvételében is jól kezére dolgozik
a költőnek.
Vannak aztán olyan versek is ebben a gyűjteményben,
ahol a személyesség: az én jellege és szándéka kilép a tárgyias közegből s közvetlen módon, határozott gesztusokban
vall magáról. De ezekben sem csak önmagáról, mindig egy
rajta túlmutató eseményhez, dologhoz fűződve, egy mással
összekötő lírai viszony részeseként. Az új világnak hajnaláról
című versben például a paraszti életformával elmúló szép
rítusok miatti szomorúságát egy lakodalom rajzában, a résztvevőkhöz intézett buzdításban objektiválja; a fölszámolt kis
vasútról szólva a búcsú formájában fejezi ki, mit jelentett
neki. (Egy eltűnő világ) Több darabban a telten hangzó nosz
talgia melegíti át a tárgyias mozzanatokat, de a Madarak ürü
gyén a hazáról című versben a személyes vallomás, annak
érvei már önállóan beszélnek, s az Intelem az utánunk jövők
nek című ciklusban a személyesség közvetlen gesztusai ural
ják a verseket.
Mindezt nem a minősítés miatt, hanem azért kellett el
mondanunk, hogy kitűnjön: Herceg szemérme nem dogmati
kus, személyessége elég fesztelenül tud megnyilatkozni. De
ehhez nyomban hozzá kell tennünk, hogy a Herceg-versben
azért a fesztelenség is eléggé puritán, elég korlátozott. Monda
nivalója nemcsak közérdekű, de gyökerében, fogantatásában
is kollektív jellegű. Érthető ez, hiszen ügyeket képvisel, de
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személyes sorsa és egyéniségének jegyei csak alapszínként,
hangoltságként, sommás alakban jutnak szóhoz verseiben.
Képzelete rátalál a lényegre, de amire rátalál, annak körvona
la túl éles. Hercegtől idegen a sokat akaró és keveset markoló
blöffölés minden változata, de a „hazárdság” -nak az a varázs
latos változata is, amely világokat tud fölidézni egy asszociá
ció szikrázásában. Nála a legszebb képek is ilyen határozott
jelentésű, fogható metaforák:
. . . a világ a vályogfalú
házakon túl fénykoszorúkból fonja az ember köré
a magány sö v é n y é t. . .
(Csak a jegenyék őrködnek fölöttünk)
Legbátrabbnak ilyen megoldásaiban sejtjük:
. . . meghajlik az ostorfa a kövér hold súlya alatt,
ahogy a mélységes víz sötét tükréről kellett felhúzni,
s bágyadt furulyaszó csavarja majd körül a reszkető
lángok fanyar fü s tjé t. . .
(Intelem az utánunk jövőknek)
De igazán súlyosnak és monumentálisnak ilyenkor érez
zük:
most már csak a hó maradt s az egyre vadabb és egyre
éhesebb varjúcsapat, míg esténként, akár a gyilkos
kések, sárgán cikázó messzi fények vágnak
dermedt testébe az országúti fának, s mögöttünk
néma zuhanással csukódik be az elmerült világ.
(Tél)
A puszta télen Petőfije, a Magyar tél Juhász Gyulája jut
az ember eszébe, de nem valamilyen rájuk ütő reminiszcen
cia, hanem a létezés tragikusan komor és férfias szemléleté
nek rokonsága miatt.
Ez a legutolsó idézet tömörsége és zeneisége miatt is fi
gyelemre méltó. A mély és magas magánhangzók éles kont
rasztsora csak feszíti a benne foglalt jelentés erejét. Kár,
hogy a versek zeneileg nem mindig ilyen beszédesek. Ügy
lászik, a próza istenei csak nem vették jó néven, hogy embe
rük a lírában is az élvonalba tartozzon, s így vettek elégté
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telt. Az olvasó azonban így is gazdag marad, s kívánná, hogy
bárcsak a líra őslakói is ilyen tisztán beszélnék ezt az agyon
gyötört nyelvet.
1971
SZELLEMI NYITOTTSÁG
Négy évvel ezelőtt, mikor Herceg János emlékezéseinek
első kötete, a K ét világ megjelent, sajnos kihagytam az al
kalmat, hogy írjak róla. A hazai bírálatok hoztak zavarba.
Azt hittem ugyanis, hogy ez a kötet még azokat is zászlóhaj
tásra készteti, akik nem rokonszenveznek a szerzővel, s kri
tikák egész sora bogozza majd hatásának titkát és méltatja
értékeit. Hogy az általa megidézett emberek és események
ismerőit elfogja a hozzászólás kényszere. Azokat is, akik már
csak könyvekből, tanulmányokból és dokumentumokból is
merhetik a Herceg János által megrajzolt korszakot.
Csalódtam. Kritikus ugyan akadt, de a bírálatok egynémelyike a mű helyett a szerzőt káderezgette, a „kívülállót,,) a
„sehova nem tartozót” . Szegény Herceg — gondoltam akkori
ban — , hiába tette egész életét a közösség ügyeire — a végén
individuummá minősül. S furcsa módon azok mérlegén, akik
nek Füst Milánról vagy Weöres Sándorról szólva eszükbe sem
jut, hogy a költő kihez tartozik, a közösség dolgaiból mit vál
lalt és mit nem. Ezért nem foglalkoztam akkor az említett
emlékirattal, mert nem akartam vitát kezdeményezni.
Most, hogy a K ét világ folytatása, az Előjáték is megje
lent, föléleszthetném az el sem kezdett vitát, de egyes jelek
ből arra következtetek, hogy a megértő készség Herceg mun
kássága iránt erősödött. S ha így van, kár lenne provokálni
a szelídülő ingereket. Különben is az új könyv olyan gazdag
és érdekes, hogy elvonja figyelmünket az előzményektől, de
ugyanakkor megteremti a kötetek közötti egyensúlyt és ki
domborítja a belőlük kisugárzó szellem erejét. Természetes,
hogy ennek vizsgálata nagy érzékenységet, helyzet- és koris
meretet kíván s megköveteli, hogy mielőtt az Előjátékot mél
tatnánk, újból föllapozzuk a memoár első részét, amelynek
értéke, mint minden fontos műé, az idő múlásával nemhogy
csökenne, de egyre növekszik.
Herceg János — ma már kevesen vannak ilyenek —
irodalmunk fölserdülésének minden fontosabb szakaszát lát
ta, vezető egyéniségeit ismerte, a jelentősebbekhez szoros em-
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béri vagy munkatársi kapcsolat fűzte, s több eseménynek ma
ga is cselekvő részese volt. Ha a K ét világ nem adna mást,
csak emlékeinek szimpla regisztrációját, akkor is értékes do
kumentum lenne. Dokumentum, mely pályája és irodalmunk
története szempontjából egyaránt fontos.
Debütálása a Bácsmegyei Naplónál; találkozása Haraszti
Sándorral; kapcsolata a munkásmozgalommal; aztán a húszas
évek vége Budapesten; megismerkedése a baloldali értelmi
ség több képviselőjével; majd újra itthon immár Szenteleky
Kornél vonzásában; emlékei a vajdasági szabadkőművesekről;
a Kalangya és vele majdnem egyidejűleg a vajdasági iroda
lom bázisának megszületése, összeverődése; a couleur locale
programjának genezise, funkciója; később ismét Pesten Né
meth László, a népi mozgalom és a kisebbségi irodalmak kép
viselői között; végül a vajdasági írósors vállalásának elhatá
rozása, az elhatározás megérésének és tettre váltásának fo
lyamata.
Puszta címszavak ezek, de aki ismeri irodalmunk törté
netét, tudja, hogy milyen fontos fejezeteket jelölnek. Pedig
áttekintésük vázlatos, kimaradtak belőle fontos nevek és
olyan fontos események, mint az 1928-as Ady-ünnepségek Bu
dapesten, aztán itthon a Vajdasági írás, A Mi Irodalmunk,
az IKSZ.
Herceg Jánosnak mindehhez köze volt, s így a szemtanút
halljuk, mikor őt olvassuk. Szemtanú persze sokféle van, s
tanúskodásuk is sokféle lehet. Herceg könyvét kivételes adott
ságok emelik a szokványos memoárok fölé. Mindenekelőtt az,
hogy az érett szépíró és a fénytisztelő szemtanú egymást se
gítve kelti életre azt, ami immár irodalomtörténet. Az ilyen
munkáknak az a legveszedelmesebb buktatójuk, hogy lexiká
lis ismertetéssé válnak, vagy a költés önkényességeivel hami
sítják meg a tényeket. Herceg műve jellegzetesen szépírói
munka ugyan, a vallomás jelleg önmagában is szépíróra vall,
de a történések ezen csak nyernek, életszerűbben, emberi kap
csolatok szövevényében elevenedhetnek meg.
Az elöljáróban fölsorolt címszavak mögül tehát arcok,
sorsok, vállalkozások eleven élete tárul elénk, sokszor olyan
érzékletesen, hogy az ember azt hiszi: ez a tanú jegyzetfüzet
tel és ceruzával a kezében járt-kelt egész élete során. S ámu
latunk csak nő, ha ismerőseinket idézi, akikre még mi is jól
emlékszünk. Arcukat, alakjukat úgy örökíti az időbe, hogy
emberi és művészi jellemük esszenciáját is éreztetni tudja.
A jegyzetfüzet tehát a megidézett alakokról és események
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ről való teljes tudás intenciói szerint őrzi és kelti életre azt,
ami jellegzetes. Néhány mondatnyi vázlatban olykor egész
portrékat. S ez a szépírói és tanúskodó hitelesség ott is azo
nos erejű, ahol nincs módunk saját emlékeinkkel szembesíte
ni az általa fölidézettet. Amit például Szentelekyről és Szir
mairól ír, az a meglepetés és a ráismerés közös örömével, a
műélmény és a történetírás varázslatával hat. Az irodalom
történeti esemény is, egy-egy találkozás, elmélet vagy vál
lalkozás is úgy pereg itt korhangulattal, emberi klímával át
itatott képek során át, ahogy egy igazi regény eseményei.
Az ügyeket ez a testközelség, a pillanat jegyeit, az em
ber vonásait, a jellem lényegét kifejező realista érzékletesség
olyan közegbe ágyazza, amelyben maga a küldetés erkölcsi
gondja is olvasmánnyá, eseménnyé válik. S ez igen fontos sa
játosság. Herceg ugyanis látszatra lazán szerkeszt, kapcso
lásai merészek, nem szolgál tüzetes kronológiával, magyará
zatokkal arra nézve, hogy mi mikor történt. Olyankor még a
nevét sem írja le annak, akiről beszél, s csak az avatott tudja,
hogy Sinkáról vagy Püski Sándorról van szó.
Könyvének mégis erős a gerince, mert pályája és a vaj
dasági irodalom vállalásának ügye összefonódik, s ez az ügy
a maga érdekeit minden részletben megtalálja. Ám azáltal,
hogy az események menetében fölbukkanó arcok és jellemek
szinte önállóan is megállnak, élnek, az ügy érvényesülése
nem válik terhessé, ritmushoz jut a pályakép, a személyes je
lenlét szubjektív mozzanatai és a közeg egy érett író kitűnő
arányérzéke szerint szövődnek össze.
Az, hogy Hercegnek annyi mindenhez volt köze, mint em
lítettük, kompozíciós elvként működik tehát, akár a jó vers
ben a kreatív hajlam, a tárgyi anyagot emberi vonatkozás
rendszerré szőve teremti újjá. S mert itt a tárgyi anyag zöme
irodalomtörténeti adalék, a K ét világ ettől csak súlyosodik,
hiszen minden elemében valóságos történetünk egy-egy moz
zanata éled újjá.
Herceg János emlékezéseinek második kötete, az Előjá
ték is, akárcsak az első, kitűnő olvasmány. Hogy elfogulat
lan, sőt önkritikus, az is mint az ábrázolás szemléleti bázisa
érdemel itt figyelmet. S most már nyilvánvaló: nem a tár
caírás kötelmei miatt lett ilyen novellisztikus részletekből
épülő ez a mű. A két köteten át végig érvényesülő egyazon
rendszer csak kiforrt és mélyen rejlő okokból lehet olyan,
amilyen.
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A legfontosabb, hogy Herceg valóban novellisztikus előadásra törekedett. Törekedett — mondom — , mert különben
hogyan is emlékezhetne emberekre, helyzetekre, beszélgeté
sekre, mondatokra, gesztusokra ilyen pontosan? Emlékszik,
mit mondott egyik találkozásuk alkalmával Mayer Ottmár
vagy Margalits Ede. S nemcsak a beszélgetés lényegére, a sza
vaikra, viselkedésükre, emberi sajátosságaikra, természetük
konkrét és egyszeri megnyilatkozásaira. így emlékezni —
mint ahogyan azt már mondottuk — csak jegyzetek segítsé
gével lehet, s olyan jegyzetek révén, melyek már eleve az
epikus érzékenységével, a helyzet és az ember megörökítésé
nek szándékával készültek. Nem a tanúskodás, nem a szám
vetés, hanem a hiteles és életszerű ábrázolás igényének van
itt alárendelve az író mindenfajta tudása: a történelmi tudás,
a morális érzékenység és a közösség iránti felelősség is. Ezért
lehetséges, hogy aki akarja, az ítélkezés mozzanatait, az ön
kritikát is fölfedezheti ebben az emlékiratban, mások pedig
az esztétaszemlélődés fölényét érezhetik meghatározónak.
Mivel a számvetés aktusai, a „jól csináltuk-e?” kérdései
és a feleletek gyakran az epikai szövetből kiemelten öltenek
formát, nagyon is kézenfekvő az ítélkezés szempontjai felől
nézni a mű egészét. Kézenfekvő és jogos, de ennek a szem
pontnak a szögéből nem látható át minden érték, s az önkri
tikus, szkeptikus és túlengedékeny konzekvenciák félreérthetők. Lám, most már Herceg is látja, hogyan kellett volna, mi
ben tévedett! — csaphat rá, aki akar, pedig a sok belátásban
— „talán neki volt igaza” ; „nem voltunk hősök” ; „gyáva vol
tam” stb. — korántsem az önbírálat a leglényegesebb, hanem
az, amit nem lehet ítéletben rögzíteni: a bejárt út csapdáinak,
kényszereinek és lejtőinek átlátása, a vajdasági író, a jugoszlá
viai magyar irodalom sziszifuszi erőlködéseinek történelem
mé összeálló képe. Majdnem azt írtam: odisszeává összeálló
regénye, de a mű nem fedezne ilyen jellemzést: nincs benne
semmi az eposzok pátoszából, a nagy harcok heroizmusából,
s a győzelem tudata helyett a kudarcok és a kétségek jegyé
ben alakul a viszony író és emlékei között. Amit megidéz,
nem devalválódik, de magán viseli az esendőség lehangoló
vonásait, annak tudatát, hogy milyen vetélésre kárhoztató
föltételek között kellett ennek az irodalomnak megszületnie.
Aki irodalmunk mai szintje: önigazgatási rendszerünk le
hetőségei, a jól képzett tehetségek termékeny versengése fe
lől néz vissza az Előjátékban ábrázolt időszakra, túlságosan
is pátosztalannak érezheti a vajúdásról rajzolt képet, hiányol
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hatja a drámaiságot, hiszen akárhogyan is, de ez az iroda
lom mégiscsak megszületett és életrevalónak bizonyult. S
igaz, hogy Herceg sehol sem vesz nagy lélegzetet, nem úgy
indítja fejezeteit, mint aki történelmi jelentőségű esemény
ről tanúskodik. Ellenkezőleg: a köznapi, az esetleges mozzana
tok felől haladva szinte észrevétlenül jut el a jelentőshöz.
Gyakran csak egy-két lapnyi esemény után tudjuk meg, hogy
kiről is van szó.
Nem ötletszerűen említettem az előbb Margalits Ede és
Mayer Ottmár nevét: tudjuk, mindketten kiemelkedő alakjai
e vidék történelmének. Azt is, hogy egy világ választja el
őket egymástól: az egyik a múlt, a másik a jövő. Herceg
látszólag ugyanazzal a filmszerű objektivitással és szeszélylyel kezdi a róluk rajzolandó képet. A Margalitsot megidéző
fejezet (Aranyfüst) elején arról beszél, mennyi honoráriumot
fizetett a Kalangya, mennyit kapott a Margalitsról írt nekro
lógjáért, mit vett belőle. Aztán egy cikk kellemetlen vissz
hangjáról mesél, ennek során az álnéven való írás divatjáról,
közben Szirmai Károly szavait idézi, s aztán egy váratlan vá
gással Margalits Edére tér, a nála tett vizitre, s ennek részle
teit rendkívüli pontossággal eleveníti meg. Hozzátehető: az
anekdotázók kedélyével. Ez a kedélyesség azonban része a
légkörnek, a margalitsi világnak, s kifejeződik benne a távol
ság is, mely Herceget ettől a világtól elválasztja.
Hasonlóan kezdődik a Meyer Ottmárral való találkozás
leírása is. Itt ugyan már az első mondatban elárulja, hogy ki
ről lesz szó, de ezt is úgy teszi, mintha egy már pergő törté
net elől húzná el a függönyt. „Először nem értettem, miért
kellett Mayer Ottmárnak személyesen eljön n ie. . . ” Hogy ki
volt Mayer Ottmár, arról egy szót sem szól, ahogyan Marga
litsról sem közöl egy sornyi információt sem, amit más is
tudhat. A beszélgetésből azonban mindkét esetben ugyanaz a
lényeg bontakozik ki, mint történelmi ismereteinkből, de ér
zékletesebben, szorosabb közelségből. Margalits atyafiságos
kedélyességében a századforduló, a dualizmus akadémikusára
ismerhetünk, Mayer Ottmárban a céltudatos kommunista ve
zetőre. S mikor Herceg az utóbbitól való távolságát is bevall
ja, ott nyoma sincs a kedélyességnek. A meakulpázásnak sem,
de a tárgyilagos közlés szigorában, aki tudja, miről van szó,
a csontba vágó őszinteség drámáját érezheti.
Aki tudja, miről van szó. Igaz, Herceg később tételesen
is megfogalmazza, milyen jelentőséget tulajdonít például
Mayer Ottmár és Szirmai Károly találkozásának, de mikor
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ezeket a történelmi pillanatokat megidézi, láthatóan számít az
olvasó tájékozottságára. Az Előjátékban is, akárcsak a Két
világban, olykor csak a keresztnevén említi, akiről szó van,
máskor teljes név helyett csak monogramot közöl. Ilyenkor
bizony csak az avatottak tudják, hogy kiről is van szó. Az
események azonban mindig történelmi jelentőségűek.
„A költő csak verseket volt hajlandó írni, az elbeszélő
novellát vagy regényt, míg rajtam egész életre érvényes
átokként maradt a literáris mindenesség készsége, ahogy az
újságírás mesterségében megszoktam.” K ét világ című memo
árjában írja az előbbieket magáról Herceg János. S most,
hogy ennek folytatását, az Előjátékot elolvastam, első gondo
latom az volt, hogy rosszabb „átok” sohase sújtson bennünket.
Mert lehet, hogy Herceg János idejét és erejét értékes szépírói
alkotásoktól vonta el a közírói munka, de amit nyert vele, s
amit mi nyertünk ezzel, az feledteti a föltételezhető veszteséget.
Hadd mondjuk meg egyenesen: a „mindenesség” szerepe nem
csupán szándék dolga, hanem tehetség, készültség és sors
olyan adottságaiból ered, amelyek elég ritkán találkoznak
össze egy-egy írástudóban. Szaktudós, recenzens, gazdasági
szakértő egész biztosan jobb is akad Herceg Jánosnál, de olyan,
aki irodalomról, kultúráról, hagyományról egyaránt fontosat
tud mondani, s méghozzá úgy, hogy a szakmabeli és az egy
szerű olvasó számára is érdekes, rajta kívül alig-alig akad
irodalmunkban.
Emlékiratainak második kötete is ezt bizonyítja. Akárme
lyik fejezetét olvassuk végig, valamennyiben egy-egy fontos
politikai fordulat vagy irodalmunk történetének valamely
fontos mozzanata bontakozik ki: például az őstehetség itteni
megjelenése, helyzete (Kisbéry Jánosról szólva), a szociográfia
ügye, a népdalgyűjtés, a zsidóság diszkriminálásának folya
mata, a Kalangya vitái, konfrontációi a tőle jobbra és balra
eső irányzatokkal. S mindezekben a háború felé sodródó törté
nelem súlyos lépései és a vajdasági lét sajátosságai.
Űgyannyira, hogy Herceg tematikája nagyon is kiválasz
tottnak bizonyulna (tanár ismerősének például Szenteleky
Kornél és Bárczi Géza volt a tanítványa, s máshol is mindig
történelmi arányú alakokra vagy ügyre nyílik kilátás), ha nem
tudná ezt a sok történelmi jelentőségű eseményt és alakot a
spontánul rögzített élethelyzetek természetes közegében megje
leníteni. Az esetleges és szeszélyes mozzanatok értelme itt
tetszik ki: nem az anekdotázó kedv, hanem a lényegest az
egyszeri, az esetleges közegében láttatni óhajtó szépírói ösztön
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működik itt. Ravasz és rendkívül finom érzékenység ez: mint
ha valaki csak magában dúdolna akkor is, mikor a finálé eget
verő taktusaira kerül sor: tűnődik, emlékezik, rajzol és rög
zít, de akinek füle van, érzi a történelem szárnycsapásait.
Különösen a zsidó származású írók fölidézésében erős a
könnyed dallam mögött megszólaló sorsmotívum. A „kívül
álló” szerep itt valóban írói szerep, s arra jó, hogy viszonyla
tokat nagyítson ki, író és figurája távolságában sorsok távol
ságát, ami azt jelenti, hogy az emlékező maga is esztétikai
fix pont, s helyzetének rajza nem csupán önéletrajzi adalék,
nem káderlapadat, hanem az itteni erők, sorsok, áramlatok
érintkezésének kereszteződési pontja, s mint ilyen érzékeny
kilátópont, az egész szellemi életnek idegdúca. A frontok kö
zötti pozíció nem a senki földje, nem „kötetlenség” , inkább
olyan író elkötelezettsége, aki minden igazi érték szövetségére
vágyván, ha a harc kiéleződik, óhatatlanul magára marad,
hogy aztán a közös ügy jóvoltából ismét visszataláljon azok
hoz, akik más úton, de vele azonos irányba törekedtek. Her
ceg számára a vajdasági együttélés eszménye bizonyult ilyen
összekötő erőnek. Ezért érezteti könyve — lezserségei ellenére
is — egy határozott mérték érvényesülését. Ha egyszer ezt az
emlékiratot a Kalangyával párhuzamosan végigolvassuk, ki
fog derülni, hogy a mai író bölcsessége milyen érzékenyen ma
gyarázza és minősíti azt, ami történt. S hogy éppen ő bizo
nyult erre képesnek, abban a szellemi nyitottság és a több
irányú affinitás bizonyára részes.
A könyv címe, Előjáték, igen kifejező, hiszen valahol ott
fejeződik be, ahol a hazánk elleni agresszió elkezdődik, tehát
egy drámai fordulat előjátéka, amit ábrázol. De nem véletlen,
hogy ez a történet is a nagy belgrádi tüntetéssel fejeződik be.
„Bolje rat, nego pakt!” — tiltakozott a tömeg a fasiszta pak
tum ellen. „Nem volt ez diadalmámor. Csupán a dac és az el
lenszegülés végtelen nyugalma, az »ilyenek vagyunk, mit
csináljunk« beletörődése” — írja Herceg. Szemtanúként ezt
is, mert itt is jelen volt, mint minden fontos eseménynél. Igaz,
csak együttérző szemlélőként, de művének értelme épp az,
hogy a szemlélődő kudarcait és tudását napjaink cselekvő em
berének már tanulságként adja át.
Kár, hogy csak az avatottak érthetik hiánytalanul, s kár
a sok sajtóhibáért is.
1976
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HERCEG JÁNOS KEREKASZTALA
„Mert tulajdonképpen most sem tettem mást, mint ides
tova harminc éve, amikor először próbáltam jelentést írni a
változó világról.” Embersfor című könyvének írásairól mond
ta ezt Herceg János. Hivalkodás nélkül emlékeztetve az írói
következetességnek arra az általa képviselt változatára, mely
hez hűnek lenni az említett harminc év során nem volt könynyű. Az okok ismeretesek. Nálunk, Vajdaságban az írók nem
szívesen vállalnak közírói föladatot. Ahol az immaginárius tar
talmak kívánalma, a létfilozófiai érvényesség napi követel
ményként mered az íróra szinte minden kritikából, ott óhatat
lanul rossz hírbe keveredik az a szerző, aki napi ügyekbe avat
kozik, aki csak tudósít, leír, bemutat, megrajzol, megjelenít,
támogat vagy bírál valamit vagy valakit. Ady, Móricz vagy
Kosztolányi példája néha föl-fölötlik: lám, őket nem sekélyesítette el a publicisztika, inkább táplálta művészetüket, de ke
vés a jele, hogy ezek a példák és a többiek közírói vállalkozá
sokra serkentenék szépíróinkat egy néhány uk — Németh Ist
ván, Domonkos István stb. — kivételével.
Olcsó dolog lenne e hiányt a kívülálló ártatlanságával
hangsúlyozni. Mindnyájan felelősek vagyunk, s ha e fele
lősség szövevényét bogozzuk, kiderül, hogy nemcsak az írók.
Elég, ha a Hatvan magyartanár (Gerold László: Rólunk is val
lanak. Fórum, Újvidék, 1970) címen ismeretes fölmérés vissz
hangjára utalok, hogy emlékezzünk, milyen nehezen bírja ér
zékenységünk a rólunk szóló látleleteket. Aztán a létfilozófiai
igényt is meg lehet érteni. Természetes követelmény ez min
den nagy irodalomban, a szellemi élet differenciáltságának
törvényszerű velejárója, hogy az író a lét alapgondjaira kér
dez. S egy irodalom, melynek a maga nagykorúsága a gond
ja, annál sóvárabban igyekszik a nagy irodalmakra hasonlí
tani, minél nehezebb, minél jobban lefoglalják erejét a köz
napi teendők: a tudományos és kulturális élet adminisztratív
jellegű ügyei. Eközben aki az autonóm szellemi élet alapjaira
is gondol, félszemmel mindig a nemzetiség egészére is fi
gyel: gyarapodik-e számban, műveltségben; erkölcsi-szellemi
erőnlététől milyen jövő remélhető? Aligha kétséges, hogy az
irodalom jövője is ettől függ. A jugoszláviai magyar iroda
lomban ezt Szenteleky Kornél óta Herceg János tudja a leg
jobban, s ehhez a fölismeréshez ő tartja magát a legkövetkeze
tesebben. Számára a helyi kultúra, a saját hagyomány őrzése
nem alkalmi föladat, publikálási lehetőség, hanem az észjárás
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törvénye, a nép gazdasági és kulturális állapotát pedig a lét
ügyeknek kijáró felelősséggel figyeli. Annak tudatában, hogy
e figyelmének írói dokumentumai talán csak melléktermék
ként értékesíthetők. Nyilatkozataiból kiérződik, meglepetés
ként érte, hogy éppen publicisztikai írásaiért kapta meg a
Híd-díjat. Bizonyos, hogy például a K ét világ jelentősebb
munka. Némelyik fejezete önmagában is remekmű, a könyv
egésze pedig irodalmunk különéletének páratlan hitelű kró
nikája, történelmi tudatunk elsőrendű forrása. Mégis jó, hogy
az Embersort koszorúzza a Híd-díj. Ez az elismerés bizonyára
annak a szellemnek is szól, mely az emlékiratokat és a pub
licisztikát egyaránt áthatja. Közösséginek lehet nevezni ezt a
szellemet, s ebben a múltat számon tartó emlékezet és a jelen
változásaiban a maradandót kutató értéktudat is benne fog
laltatik. S természetesen a népközelség, mely Herceg szépírói
magatartásának ma is archimedesi pontja. Jó tudni, hogy a
Híd-díj ehhez a magatartáshoz ment közelebb az Ember sor
megbecsülésével.
Ha közelebbről nézzük a könyv jellegét és értékeit, az
előbb kissé hangzatosra sikerült általánosságokat kell föl
bontanunk. Mindenekelőtt a történeti érzékenységet. S e
tulajdonságában azonnal meg is jelölhető azoknak a képessé
geknek egyike, melyek Herceg publicisztikáját szépíróivá avat
ják. Az újságíró gyakorlatában a múlt jobb esetben is csak a
téma megértése szempontjából kötelező stúdiumként kerül
az írásba. Jól, rosszul, de jobbára egyfajta szakmai, műfaji ala
pozás szándékából: tudni kell, miből lett az, ami ma van.
Herceg emlékezetében azonban úgy él a múlt, ahogy a szülő
nek gyermeke mai tetteit nézve eszébe jut sok minden, ami a je
lent magyarázza vagy talányosabbá teszi. Váltásai — a múltból
a jelenbe — ezért olyan könnyedek, természetesek. Ha arról
tudósít, hogy Doroszlón ma a jószágtartás a legjövedelmezőbb
foglalkozás, szinte észrevétlenül billen át a múltba, amikor
még gulya sem volt, csak csorda, s a nagybirtok kiszorította
azt az állattenyésztést, melynek emlékét a nóta őrzi. „Csak a
legenda maradt meg Kéri nyájáról, akinek kisasszony lánya
sétált a gulya, illetve Bandi gulyás után Kerénytől lefelé,
nyugatra a Mosztongáig, s az erdőig, ahol enyhelyet keresett
magának.” Ezután közli a mai idők egyik jellemző adatát:
egy doroszlói gazda évente száz bikát hizlal, a szövetkezet a
Bulgáriából kapott borjakat fölhizlalva Olaszországban adja
el.
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Aki odafigyel, azonnal észreveheti, hogy a történelmi
visszapillantás ezúttal sem csupán érzelemindukáló reflex,
mélyebbre utal: a tájban rejlő régi lehetőségek mai kibonta
kozásához ad igazolást a legenda. A szépíró tehát nem szépelgéssel avatja líraivá a szociográfikus munkát, hanem a tények
körül létesít természetükhöz illő nagyobb horizontot.
A múlt iránti fogékonyságnak más oldala, lehetősége tá
rul elénk a Batina, 1974 című írásból. Alkalmi munka ez
is, közírói föladat: arról kellett beszámolni, hogy végre föl
épült a batinai híd. Írni bizonyára az új építményről is lehet
ne: kik csinálták, milyenre sikerült stb.? Herceg azonban a
kompra emlékszik, mely a hidat helyettesítette, s a kompról
szólva az átkelések emberi eseményeire. Valamire, ami emlék
ké távolodva formát kap, históriává mélyül annak tudatában,
aki a jellegzetes emberi jegyek megőrzésére született: „Olya
nok voltak ezek az összecsapások emberek és emberek, uta
sok és révészek vagy józanok és részegek között, főként szü
ret táján, amikor már hatni kezdett a rámpás, olyanok voltak
az indulatkitörések, mintha az elemeknek is része lett volna
bennük. Esőnek, szélnek, hónak, az éjszaka vagy a hajnal sö
tétségének. És az időnek, amely megállíthatatlanul és kö
nyörtelenül száll el mindezek fölött!”
Az olvasó, akit televízió, film és sok más kommunikációs
fórum arról akar meggyőzni, hogy a manipulált és gépies élet
formával szemben a nyers, az egyszerű, az ősi életformákban
még gazdagabb volt az ember, aligha veszi észre, hogy Herceg
nosztalgiájában is modern hiányérzet sajog. Azért nem veszi
észre, mert ez a hiányérzet nem importizgalmakkal vigasztal
ja magát, továbbá idegen tőle az a totális csömör is, mely a
törvényszerűségek megértése helyett dacos emigrációjához ke
res terepet és igazolást.
Herceg tudja, hogy az adott viszonyok között kell tartalmasan élni, s hiszi is, hogy a jelenben ez inkább lehetséges,
mint a múltban. Hite nem rózsaszín: a pénzhajsza, a vándormunkási életforma, az új gazdagság kórtüneteit nagyon is tisz
tán látja, éber figyelemmel jelzi is ezeket, de a munkakedv,
a vállalkozásra ösztönző erő, a szívósság és szorgalom, egyszó
val a termelési színvonal, a produkció az ő szemében is alap
vető érték. Meggyőződése, hogy a gazdasági föllendülésből va
lamiként kulturális igény, emberi érték is terem. S ennek té
nyeit olyan figyelmesen kutatja, hogy adottságok és mulasztá
sok, az adott és a lehetséges ellentmondásait akkor is sejtetni
tudja, ha a leghiggadtabban tudósít arról, ami van.
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Más szóval ezt így is fogalmazhatnók: Herceg tudósítá
saiban az adott és a szükséges távolsága akkor is fájdalmasan
érezhető, ha a jelenség, melyről tudósít, önmagában pozi
tív. Ennek pedig az az oka, hogy őt a termelési grafikonok
önmagukban nem elégítik ki, az érdekli, miként élnek az em
berek, s milyen emberi minőséget, szintet, jellemet érlel az idő.
Könnyű annak a szociológusnak, szociográfusnak vagy ripor
ternek, aki elszigetelten tudja nézni a gazdálkodás vagy a
közélet éppen témául kiszemelt jelenségét, szektorát. Aki csak
adatokat közöl és tendenciákat jelez. De aki ifjúkorától azért
küzdött, aminek megvalósulása ma volna esedékes, tehát
egész életével érdekelt a dolgok kimenetelében; akiben erősen
él egy értékes közösségi kultúra eszménye, s a holnap emberét
a vonzó és szép emberi, nemzeti tulajdonságok történelmi öszszegeződéseként képeli el, olyan új minőségként, mely éppen
eredetisége révén töltheti be szerepét az internacionális folya
matokban, annak folyton szembesítenie kell az emlékezetében
és képzeletében létező népet azzal, amelyik kialakulóban
van.
Herceg nagyon tudatában van e folytonos szembesülés
buktatóinak, s láthatóan az új megértésére, a biztató jelek föl
ismerésére törekszik. De hogy ezekből az új fejleményekből
új közösség, szíve szerint való új kultúra érlelődne, abban
nem mindig biztos. A szórványos jelek nem állnak össze ten
denciává azokon a területeken, amelyeken tájékozódik. Ezt
ilyen tételesen sehol sem írja le, de a könyvét átszövő rezignáció ebből ered. Ha azt látja, hogy egy gyár nem tud folya
matosan munkát biztosítani; ha a fiatalok elvándorolnak, a
falu pedig elöregszik; a föld, a bőtermő nem kell senkinek; ha
az építkezés, a lakberendezés parvenü és stílustalan — akkor
a riporterben fölsajog a csonkaság. Tiszteletre indít az a böl
csesség, amellyel az eszményeitől elütő jelenségeket nézni tud
ja, de az olvasónak folyton az az érzése: a tolerancia kudar
cokon nevelődött, az elhallgatások („Vele se vitatkoztam.
— Vannak dolgok, helyzetek és álláspontok, amelyek nem tű
rik a vitát.” ) a tanúskodás értelmetlenségétől súlyosak. Egy
szóval a rezignáció a szerep és a lehetőségek józan belátásának
következménye, a jelenlét hiteles stílusa.
Riporterhez nemigen illő stílus. A riporter, ha vérbeli,
éberen figyel, élesen rögzít, hatásosan konfrontál és tömören
minősít. Herceg is szeretne igazságot tenni, sérelmeket or
vosolni, jó törekvéseket bátorítani, de nemjei csöndesek, igen
jei bizonytalanok, jellemzéseiben csupa tapintat, s inkább tű
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nődik, kérdez, mint ítél. A riportalanyok érzékenyek, a ripor
ter hatalma törékeny, olykor el is fogja „a megírhatatlanság
gyötrelme” . (191.) Mint a népszerű orvos esetében is, aki mel
lesleg fest és nótákat is szerez. Ingerlő jelenség. Herceget
sem hagyja nyugton a minősítő szenvedély. De nemcsak az
igazmondás ösztöne sarkallja, a falusi értelmiség hivatásá
ra gondol, egy másik vidéki orvosra, aki szintén zenélt,
Szenteleky Kornélra, s nem tudja lezárni a képet, amíg vala
miként tudtul nem adja véleményét.
Ilyenkor a szépíró segíti ki a túl finom riportert, mikor
a minősítést a jellemzés tárgyszerű mozzanataiban már elő
készíti, s a tények beszéltetésével jellemez. Például idéz az
orvos nótáinak szövegéből. Természetesen nemcsak ilyenkor;
a kötet minden írása szépíróra vall. Akárkiről szóljon is, az
illető sohasem a pillanat dimenziótlan síkján jelenik meg, ha
nem múltjával, jelleme alapvonásaival. A hajdani cseléd em
lékeit rögzítve olyan varázslatos képet rajzol a körmenet áhí
tatára az istállóban is ügyelő cselédről, hogy az emlék
Krúdy jelenéses pillanatainak poézisére emlékeztet: „Józsi
ilyenkor odaállt egy percre a lovak mellé az istállóban, a
csukott ajtó mögött, úgyhogy csak a piros keretes rácsos
ablakon jött be egy kis világosság a szénaillatú csöndbe,
s a lovakat csitította, ha felnyerítettek volna a szokatlan
zajra és énekszóra. Aztán ő is elballagott levett kalappal
a körmenet után.”
Ez a Józsi azért köti le huzamosan Herceg figyelmét,
mert a jó cseléd prototípusaként még évtizedek távolából
is hűséggel, sőt szeretettel gondol hajdani uraira. S ahogy
Herceg e hűség teljes anakronizmusát, együgyűségét az egzo
tikum árnyalataival összeszövi, az csak elsőrendű szépíró
nak sikerülhet ilyen finoman: sértés nélkül, objektív köz
lésekbe, a beszéltetés műveleteibe oltva ámulatot (még ilyen
is létezik) és ítéletet. S ettől mindkét szólam átalakul, az
ámulatba szomorúság vegyül: az az egzotikus figura abból a
népből való, amelyért annyi pör és küzdelem zajlott, hűsége
ugyan cselédi, tehát méltatlan szerepben bontakozott ki, de
alkalmas lett volna másra is. Mert nem szimpla együgyűség
éltette egy életen át, hanem ősibb hajlam: valami gyermeki
vagy krisztusi ártatlanság. Olyan érzelmi kötőanyag, mely
nek fogyatékossága miatt mai kopcsolataink teherbírása úgy
meggyöngült. Amit tehát egzotikusnak mondtunk, értőbb olva
sás után fölfedi mélyebb jelentését: az emberi értéket, mely
abban a régi világban ebek harmincadj ára jutott, s amely
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fölött úgy járt el az idő, hogy belőle semmit nem tudott át
menteni a jövőnek. S ha fölbontanók Herceg rezignációját,
mindenütt ilyen összetett jelenségre lelhetnénk.
A folklór mai létformájáról rögtönzött töprengései, lejegy
zett vitái szinte dramatizált formában mutatják ezt az össze
tettséget. Doroszlón, melyről a leghosszabb írás szól, még
érinthető közelségben létezik a folklór: öltözködésben, szo
kásokban, énekben, táncban. Bomlása és eltűnésének tenden
ciája azonban nyilvánvaló, s konzerválni Herceg sem akarja.
A vita, amelyet lejegyez, akörül forog, hogy a régi belter
jes mivoltában, eredetiségében és zártságában kell-e őriz
ni a néptáncot, vagy olyan „színpadképes” mivoltában, mely
az idegent is meghódítja. Herceg nem szól bele a vitába, de
közvetítéséből nyilvánvaló, hogy ő az artisztikus, nyitott és
széles körben is hódítani képes létezésmód híve. Eredetiség
és korszerűség olyasféle egységét szorgalmazza, amilyet Bar
tók valósított meg kivételes teljességgel.
Ábrándnak tetszhet ez az elképzelés, hiszen Herceg látja
a klubgarnitúrákkal, bárszekrénnyel, külföldről hozott dí
szekkel és slágerekkel zsúfolt lakásokat, lemeztartókat, s ide
gen tőle minden civilizációellenes dogmatizmus. De azt is tudja,
hogy a századforduló Doroszlójának paraszházaival, ezek
nyomtalan pusztulásával valami pótolhatatlan érték veszett
el: „A falu építkezésében sincs semmi jellegzetes, bár a ti
pikus bácskai parasztházat a megye monográfiája Doroszlóról vette. Amilyen egységes és sajátságos hangulatvilágot
árasztottak a kupuszinai utcák még nem is olyan rég a vilá
goskék zsalugáterekkel, a szombatonként mindig újrameszelt,
foszforeszkáló fehér falakkal, olyan feltűnő itt a jellegzetesség
tökéletes hiánya.” Az ismétlődő szavak: a jellegzetes, a sa
játságos a lényegre figyelmeztetnek, Herceg indítékaira. Olyas
fajta tartománynak képzeli ő Vajdaságot, ahol az együttélő
népek éppen kultúrájuk sajátos színeivel okozhatnak örömet
önmaguknak és egymásnak, s alkothatnak gátat a mindent
jellegtelenségbe mosó uniformizálódás árvizével szemben.
Hogy ez a jellegőrzés és a modernség iránti nyitottság a
gyakorlatban hogyan valósulhatna meg, ennek részleteiről is
esik szó a témáról zajló vitában. Fölötlik Kallós Zoltán ne
ve, az erdélyi hímző asszonyok és a szakemberek kapcsolata,
tehát a szakszerű irányítás igénye. De hogy a színpadi nép
tánc vagy népzene, legyen bármilyen artisztikus is, miként
válhatna szélesebb körben is a bálok, táncmulatságok ter
mészetes részévé, annak nehézségeit nagyon is sejtheti Her61

cég, mert inkább másokat beszéltet, a kérdés körül rögtönzött
konfrontációt közvetíti, s nem a maga elképzelését adja
elő.
S ez a viták mögé húzódó magatartás a maga szerénysé
gében, riporteri tárgyszerűségében a riporteri magatartás egy
nagyon is személyes vonását tudatosítja bennünk, s egy félre
értés tisztázásához is hozzásegíthet. Amit olykor tartózkodó
bátortalanságnak képzel az olvasó: a mások nézeteit, vitáit
jegyző, közvetítő funkció valójában nagyon is megszenvedett
szerep. Ahogy ezek az érvek, ellenérvek, aggodalmak, igények
egymással feleselnek, annyira lényegbevágó kérdéseket fesze
getnek, hogy gyakran az a benyomásunk, már nem is riport
alanyok vitatkoznak itt, hanem az író ütközteti az elképzelt
nézeteket. A konkrét riporthelyzet persze cáfolja ezt, de a
benyomást más fejezetek is megerősítik. Az ember önkéntele
nül is arra gondol, hogy vele együtt töprengő társak híján (az
egyik riportalany szóvá is teszi, hogy a költők, írók, művészek
mennyire nem törődnek a népművészet ügyével) Herceg maga
szervez szimpoziont, kerekasztalt a közösség gondjainak, s ha
lehet, vitázókat idéz köréje, ha nem, hát önmaga meditáció
it dramatizálja. Van ahol utal is erre az „elképzelt kerekasztalkonferenciára” . Ennek a hiánya egy nagyobb hiányra figyel
meztet: az értekezleteket összehozó ügy helyzetére. Hercegnél
a szakszerű részletekben is a végső kérdés aggodalma rejlik:
„Az ember nem is tudja, hova lett ez az egykori lelkesedés, a
régi nép és a régi közönség!” S az aggodalom csak súlyosabb
lesz attól, hogy ez a gond keveseket nyugtalanít. Búsonghatna ezen, de az egészséges írói ösztön megsegíti, a „terepen”
élő emberekben társakra, gondjait is képviselő szövetségesekre
talál. Magányát velük benépesítve végezheti hát munkáját, s
töltheti be azt a szerepet, melyet ő még az értelmiség hivatá
saként tanult becsülni. Rezignációjában ez is benne van:
a magány ellenére végzett közösségi munka értelmének vé
delme, az utóvéd stratégiája.
Természetesen az előadás elevenségét is szolgálja ez a
nézeteket ütköztető módszer. Akár a múlt és a jelen képei
nek filmszerű váltogatása, emlékezés és információ, rajz és
reflexió egybeszövésének jó ritmust létesítő változatossága.
Mindebben a korábban fölhalmozott tudás talán nagyobb
helyet foglal el, mint a frissen szerzett. Tüzetes fölmérésre
nem is vállalkozik szerzőnk, a szociometria módszeressége
idegen tőle, de szüksége sincs erre. írásainak természetét az
emberekre irányuló figyelem határozza meg. A szociográfikus
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elemek nála akkor érdekesek, ha a tegnapból jövő ember
sorsának részévé szervesedve adhatnak hírt nemcsak X -ről
vagy Y-ról, de a történelemről is, mely hozta, fölemelte vagy
átlépett fölötte. Írói érdeme abban van, hogy maga is segít
megmutatni és eldönteni, mi az, ami az időtől türelmet, megértést és megbecsülést érdemel. Kerekasztala is megérdemelné,
hogy állandóbb tisztelet és figyelem övezze.
1978
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LÉVAY ENDRE

LEGENDALESEN
Hányszor hallottuk s halljuk ma is hol vádként, hol pa
naszként: az újságírás öldöklő munka, döglesztő robot. Más
kor viszont Kosztolányi, Bálint György, Egon Erwin Kisch
példáját állítják elénk: lám, egy glossza, egy riport is lehet
művészi, csak lélek és tudás kell hozzá. Az avatottak azonban
jól tudják, hogy mindkét végletben van igazság. Még a napi
robotra kényszerült újságíró számára is adódik ünnep, szeren
csés alkalom, téma, amely „földobja” , s a művész-újságíró se
ír folyton remekműveket. Nem vitás azonban, hogy az esz
mény: művészet és újságírás közelítése, s aki ad magára, ha
csak lehet, kicsikarja ennek lehetőségeit.
Lévay Endre nemrég megjelent Csillámok remegnek
című gyűjteményét ez a szándék hatja át. Műfajukra nézve ri
portoknak és úti beszámolóknak nevezhetnénk ezeket az írá
sokat, de csak azzal a kiegészítéssel, hogy a műfajok szokvá
nyos példáihoz képest ezekben valamiképpen mindig jelen
van a szépíró is. S méghozzá nem is egy novellista, hanem
egy lírikus, bár jól tudjuk, a kettő nem zárja ki egymást.
Már a témák megválasztásában is. Lévay jól tudja, hogy
nagy sikerű elődjeinek egyik titka az volt, hogy többnyire
maguk választották meg, miről írjanak. Hogy ő is ilyen sze
rencsés volt-e, nem tudjuk, de azt igen, hogy szinte mindig
olyan témáról ír, amely önmagában is nevezetes, amelyre az
olvasó általában fölfigyel. Ír Szabadkáról, Palicsról, a pancsovai üveggyárról, az ürményházai olaj kutakról, a Crna Gora-i nagy munkálatokról, Kocso Racin szülőházáról, az Ivó
Andrić révén ismertté vált drinai hídról, a husini bányász
fölkelés még élő hőseiről, a reze miatt világhírű Borról, az
átformálódó Vaskapuról, Ada Kalehről, az eltűnő szigetről, a
cresi édesvizű tóról. A gunarasi riport (Brazíliában voltam)
csak címével sejtet egzotikumot, különben kivételes köznapi
ttéma a nagy témák közepette.
A szépírói tükrözést azonban a témaválasztás önmagában
nem biztosíthatja. Ennek föltételei a látásban s a módszer
ben rejlenek. így van ez Lévay esetében is. Járjon akárhol,
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nézzen akármire, a látvány föltöltődik valami ünnepélyesség
gel, érzelmességgel. „Milyen érzelmes ez a kép?” — jegy
zi meg a vázlatról, melyben Szarajevó rejtelmességét festi. Az
tán így folytatja: „Megejtően érzelmes! ( ...) Azért szép, mert
érzelmes? . . . Nem tudom, de ahogy ott ácsorogtam, éreztem,
hogy megejtett.” És ez a fogékonyság a szép, a megrendítő,
a nagyszerű s főleg a legendás iránt sohasem hagyja cserben.
Minden riportja voltaképpen legendales. Nem is értjük, miért
vette könyve mottóját G. B. Shaw-tól. Illúziókat oszlatni, kivetkőztetni a dolgokat látszólagos valóságukból, pőrén mu
tatni meg lényegüket? Ez lehet jellemző Shaw-ra, de Lévay
más természet, ő ha pőrére vetkőztetné is a dolgokat, azok at
tól is csak nőnének, s a levegőből is aura támadna az emberek
feje körül. Mennyivel inkább támadhat ezekben az írásokban,
ahol a legenda lehetősége az anyagban is benne rejlik! „Mint
ha bronzból volnának ezek az emberek — írja a Crna Gora-i
munkásokról — és valami végtelen, végtelen nyugalom töl
tené el a szívüket.”
Mivel ezek az írások nem költött, hanem valóságos té
nyekről, eseményekről szólnak, külön is hangsúlyoznunk kell,
hogy a legendát többnyire anyagából hívja elő, abban fedezi
föl Lévay. Ennek köszönheti, hogy a szokványos mitologizálás, fölnagyítás helyett anyaga sugalmaira hallgatva legendásításait sok változatban s a tények sérelme nélkül viszi
véghez. Palicsról beszélve például a tó keletkezéséről szóló
legendák, a hozzáfűződő műalkotások megidézése révén kísér
li meg anyagát a líra szintjére emelni, s ezzel a tó újjáteremtésének mai tervét is a régiek közegébe ágyazni. A pancsovai
üveggyár tényszerűen bemutatott mechanizmusából is az em
berfölötti hűséget, a titáni munka látványát, az olvadt üveg
nek a laikus számára szokatlan viselkedését nagyítja ki, s az
így létesített mozzanatok lépcsőin törvényszerűen jut el az
összegező képek himnikus fennköltségéig. Az ürményházai
olaj munkálatokról írva természetesen a kincs kutatásának és
megtalálásának drámai pillanataira koncentrál, s az így te
remtett feszültséggel fűti föl az élet mesés távlatairól szóló
mondatait. Cikkeinek címei önmagukban is erről a legendásító hajlamról beszélnek: Lángoló üvegfolyam, Csillogó, folyé
kony fekete arany, Az erő forrásánál, Az elsüllyedt sziget, Az
utolsó állomás.
Igen jellemző, hogy a muzeálisán eseménytelen szélmalom
látványát is be tudja vonni valami varázslattal. Kézenfekvő,
hogy a hozzáfűződő rege beiktatása révén. Ez a rege arról
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szól, hogy a malom forgó szárnya egyszer egy repülni óhajtó
kislányt fölemelt, s halott volt a lány, mire a malmot megállí
tották. Könnyű legendásítás — mondhatná valaki, de aki el
olvassa az egész írást, meggyőződhet róla, hogy Lévay nem
a szenzációt hajszolja. Számára a kislány története társadalmi
jelentést példáz, s ezt meg is nevezi: „Bármilyen marasztaló
a táj füve, vize, pora, a tanyai gyerek lelke is szeretne s z á l l n i. Szeretné a kanászi mozdulatlanságból egyszer kitépni ma
gát, hogy felröppenjen: röpüljön egyenesen, ívben fölfelé, s
kövesse a madarak, a felhők, a szelek útját messzire, amerre
a nap jár és a csillagok, mert a nap és a csillagok mutatják
itt leghívebben a távolba, a magasba vezető utat.”
A lányról van itt szó, akit fölemelt a szélmalom, vagy a
bácskai keretek szűkösségéről is, a szellemi útjelzők hiányá
nak fájdalmáról? Bizonyára valamennyiről együtt. Hasonló
eljárás tanúi lehetünk, amikor a Cres szigeti édes vizű tó tit
kát keresi. Máskor — mint például a drinai embereket meg
örökítő jegyzeteiben vagy a Husini bányász mesél című írásá
ban is — egy-egy alakot, történetet emel ki s állít balladai
világításba. S ilyenkor a társadalmi érdekű konzekvenciát is
a legenda, a ballada kozmikus vonatkozásrendszerében fejezi
ki, tehát a stílus megtörése nélkül. A bányászok egykori ke
gyetlen sorsának, küzdelmeinek jobbra fordulását például
így: „Husini bányászok. A föld méhének hősei, akik nemcsak
a tárnákban, lenn a fekete világban, hanem fönn is harcoltak
a fekete világgal, s hogy átkeltek a Konjuhon, egészen kitisz
tult azóta itt az ég.”
Természetes, hogy az a szem, amely eleve a szépre, a
hősire, a magasztosra van beállítva, arról, ami problémákkal
terhes, nem szívesen beszél. De pontosabbak vagyunk, ha így
mondjuk: arra nemigen nyílik ki, az iránt kevésbé fogékony.
Az alkat kívánja, hogy azt csak múló, legyőzött mivoltában,
a jó távlatából idézze meg. Ügy van ő a valóság egészével,
mint a Crna Gora-i emberekkel: „Mennyi költészet van Crna
Gorában és mennyi poézis ebben a népben, hogy az ember
puszta kérdő szavára mennyi szívvel, hévvel és meggyőző
erővel tudnak felelni. Őket az tudja közelebbről és közvetle
nebbül megérteni, akinek a lelki alkata hasonlóképpen lírai
hangszerelésű.”
Nem kétséges, hogy az a világ, amelyet Lévay bejárt,
amelyet megörökített, méltó színtere az emberi küzdelmek
nek. Mivel szerzőnk gyakorlott író, s tudja, hogy leírás, ref
lexió, elbeszélés, tűnődés, emlékezés mozzanataiból miként
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kell változatos ritmust létesíteni, írásai nemcsak informálnak,
hanem hozzá is hangolnak egy-egy közösségi érdekű vállal
kozáshoz. Azt sugallják, hogy az ország s benne az emberek
értelmes erőfeszítések részesei. Nem változtat ezen a benyo
másunkon az sem, hogy az érzelmi hatásért, a pillanat jelen
tőségének kifejezéséért olykor nem küzdött meg kellő mér
tékben; hogy az események, az emlékek, a tények néha el
mosódnak a mitológiai nagyítás érzelemdús foltjaiban; hogy
itt-ott a munkának inkább a klímáját, pátoszát érezteti,
mintsem életszerű mozzanatait; s hogy líráját sem mindig a
megjelenítés legtisztább, legpontosabb képeiből indukálta. A
Fórumtól mindenesetre szép gesztus volt, hogy ennek a több
évtizedes újságírói munkának ilyen egységes műként való pre
zentálását lehetővé tette.
1972

67

BOGDÁNFI SÁNDOR

KRITIKUS CSÖRGŐSAPKÁBAN
Kosztolányi írta az Így írtok ti Karinthy járói: „ . . . a
rendszeres bírálat hiányát pótolta. (...) Ő afféle szerepet töl
tött be a mi megfélemlített, koldusfillérekből és pajtási bó
kokból tengődő irodalmi életünkben, mint az udvari bolondok
a régi királyok udvarában.” Vagyis megmondták, ami más
nak a nyakába kerülhetett volna. „Csakhogy — folytatja
Kosztolányi — az ő irodalmi torzképei egyáltalán nem mó
kák. Bírálatok ezek egytől egyig, álarcos vagy álruhás bírála
tok, a bírálatok legnemesebb fajtájából valók: az alkotást nem
fogalmakkal és elméletekkel jellemzik, hanem érzékileg és
érzékletesen.” (írók, festők, tudósok. Bp. 1958. I. 300— 301.)
Most, hogy Bogdánfi Sándor Sirodálmunk könyve című
karikatúragyűjteménye megjelent, s általa a jugoszláviai ma
gyar irodalom is megalkotta az önszemléletnek azt a fölényes
műfaját, amely az életképesség fokán mindenütt megjelenik,
muszáj Karinthyra gondolnunk. Nem mintha ő volna a műfaj
egyetlen klasszikusa, hiszen Proust vagy Leacock paródiái
annak idején éppolyan népszerűek voltak. Mégis Karinthyra
kell gondolnunk, mert — túl az anyanyelvi kultúra közössé
gén — a funkciójukban nagy a hasonlóság. Köztudott, hogy
amikor Karinthy első paródiái megjelentek, Ady és fegyver
társai ádáz harcban álltak a konzervatív irodalommal. S ez
a harc nemigen tűrte a táboron belüli bírálatnak azt a szigo
rát, melyre avantgarde jellegű irányzatok is nagyon rászo
rulnak. Röviden szólva: a Nyugat táborán belüli írók modo
rosságairól teljes szigorral csak az ellenfél beszélt, s ez olyan
ostobán, hogy megszívlelni nem lehetett. Karinthy ebben a
helyzetben beszélte ki nemcsak Szabolcska Mihály gügyögő
korlátoltságát, de Móricz naturalizmussal terhelt népiességét,
Ady, Kosztolányi, Babits és mások modorosságait is.
Bagdánfi karikatúragyűjteménye is olyan időszakban je
lenik meg, amikor a vajdasági avantgarde teljesítményeit —
jót, rosszat — a hivatásos kritika inkább igazolni, mint érté
kelni törekszik.
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Ki írta meg például, hogy díjnyertes regényeinkben a gé
piesség, a fölszínesség, a nagyotmondás s a hatáskeltés ilyen
talmiságai is észlelhetők? Igen: Bogdánfi valóban a hiányzó
bírálatot is pótolja. S nemcsak az avantgarde-dal szemben,
hanem mindenkivel szemben, de miután a „konzervatív”
címkével ellátott alkotókkal a kritika rég leszámolt, érthető,
ha a példává emelt újabb írók paródiáinál érezzük Bogdánfi
szerepét hézagpótlónak.
De félre a funkcióelemzéssel, mert egy percig sem szeret
nénk azt a benyomást kelteni, hogy a Pion Nándorról írott
torzkép jobb, mint az Asszír May Károlyról vagy a Lapát
Istvánról szóló. Bogdánfi humora nem tiszteli a csoport-,
nemzedék- és irányzat-sorompókat. S a nagy előd, Karinthy
sem korlátozza. Karinthy karikatúráit ugyanis az emelte az
egyetlen művel manipuláló travesztiák fölé, hogy az író
egész attitűdjét karikírozták. Az ilyen karikatúra a mű teljes
átértésén alapul, szemlélet, karakter és stílus karikatúrája
egyszerre.
Csakhogy egy ilyen zsenge irodalomban, mint amilyen a
miénk, olykor néhány vagy egyetlen mű alapján is fontos sze
rephez juthat az író. S Bogdánfi, hogy könyve a teljes szín
képet tükrözhesse, üde találékonysággal pécézi ki hol a jellem,
hol egy-egy mű, hol a tartalom, hol a stílus, hol valamennyi
jellegzetesség szerzőt példázó mozzanatait, s ezeket mindig
mulatságos és talpraesett torzképekké kerekíti. Némelyiknek
megvan az az esélye, mint az Így írtok ti darabjainak, hogy
többen fogják olvasni, mint a modellt, amelyről készült.
Igazán érteni és élvezni azonban csak azok fogják, akik
az írót, a művet is ismerik, amelyiket Bogdánfi karikíroz. Az
olvasónak tudnia kell, miről van szó. Ilyenformán ez a műfaj
nem annyira a felnőttség bizonyítványa, mint inkább annak
jele, hogy szerzője már igazi olvasóközönség létét föltételezi.
A belterjesség s a kamaszság megalomán tünetein, az arányérzék bizonytalanságán oly sokat és olyan találóan élcelődik,
hogy könyvének irodalmunk egészére vonatkozó fintorait az
igazi felnövekedés érdekében is érdemes komolyan vennünk.
Illúzióink azonban ne legyenek! Az a tény, hogy Bogdán
fi megírhatja azt, amiről a kritika bölcsen hallgat, s hogy
torzképeihez mindenki jóképet vág, nem egyszerűen az iro
dalmi élet etikettjének köszönhető. Hanem annak is, hogy
ahol mindenki ilyen mulatságos, ott kibírható az egyesekre
eső fullánkdózis, de még inkább azért, hogy a paródiának
ezek a változatai — s ez eléggé általános érvényű jellegzetes
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ség — nemcsak csípnek, de mulattatnak is. S nemcsak a ha
tásuk ilyen, a játék, a torzkép festő jókedve, az utánzás tré
fájának fesztelensége az indítékban s a bírálatban is jelen
van. Németh László például kételkedik abban, hogy a legne
mesebb bírálatot helyettesítheti a karikatúra. „A bíráló —
írja éppen Karinthy kapcsán — : felelős, a torzképíró: felelőt
len. Egy jó bírálat értelem és érzék lelkiismereti drámája: a
jellemvonások úgy rendeződnek egymás alá, hogy egy érték
ítéletet igazoljanak, amelyért a bíráló jó hírével áll helyt. A
torzképírót a lelkiismeretnek épp ez alól a szerkesztő munká
ja alól menti fel a torzítás. ( . . . ) A torzkép: baccháns műfaj
s a Karinthyak őse az az Arisztophanész, aki a felelőtlenség
ünnepén Szókratészt és Euripidészt torzította. Ebben a torzí
tásban volt harag, vágás, talán még hazafiúi aggodalom is
(...) de elsősorban jókedv és felelőtlenség volt, tanító célza
tok nélkül, önmagáért.” (Két nemzedék. Bp. 1970. 472— 473.)
Németh László disztinkciója talán figyelmen kívül hagy
ja, hogy Szabolcskát azért másképpen karikírozta Karinthy,
mint például Kosztolányit, de azt be kell látnunk, hogy a bí
rálat minden funkcióját a paródiák nem tölthetik be. Fölbá
toríthatnak olyan dolgok átgondolására, kimondására, ame
lyeket eddig elfogultság vagy megfontolás tiltott, de elsőren
dű érdemük, hogy felelőtlenül mulatságosak. S itt a felelőt
lenség nem bocsánatos bűn, hanem a műfaj tápereje, a talá
lékonyság forrása, a pózzá merevedést föllazító baccháns szer
telenséget műformává stilizáló intelligencia magasrendű já
téka.
Dormán László fényképkarikatúrái a látvány síkján va
lósítják meg ugyanezt, s így ez a gyűjtemény két műfajt avat
egyszerre, s mindkettőt summa cum laude.
1971
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DUDÁS KÁLMÁN

A SZÜLŐFÖLD VONZÁSÁBAN
Dudás Kálmánról sokan megírták már, sokszor elmond
tuk róla, hogy Bácska költője. A mi költőnk tehát, a szó
nak abban az értelmében is, hogy az egyetemes emberi nála
úgy jelenik meg a szűkebb haza világának közegében, hogy
poézisének jelleget ad és forrása is egyben. Megérdemli hát,
hogy új kötete alkalmából pályáját s költészetét a hozzánk
tartozónak kijáró figyelemmel mérjük föl.
Először Vád helyett című kötetével vonta magára az ava
tottak figyelmét. A Magyar Csillagban Takáts Gyula (1942.
április 1.), a Láthatárban Juhász Géza (1941. augusztus) mél
tatta. S mindketten megbecsülő örömmel, mert erőteljes te
hetséget éreztek ki verseiből, s mert úgy látták, hogy Du
dás — mint Takáts Gyula írta — „Távol áll az elvadult fajimádat üres szólamaitól” . Fontos minősítés ez, szép jel egy
költő fölött egy tébolyra hajló időben, s értékének külön
rangot ad, hogy nem akárhol, hanem Illyés Gyula folyóira
tában öltött formát. „Legvonzóbb vonása az — mondta Ju
hász Géza — , hogy nem veszti méltóságát, nem toporzékol, nem tajtékzik, nem uszít. . . ” A jobbak bizalmának foly
tonosságára vall, hogy a harmadik Dudás-kötetről, az Egy
marék földről Csorba Győző már egy tehetségekben gaz
dag nemzedék nevében írta le a minősítést: „Dudás ezzel a
kötetével nemzedékünk jelesebb költői közé emelkedett.”
(Sorsunk, 1944. szeptember.) Ez a bírálat azért is fontos,
mert itt fogalmazódik meg először az a fölismerés, hogy Du
dás táj versei nem fényképek, hanem a költő ügyeinek és
magatartásának kifejezői is: „A táj nem puszta táj a köl
tő szemében, több: sorsunk részese, örömeink, bánataink osz
tályosa, mely velünk küzd, szorong, reménykedik.” Fölfigyelt
Csorba Dudás szociális érzékenységére is, ami nem volt ki
vételes adottság az akkori magyar lírában, de éppen ezért
számíthatott nyereségnek eredeti módon szólni a vonatkozó
témákról.
E sokat ígérő fogadtatás után a szerves folytatás, a fo
kozatos kibontakozás várható fejleményei elmaradtak. Dudás
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1948 őszén Magyarországra költözött, s ott jugoszláv kapcso
latai miatt börtönbe került. Életének ez a mostoha fordulata
kihatott költészetére. Az igazságot kendőznénk el, az életmű
nagy hézaga maradna magyarázatlan, ha elhallgatnék, hogy
a szülőföldből való kiszakadás és a börtön a költőt termő gyö
keréről szakította le. -Pontos volt annak idején, Dudás új je
lentkezésekor Herceg János sejtése, hogy „a szülőföld
től való elszakadásba Dudás Kálmán, az ember, beleroppant” .
(Magyar Szó, 1961. december 10.) Az életnek ezt a megroppa
nását természetesen Dudás költészete is megsínylette. Elég be
szédes jele ennek az, hogy az 1944-ben megjelent Egy marék
föld után tizenhét évnek kellett eltelnie, míg Szederillat cím
mel ismét kötettel jelentkezhetett.
Hogy mi történt ezalatt, arról a versek keveset beszélnek,
ha igen, hát annyira elvontan és áttételesen, hogy az életrajz
tényeit belülről nehéz volna kiolvasni. Pedig jó volna tudni,
hogy a meggyőződését, a költői méltóságot és őszinteséget, az
alkat törvényeit mindig olyan komoly szigorral őrző és be
tartó Dudás milyen konfliktusokat élt át a zsdanovi esztétika
uralma közepette. Esete nem egy a sok közül, kisebbségi sor
ból kinőtt költő lévén, sajátos tanulságokat kínálhatna. Ezek
híján és kötelességünk szerint csak a publikációkra figyelhe
tünk. S ezen a síkon a Szederillat előtti másfél évtized a mű
fordító évtizede. Ekkor ülteti át Dudás magyarra többek kö
zött Miroslav Krleža A Glembay család című regényét (1955)
és A Glembay Ltd. című drámáját (1958), Jeszenyin, Iván Go
rán Kovačić, Desanka Maksimovié, Gustav Krklec, Vaskó Popa
és más e századi orosz és jugoszláv költő több versét, Dobrica
Cosió és Oskar Davičo egy-egy regényét, s ő adja a magyar
olvasók kezébe a Klasszikus jugoszláv elbeszélések eddig leg
szebb gyűjteményét is (1958).
Bizonyos, hogy ez a műfordítói működés nem független
a költő elnémulásától, de a kényszermunkától kezdettől kü
lönbözött. A gályapadot ő híddá változtatta, s ha tudjuk,
kiket fordított, teljesítménye annál nagyobb figyelmet érde
mel. Több szempontból is. Először azért, mert a jugoszláv iro
dalom magyar tolmácsai között Nagy Lászlóig igazi költő elég
kevés akadt. Elég Shakespeare, Baudelaire s a modernebb an
golok és franciák fordítóira (Petőfire, Aranyra, Babitsra, Tóth
Árpádra, Szabó Lőrincre, Illyésre, Rónay Györgyre, Nemes
Nagy Ágnesre) gondolnunk, hogy az egyenetlenség kitűnjék.
Hogy a fordító igazi költő legyen, és a nyelvet is tudja, arra
a jugoszláv művek fordítói között viszonylag kevés a példa.

72

Dudás Kálmán ezeknek a keveseknek egyike. S ha még azt is
számba vesszük, hogy nemzedéke nagy költőihez, például Iván
Gorán Kovačićhoz szoros emberi kapcsolat fűzte, hogy maga is
részese volt annak a világnak, amely jugoszláv költőtársait ne
velte, s hogy a modern érzékenység kifejezésére a magyar lírát
fölkészítő Nyugat-nemzedék vívmányait első kézből kapta
s érlelte sajátjává, akkor értjük igazán, miért válhatott Du
dás a hídépítés szerepére különösen alkalmassá. Arra a sze
repre, amely néhány hónappal ezelőtt meghozta számára a
méltó elismerést: a Szerb PEN Club díját. Ennyit a hídverés esztétikai oldaláról.
A másik, a történelmi-politikai funkció legalább ennyire
fontos. Igaz, hogy a költőnek, egy egész irodalomnak pedig
különösen, nem a hídszerep az elsőrendű dolga, hanem hogy
hitelesen kifejezze önmagát s a világot, amelyben él, s ame
lyet képvisel. Nagykorúságának is szinte mértéke ez. Csak
hogy a jugoszláviai magyar irodalom csak napjainkban kezd
nagykorú lenni. S hogy eddig juthatott, annak nehéz föltételei
voltak. Föltétele volt, hogy létének önmagán túlmutató értel
mét, magyarok és jugoszlávok egymás iránti megbecsülését
szolgálva, bizonyítani tudja. A műfordítás választást is je
lentett, vállalását annak, amiből a vállaló szándékaira is kö
vetkeztetni lehetett, s ilyenformán az erkölcsi-szellemi alapo
zás részét képezte. S ha a Bácskából elszármazott Dudás Kál
mán Budapesten mutatta föl K r ^ á t vagy Iván Gorán Kovačićot, annál meggyőzőbben demonstrálta a fölnevelő szel
lemi közösség szándékait, orientációját. Dudás tehát Budapes
ten is reprezentált bennünket, Budapesten a jugoszláv írótár
sadalom előtt. S talán nem szorul részletezésre, hogy az ellen
ségeskedés idején odaát mit jelentett ez a híd. Az egymásra
utaltság s az egymás megbecsülésének valóságélményét köz
vetítették ezek a műfordítások. Egy önérzetes, de sokszor ha
misan informált népnek ezek mondták el a legmeggyőzőbben,
hogy a Drávától délre milyen népek élnek, miként éreznek
és mit akarnak. Most, amikor az önkifejezés gondja annyira
elfoglalja a jugoszláviai magyar irodalmat, a hídszerepnek
erre a történelmi jelentőségére is illik emlékeznünk.
S nem csupán az illendőség miatt, hanem szakmai kény
szerből is. Hogy magyarázhassuk: mi képesítette Dudást a ki
szakadás és a börtön traumái közepette költészetének rege
nerálására? Az elsőrendű ok bizonyára alkati természetű: jel
lemének ereje, érzésvilágának egészsége. De a másik ok, amely
az előbbiek működését lehetővé tette, a műfordításban terepé-
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re lelt szolgálat öröme. Az értelmes munka tudata. Hosszú tá
voliét után, mikor az Élet jel meghívására ismét megjelent
közöttünk, Vallomás és ars poetica címen elmondott bevezető
jében erről a műfordítói szerepről külön is szólt. Ekkor mond
ta: „Sokan önfecsérlésnek tartják a műfordításra fordított
időt. Pedig nem az. Én kora ifjúságom óta hivatásnak éreztem.
Híd verésnek a nemzetek kultúrája között. Andriói hidak nél
kül, vallom, (...) nincs jó közlekedés a megbolydult világ né
pei között. (. ..) Nem is szólva arról, hogy volt időszak, amikor
csak műfordításban hallhattam és hallathattam hangomat.
Válságos éveken segített át az irodalom gyakorlásában a mű
fordítás. Felejthetetlen emlékű mesterem: Szenteleky sugalmazására kezdtem, s vállaltam később is, mert szolgálatot
láttam benne.” Tudjuk, hogy az „andriói hidak” szerepéről
vallott gondolat nem új, de vállalásának gesztusa, a szolgá
lat egyensúlyőrző funkciójának hangsúlyozása már Dudás
ra valló adalék, s tényével a kritikusnak is számolnia kell.
Volt ugyanis korábban Dudás költészetének egy igen erő
teljes szólama, a szociális érzékenység ihleteit objcktiváló. Az
emberpiacon, árokparton tökmagot majszoló szegények kép
viseletében nyilatkozott e versekben Dudás, s mert a naciona
lista mámor közepette, annak ellenében tárták föl ezek a ver
sek a nábobi Bácska elintézetlen nagy gondját, az álegység
mögött rejlő végzetes konfliktusok fájdalmas tényeit, feszítő
erejük megérdemelt figyelmet keltett. Hogy 1945 után a szo
ciális érzékenységnek ez a szólama elnémult, az természetes,
hiszen a történelem lezárta az évszázados pert. De az föltűnő,
hogy ezzel együtt a közéleti jellegű témák általában hátrább
szorultak, s csak megszűrtebben, áttételesebben jutottak szó
hoz. Még azok a bizonyára életre szóló élmények is, amelyeket
az igazságtalan börtön viselése teremtett. Megeshet, hogy egy
bőkezűbb szerkesztés majd ilyen művekkel is meglepi az ol
vasót, de addig azt kell hinnünk, hogy az 1945 előtt olyan
aktív és robosztus közéleti hajlam épp a műfordításokban meg
valósuló szolgálatban talált rá lehetőségeire. Igazolni lehetne
ezt a lefordított művekkel, de azzal is, hogy a népek közeledé
sén olyan őszinte meggyőződéssel munkálkodó Dudás politikai
aktivitása a mai magyar társadalom központi kérdéseivel ko
rántsem szembesül olyan szenvedéllyel, mint elődjeié és tár
saié, akikhez versekkel is igazolható rokonszenv fűzi.
Tévedés volna ebből arra következtetni, hogy e folyamat
során a lírikus Dudás szegényebb, félszegebb lett. 1961-ben,
Szederillat címen megjelent válogatott verseinek kritikusai
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a táj versek elmélyüléséről, a sajátos hang érettségéről s a
gondolatiság előretöréséről adnak hírt (Simon István, Kortárs;
Várkonyi Nagy Béla, Jelenkor). S okkal. A valóság köldökzsi
nórját Dudás sohasem engedte el. De a fejlemények mégsem
problémamentesek. Különösen nem, ha legújabb kötetének ta
nulságaival is számolunk. Ez a gyűjtemény az 1961 óta írt
versek foglalata, tehát már a magyarországi magyar irodalom
ban is akklimatizálódott költő termését hozza. S feltűnő,
hogy ezek a versek, e versek túlnyomó többsége — amennyi
ben vers verstől anyaga szerint elhatárolható — még mindig
Jugoszláviához kötődnek. S nemcsak Vajdasághoz, a szűkebb
hazához. Van, amelyik Meštrović szülőfaluját idézi, van, ame
lyik Iván Gorán Kovačić emlékét, másik a Plitvicei-íavakat,
egész ciklusok születtek az Adrián s fűződnek az adriai szi
getvilághoz; s persze a szülőföldhöz, a szülőfaluhoz és Sza
badkához is jó néhány.
Ezek alapján azt hihetnénk, hogy Dudásban a költő csak
jugoszláviai útja során van igazán elemében. Ám aki tudja,
hogy élmény és versírás között milyen bonyolult a kapcsolat,
az nem mer elméletet konstruálni az ilyen látszatokból. Annyi
azonban biztos, hogy Dudás elsősorban az itt, nálunk támadt
élményeket igyekszik verssé érlelni, ezek erejét érzi kényszerí
tőnek s bizonyára termékenynek is.
S ez nem a költő magyarországi helyzete miatt fontos
számunkra, hanem azért, mert Dudás költői alkatának leg
lényegesebb vanásáról vall. Nevezhetnénk ezt hűségnek is, de
félő, hogy az esztétikai forrást nem ismernék el benne azok,
akik erkölcs és poézis kapcsolatát egyre lazábbnak érzik. Jobb
tehát kohéziós készségnek mondani. Olyan adottságnak, mely
évtizedek távolából is az eleven organizmus érzékenységével
őrzi emlékeit: kapcsolatát őseivel, akiktől a munka s a helyt
állás erkölcsét örökölte, tanulta (Összefüggések); a kiscsikóévek csöndjével és rigófütty-viháncolásaival; emlékszik a
búza s a gyümölcsök jó szagára (Kora nyár); gyerekkori jó
pajtása apjának megszégyenítően szegényes temetésére (Ha
zai hármas ének); Iván Gorán Kovačić szemének okos fényé
re (Mécses); a Palics fölött „kékarany sál” -ként lebegő dallamra
(Palics); messze tűnt ölelések melegére, a nap, a tenger, a Neretva csodájára.
Emlékszik — írtuk, s azért ismételjük ezt nyomatékkai,
mert Dudásnál az emlék sohasem a melankólia reflexszerű
gépiességével ködlik föl, hanem a megtartásra törekvő szán
dék integritásőrző szenvedélyével. Még akkor is, ha szigorúan
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tárgyszerű képekben végzi a rögzítés műveleteit. Semmi két
ség: Dudás múltat rögzítő verseiben a Proust által fémjelzett
modern érzékenység egy változata dolgozik. És az sem két
séges, hogy ez a törekvés tudatos. A múló idő megkötésének
óhaja ilyen tételes közvetlenséggel ölt alakot például Érintő
című versében:
Játékosabb vagy mint szerelmes delfinek,
fegyelm ezettebb mint a ciprusok.
E csupafény palástot rádadom,
rögzítsen így mi ujjaink közt elzizeg,
veszítsen így mi menthetetlen elzuhog.
Még világosabban igazolja a látvány rögzítésének prousti
szándékát Madár című versének ez a szépsége miatt is figye
lemre méltó részlete:
Madár
repül egyenletes ütemben.
Farktolla még talán a nyárban
de csőre már az őszbe váj
s nem éri el a csillagot —
Ez kényszeríthet úgy ügyelned?
Sokszorozottan így vagy ott,
a prousti pillanat ha vár.
Van ennek a pillanatmegkötő törekvésnek egy mélyebb
indítéka: az a halál tudat, amely egyben-másban Kosztolányi
halálélményével tart rokonságot. A Kvarner sziklavilágától
búcsúzóban, a száguldó vonat ütemére lüktető ritmus ízeiber
az elmúlás, az omlás, a sziklaéleken zúzódó percek elveszté
sének képben, zenében sodródó mozzanatai végül a halál
felé való nagy utazás, az Idő múlásának folyamatává súlyo
sodnak. (Búcsú sziklaélen) A lejtő gyalogútján föltűnő, majd
eltűnő fehérruhás parasztlány s a tengerjáró nagyvilági dé
mona is a távolba révedő költő képzeletében abba a végső sík
ba billen át, ahul a két kép kiáltó ellentéte a semmibe oldódik.
(Találkozások) S ez a végső esély rölrémlik még sok más je
lenés, látvány záróakkordjaként is. Különösen az ifjúságra
emlékező, az ifjúságot idéző versekben. Fölrémlik nosztalgikus,
fölrémlik filozofikus változatban, de sohasem azzal a rémület

76

tel, amellyel Kosztolányi idézgette a halált. Dudás elmúlásér
zéseit a sztoicizmus bölcsessége lengi be. Ez erezi be azokat
a képeket, amelyeket gyöngéd kézzel illeszt a jelenségeknek
mélységet adó elmúlás keretébe. Ez békíti meg a nagy szép
ségek elérhetetlenségének gondolatával, ez óvja meg attól,
hogy boldogságra, fényre fogékony szomjúsága lihegő haj
szává fokozódjon. A Fedélzeti vázlatok Aranyköd című da
rabja önmagában is elég volna, hogy e képességek jó költői le
hetőségét bizonyítsa. De egyelőre nem a versek értékéről, csak
a hajlamok s a világkép természetéről beszélünk.
S magát az élménytípust már csak azért sem volna helyes
túlértékelni, mert a nosztalgikus elmúlástudat, ha vannak is
poétikus megnyilatkozásai, lényegében terméketlenebb él
ménytípus, mint az a haláltudat, mely a létezés intenzív át
élésére s az önalakítás felelősségére kényszerít. Proust vív
mányát az tette elévülhetetlenné, hogy az emlékezés nála az
atombontás bőségével hívta elő a letűnt idő birodalmának
irdatlan gazdagságát. A líra sűrítő természete nem kedvez az
ilyen eljárásnak, s Dudás valóságrögzítő hajlamát is csak
motiválja az elmúlástudat gyökerén nőtt líraiság. Lényegét
korszerűbb adottság határozza meg. Föltűnő ugyanis, hogy Du
dás nemcsak ifjúsága, nemcsak gyermekkora süllyedő emlékeit
igyekszik őrizni és rögzíteni, de jelene eseményeit is mindig a
jelentős dolgoknak kijáró figyelemmel igyekszik versbe fogni.
Tőleg az utazásai során eléje toluló képeket, a természet s az
ember emlékezetes megnyilatkozásait. A fényben lobogó leánderek hátteréből feltündöklő pompás asszony látványát pél
dául a Dél, párduccal című kis versében; a szigeteknek azt a
pillanatát, amikor éjjeli leplüket éppen levetik (Szigetvilág!
Szigetvilág!); a lokrumi éj tücsökzenéjét azon a ponton, amikor
a lét kereteit teljesen kitöltő, sőt szétfeszítő teltséggel szól
(Lokrumi éj); a palicsi csönd déli csöndjét s benne annak
esszenciáját, amelyet az élettől remélt (Palics).
És ezzel Dudás költészetének kulcskérdéséhez értünk:
tárgyiasságának természetéhez. A kivételes pillanatokra sze
reződés aj zott ihlete önmagában az „impresszionista esetleges*
ség” bizonyítéka is lehetne, s így Dudás tájlírája merő anakroiiizmus. Nincs itt terünk érdemben szólni arról, amihez érvet
több, Kosztolányiról, Tóth Árpádról szóló tanulmány is kí
nál, vagyis arról, hogy az „impresszionista esetlegességek”
sokszor mennyivel tartalmasabb mondanivalót fejeznek ki,
Hint a szándékolt okoskodás. Dudás esetében is, már az előbbi
példákban is föltűnhetett, hogy a világból kiszűrt látvány
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s a kivételes pillanat alkalmát az átélés milyen intenzitásával,
milyen magas igénnyel avatja lényeget példázó eseménnyé
a költő. Simon István vette észre, hogy Dudás táj verseiben
van valami látomásszerű. Valami, ami túlmutat a jelenségen,
amelyet a vers idéz, de nem úgy, hogy mitizálja azt, hanem
úgy, hogy átizzik rajta, alkatába itatódik. Utazás című verse
például nem más, mint az utazás rendkívüli állapotának elem
zése: a jelenségeket merészen összekapcsoló, a korrespondenciákra képesítő ihlet tér és idő fölé emelő hatásának megidézése. Annak a hatalomnak, amely old és összesít, kibontja
a perc távlatait, s átsüt a jelenségeken. Ars poetica értékű
megnyilatkozás ez: a Dudás táj verseiben érvényesülő szándék
tömör foglalata. S ha föllapozzuk az említett verseket, tapasz
taljuk, hogy egyenetlenül bár, de megvalósul bennük a kitű
zött cél. Figyeljük csak meg például a már többször említett
Palics című versnek ezt a látszólag céltalan képszövevényét:
Kavics se zizzen, lomb se. Veszteg
a túlsó part is: sása alpár
nagy párna most a rest neszeknek,
szél fodra mig e parttalan nyár
fényözönébe eltüremlett;
mint anyakar ha féltve dajkál,
mert már-már szendereg a gyerm ek,
sugár se ringatóbb e karnál:
őrzi a tó a déli csendet.
Parányi felhő, kékarany sál
fölötte dallamot lebegtet.
Csak állsz, és része vagy e csendnek.
Bizony nem a tájjal összehangoló, mindent összemosó ze
neiség révén ölt itt formát a költőt a látvány részévé avató
átlényegülés, hanem elemzés révén, mely a táj áhítattal szem
lélt, óvó teljességét a féltés árnyaival erezi, hogy előkészít
sen a záróstrófához, melyben együtt jelenik meg az élet tel
jességét igénylő ifjúság emléke s annak sugalma, hogy ez az
igény bizony nem teljesült. Talán nagyon is bonyolultan for
málódik ezért a tájkép, de bizonyos, hogy inkább a baudelaire-i
s a Szabó Lőrinc-i intellektualitás mintájára, mint az impreszsziókat ledér ötletszerűséggel összefűző hangulatversek mód
szerével.
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De itt van a külsőre szimpla „élményvers’ -nek tetsző
Szigetvilág! Szigetvilág! című költemény. Fölidézi a sziget haj
nalra kelésének pillanatát, s aztán reflexiószerűen fejezi ki a
vágyat:
Ó, hogyha terheket letéve
s feledve évek zátonyát,
e szigeti halászok közt csak egyszer
venne a tenyerére
kedved szerint
az élet egy hosszú hosszú nyáron át!
Önmagában bizony nem adna sokat ez a megnyilatkozás,,
de ahogy a hozzá vezető strófákban a sziget életmozzanatai
lüktetni, fényleni kezdenek, a szín és a mozgás gyöngyöző har
matosságában, a tündöklő rugalmasság szellemi derűt és vege
tatív örömöket, jó ízeket elegyítő ajzottságában a magas fokú
létezés, az egzisztálás lehetőségét mint megélhető, mint lehet
séges esélyt tudja Dudás érzékeltetni. S hogy egészen a már
idézett strófáig a valóság közegéből koncentrálja ezt az emberi
érdekű szuggesztiót, hitelét biztosítja. Hitelesíteni tudja azt a
nem divatos meggyőződést, hogy az ember boldogságra ter
mett, a világ otthona, közege a boldogságnak, s az ember ké
pes reá, noha ő, Dudás Kálmán részese már alig lehet.
Miért volna ez alább való teljesítmény, mintha valaki a
lét iszonyatáról közöl találó képet/ Dudás hiteles tud lenni a
boldogság jelképei előtt is. S nem azért, mert a vers végén
formát ölt az idillből való kirekedtség sajgó érzése, a helyzet
tudat józansága, hanem azért, mert az idillben tündöklő fé
nyes esszencia már önmagában is, a záróakkordokkal pedig
különösen jelzi azt a feszültséget, amelyben a mai ember édentől való távolsága s az édenre való szomjúsága egyszerre fe
jeződhet ki. Aligha kétséges, hogy ennek a hitelességnek is a
tárgyiasság a záloga; az, hogy Dudás nem ráhangolja a vi
lág dolgaira, mozgására a maga érzéseit, azok dinamikáját,
hanem kiszabadítja belőlük a beanük rejlő s embernek való
jelentést.
S nemcsak az idézett versre áll ez. Dudás mámora ritkán
zengi túl a jelentést, többnyire ilyen intellektuális fölismerő, a
jelenségen átsugárzó, jelentéskiszabadító műveletből fejlik.
Ha megejti, szíven üti egy táj, egy benyomás, nem omlik el a
hangulat mámorában, hanem a kifeszült húr módján lesz
fogékonyabb s látása élesebb. A meginduló áramlásban, mint

a reggeli fényben, frissen, szikrázva izzik föl az értelem is
és keresi, kicsikarja az önkifejezés nyelvi eszközeit. Nem min
dig teljes sikerrel, de az föltűnő, hogy többnyire nappali vi
lágításban érik Dudást az ilyen szerencsés pillanatok, s az
is, hogy ha alulmarad, inkább bonyolultságokba gabalyodik, mintsem szimpla hangulatiságra hagyatkozna. A dolgok
jelentést közvetítő erejében még kudarcai közben is jobban
bízik, mint a zeneiségben. Kísért is nála a versszerűtlenség
veszélye. Mintha félne bravúrozásra is képes hajlamától. Mint
ha prózához közelítő szigora a játék örömétől is eltiltaná, no
ha tudja — beszél is róla —, hogy a költő homo ludens is, nem
csak felelős elme.
Ez a tendencia engedi mind nagyobb térhez a sűrítésnek
azt a változatát, amely a gondolatot szívesen közli absztrak
ciókban. Olykor az életszerűség, a természetesség rovására is.
Szólal két fa című versének egyik részletében például így lesz
nehézkessé, magyarázkodóvá ez az elvontság:
Hogy térdepelnek itt a szüziség
szimbóluma, a zárt kagyló fölé,
a birtoklás mi megszeppent jogával
s mily elveszetten: azt csak én tudom.
Szépapját idézve, aki jobbágyként talán ura ellen lázad
j a szökött Bácskába, ilyen sorokat ír:
így rontott kényurára tán,
mert daca tűlforrt a tűrésen . . .
(Egyre fényesebb)
És idézhetnénk ilyen poézisrontó sorokat az igen fontos
Mécsesből is, ahol az Iván Gorán Kovačićhoz fűződő barát
ságnak emlékeit nem tudja hibátlanul a halálhír hallatán tá
madt megrendültség, a baráthoz beszélés nyelvére váltani.
Noha helyenként ilyen remek találatokkal tudja összekapcsol
ni a Gorán szavait idéző részleteket s a maga fájdalmáról tu
dósító vallomást:
S nyúlok is válla felé: — Mit írtál? — mint annyiszor, kérdem,
és mintha hallanám: — Csak karcolás a horvát parlagon.
Tíz éves hangot tart a dűlt ideg, s megroggyan mégis a térdem:
iker teher a veszteséget mérnem s emléked tartanom.
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Mindezekből önkéntelenül kínálkozik a konzekvencia:
Dudás számára a kivételes pillanattá jelentékenyülő élmény,
a látvány tárgyi valósága az érzékletesség s ennek révén a hi
teles líraiság legjobb biztosítéka. S ha ez így van, akkor egy
szerre megértjük, miért éppen az utazások során kerül ő igazi
elemébe. Bizonyára azért, mert a mindennapi dolgok megszo
kott világából kiszabadulva zavartalanabbul adhatja át ma
gát a szemlélődés alkalmainak, a látvány varázsának. Nincs
ezzel ellentétben az a tény, hogy jobbára jugoszláviai útjai so
rán nyílik ki szeme előtt a világ, hogy ilyenkor legterméke
nyebb. A hazajövetel izgalma természetszerűen fokozza lé
nyegkereső, időmegkötő koncentráltsággá az érdeklődést. A
régről ismerős dolgok új arcának meglepetéseivel tartja éber
ajzottságban a szellemet, a veszendőség tudatának nyomásá
val teszi feszültebbé a viszonyt a dolgok és a költő között, az
élet és halál végpontjai közötti tartalmak átélésére képesít,
távlatot ad a jelenségeknek. Egyszóval: Dudás költői ösztöne
érdekeire talál a nálunk zajló utazás alkalmaiban.
Lehet, hogy van ebben a hűségben dac is, tüntetés a vi
lágjárás, a szomszédolás turistafelületessége ellen, s védeke
zés a magánnyal szemben. Az utóbbi növekvő tendenciájáról
külön is beszélnek ezek a versek, s ennek kapcsán a közvet
len környezettel tartott kapcsolatok elégtelenségéről is:
Baráti szóra, szeretetre
gyötör még olykor szomjúság,
de mire földerengne benne,
bizalmad óva fordul át.
Morbus stoicus című verséből való ez az idézet s címével
is, de más részleteivel is a „börtön és kétely” bizalomőrlő
szerepéről tudósít. Máshol — igen árulkodón — arról ír,
hogy a napfényben kibomló virág csodája előtt merni kell
„boldognak látszani” . Arra vall ez, hogy Dudást a léttel való
rendezett kapcsolata éppúgy elkülöníti a ziláltság, az iszo
nyat divatjának hódoló irányoktól, mint sérelmei, keserű ta
pasztalatai a híg optimizmustól. Ellenállt a zsdanovi esztéti
ka sugalmainak, a helyezkedés alkalmainak (Följegyzés), de
az élet értelmét, az ember lehetőségeit tagadó divatokkal sem
tud azonosulni. Mindez közrejátszik abban, hogy „bátor ma
gányra” biztatja, neveli, edzi magát. (Öreg fák alatt, odaha
za) S hogy kiszabadulva ebből az elszigeteltségből — abba a
közegbe, ahol magát fontosnak, egy nehéz körülmények kö

81

zött zajló munka részesének, egy közösség illetékes képviselő
jének tudhatta — , elemében érzi magát. Dudás ragaszkodása
szülőföldjéhez tehát nem szokványos nosztalgia, hanem az
értelmes, célja felé haladó, méltó szerepben zajló élet igenlé
sét is jelenti.
Ez a titka annak, hogy új kötete, a Sugaras evezőkkel a
nyitott lélek érzékenységével és a súlypontját érző, gazdagsá
gát tudó szellem fesztelenségével járja végig élete tájait, s
időz kedve szerint fánál, szerelemnél, tengernél vagy Meštrovié szobrainál. S így van a formával is. A tárgyias szigor s a
tömörítő szándék, s talán a zenei mámor megfékezésének jó 
zan ösztöne is a prózaiság felé kényszeríti, de emellett tud és
mer könnyedén, változatos, játékos alakzatokban, szikrázó rí
mekkel sodorni is.
Gazdagodás ez a kötet Dudás műveinek sorában, s frissesége ígéret is, hogy nem vége, hanem része az emelkedő fo
lyamatnak.
1972
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KOLOZSI TIBOR

JELENTÉS EGY ALAPMŰRŐL
A könyv, amelyről ezúttal szó lesz, olyan mű, amely nem
intézhető el egy recenzióval, de terjedelmes tanulmánnyal
sem. A benne földolgozott anyag arányait, információinak bő
ségét még a szakmabeli is nehezen tudja képzeletével átfogni.
Elképesztő! Folyton ez jutott eszembe, amíg olvastam a kéz
iratot, lévén a kötet gondozója. Elképesztő a türelem, a szor
galom, a szívósság, amellyel Kolozsi Tibor ezt a hétszáz olda
las munkáját összehozta. Címe: Szabadkai sajtó (1848— 1919).
Hogy az olvasó mégis valamelyes fogalmat alkothasson
arányairól, el kell mondani, hogy a lapok száma, amelyeket
a szerző tanulmányozott, jó másfél száz, s ezekről nemcsak
tud, hanem a föllelhetőket valóban tanulmányozta is. Hogy
micsoda papírerdőn, mennyi poros újságkötegen rágta át ma
gát, azt elképzelni is nehéz. Ha egyik könyvtárban ráakadt né
hány számra vagy évfolyamra, nem érte be ezzel, hanem
utánajárt a más könyvtárak által őrzött példányoknak is.
Ennek eredményeképpen a lelőhelyekről is pontos, nagy ér
tékű repertóriumot állított össze. E könyv birtokában Szabad
ka múltját kutatni összehasonlíthatatlanul könnyebb lesz,
mint ezelőtt.
Ha nagyon röviden kellene megfogalmaznom, hogy mi
az, amit földerített s amit közöl, ezt mondanám: minden lap
életrajzának és jellegének minden fontos adatát.
Az életrajzi adatok között olyanokat is, amelyeket a la
pokból nemigen olvashatott ki. Tud arról, hogy mikor, kik,
milyen érvekkel vágtak bele egy-egy újság alapításába, mi
kor cserélt gazdát és szerkesztőt egy-egy sajtótermék. Ko
lozsi ugyanis az illetékes levéltárak minden vonatkozó iratát
is megnézte. Munkájának ez a része bízvást a kivételes filo
lógiai teljesítmények közé számítható.
Alapossága olyan mérvű, hogy akár szenvedélynek is ne
vezhetném azt a lelkiismeretességet, mellyel a tényeket kinyo
mozza. Az elődök által kínált információkat megbecsüli, de
ellenőrzi őket, s gyakran fontos korrekciókkal szolgál. S nem
csak olyan visszaemlékezésekkel szemben kritikus, mint ami
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lyen Fenyves Ferencné, akit gyakran lehet pontatlanságon ér
ni, de következetesen végére jár azoknak az adatoknak is,
amelyeket Joso Sokčić Sto godina štampe u Subotici (1848—
1948) című kéziratából ismer, s korrekciója mindig meggyő
ző. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy Iványi István alapműnek
tekinthető monográfiájában a sajtó történeti rész viszonylag
a legszerényebb. Hogy munkájára Šokčić mennyiben támasz
kodhatott, lévén még kéziratban, nem ítélhető meg.) Figyel
mét egyetlen jel sem kerüli el. Ha az Atropin egyszer Dr.-rel,
máskor anélkül szerepel ugyanannak a lapnak a cikkei alatt,
kideríti, hogy a kettő mögött egyazon szerző rejlik-e vagy
sem. Akár fontoskodásnak is tűnhetne ez a lelkiismeretesség,
de mikor ilyen óriási anyag földolgozásában látjuk töretlenül
érvényesülni, csak tiszteleghetünk előtte.
A lehetséges forrásokat tehát Kolozsi alaposan tanulmá
nyozta, s munkájának elsőrendű értéke ebból ered. Ami a
földolgozott anyag rendszerezését illeti, ebben nem szolgál
meglepetéssel. Rendszerező elve egyszerű. Külön csoportban
tárgyalja a politikai, társadalmi és vegyes tartalmú lapokat,
külön a nem szabadkai, de Szabadkán nyomtatott újságokat,
külön a szaklapokat, alkalmi lapokat, színházi, sport- és élclapokat, a reklámújságokat, irodalmi és ifjúsági lapokat.
Ennek a rendszerezésnek nagy előnye, hogy a hatalmas
anyag jól áttekinthető, de hátránya, hogy a történelem folya
mata, a sokféle orgánumból kiolvasható tendenciák, törvényszerűségek nem rajzolódnak ki elég nagyvonalúan. Működé
sük azonban nem sikkad el, mert Kolozsi tudatában van an
nak, hogy a sajtó a való élet igen érzékeny függvénye, s gond
ja van rá, hogy a meghatározó társadalmi-politikai érdekek
ről, eseményekről szót ejtsen. Sajtótörténetet ír, de tudja,
hogy amit csinál, bizonyos értelemben politika és várostörté
net is.
Azok a fejezetrészletek, amelyekben az országos háttér
ről ad képet, vagy a társadalom alapkonfliktusairól beszél,
természetesen vázlatosak, de általában jók, a magyar és a ju
goszláv történetírás eredményeinek ismeretére vallanak. Sok
kal érdekesebb azonban, mikor az úgynevezett nagypolitika
helyi megnyilatkozásairól beszél, arról, hogy melyik lap me
lyik hatalmi csoport érdekeit szolgálta. S ebben a „lebontás
ban” , konkretizálásban a nemzetiségi problémáknak, vallási
egyházi érdekeknek Szabadkán működő erőire Kolozsi érzé
kenyen figyel, s megítélésükben marxista szellemben jár el.
Így aztán egy-egy lap vonalát jellemezve, noha sokszor vona
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lak igen kusza szövevényét kellett bogoznia, az anyag ismere
te és a szemlélet biztonsága jóvoltából a valóság bonyolultsá
gát érzékeltető képet tudott rajzolni.
A jellemzésben először mindig a lapok által hangsúlyo
zott célkitűzésekből indul ki, abból, amit a beköszöntő és prog
ramcikkek ígérnek. De aztán nagyon éberen vizgálja, hogy
azt valósítják-e meg, amit ígérnek. A legtöbbször kideríti,
hogy nem. Mert alig volt itt orgánum, amelyik ne azzal in
dult volna, hogy független, elfogulatlan, s hogy korrekt stílus
ra törekszik. Aztán kiderült, hogy az esetek többségében va
lamelyik párt, többnyire a helyi kormányzás, vagy az ellen
zéket alkotó családi tömörülés érdekeit képviselik, s modo
rukban is igen hamar eljutnak a rivális szidalmazásához, a
gyanúsítás és a denunciális szintjére.
Kolozsit, a lapokban érvényesülő érdekek mellett, ha
fontos orgánumról van szó, a színvonal, a színesség és érde
kesség is érdekli. S bár idegen tőle a régmúlt dolgok fölé
nyes és lekezelő szemlélete, sokszor kénytelen megállapítani,
jelezni vagy érzékeltetni, hogy a szabadkai sajtó bizony rit
kán érte el azt a színvonalat, amelyet jó újságírásnak lehet
nevezni. Ennek okait nem fürkészi elég alaposan, de könyvé
ből sok mindent megtudhat, illetve kikövetkeztethet az, aki
figyelemmel olvassa. Föltűnhet például, hogy mennyi itt a
kérészéletű lap, s hogy egy-egy sajtótermék fönntartása, fo
lyamatosabb megjelentetése mennyire az adott hatalmaktól
függött, s hogy az erkölcsi, politikai jellem kiérlelésének
mennyire nem kedvezett az idő.
Igaz, ahogy Szabadka viszonylag függetlenebb polgári,
értelmiségi rétegei gyarapodnak, erősödnek, ez a lapok szín
vonalának emelkedését is magával hozza, a század első évti
zedében pedig a bontakozó munkásmozgalom térnyerése is
érzékelhető a szabadkai lapok arculatán. Furcsa módon elő
ször és markánsabban a reakciós orgánumok preventív táma
dásaiból lehet kiolvasni, hogy új erő jelent meg a porondon.
Kolozsi könyve tehát mind a társadalom, mind a politika,
mind a nemzetiségek története szempontjából kikerülhetetlen
munka. Ehhez nyomban hozzá kell tennem, hogy ez a sajtótörténet mégsem illusztrációgyűjtemény, nem társadalom- és
politikatörténeti események szimpla dokumentációja. Kolozsiban nemcsak a filológus, de a vérbeli újságíró is mindig éberen
figyel. Nemcsak a lapok iránya, a hadállások elhelyezkedése
érdekli őt, hanem az emberek is, akik ezeket a lapokat szer
kesztették, írták.
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Ennek az érdeklődésnek az eredményeképpen jött létre
a szerkesztőkről adott pályaképek egész sora, melyek együtt
szinte külön réteget alkotnak. Rég elfelejtett vagy hiányos
emlékezésekből ismert szerkesztőkről szinte mindent kiderí
tett, ami az utókort érdekelheti. Ezek a pályaképek sokszor
a lapok vonalmódosulásai, pálfordulásai szempontjából is ta
nulságosak, de helyenként, mint közbeékelt külön tömb, meg
is bontják a nagyobb folyamatokat fölvázoló képet. S nem
csak a portrék, hanem sok más olyan részlet, példa, idézet is,
melyek önmagukban mindig érdekesek, de együtt a könyv
rendjének lazulását eredményezik. Ha ehhez hozzávesszük,
hogy lapról lapra haladván a szerzőnek gyakran vissza kell
térnie eseményekre, melyeket egy másik lap kapcsán már
ismertetett, akkor elképzelhető, hogy mindez helyenként óha
tatlanul kuszává is teszi a könyvet.
Talán ez az oka, hogy a század elején bekövetkező érés,
növekedés folyamata, a sokféle érdek szövevényében érvénye
sülő alapvető konfliktusok, tendenciák nem tükröződnek elég
tisztán.
Ez a fogyatékosság azonban korántsem olyan mérvű,
hogy a könyv használhatóságát megnehezítené. Mert ha a fő
szöveg részleteiben nehezen találná meg az olvasó, amire kí
váncsi, a gondos mutatók azonnal eligazítják. A jegyzeteket
ugyanis egy betűrend szerinti katalógus követi, s ebből min
den lapról, folyóiratról megtudhatók a legfontosabb adatok.
Ez a katalógus önmagában is olyan értékes, hogy önálló mű
ként is megállhatna, s tájékoztathatná azt, aki Szabadka múlt
ját tanulmányozni akarja. Ha pedig valaki arra kíváncsi, hogy
az itt felsorolt lapokról a könyv mely lapjain van szó, ezt a
cím- és névjegyzékből könnyen megtudhatja. Mindkét jegy
zék gondos, mennyiségét illetően pedig hatalmas munka, s azt
a filológiai apparátust, mellyel Kolozsi dolgozott, mások által
is megközelíthetővé, ellenőrizhetővé teszi.
Ha tehát elgondolás és rendszerezés dolgában valaki nem
találná elég erősnek ezt a könyvet, részben igaza lehetne, de
filológiai értéke bizonyos, s láthatóan ez volt a szerző első
rendű célja. Hogy emellett nagyon sok részlete olvasmány
ként is érdekes, hogy a levéltári fakszimilék, az ismertetett
újságok első oldaláról közölt fotókópiák és a legjelentősebb
szerkesztőkről és hírlapírókról mellékelt fényképek milyen
pluszt jelentenek a száraz filológusi teljesítményhez képest,
arról külön kellene szólni.
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Azt azonban még itt kell elmondanunk, hogy ez a könyv
a szabadkai tudományosság újabb kori történetének legna
gyobb arányú teljesítménye, s az Élet jel kiadványok soroza
tában olyan állomás, amelyet méltóképpen folytatnunk nem
lesz könnyű, de remélhetőleg ez az eredmény nem bénító, ha
nem ösztönző erőként működik majd.
1974
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SZELI ISTVÁN

JÓ UTAK TUDÓJA
Sokan még ma is úgy képzelik, hogy a kisebbségi iro
dalmaknak a közvetítés az egyetlen funkciójuk, holott a
szuverén író akkor van igazán elemében, ha saját személyi
ségét is ki tudja bontakoztatni a munkában, amit vállal. És
a szűkebb közösség érdekeit is, amelynek része, amelynek
képviseletében nyilatkozik.
Szeli István Utak egymás felé című tanulmánygyűjtemé
nye a szuverenitás jegyében működő hídfunkció szerencsés
példája. Ügy közvetít, hogy készültségében, ízlésében és mér
tékében sajátos tudósi egyénisége és vajdasági mivolta is
szóhoz tud jutni.
Legszembeötlőbben tárgyköreinek rétegei tükrözik hely
zete és szerepe sajátosságait. Egyik legterjedelmesebb mun
kája a magyar és a szerb felvilágosodás összehasonlító
vizsgálatát nyújtja, könyvének legértékesebb tanulmánya
Az ember tragédiájának jugoszláv útját elemzi, a befejező
fejezetek viszont a vajdasági magyar irodalom közelmúltjá
nak és jelenének történetét tárgyalják. Ez a talaja. Errefelé
jön a történelmi utak tanulságaival, s innen nézve értelmezi
a tapasztalatokat. Azt jelenti ez, hogy mindkét nagy irodal
mat belátja, megérti különtörvényeiket, s biztonságosan iga
zodik el tévedések, elfogultságok útvesztőiben is.
Nincs arra terünk, nem is a mi dolgunk tüzetesen nyo
mon kísérni a szerb és a magyar felvilágosodásról adott össze
hasonlításait. Illetékesebbek bizonyára észreveszik majd,
hogy a komparatisztika szélsőségei: a túlságosan „nagyvonalú”
összevetések és a szövegbe ragadó bogarászás között hogyan
találja meg Szeli a folyamatok lényegét és sajátosságait is tükröztetni, értelmezni tudó termékeny módszert, — s hogy ez
milyen nagy érdem. Főleg, ha a tudós, miként Szeli is, az
esztétikai szempont primátusát vallja, miközben anyaga poli
tikát, pedagógiát, filozófiát, szociológiát esztétikummá át nem
lényegített alakban is bőven tartalmaz.
A Tragédia délszláv képe című tanulmányáról azonban
ezen a helyen is részletesebben kell szólnunk. Tudósi munka
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ez is. Sok részlete a gazdag Madách-irodalom ismerője számá
ra is nóvum. Mindenekelőtt a fordítások látrejöttét, indítékait
szemléltető dokumentumok, aztán a fordítások elemzése, a
zágrábi bemutató sajtóvisszhangjának ismertetése s a dél
szláv Madách-értelmezésekről adott áttekintés. Az egyes vál
tozatok jellemzésénél Szeli nemcsak a sikerek és hiányok lel
tárát adja, hanem tipizálja őket és lehatol okaikhoz is. Az
eredményt az eredeti mű s a fordító kultúrájának, költői jel
lemének árnyalatos szembesítése révén jellemzi. Így derül ki,
hogy kezdetben — Zmaj vállalkozásában — a fordító stílu
sának népies-romantikus jellege miatt sikkadt el a dráma
gondolati ereje és emelkedett költőisége, s ezért hígul föl a
robosztus drámaiság is. Később, Vladislav Jankulovnál a ne
hézkes és szürke pedantériában vérzik el a költői erő. Legin
kább Stefanovié értette meg a Tragédia lényegét, ő fordította
a legtehetségesebben, — ő viszont nem tudott magyarul, seb
tiben dolgozott, tehát sok tévedéssel. S messzebbre a többi
szerb és horvát fordító (Borislav Jankulov, Petar Trbojević, a
zágrábi hármas) sem ért. Az eredetit egyedül a Novak—Debeljak-féle szlovén változat közelíti meg.
Aki elkíséri Szélit a Tragédia imént vázolt balszerencsés
útjának fordulatain, a filológia, a stíluselemzés és a kortörté
net mindig jó érzékkel beiktatott tanúskodásában egy nagy
szabású szimbólum szövevényére érezhet rá. Jelképe, amely
jó szándékok, kudarcok ritmusában, sikerek arányaiban két
nép szomszédságának természetét is tükrözi. Érzi ezt a meg
felelést Szeli is, könyvének 155. lapján meg is fogalmazza,
amikor a mű délszláv útjában „sorstragédiák törvényszerűsé
geit” véli fölismerni. De amíg ide ér, kudarcok és sikerek
összetevőit olyan éles szemmel, annyi hozzáértéssel fejti föl,
a „végzet” okait olyan hitelesen nevezi meg, hogy ezzel el is
ülteti olvasóiban — s remélhetőleg a jövő Madách-fordítóiban
is — a hitet, hogy van értelme a vállalkozás újrakezdésének.
Csak fokozhatja a vállalkozó kedvet a Tragédia délszláv
értelmezéseit tárgyaló fejezet, mert ebben tárulnak föl izgal
mas pőreségükben azok a nem irodalmi érdekek, amelyek
útjában is szerepet játszottak: a soviniszta önzés és a politi
kai-filozófiai szempontoknak a poétika érdekeivel való ütkö
zése. Szeli az utóbbiak képviseletében meggyőzően mutat rá
elődjeinek a tévedéseire. (Sinkó Ervin Madách-értelmezésének
bírálata például külön is figyelemre méltó.) Mondhatnánk
imponáló biztonsággal, de Szeli nem az a szellem, aki érveit
dramatizálva, felismeréseit felmutatva dolgozik. Módszerét
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éber figyelem, alapos dokumentálás, tárgyilagos, higgadt ok
fejtés, puritán előadás jellemzi.
Talán túlságosan is alapos. Amikor ismeretlen és fontos
anyagot tár föl, mint a Tragédia esetében, jogosultnak hat
minden részletezés, amikor szövegösszevetésre kényszerül,
mint A Barbárok egy lehetséges modelljéről című tanulmá
nyában, ott el sem kerülhető. A Thurzó Lajosról írott pálya
kép (Az indulás) aprólékosságában azonban az arány tévesztés
hibája kísért. Pedig néhol — például a Bácsmegyei Naplóról
adott jellemzésben — mellékmondatnyi terjedelemben is kö
zölni tudja tanulmányokra való tudását. (205.)
Jól tudjuk, hogy nagy oka van ennek a hibának, hiszen
egy hagyományfelfedező, hagyománytudatosító szándék ins
pirálja, a vajdasági irodalmi tudat iránti felelősség dolgozik
benne. Ez képesíti őt arra is, hogy a negyvenes évek irodal
máról adott áttekintésében egyszerre tud kíméletes és hite
les, értékőrző és értékminősítő is lenni. Történészként tud
bánni olyan anyaggal is, amely még mozgásban van, s ittott aknákat is rejt.
Ez az okos és higgadt felelősség az, ami a könyve által
létesített hidat tartósnak, példáját követhetőnek ígéri.
1970

A GYÖKEREK TUDATOSÍTÁSA
,,Az ország területén a felszabadulás pillanatában mind
össze három aktív magyar szakos tanár működött. ( . . . ) Húsz
év múlva, 1968-ban pedig már 250 olyan iskola volt az ország
ban, ahol a magyar nyelv és irodalom oktatásához szaktanár
ra volt szükség 43 000 általános iskolai, 1500 gimnáziumi s
majdnem 5000 egyéb tanintézeti magyar tanuló anyanyelvi
oktatásának ellátásához. Ezt a munkát tízéves tevékenysé
günk eredményeképpen ma már 95 második fokon és 67 első
fokon képzett magyartanár végzi.”
A fennebb idézett statisztika Szeli István Nemzeti iroda
lom — nemzetiségi irodalom című tanulmánykötetéből való.
Önmagában is beszédes ez a statisztika, a kezdet és a mai
szint között kanyargó szerpentin kiépítésének munkálataira
emlékeztet. Hogy mennyi áldozat, gond, munka, szívósság és
okosság kellett ennek a történelmi útnak a megépítéséhez,
utódjaink egyszer talán majd földerítik. Ezúttal azért idéz-
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tűk, mert az út egyik tervezőjéről és kivitelezőjéről akarunk
beszélni. Arról a Szeli Istvánról, akinek eddigi műve az em
lített útépítési munkálatnak olyan szerves része, hogy a ket
tő szét sem választható. Szomorú, de törvényszerű, hogy ami
ebből a munkából a műveken kívül zajlott, a tanítás, a terve
zés, a kilincselés, az érvelés, érdekek és érzékenységek öszszehangolásának végtelen, erőemésztő művelete megírhatatlan. De éppen ezért kell megkülönböztetett figyelmet szen
telni annak, ami e történelmi szerpentin építéséből tanulmá
nyokban is formát öltött.
A nemzetiségi író gyakran válik a kultúra mindenesévé.
Szeli István tudósként tölt be hasonló funkciót. Legújabb ta
nulmánykötetének szerteágazó tematikája önmagában is erre
figyelmeztet. Ha beszédet mond az újvidéki magyar tanszék
tízéves fönnállása alkalmából, akarva-akaratlanul történel
met ír, önmagáét s egyszersmind egy közösségét is. Ha beve
zetőt ír a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeihez,
az előbb említett történelem új szakaszának munkaprogram
ját fogalmazza meg, ami saját pályáján belül is új, más jel
legű föladatok vállalását jelenti. Irodalmár létére részt kell
vennie a nyelvművelés munkájában; a híd-funkció és a té
nyek az összehasonlító kutatások folytatására sarkallják; a
jugoszláviai magyar irodalom gyökerei iránti érzékenység és
e gyökerek tudatosításának szükséglete a sajátos hagyomány
hoz tartozó jelenségek tanulmányozására — s mindezek mel
lett részt kell vállalnia a nemzeti és nemzetiségi irodalom vi
szonyának, az utóbbi létproblémáinak, kapcsolatainak és sa
játosságainak vizsgálatában, e kérdéskör alapelveinek tisztá
zásában. S tenni kell mindezt egy olyan mikrokultúrában,
ahol az elsődleges alkotás, az irodalomtudományon belül pe
dig a műelemzés, a műjellemzés a legbecsültebb munka, s a
pályakép az uralkodó műfaj.
Szelinek a maga szervezői, mozgalmi, irodalomszocioló
giai, művelődéstörténeti föladatait — talán éppen az esztéti
kai szempontok fetisizálása miatt — rendkívül nehéz lehet
elvégeznie. Pedig esztétikai értéke, poétikai kultúrája és ér
téktudata alapos, de anyaga, témája sem kedvez az esztetizálásnak. Többször maga is hangsúlyozza, hogy a jelenség, ame
lyiknek oly nagy figyelmet szentel, például Mita Popovió
vagy a zentai írók némelyike, mondjuk Boschan Sándor, ér
dekesebb, jelentékenyebb, mint a mű, melyet alkottak. Attól
viszont, hogy a jelenséget a maga emberi mivoltában fölidézze,
általában tartózkodik. Pedig — több példa, különösen a Tóth
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Józsefről írt pályakép tanúsítja — volna hozzá tehetsége. Ami
kor például Thurzó Lajos jellemzése közben fölidézi a Híd
szerkesztőségének egy régi-régi vitáját, amelyben a halállal el
jegyzett, súlyos szívbajjal vívódó költőt életigenlő versek írásá
ra ösztönözte a „mázsás kurzus-költő” , egyszerre fölfénylik,
élettel telítődik a pályakép. De aztán — mintha leintené a
tudósi regula — így folytatja: „Az utókor Thurzóban, reális
igénnyel, a költőt keresi, aki az adott szövegekben él, s akit
nem a szituációk és élethelyzetek szövevényéből kell kihántanunk, hanem a ránk hagyott szövegekből. Csak ebből lehet
definiálni, ez az egyedül biztos fogódzó, amiből egy költői vi
lágkép határait fel lehet rajzolni.”
Világos beszéd, ismerjük az elméleteket, melyek életrajz
és mű, korrajz és mű, sőt alkat és mű összefüggéseit is mellőzhetőnek tartják. Szélitől idegen ez a dialektikaellenes dogmatizmus, vizsgálódásaiban a történetiség elvének érvényesülése
szembeötlő, s számol azzal is, hogy a személyiség, amelyet ma
oly gyakran emlegetünk, elképzelhetetlen az emberi termé
szet nélkül. Kár, hogy ezt a tudását nem engedi feszteleneb
b é érvényesülni, hiszen egy irodalom megalapításának fázisá
ban általában több a fontos jelenség, mint a jelentős mű, s a
„költői világképnél” a betöltött szerep még fontosabb is le
het. Hogy Szeli mennyire tudatában van ennek, B. Szabó
Györgyről írt méltatása s ebben a kegyelet és szigor össze
hangolásának sikere világosan példázza. Bizony a kérdés foly
ton fölvetődik: mi maradna például Kende Ferencből, akiről
Két világ című könyvében Herceg János olyan felejthetetlen
képet festett, ha csak írói mivoltában tartanánk számon? Bi
zony a Szenteleky-művet is nagyon meg kellene csorbítanunk,
s milyen kevés hely jutna egy pusztán esztétikai szempontú
irodalomtörténetben például Osvát Ernőnek!
Mindezt nem is annyira a Thurzó Lajosról kimunkált
szép és elmélyült pályakép kapcsán tesszük szóvá, hanem
inkább azért, mert a Mita Popovióról és a Borislav Jankulovról írt tanulmányokat olvasva már-már égető kíváncsiság tá
mad bennünk: miféle emberek lehettek ezek az írók, akik
két nemzet között vergődve annyi jót akartak, annyi tévesz
mét kreáltak, annyi kudarcot szenvedtek? A „magyarón” jel
ző szimpla bélyegként él a mai köztudatban. Szeli tanulmá
nyaiból kiderül, hogy milyen bonyolult képletek, drámai sor
sok, furcsa pályák képződtek itt az ellentéteket áthidaló
szándékból — de nagyon valószínű, hogy nem pusztán abból.
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Ezért vagyunk kíváncsiak az élet- és jellemrajz mellőzött tényeire, motívumaira.
Micsoda sorsok, helyzetek, milyen tévutak! Tűnődhet az
ember, s ha a rejtett motívumokkal adós marad is Szeli, a
maga tűnődésének tanulságait tisztult alakban prezentálja.
Szemlélete egészére gondolok itt elsősorban, aztán e szemlé
let módszeres okfejtéssel reprezentáló tanulmányára, a Nem
zeti irodalom — nemzetiségi irodalomra, is. A kérdésekkel,
melyeket ebben a tanulmányában fölvet, többen szembenéztek
mostanában. Kérdésföltevésében és válaszaiban ezekkel az
előzményekkel Szeli értekezése több ponton érintkezik, ami
természetes is, hiszen a jugoszláviai magyar irodalom mai
különlétezésének ténye elvitathatatlan, sajátos múltjának tuda
tosítását évek óta végezzük, kapcsolatát az egyetemes magyar
irodalommal senki sem tagadja, jugoszláviaiságának értelme
zése szintén megoldottnak mondható. Szeli István tanulmá
nya — mondom — a korábbi kísérletek hasznosításával író
dott, de nem azok összegezése, hanem önálló koncepció. Ere
detiségét az adja, hogy a jugoszláviai magyar irodalom mi
voltát az alapját biztosító mikroközösség államalkotó státusá
nak és szerepének tényéből magyarázza, autonómiájának és
kapcsolatainak fokát, jellegét ugyanebből, de másoknál reáli
sabban számol a magyarországi irodalom és olvasóközönség
„testközelségével” , valamint a szocialista távlat ígéreteivel.
Fejtegetésének történeti részletei, az előzmények jellem
zése — amit például a kisebbségi irodalom „muszáj-jellegé
ről” mond — nemcsak a mai álláspont fölényét tünteti ki, de
sejteti a törvényszerűségeket is, melyek az előzményeket meg
határozták, s mindezek konzekvenciájaként önkéntelenül is
kifejeződik, hogy mai koncepciónknak nemcsak alapja a nem
zetiségi létet biztosító jog, hanem érvényének is föltétele, iro
dalmunk kiteljesedésének, a sajátos akcentus kiérlelődésének
is záloga. Ez a távlat azonban Szélit nem teszi sem türelmet
lenné, se önelégültté, sem magabiztosabbá, mint amilyen egy
alakuló folyamat törvényszerűségeinek vázolásában felelős
kutató lehet. Mások eredményeit megbecsüléssel integrálja,
ha pedig vitatkozik, nem az ellenfél lejáratására, hanem a ho
mály eloszlatására törekszik.
A sajátos akcentust azért emeltem ki fennebb, mert erre
Szeli különös gonddal figyel. Hogy a „testközelség” , eszmék
és értékek fokozódó cseréjének ismerete vagy a szerénység
miatt-e, nem tudható, de való igaz, hogy óvakodik a kihívás
tól, a sajátos föladatokat úgy oldja meg, hogy mértéke egye
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temességét, arányérzéke épségét őrizni igyekszik. Pedig a
„helyi színek” , a sajátos akcentus iránt rendkívül érzékeny.
Ennek keresésével magyarázza olyan zentai írók tanulmányo
zását, akiket már csak lexikonok tartanak számon. Ugyanezt
keresi a Napló által közölt Petőfi-legendákban, melyek éppen
e miatt a sajátos akcentus miatt érdekesebbek, mint a tanárok
által gyártott Petőfi-dolgozatok özöne. Máskor azonban, pél
dául Szávay Gyula esetében, aki a maga idejében Debrecent
„reprezentálta” , bizony nem tudja megnevezni ezt a sajátos
akcentust, s csak formális okból vonja be a költőt a zentaiak
közé. Tudatában van ennek maga is, aggályait máshol sem
titkolja, olykor már sokalljuk is a magyarázkodást. Mert bár
mily jelentéktelen költő volt is például Csányi Endre, Baude
laire élete és költészete című könyvéről szívesen olvasnánk
kimerítő elemzést. Igaz viszont, hogy amit Szarvas Gábor ko
rai drámájáról ír, a mű tanulságaihoz mérten nagyon is ter
jedelmes.
Mikor ezt szóvá tesszük, tudatában vagyunk annak,
hogy vannak föladatok, indítékok, amelyek sajátos helyze
tünkből erednek, amelyek elől Szeli István sem térhet ki. Kü
lönösen nem, ha valakit olyan bensőséges kapcsolat és alapos
tudás fűz egy városhoz, mint őt Zentához. Ám ha arra gondo
lunk, hogy milyen jól képzett mestere a maga szakmájának;
milyen élesen látja például az anyanyelv és az emberi teljes
ség összefüggését, a redukált nyelvi tudat veszélyeit, a komparatisztika szellemtörténeti és vulgárisán szociologizáló szél
sőségei közepette a dialektikus módszer fölényét; a két hábo
rú közötti Vajdaság magyar irodalmának áramlataiban a lé
nyeget milyen meggyőzően tudja megragadni; milyen tájé
kozott a múlt század magyar és jugoszláv irodalmában; a né
piesség, urbánusság, a komikum, a humor bonyolult képleteit
milyen magabiztos egyszerűséggel tudja megnevezni, s milyen
jó érzékkel képes — például Thurzóról szólva — alkat és
föladat ellentmondását a mű magyarázó elveként érvényesí
teni — akkor óhatatlanul aránytalanságot észlelünk az adott
ságok és a föladatok között. Sajnáljuk, hogy Utak egymás fe 
lé című kötetének azt a vonalát, melyet A magyar és a szerb
felvilágosodás párhuzamos vonásai és A Tragédia délszláv ké
pe című tanulmánya képvisel, mostani munkájában csak tö
redékesen tudja folytatni. S ha arra gondolunk, hogy a jugo
szláviai magyar irodalom mai ügyeiben is avatott, hogy ér
velésében sohasem erőszakos, nincs rögeszméje, ízlése híd le
hetne olvasó és irodalom között, a csoportérdekek fölött az
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egész irodalom érdekeit ő képes talán legzavartalanabbul be
látni, akkor azt is sajnálnunk kell, hogy az élő irodalomra
mostanában kevesebb időt tud fordítani.
A sajnálkozás nem eufemizmus. Követelni nincs jogunk,
hiszen tudjuk, hogy első tanulmánykötete, az 1965-ben meg
jelent Hajnóczy és a délszlávok óta mi minden történt, ami
ben fontos szerepet játszott. Mostani könyve tehát egy nagy
vállalkozás folyamatosságát hangsúlyozza; nem lezárt mű, ha
nem egy szerves építgetés új fázisának képe. Önmagában épp
ezért töredékes is, de nem önmagában képviseli a szerzőt, ha
nem előzményeivel együtt, sőt hozzá kell számítanunk az in
tézményeket, fórumokat, melyeknek munkájában Szeli ter
vezőként és kivitelezőként, vezetőként és napszámosként végig
jelen volt, s ezzel nem elvonta ereje egy részét a tudománytól,
hanem egy átfogóbb, teljesebb tudományosság létföltételeinek
megteremtéséhez járult hozzá.
1974
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JUHÁSZ GÉZA

A SZÁMOK JELENTÉSE
Aki benne él az irodalomban, számon tartja, hogy mikor
mi jelenik meg. Néha nagyon is éberen és különös érzékeny
séggel, ha úgy érzi, hogy nem megy minden hibátlanul.
Olvasván a vajdasági magyar könyveket, időnként ben
nem is aggály támad: eléggé érett-e valamennyi ahhoz, hogy
műként forgalmazzuk? Vagyunk néhányan, akik — ki itt,
ki ott — szinte menetrendszerűen hozzuk a következő könyvet,
mások évekig készülnek, amíg könyvvé áll össze, amit aszta
lunkra tesznek. Vajon az előbbiek termékenysége mindig a
tehetség és a szorgalom eredménye-e, vagy részes benne a
kiadói mechanizmus is: a beidegzett ritmus, miszerint némely
szerzőtől mindent ki kell adni, amit megírt? S vajon azok,
akik évekig írnak meg egy-egy könyvet, biztos-e, hogy te
hetségük korlátai miatt szülnek ilyen hosszú ideig? Aki
ezeken a kérdéseken gondolkodni kezd, új kérdések szövevé
nyébe bonyolódik.
Ezek terheivel kezdtem el olvasni Juhász Géza Könyvek
országútján című könyvét: lássuk, mit válaszol ezekre a kér
désekre a Fórum legautentikusabb vezetője! Éber kíváncsi
sággal tehát, de az első két tanulmány után röstellkedve ad
tam föl a kémlelő pozíciót, mert beláttam, hogy ez az ember
nem a maga bizonyítványát magyarázza, hanem nagyobb gon
dokon töpreng, magasabb érdekek lehetőségeit fürkészi.
Mindenekelőtt a jugoszláviai magyar irodalom létföltéte
leit. Gyűjteményének legértékesebb tanulmánya (A jugoszlá
viai magyar írók alkotó munkásságának feltételei) is erről
szól. A kérdések, amelyeket itt fölvet, nem ismeretlenek szá
munkra, magunk is szembetalálkoztunk velük, de a szóban
forgó tanulmányt is olvastuk, mikor először megjelent. Ahogy
a többit is annak idején. Így, a könyv összefüggéseiben most
mégis minden részlete nagyobb súlyt, teljesebb akusztikát kap,
s arra sarkall, hogy mi is újra átgondoljuk azt, ami kikerül
hetetlen.
Juhász Géza abból indul ki, hogy a kiadó anyagi helyzete,
gazdálkodásának kedvezőtlen föltételei mellett és az alacsony
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példányszám miatt az írók létfönntartásához nagyon kevéssel
tud hozzájárulni. Ezért az írók újságírással és más munkák
vállalásával keresik meg a szükséges pénzt, így az írói munka
melléktevékenységgé válik, a szabad időt kell rááldozni, holott
a maga kényes természete miatt éppen az írói munka kívánna
több időt, nagyobb és huzamosabb elmélyülést biztosító nyu
galmat. Az írónak nemcsak írnia, de olvasnia is kellene, benne
kellene élnie kora szellemi folyamataiban, közegre lenne szük
sége, amely bátorítja és bírálja. Juhász Géza mindezt igen avatottan és meggyőző alapossággal fejti ki. Vallatóra veszi a
könyvkiadás, a folyóirat- és újságpublikáció adatait, ezeket
összeveti az írók számával, s így vonja le eléggé lehangoló kö
vetkeztetéseit.
Szándékát csak tisztelni tudom, hiszen minden adata, szá
mítása, minden érve jobb lehetőségeket sürget. Kétséget elő
ször az ébresztett bennem, hogy következetesen hetven íróval
számol. Így aztán valóban nagyon kevésnek látszik az a
3,28 címszó, mely huszonnégy év alatt egy-egy íróra jutott,
mivel ez azt jelenti, hogy írónként hét-nyolc évre jut egy-egy
könyv. Hogy a föltételeink javuljanak, felelős író ezt nem
gáncsolhatja, — irtózom én is egy ilyen szerep látszatától.
De magunkat áltatni még nagyobb hiba lenne. Áltatni azzal,
hogy valóban hetvenre tehető azok száma, akik igazi írók. De
ha még így volna is, én akkor sem tartanám föltétlenül hát
ránynak azt, hogy íróink többségének állást kell vállalnia.
Juhász Géza természetesen jól tudja, hogy milyen kevés
az olyan alkotó, aki műveiből megélhet, de nem titkolja, hogy
íróink számára is az ilyen függetlenséget tartja kívánatosnak.
Azt hiszem, ez olyan illúzió, amely kedvezőbb föltételek között
sem valósulhatna meg. Anyagi okok miatt sem, hiszen félmil
liónyi közösség erejéből erre aligha futná. (Magyarországon
egy ilyen szisztéma szerint 1400 írót kellene függetleníteni,
nálunk 2800-at.) Fontosabb azonban, hogy a könnyen megsze
rezhető írói függetlenség óhatatlanul az írók kasztosodásához
vezethetne. Másképpen szólva: aki hamar kiválik, kiszakad
a társadalom mindennapi küzdelmeiből, aki az üzemi, hiva
tali vagy iskolai munkarend természetét, terheit nem ismeri
tapasztalatból, az könnyen elszakadhat a valóságos gondoktól
is. S nálunk erre meg is van a hajlam. Példa van rá több is,
hogy egy verseskötet után a szerző már elviselhetetlennek
érzi azokat a kötelmetek, melyekkel a mindennapi munka
jár.
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Becsapnánk ezeket a fiatalokat, ha a munkavállalást te
hetséggátló kényszerűségként értelmeznénk. Van, amikor az.
Kirobbanó, nagy formátumú tehetségeket egy hivatal taposó
malmába fogni bizony vétek lenne, de tudjuk, hogy ez nem
valóságos veszély. Az viszont igen, hogy a kezdő tollforgató
meg sem kísérli, hogy egzisztenciáját a munkahelyén
megszilárdítsa, s a bázisról ostromolja a Parnasszust. Így az
tán egyik vers megjelenésétől a másikig tengődve kénytelen
várni, s idegesen figyelni barátait és riválisait, holott ha ma
ga körül az embereket nézné, íróként is többet profitálhatna.
Az, hogy íróink újságoknál, folyóiratoknál és a rádiónál dol
gozhatnak, olyan teher, amelyet egyelőre jobb termékeny le
hetőségnek tekinteni. Demagógia volna elődjeink helyzetére
hivatkozni: Szentelekyre vagy Szirmaira, hogy miként tudtak
orvosok, hivatalnokok és írók lenni egyszerre, Kosztolányit
azonban bátran említem: megélhetett volna műveiből is, de
nem tette ki magát az irodalmi élet szeszélyeinek. Illyés még
szívósabban vigyázott, hogy ne kelljen az irodalomból élnie.
Oka volt rá: az erő, amelyet a bankban elvesztett, megtérült a
biztonságérzés révén. Azáltal, hogy nem volt annyira ráutalva
a gyakori publikálásra.
Ha tovább olvassuk az említett tanulmányt, csak még
jobban megbizonyosodhatunk arról, hogy vérmes reményeink
nem lehetnek, tehát hozzá kell edződnünk helyzetünkhöz. Ju
hász ugyanis, végiggondolva a lehetőségeket, a vajdasági
magyar író hovatartozásának problémájával is szembenéz, s
erről tűnődve igen józanon vonja le a konzekvenciákat. A
magyar irodalomhoz fűződő nyelvi kapcsolat egyfelől, a jugoszláviaiság másfelől korántsem jelenti, hogy az itteni ma
gyar könyvnek a piaca is olyan széles, mint vonatkozásainak
hálózata. A magyarországi importvállalatokat anyagi érdek
nem fűzi könyveink forgalmazásához, a nagy jugoszláv ki
adók számára az eddig lefordított könyvek egyike sem je
lentett anyagi sikert. A vállalkozó kedvet ez bizony nem ser
kenti. Maradna a fordítás társadalmi támogatásának módszere,
amire — erről is beszél a könyv — van remény, de kérdés,
biztosíthatja-e egy ilyen dotálás a mű ereje, hatása révén ki
vívott pozíció előnyeit, az olvasók érdeklődéséből származó
lehetőségek termékenységét?
Juhász Géza nem áltat bennünket: a jugoszláv könyvpia
con eddig „egyetlen írónk sem tett szert valóban országos hír
névre, reputációra. . . ” Annál azonban gyakorlatibb szellem,
hogysem a lehangoló tényéknél megrekedne, s mindent a

körülményekre hárítana. Némely műfajok lemaradásában meggyőzőén mutat rá az objektív okokra, de az „európizmus”
groteszk hajszolásában már olyan gyöngeséget nevez meg,
melyért maguk az írók is felelősek. Teljesen egyetértünk
vele, amikor azt írja, hogy betörni egy más nyelv vagy más
ország irodalmába nem lehet a hazai közönség megkerülésével:
„valamely műnek először mégis a maga nyelvterületén, te
hát eredetiben kell sikert aratnia.,,
Tudják ezt mások is, de hogy Juhász Géza sokaknál meg
győzőbben fogalmazhatja meg, az nem véletlen. Részes lehet
ebben a kiadói gyakorlat során szerzett sok-sok tapasztalat.
Egy alkotói kör tagjai sok mindent elhitethetnek egymással, de
a kiadó érzékeli azt is, amit az olvasó gondol, s néha érzéke
nyebben, mint a kritikus szavát, mert a könyvek zömét még
sem a kritikusok vásárolják meg. De vannak Juhász Gézának
mélyebbről eredő szempontjai is. Nemcsak egy kiadó vezetője
ő, hanem irodalomtörténész is, aki tanulmányozta a vajdasági
jelleg ábrázolásának folyamatát, s tudja, hogy az adott közeg
hez való hűség irodalmunk sajátos jellegzetességének, sőt lété
nek is föltétele.
Vajdaság költői dicsérete című tanulmánya erről szól. Ez
az írása egyébként a vajdasági különhagyomány kiválasztása
szempontjából is lényeges. Mértéke Papp Dániel monográfusára vall: a hagyományból azt a művet érzi igazán vajdaságinak,
amelyben „frissen és erőteljesen csap ki e tájak félreismerhetet
len levegője” . Herczeg Ferencet ebből a szempontból éppúgy íté
li meg, mint Szenteleky: „hamis ragyogású kulissza” , amit erről
a tájról fest. Enyhébben, de hasonlóképpen minősíti Ambrus
Zoltán bácskaiságát is, sőt Kosztolányi regényeiben is szembeötlőbbnek találja „a poshadt, önelégült kisváros” sivár
ságát hangsúlyozó jelleget, mint a sajátos bácskaiságot. Más
hol pedig inkább az egzotikum, mint a vidék valóságos arca
az, ami Kosztolányit, akár Papp Dánielt, e tájból megihleti.
Juhász Géza irodalomtörténészi kultúrája azonban alapo
sabb, mintsem hogy a táj ábrázolás szempontjainál megreked
ne. Alapélménye és ebben a tekintetben talán mértéke is
kissé Papp Dániel, de mikor észreveszi, hogy ez a mérték
Kosztolányi sivárabb, másféle Szabadkáját kedvezőtlenül mi
nősíthetné, nyomban beiktatja a történeti szempontot, amely

révén meg tudja magyarázni, miért ábrázolja Kosztolányi le
leplező éllel azt, amiben Papp Dánielnek még kedve telt.
Hát még ha a személyiség és a stílusirány szerepével is
számolna! Kiderülne, hogy mennyi nehézsége van az ilyen
vizsgálódásnak. Kölönösen ha az
esztétikai szempontot is
érvényesíteni akarjuk. Igen jellemző, hogy szakembereink in
kább portrék rajzában és művek elemzésében, ezeknek alá
rendelten beszélnek a táj ábrázolás, a vajdasági jelleg megnyi
latkozásairól, mert így könnyebben kikerülhetik a buktatókat,
az elrajzolás veszélyeit. A jó érzék Juhászt is megóvja attól,
hogy mindent a táj ábrázolás szempontjának rendeljen alá, így
tanulmánya zavartalanul tudatosítja és korszerűsíti a Szenteleky által kitűzött cél érveit, s ösztönzi a hazatalálásnak azt a
folyamatát, melyre irodalom és olvasó egyaránt rászorul.
Irodalmunkon túlmutató, különleges jelentőségük van
azoknak a tanulmányoknak, amelyek az egyetemes magyar
irodalom és a jugoszláv népek irodalmának kapcsolatát elemzik.
Manapság sokan értekeznek a kelet-európai népek közeledé
sének problémáiról, arról, hogy mennyivel alaposabban kelle
ne egymást ismernünk. A hang általában önkritikus, de azt
hiszem, Juhász Géza az első, aki pontos statisztikákkal, sőt a
statisztikák elmélyült értelmezésével világítja meg, mi a hely
zet jugoszláv—magyar viszonylatban. (Sokasodó hajók a félreértesülés óceánjain) Elemzésének konzekvenciája, hogy „a
kiadott könyvek — csaknem azonos — számától függetlenül a
jugoszláv népek irodalma sokkal inkább, sokkal több íróval
és művel — mondhatnánk szinte valamennyi árnyalatával,
irányzatával és korszakával — van jelen a magyar nyelvterü
leten, mint a magyar irodalom Jugoszláviában” . Érinti ez a
klasszikus magyar irodalmat és az élő klasszikusokat egyaránt.
Andriéot vagy K r ^ á t sokkal jobban ismeri a magyar értel
miség, mint Weörest, Illyést, Németh Lászlót a jugoszláv.
Illyés műveiből a versek, Némethéből az esszék szinte egészen
ismeretlenek, s az új magyar líra olyan óriása, mint Nagy
László, csak macedón nyelven jelent meg, holott a jugoszláv
népköltészet az ő zseniális fordításai révén lett élő és ható
erő a mai magyar irodalomban.
Juhász Géza jól tudja, hogy ezen az aránytalanságon első
sorban a jugoszláv olvasó veszít. Minket azonban gondolko
dóba ejt, hogy ha az európai mértékkel is jelentős magyar
művek ilyen nehezen jutnak el a jugoszláv olvasóhoz, milyen
lehet a vajdasági magyar könyvek esélye. S fölmerül a kérdés:
vajon az itteni magyar kritika nem tehetne-e többet azért,
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hogy a figyelmet fölkeltse? Igaz, írunk mi szinte minden, Ma
gyarországon megjelenő értékes műről — a jugoszláviai ma
gyar könyvekről nem is szólva — , de vajon meggyőzően
írunk-e? Vajon kritikáink módszere és előadása alkalmas-e
arra, hogy a könyveknek olvasót hódítson?
Juhász Géza — sajnos — ezt a szempontot mellőzi. Talán
azért, mert nem hiszi, hogy az üzleti érdekek ellenében a kri
tikus szava elég hatékony lehetne. Pedig hát ő is tudja, mi is
tudjuk, hogy a mai magyar irodalom olvasmányélmény szem
pontjából is igen sok olyan művet kínál, amely különb bár
melyik Zilahy-regénynél. Mi az oka, hogy a jugoszláv könyv
kiadás magyar katalógusában mégis Zilahy a listavezető?
A K önyvek országútján szerzője adatok sorával mutatja
meg, hogy a két irodalom kapcsolatában a vajdasági fordí
tók és kiadók milyen jelentős szerepet töltöttek be. Hogy ez a
munka hatékonyabb lehessen, azt hiszem, ez a kritikán is
múlik. Ha egymás műveinek megítélésében és a magyarországi
irodalom értékeinek interpretálásában hitelesebbé és élményszerűbbé válik a munkánk, talán a jugoszláv kiadók is többet
adnak a szavunkra. Nem hiszem, hogy minden ezen múlik,
de ami rajtunk múlik, azt nem ártana tudatosítanunk.
Juhász Géza láthatóan a nemzetiségi irodalmak létezés
gondjait igyekezett áttekinteni ebben a könyvben. Így illeszt
hette be tanulmányai sorába a szlovákiai, kárpát-ukrajnai és
romániai magyar irodalom egy-egy jellegzetes, történelmi ér
dekű művéről szóló írását, s egy átfogó portrét Csuka Zoltán
ról. Az utóbbi közlésének jogosultsága nyilvánvaló. Csuka Zol
tánról mint a vajdasági magyar irodalom egyik szervezőjéről és
a legtermékenyebb műfordítóról a két irodalom kapcsolatáról
szóló többi tanulmányban is sok szó esik, s így ez a portré egy
fölszított kíváncsiságot elégít ki. Nem mondható esetle
gesnek a Méliusz-, Szemlér-, Dobos- és Balla-mű kiválasztása
sem. Mindegyik tartalmaz a nemzetiségi létre vonatkozó in
formációt, bár értékük között nagy a különbség. Juhász Gé
za azonban ezekről a művekről szólva inkább ismertetésre, a
bennük fölmerülő problémák közvetítésére szorítkozik, így
mikor az értékelés mozzanataival adós marad, egyszersmind
meg is óvja magát a sokféle szempont elegyítéséből származ
ható zavaroktól. Hasonló funkciót tölt be a Csanda Sándor
könyvéről és a Magyarok Csehszlovákiában című dokumen
tumgyűjteményről közölt ismertetése. így kötete jellegétől
csak egyetlen írás üt el, az Ady vonzásában című, mely Tabéry
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Géza és Csinszka kapcsolatáról szól, bár ez is tartalmaz a nem
zetiségi létezésre vonatkozó adalékokat.
Juhász Géza könyvét azzal az érzéssel teszi le az ember,
hogy szerzője nem csupán adminisztrátora a jugoszláviai ma
gyar könyvkiadásnak, hanem életlehetőségeinek felelős kuta
tója is. Adatainak értéke, a statisztikákat átvilágító értel
mezései ettől a felelősségtől kapnak számadásszerű jelentő
séget. Pontossága és józansága révén munkája a hiteles hely
zetismeret nélkülözhetetlen forrása, javaslatai, bírálatai a ha
tékony cselekvés sürgetői. Csak sajnálható, hogy az 1970 utáni
fejleményekről már nem közölhetett sem statisztikákat, sem
elemzéseket, pedig a pályázatokkal valami új kezdődött itt
nálunk, valami új, aminek beérését más tényezők is esedékessé
tették. Mint ahogyan az is, hogy az olvasók felől kínálkozó ada
tokat nem dolgozta föl. Könyve ezekkel lett volna teljes, s el
szórtan jelentek is meg hasznosítható fölmérések. Hasonló
hiánynak érezzük, hogy adós maradt a kritikákból kiolvasha
tó visszhang értékelésével. Különösen a szerbhorvát, szlovén
és macedón nyelven megjelent vajdasági magyar művek fogad
tatása lehetne tanulságos mind a kapcsolatok, mind a Jugo
szlávia magyar kritika normái szempontjából.
Mindezt azért is jónak látom szóvá tenni, mert remélhető,
hogy Juhász Géza ezután is nyitott szemmel és törvénysze
rűségkereső igénnyel követi azt a folyamatot, amelyről most
számot adott, s új tanulmányaiban pótolhatja, amivel most
adós maradt.
1974
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ÁCS KÁROLY

PÁLYAKÉP, TÜKRÖKKEL
Elérkezett hát nemzedékünk is menthetetlenül a jubilálás, az ünnepeltetés idejébe. Ács Károly ebből az alkalomból
adhatta ki Ének füstje, füst éneke címen gyűjteményes kö
tetét. Abban az értelemben „gyűjteményes” ez a könyv, hogy
benne a harmincéves pálya minden esztendejét képviseli egy
két vers, de a legjobbak, legjellegzetesebbek, s ugyanígy a gaz
dag műfordítói termést is egy-egy műfordítás. Az eredeti ver
sek tehát reprezentálják a költőt, a műfordítások csak íze
lítőt adnak a hatalmas munkából, melyet Ács Károly elvég
zett, ablakot nyitnak a költészet vidékeire, melyeket megis
mert, bemutatott.
Méltóbb születésnapi jutalmat egy költő, aki még ereje
teljében van, nem is nagyon kívánhat. Amit az említett szer
kesztési elv miatt el kellett hagynia, a kötet végén közölt
címjegyzék azt is tartalmazza, s így bízvást mondható, hogy
az 1945-től 1975-ig eltelt három évtizedről a kötet alapján fo
galmat alkothat az olvasó, a szakmabeli könnyen kitöltheti a
hézagokat, a költő pedig tűnődhet, mit végzett, s mi lehet
séges.
Az Utószóból ítélve Ács korántsem elégedett. Inkább re
zignált. Nem biztos abban, hogy az időbe ilyen egyenletesen
belehelyezett versek állni fogják az idő próbáit: „Szigorú és
— meglehet — igazságtalan próbatétel (ti. ilyen szerkezetben
tenni ki költeményeit az időnek — D. Z.), kimenetele telje
sen bizonytalan. Ha semmi sem marad fenn utána, akkor is
csak ez volt, ez van. Egyetlen szavam, egyetlen énekem. Füst,
ének.”
Hogy jogos-e ez a rezignáltság, erre még visszatérünk.
Előbb azonban a pálya egy másik vetületét: visszhangját is
meg kell idéznünk.
Itt van előttem az Ács-irodalom, s emlékezetemben a leg
első publikációk izgalma, a pálya hossza tehát olyan teljessé
gében és közelségben áll előttem, ahogy senkié sem. S erős
meggyőződésem, hogy amit láthattam, ami körülötte történt,
önmagában is megérne egy antológiát. Pedig Ács sohasem
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volt viharokat provokáló jelenség. Hogy igazi költő, akit meg
becsülés illet, akinek irodalmunk élvonalában a helye, első
kötete óta evidencia. Botrányokra emlékeztető dokumentumok
ra, látványos civakodásokra tehát ne számítson az olvasó. Ta
nulságokat azonban remélhet, beleláthat a megismerés folya
matának szövevényébe, s hisszük, hogy ezen az úton közelebb
kerülhet magához a költőhöz is.
Talán azzal az örömmel kellene kezdenem, melyet a sza
badkai gimnázium Munkánk című diáklapjának 1946. novem
ber 20-i és 1947. január 5-i számában megjelent írásaival oko
zott. Adyt és Petőfit idézték ezek a megindult ünnepi szövegek,
s tanúsíthatom, hogy akik olvasták, sejthették: az aláíratlan
megemlékezések mögött költő rejlik. A lap szerkesztője (e so
rok írója) azonban nem jegyezte le társai szavait, így szemé
rem és mulasztás most egyaránt arra kötelezi, beszéljen csak
arról, ami írva vagyon.
Kéz a kilincsen címmel 1953-ban jelent meg Ács Károly
első kötete. Szerencsés pillanatban tehát, mert irodalmunkat
már nem bénították a dogmatizmus, a vezércikk-költészet
nyűgei. S Ács — eleve más adottságokkal indulván — az
igazi költészet példájává avatódhatott. E lehetőség fölszaba
dító tudata átüt a kritikákon. Vukovics Géza írásán úgy, hogy
fesztelenül ékelődik az értetlenségeken (Magyar Szó, 1953.
április 19.), a fiatal Bori Imre pedig a költőavatás teljes szer
tartását viheti végbe. (A születés pátosza. Híd, 1953. április.
299— 303.) „Szeretem a keményszavú költőket, a kristályosokat
és áttetszőket. A versek úgy marnak belém, mint a legkemé
nyebb gyémánt az üvegbe.” így intonál, s aztán ugyanilyen
vallomásos fennköltséggel oldja meg Ács jellemzését, helyének
és státusának kijelölését is.
E szerint „Ács urbánus költő, a Babits fajtájából való,
városi ember, városi mentalitás, aki nemcsak érzelmekben
pompázza ezt a miliőt, hanem szavainak veretében is. (...)
Tartózkodó költő. Szinte érzem a versei és az önmaga közötti
távolságot. (...) minden verse a mértéktartás remeke. (...)
Szemérmes ember és óvatos. A megpendített érzést olyan fi
noman és félve teszi költészete asztalára, mint törékeny és
drága dolgot a féltő kéz. Szégyenli, hogy húsa van. Versei
gondolatainak a röntgenfelvételei. Csak a lényeget láttatja,
(...) jellemzően urbánus és gondolati a viszonya önmagához
mint költőhöz is. Tudja, hogy költő, hogy benne verssé alakul
az érzelem, és hogy ezt minden versében tudomásul vehesse,
önmagát is olyan szenvedélyes és heves vizsgálódással veszi
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körül, mint költészetének anyagát, a szót, és tartalmát: a gon
dolatot. öntudatos. ( ...) Ács is az adott világ varázsainak
bűvöletében él és ír. Tökéletesen tárgyi költő és filozófus. (...)
A tárgyak lelke érdekli, ( ...) ízig-vérig modern költő. Nem
kifejezésének virtuozitása, életérzésének bonyolultsága, hanem
társadalmunk kapaszkodó humanizmusa miatt. Szótárunkban
csak ez az egy értelme van a modern szónak. Ács társadalmi
költő. Helyzetérzése tudatos és ebből az érzésből fakadó ver
seiben felcsendül a jól ismert, kedves pátosz, a magyar költők
évszázados pátosza, amely a középkortól József Attiláig min
den valamirevaló költőnk versében ott van. (...) »Tiszta sza
vak kellenek, mint a levegő« írja. Esztétikájának legjellegze
tesebb tulajdonsága éppen ez a tisztaság. (...) A vers nem cifra
szolga nála, hanem lényege és gondolatainak hordozója.
(...) Költészete gazdag formákban is. (.. .) végigpróbálja az
európai költészet gazdag ruhakészletét, (...) A poéta doctusok
fajtájából való, ahová Babits, Leopardi és Valéry is tartoz
tak. De nem elefántcsonttorony-lakó. Választékos. És ez
erény. Verseinek olvasása és élvezése nem hétköznapi szóra
kozás. A vers ünnep, és csak alázatos türelemnek nyílnak
meg szépségei.”
Bőségesen idéztem ebből a tanulmányból, de okkal, hiszen
egyes elemei kézikönyvszöveggé rögződtek, s az Ácsról ki
alakult kép érvényes és vitatott vonásai itt öltenek először
alakot. Az átörökítést természetesen maga Bori végzi a leg
következetesebben. Űjabb Ács-tanulmányában, melyet 1956-ban
írt és Az ember keresése című kötetében, tehát 1960-ban is
közzétett (22— 32.), az „urbánus” Ács portréját rajzolja és
árnyalja tovább. Itt ölt élesebb formát az urbánus, aki zárkózóbb, „kimértebb, desztilláltabb” , mint a vidéki költő, s meg
jelennek arcán az önmarcangolás, a játékosság, bölcselkedés
és főként a szkepszis vonásai. Életérzésének a „nemesen kifi
nomult könyvkultúra” egyik leghangsúlyozottabb eleme. Ün
nepélyessége már nemcsak a köznapoktól különül el, de az él
mény is elrejtőzve, a csontrendszerként fölfogott gondolatra
redukálódik.
Törvényszerű, hogy mikor Ács termékenységének első na
gyobb szünetei bekövetkeztek, a köztudat erre az önelemző ra
cionalizmusra gyanakodott. Második kötetéről szólva Fehér
Ferenc már ezzel a verzióval vitatkozik. (Variációk egy költői
önarcképre. Magyar Szó, 1960. május 15.) A verziót Vukovics
Géza tüzetesen meg is fogalmazza, mikor ez a második kötet
(Csönd helyett vers) a Híd-díjat elnyeri. Épp azért tüzetesen,
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hogy a költőnek módot adjon a cáfolatra, amit az interjú címe
is sejtet: A közhit ellenére. (Magyar Szó, 1961. január 23.) A
„közhit” Vukovics szerint elzárkozónak, megközelíthetetlennek
véli Ácsot. Olyan költőnek, aki elvont gondolatokkal zsonglőr
ködik, nehezen vajúdva, szőrszálhasogató aprólékossággal
barkácsolja ritkán születő verseit.
Ácsot a kihívó verzió természetesen replikára készteti:
„nem normára, hanem darabszámra dolgozom” — válaszolja
Vukovicsnak, s a továbbiak során még elmondja, hogy a világ
roppant gazdagságából csak figyelemmel, önfegyelemmel fog
ható ki az, ami számára fontos. Kalandok, sejtelmek, hangu
latok csábításának, az olcsó siker hívásainak tehát nem enged
het: a maga törvényei szerint óhajtja újjáteremteni a világot.
A Híd-díj reflektorfényében az aggodalmak elhomályosulnak,
Ács Babits, Ady, Vörösmarty méltó utódjaként jön le a pó
diumról.
A neheze azonban ezután következik. Az Űj Látóhatár
kritikusa, Kibédi Varga Áron még támadó él nélkül teszi
szóvá, hogy nem is olyan bonyolult Ács költészete (Vajdasági
magyar költők. 1963. május—június. 281.), de a revízió nem is
kívülről, hanem itthon támadt, a Symposion-nemzedék front
áttörési műveleteinek sodrában. Végei László A jugoszláviai
magyar költészet címen közzétett vázlata (Híd, 1966. szeptem
ber. 935— 955.; 1966. október. 1069— 1078.) bízvást tekinthető
csoportreprezentáló megnyilatkozásnak. Ácsra vonatkozó meg
állapításai a teljes kontextusban beszédesebbek, de hely híján
mégis mellőznünk kell a nagyobb összefüggéseket, így a Gál
Lászlót megítélő passzust, az újabb költészet egészére vonat
kozó értékelést és a Borival való vitát, aki akkor még katego
rikusan tagadta a jugoszláviai magyar irodalom hagyomá
nyának létét. Ács költészetét az „új modorosság” képviselőihez
mérten már a pozitív elmozdulás példái között tárgyalja Vé
gei. Pontosabban szólva: nem költészetét, csak néhány versét
tekinti ilyen pozitív példának. A létezés radikális kritikájának
képébe foglalása miatt adózik ezzel az elismeréssel. Igaz, az
Ács-versekben megfogalmazott csöndet nem találja eléggé dimenzionáltnak, de így is előfutára a modernségnek, s tévedés
őt tudós költőnek látni, hiszen mélyen cinikus. Innen ered: ci
nizmusából és közönyéből hidegsége és szenvedélytelensége is.
A tartózkodó, míves poéta doctus Bori által alkotott emblé
mája itt már bélyegként egzisztál tehát. S magyarázat a ter
méketlenségre is: „Mert szerintem — írja Végei — tévedés
lenne azt hinni, hogy Ács azért publikál olyan kevés verset,
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mert nagy nála a műgond. Ha nem is a leglényegesebb, de
mindenesetre az egyik fontos ok az, hogy hiányzik belőle a
szenvedély inspiráló tüze.” A leglényegesebb okot — olvashat
juk ugyanitt — azért nem fedi föl Ács, mert „nem akarja
beismerni a vereséget, se azt az utat, amely oda vezette” .
„Mi csak a végeredményt ismerjük meg: a csöndet. Azt hiszem,
sokkal autentikusabb lenne ez a költészet, ha felszabadultabb
lenne, (...) E költészetből hiányzik egy természetes adottság,
a vergődő, szenvedő ember jaj kiáltásai. (...) még hallgatásá
nak a perspektíváját sem állítja elénk. Talán azért van az,
hogy Ács verseinek a világa meglehetősen statikus.” (952—
954.) Azon érdemét azonban, hogy elvetette a konvenciót, s
megérezte, gyanújával — Pap Józseffel egyetemben — egye
nesen szükségszerűvé tette egy új költői nyelv megteremté
sét, említett gyöngeségei sem tehetik kétségessé, s van esélye
kedvező metamorfózisokra is.
Egy év sem telik el, s megjelenik a Napjaink éneke cí
mű nagy antológiának, a modern jugoszláv költészet minden
eddigi vállalkozást fölülmúló hatalmas gyűjteményének má
sodik kötete. Akárcsak az elsőnek, szerkesztője, sok darab
jának fordítója is Ács Károly. A poéta doctus-szerep betelje
sülésének egyik nagy bizonyítéka, Bori Imre nyomban terje
delmes tanulmányt is ír róla. (Napjaink éneke. Híd, 1968. feb
ruár. 211— 220.) De munkáját nem rendeli alá az Ács körül
támadt nézeteltérésnek. Áttekintése a fejlemény történelmi
újszerűségét, a jugoszláviai magyar irodalom sajátos érzékeny
ségét állítja előtérbe. S ahol kimondottan Ácsról beszél, ott is
irodalmunk képviselőjét látja benne, s a viszonyt latolgatja,
mely a szerkesztő szempontjai nyomán az antológia és a ju
goszláv irodalmak között kialakulhat. Ilyen „kollektív” érdekű
közelítésben is kiderül, sőt így még meggyőzőbbnek tetszik,
hogy a Napjaink éneke „talán a jugoszláv költészetnek leg
inkább nonkonformista antológiája abban a törekvésben, hogy
a modern jugoszláv költészetnek »költői« színeit keresse meg,
a ma identifikációjával és a szerkesztői ízlés koordinátáival” .
(217.) S kiderül, hogy ez az ízlés megbízható, szuverén, a tá
jékozottság kivételes, a kép a súlypontokat és a folyamatokat
is meggyőzően tükrözi.
Ugyanebben az évben, 1968-ban teszi közzé Bori a jugo
szláviai magyar irodalom 1945 utáni történetének általa írt
részleteit, s köztük az Ács Károlyról szóló tömör jellemzést.
(Híd, 1968. szeptember.) Híven az előzményekhez, itt is az
„urbánus” jelleget állítja meghatározónak, „ez teljesedett ki
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szkepszisében” , s ennek sajátosan vajdasági elváltozásaként
értelmezi azt a kételyt is, mely „»beszéd« helyett a »némasá
got«, az eredeti vers helyett a műfordítást kínálja fel” . Érde
kessége ennek a jellemzésnek, hogy az élmények hűvös keze
lésében a Végei említette „cinizmust” is jelenvalónak mondja,
s a költői vereséget is tényként említi, de olyan tényként,
melynek „konstatációjából születnek meg legjobb költemé
nyei” . (940— 941.) A szemlélődés hajlama, a spontaneitás hiá
nya és a distancia most is ott van Bori Ács-képében, s most
sem gyarlóságként, bár korántsem olyan érdemként, mint el
ső terjedelmes tanulmányában.
Magyaráznunk ezt szükségtelen. Épp csak jelezni kíván
juk, hogy egy kézikönyvrészlet természete sem tűr vallomásos
méltatást, de az idő is múlt, a modern költészetről, költőiségről
alkotott fogalmak is átalakultak.
Ennek az elváltozásnak érdesebb fejleményei ütköznek
ki Ács új kötete, A menetrend dicsérete fogadtatásának hang
jai közül. Az Űj Symposion 13. számában Gerold László üti le
ismét a Végei tanulmányából ismeretes akkordot, s ezt erősí
ti föl Költői tetszélgés című bírálatában Podolszki József a
Magyar Szóban. (1969. május 18.) A közlés sugárzását, a vers
mágneses terét mértékké avatva beszél hiányérzetéről: „a Me
netrend dicsérete egyik klasszikus példája az ilyen lélektelen
és testetlen költészetnek. Ügyes és változatos formakezelés,
gondos szóválogatás, előkelő mérsékeltség, kacérkodó groteszk
megvillanások, külső gondolati vívódások (vagy legalábbis
konfliktusok) az Ács-versek legfőbb jellemvonásai. Röviden a
kultúrált és míves tartalmatlanság és erőtlenség szimptomati
kus tünetei.” A sokat emlegetett verselőkészség példáit, a rondókat, a szonettkoszorút „iskolás iskolapéldákénak mondja,
féligazságoknak az Ács urbanitásáról, vívódásairól, csönd
problematikájáról forgalmazott nézeteket. Mindez az álkölté
szet leple: a sematizáló gondolkodás, a szürkeség és az el
tanult mesterség álcája. Egyet elismer: „Ács kétségtelenül
tud.” Tudniillik verselni.
Tévedés lenne azt hinnünk, hogy ezt a véleményt a Symposion-nemzedék képviselői kivétel nélkül vállalták. Koráb
ban talán igen, de idők múltán a differenciálódás ebben a vo
natkozásban is bekövetkezett. Szembeötlő jele ennek Bányai
János cikke, mely szintén a Menetrend dicsérete után jelent
meg, s a Könyv és kritika második kötetében olvasható. (Fó
rum, Űjvidék, 1977. Irónia és grammatika. 98— 107.) Ennek az
írásnak az az újdonsága Gerold vagy Podolszki kritikájához
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képest, hogy Ács mívességéből kimutatja a mívesség iránti
ironikus kétséget is. Itt is megállapítja, mint oly sok esetben,
hogy a költő ezzel az iróniával „magát a formát teszi kérdé
sessé . . . ” (102.) Ennek az iróniának a gyökerén a költőnek ön
maga iránti kétségét észleli, a régi hit, a távolba néző lelkesültség átváltozását fanyarságra, reménytelenségre. E magya
rázat birtokában, bár megérti mind a „városi lélek” , mind
a gondolatiság, mind a hűvösség irányába terelődött magya
rázatokat, de érvényüket a mai Ácsra nézve tagadja. „Ma már
— írja — nyilvánvaló, hogy nem a »városi lélek« jelenléte
teszi intellektuálissá az ő költészetét.” S ugyanilyen nyilván
valónak véli a gondolatiságon való inszisztálás értelmetlensé
gét is, hiszen „Nem a gondolat itt a döntő költői körülmény
tehát, hanem a gondolkodás hangulata, a gondolkodás érzel
mi anyaga” . (102.)
Ami ezután történt, már csak finomítása a Bányai által
véghezvitt kompromisszumnak. Nem hiszem, hogy okszerű a
kapcsolat, de ennek a közeledésnek lehetünk tanúi Bori Ács
Károly manierizmusáról írt cikkében (Magyar Szó, 1976.
március 20.), mely a régi formakultúra, régi költői gesztusok
hivalkodó jelenlétében, a „rájátszásában észleli ugyanazt az
iróniát, melyről Bányai beszél. Épp csak a rájátszás funk
cióját értelmezik másféleképpen. Bányai a költői forma kér
désessé válását véli benne kifejeződni, Bori egyfajta hűség
tüntetését: ilyen vagyok. Ennek a közeledésnek eredeti pél
dájaként említhető Utasi Csaba A merőleges szerkesztés dia
dala című elemzése A forradalmár rondelje című Ács-versről.
(Magyar Szó, 1976. május 9.) E szerint is a dinamikus, könnyed
forma és a komoly mondanivaló „merőleges” viszonya a tö
kéletesség titka.
Ezzel a jubileum közelébe érkeztünk. A fontosabb új meg
nyilatkozások már annak akusztikájában hangzanak el, az
Ének füstje, füst éneke alkalmából. (Bori Imre: Egy verses
könyv szembesítő kompozíciójáról. Magyar Szó, 1977. február
19.; Dési Ábel: A költészet mérlegén. 7 Nap, 1977. március
11.; Vajda Gábor: Szigorú szívvel. Magyar Szó, 1977. március
19.; Sinkovics Péter: Forma és idő. Interjú. Magyar Szó, 1977.
április 16.; Fehér Ferenc: Fehéren izzó versek. Üzenet, 1978.
május.) Az ünneplés akusztikája inkább a vizsgálódás új lehe
tőségeinek fölvázolására, egy-egy fontos vers értelmének ki
nagyítására ad kedvet, a régi kérdések, viták prolongálása ün
neprontásként hatna, de a régi mivoltukban bizonyára már
nem is léteznek. Egyedül Dési Ábel véli alkalmasnak a pilla
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natot, hogy kardot húzzon az ünnepelt mellett: „Mi sem jel
lemzőbb költői sorsára, mint az, hogy miközben az ifjú köl
tői nemzedék hatalmas frázisokat pufogtatott a költészet mo
dernségéről és az intellektuális költészetről, nem vette észre
és nem is akarta észrevenni, hogy nálunk e költészetnek a
tökéletes típusa már megvan és egyre tökéletesebb formában
kiteljesedik. Pedig ha tíz és tizenöt évvel ezelőtt komolyabban
tanulmányozták volna Ács Károly költészetét, akkor a vajda
sági költészetről alkotott képünk ma egészen más volna. ( . . . )
A jó versek megírásának szinte kizárólagos mércéje és köve
telménye az, hogy minél kevesebbet írjunk. ( . . . ) Ács számá
ra a költészet ezért mindig kemény munkát és kockázatos, ve
szélyes harcot jelentett. Ennek a helyzetnek a jellege és kri
tikai tudata mentette meg az elsekélyesedés, az ellaposodás, a
hétköznapi fecsegés és banalitás buktatóitól. — Ezért válha
tott igazi nagy költővé.,,
Kommentárt az eddigiekhez sem fűztünk, Dési dörgedel
meihez sem fűzünk. Nem az volt a célunk a visszhang fölidé
zésével, hogy most, az utólagos okosság magaslatáról a koráb
bi eredményeket minősítgessük. A bennük kifejeződő kérdé
sek azonban, éppen azért, mert nem álkérdések, kikerülhetetlenek, nekem is szólnom kell róluk, ha a bennem kiformá
lódott Ács-képről számot akarok adni.
Azt hiszem, mindenekelőtt az alkotás nagy szüneteit, Ács
hosszas hallgatásait, csöndjeit kellene elválasztani a hűvös
ség, a zárkózottság, a rejtőzködés verziójától, melyhez termé
szetszerűen társult az élmény és vers közötti distancia fölté
telezése, ebben az értelmezésben a formakultúra is mint a dis
tancia, a szkepszis eszköze. Mikor Bori ezeket a vonásokat
fölfedezni vélte, irodalmunk nagyon rá volt utalva egy Babits-szerű költőre, s egyben-másban Ács ilyennek is mutatko
zott. A portré azonban nem annyira róla készült, hanem —
mint ilyenkor lenni szokott — a fiatal kritikusban élő költőesz
ményről, mely Babitsra is csak elvétve hasonlít. Hasonlít a
Szonettek költőjére, a korai Babits Arany-portréjára, de ami
kor ezek a vonások József Attila mindenségigényével társul
nak, meg az átélés mélysége, az alkotótűz, a szenvedély is
megjelenik az ácsinak vélt ábrázaton, már olyan sok lehető
séget ígér, hogy ez a korai portré aligha tehet róla, ha később
az üres virtuozitás, az érzelmi szegénység példájává torzul.
Ismételnünk kell: irodalmunk 1950 táján nagyon is rá
volt utalva egy Babits-szerű költőre. Ács ugyan nem ígérte az
európai modernség adaptálását, a tanulmányíró, a kritikus
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Babits tanári, bölcseleti igénye sem élt benne, s nem készült
az antikvitás, Dante, a XIX. századi angolok fordítására, in
terpretálására, egy Ady-szerű költő társának, ellentétjének, s
stílusa is közelebb állt és áll ma is a fiatal Tóth Árpádhoz,
Kosztolányihoz, mint Babitshoz. (Urbánusnak azonban csak
ugyan olyan volt, mint Babits, ha a nagyváros közönséges ar
cától való idegenkedés nem is vált olyan alapélményévé, mint
Babitsnak. Halász Gábor óta ez közhely.) Verselni viszont va
lóban tudott, és műfordítóként is irodalomtörténeti érdekű
munkát ígért. Irodalmunk éretlenségére vall, hogy ezek a ké
pességek egyfelől és rokonszenvesen az ábránd irányába stilizálódtak, másfelől a verskultúrát lekicsinylő vadzseniség cél
táblái lettek.
Verselni tehát kezdettől tudott Ács Károly, otthonosan
fejezi ki magát a zártabb, kötöttebb formákban, de hogy ez a
zárkózás, a közvetettség, az élmény csonttá csupaszításának
következménye vagy megfelelése lenne, ez az Ács-irodalom
legnagyobb félreértése. S ráadásul még úgy beidegződött, hogy
vakmerőség benyomását keltheti, ha kijelentem: Ács Károly
vallomásos költő, verseinek túlnyomó többségében a líraiság
közvetlen természetű. Ha Ének füstje, füst éneke című köte
tét, melyben legjobbnak tartott verseit tette közzé, ebből a
szempontból áttekintjük, állításom hiteléről bárki meggyőződ
het.
A kötetnyitó és előhangnak tekinthető Tanú című vers
minden bonyolultságával együtt nyílt és közvetlen vallomás a
tanúszerep személyes tartalmáról. így végződik:
Se gyáván hangos, se hősin szelíd
Szigorú szívvel állok egyedül
Vallató mához idézett tanú.
Ezután a pálya időrendjében következő versek nyitánya
ként az 1945-tel datált Négyszemközt az éjszakával (1.) követ
kezik. Annyira érzelmes, csupa zene, holdfénnyel, ékkővel,
csillagokkal, boldog szédülettel telített ez a vers, s annyira a
fiatal Kosztolányira emlékeztet, hogy Bori egyenesen a szán
dékos manierizmus megnyilatkozásának véli. Mintha a köl
tő indítéka ez lenne: Manierizmust akartok? íme, itt vannak
harminc esztendővel ezelőtt írt verseim! Lehet, hogy a vers
átdolgozásában és újraközlésében csakugyan volt valamilyen
tüntető szándék, bár az ilyen „nyugatos” versek elszaporodá
sának irodalmunkban én semmi jelét nem látom, s azt Bori
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is jelzi, hogy ennek a „manierizmusnak” „még van költői
aranyfedezete is” . Épp ezért azt mondanám: Ács líraiságának
egyik alaphajlamát képviseli ez a telt érzelmesség, s ezért is
került a kötetbe: része, szerves része az életműnek. Később szi
kárabbá válik ez a líraiság, néhol elvontabbá is, a formaképzés
igénye föltűnő alakzatokba fegyelmezi, de el nem sorvad, el
nem idegenül se a szerzőtől, se a verstől. Ha az elidegenülés, a
nagymérvű distancia lehetséges volna Ács számára, akkor nem
kellene elnémulnia, formakultúrájából mindig futná egy parnassien imitációra vagy egy-egy játékos szerepversre.
A kötet rendjében haladva vallomásos versnek találom:
A porok városa, Tépelődő, Tavasszal, Várva, Üj koszorú, Bú
csú a barna szobától, Modern ballada, Vágy, Megálltam, Esz
mélet, Játék, K éz a kilincsen, Mottó, Költő, Csönd helyett
vers, Szerelem, Mosoly, Álom és emlék, Halál, Kósza sorok
1955 májusán, Riadt kérdés, Költő inkognitóban, Barátaim,
Májusi szólam, Párvers, hét év pillérein, Félsz-e?, Ha visszaté
rek, Máglya, Ballada az építőkről, Téli vázlat, Négy sor a fal
ról, Laboratórium, Menetrend dicsérete, Dél, Novgorodban,
Emlék, télben, Találkozások, Nádas tavon, Pillanat, Négyszemközt az éjszakával, Önarckép, félhomályban.
Negyvenegy vers, tehát e reprezentatív gyűjtemény zö
me, a költemények túlnyomó többsége olyan, hogy benne a
személyesség, a líraiság közvetlen módon nyilvánul meg. Ilyen
•értelemben vallomásos Ács lírája, nem szorosan vett tanköny
vi kritériumok szerint, vagyis nem állíthatjuk, hogy a vallo
más valami visszafogott vagy tilalmas érzés fölszakadásának
eruptív erejével ömlik a versbe. Azt viszont igen, hogy az én,
aki megnyilatkozik, nem fiktív én, azonos a szerzővel, annak
érzéseit, helyzeteit fejezi ki. Természetes, hogy a lírai meg
nyilatkozás közvetlensége nem azonos fokú, nem azonos ter
mészetű. Van, amikor a költő dolgáról szóló általános érvényű
strófával intonál a vers (Üj koszorú), s csak a második sza
kaszban fordul direkt vallomásba, a sajátosan egyéni funkció
értelmének hirdetésébe a vers. A következő darab azonban
(Búcsú a barna szobától) már a versre indító színteret is föl
vázolja, az „itt” egy konkrét élethelyzetet jelent, innen fej
ük a tágabb jelentés, a sorsra vonatkozó vallomás. A „vén,
csüggedt halász” , akihez itt magát hasonlítja, de még a színek
dachi technikája szerinti mondatszövés is, mely az én helyébe
a „lelkemet” iktatja („s a lelkem, ez a vén, csüggedt ha
lász . . . ” ), éppúgy Tóth Árpád cizellált busongására emlékez
tet, mint az „Ó ” -ban felködlő fájdalmas sóhaj.
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A Modern ballada azzal üt el a direkt vallomásoktól,
hogy látszólag valakihez beszél, holott ez a közlésmód az ,,ön
megszólító’’ forma jól ismert változata, s Ács máshol is él
vele. Például az Eszméletben, mely az emberről való tűnődés
után vált át a tegezésre. Máskor pedig harmadik személynek
tünteti föl a költőt, akiről beszél (Költő inkognitóban), de már
a cím is elárulja, hogy az inkognitó nem igazi rejtőzködés, s
az ént nem fedi el az ő, csak a szemérem, s a játék fájdalmas
derűjébe vonja, ahogy az Önarckép, félhomályban harmadik
személye a zord keserűségnek ad férfias veretet.
Az esetek többségében azonban még ennyire sem rejtett
a személyesség: egyenesen beszél önmagáról, ellen- és rokonszenveiről, mit szeretett és miért. „Én az álmokat sohasem
szerettem” — kezdi Álom és emlék című versét, s az utolsó
szakaszban magáról a vallomáskényszerről ír: „Vagy vallani.
Mindegy, hogy mit.”
Szempontunkból az a sajátosság is argumentumértékű,
hogy ezek a versek sokszor nemcsak grammatikájukkal, de
bensőséges, érvelő, magyarázó jellegükkel is egy konkrét
kapcsolat, a valakihez szólás közvetlenségével beszélnek.
(Félsz-e?, Párvers, hét év pillérein) Szerelmes versekről lévén
szó, természetes ez, mondhatja valaki, s igaza volna, s csak
megerősíthetné ama gondolatunkat, hogy az élmény eléggé
kiüt ezeken a költeményeken, kihat lüktetésükre, grammati
kájukra, egész természetükre. Ügyannyira, hogy az indító él
mény nemhogy elvértelenedne az absztrahálás során, hanem
olykor a maga epikai mivoltában bontakozik ki, egész kis
helyzetképpé kerekedik, s így, ebből a konkrét eseményből
fejlik az emberi létezésre érvényes jelentés. A Menetrend di
csérete mintaesete ennek az empíriát és gondolatiságot szer
vesen összekapcsoló versépítésnek. A meditációkban szinte
mindig jelen van a meditáló ember, az állításban az állító.
Mert a Találkozások például személytelen vers, de grammati
kája teljesen a mondókák és ráolvasások céltudatosságával so
dor az ősi szómágiák hitével.
Itt kell elmondanunk, hogy Ács hite a költői szó erejé
ben valóban rég megingott. Tudjuk, hogy az a gondolata, me
lyet a vallomáskényszer szemléltetése végett idéztem, így
folytatódik: „A z élet / a szavaktól nem lesz se szebb, se rú
tabb. / Amit mondok: álmok és emlékek. / Mért nem elég enynyi, hogy elnémuljak?” S ezzel el is érkeztünk az elnémulás,
a terméketlenség oly sokat emlegetett gondjához. A magya
rázatok ismeretesek. Bori az urbánus jellegű szkepszisből
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eredezteti a versihlet elapadásait és a műfordításra való átté
rést. Bányai a költői eljárás természetében véli megtalálni az
okot. Szerinte a versbe behatoló és a struktúrát is érintő
irónia már magát a versírást teszi kérdésessé. Végei és Podolsz
ki magyarázata egyszerűbb: hiányzik a tartalmas, szenve
délyes mondanivaló. Láttuk, Végei egy ponton Borihoz is kö
zel áll: ott, ahol Ács cinizmusáról beszél. A Bányai által ész
revételezett irónia, az önszemlélet kiábrándultsága kis erő
szakkal közös nevezőre hozható mindazzal, amit Ács szkepszi
séről és cinizmusáról leírtak. A különbség „csak” az — és ez
igen lényeges — , hogy Bori és Bányai szerint a versért való
küzdelem, a „költői eszköz és a költői tárgy dilemmája” ihle
tő forrás is lehet, s persze az elnémulás oka is.
Nem tudom. Az igazat megvallva nem is hiszem, hogy
Ács nagy hallgatásait mindenáron meg kellene magyarázni. S
ha kellene, aligha lehetne annak a fogalomnak Ácsra vonat
koztató szétfejtése nélkül, melyet Bori „vajdasági” jelzője
rejt, alkat és közeg viszonyának elemzése nélkül. Erre én sem
vállalkozom. Természetesen azt sem hiszem, amit Dési Ábel
állít, hogy így van rendjén: inkább ritkábban és kevesebbet
írjon a költő, de tökéleteset! Ilyenkor legcélszerűbb a költőre
figyelnünk: ő miként vélekedik erről? Korábban, a sommás
magyarázatok idején, hajlott arra, hogy dacos gesztussal ő is
a minőségre hivatkozzon: nem normára, hanem darabszámra
dolgozik. A Menetrend dicsérete című kötet utószavában azon
ban átoknak mondja a ritkán írás tényét, s önmaga elégedet
lenségét vers-csíráival szemben rombolónak, mely mélyebben
rombol. S ez a kudarctudattal árnyalt kesernyésség jelen van
az Ének füstje, füst éneke utószavában is. Új mozzanatot, ar
gumentumot ehhez a kérdéshez a Híd múlt évi májusi szá
mában megjelent Batyuim című vers kínál. Kosztolányitól,
Valérytől és Poundtól kölcsönzött mottói nyomán az önmagá
hoz való hűség és a régi míves, ékszeres, ékes forma föladá
sának gondolatát variálja. Kétség és meghatottság szövi át
ezt a csöndes meditációt is; emlékezés, nosztalgia és a változ
tatást sürgető törvények józan ismerete fölött is a hűség itt az
uralkodó szólam: a saját batyu vállalása, legyen akármilyen
a batyu és a világ.
Ez a vers sem magyarázza meg, hogy miért kell sokszor
olyan huzamosan hallgatnia, de a költeményt átható rezignáció elgondolkodtató. Arra figyelmeztet, amire minden rezignáció: a költő tudomásul veszi kudarcait, de a szándékaiban,
tetteiben, jelen esetben az Ács által képviselt költészetben
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rejlő értékek, lehetőségek elnémulása fájdalommal tölti el. A
rezignáció mindig tiltakozás is a veszendőség ellen, persze
szelíd tiltakozás, de éppen kesernyés tartalmai jelzik, hogy az
értékvesztés tudata is jelen van benne.
A vershez fűzött gyors kommentárjában Bányai János
nyomban elő is adja, hogy Ácshoz jelzők tapadnak, amelyek
talán nem is érvényesek, mert „Ács Károly verseiben az élményiségnek, a megéltségnek, az érzelmi és hangulati tapasz
talatoknak igen nagy szerep jut. Nagyobb is talán, mint a va
lóságos intellektuális — mondjuk, bölcseleti — élményeknek.
Vagyis, a szabad szemmel látható forma jegyek mögött min
dig egy mélyen megélt élet-, sőt azt is állítani merem, hogy
egy közvetlen lírai élmény munkálkodik” . Így aztán most
már az Ácsra ragadt jelzők válnak kérdésessé, Bányai szerint
is, de hogy az irónia magát az ácsi verset is megkérdőjelezi,
ezt most is fönntartja.
Nem tehetek róla, hogy a megéltség és közvetlenség dol
gában nézeteink összetalálkoztak, de a teljes egyetértéstől Bá
nyainak most sem kell tartania. Én ugyanis nem hiszem, hogy
Ács elnémulásának oka Ács „költői eljárásáéban rejlik. A b
ban meg bizonyos vagyok, hogy amit Bányai iróniának nevez,
az periferikus tünet, s szó sincs arról, hogy Ács költőiségét,
„költői eljárását” kérdésessé tenné. Az a disszonancia, melyet
a Téli vázlat könnyed dalszerűsége és tartalmának súlyos ko
morsága eredményez, ironikus mozzanatot talán tartalmaz, de
hogy ez a kesernyésség a könnyed formát kérdésessé tenné,
annak semmi nyoma. Ellenkezőleg: az ilyen disszonanciák ál
landó és természetes hatóeszközökként léteznek századunk
magyar lírájában. József Attilánál, mint ismeretes, a groteszkségig feszül ez a disszonancia:
Rózsa a holdudvaron,
aranyöv derekadon.
Kenderkötél,
kenderkötél nyakamon.
(Klárisok)
Az 1927— 28. esztendők termése fölösen kínálna még pél
dát, de a legutolsó versekben is éppen az a szívszomorító, hogy
a végső, nagyon súlyos szavak ilyen dalszerű formában hang
zanak:
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Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő utánad.
(Tudod, hogy nincs bocsánat)
A legutolsó teljes vers, az „íme, hát megleltem hazámat”
kezdetű költemény utolsó strófája még grammatikájában is
a naiv verselés módszerét követi. („Szép a tavasz és szép a
nyár i s . . . ” ) Azt jelentené ez, hogy kérdésessé lett a forma?
Akkor Nagy Lászlónál, Csanádi Imrénél, Szécsi Margitnál és
oly sokaknál miért jelenthetnek meg a súlyos tartalmak is
mét ilyen könnyed formában?
Fagyok jönnek sorban,
fehér dühű gárda,
mint a perec roppan
az esendők válla.
(Nagy László: Fagyok jönnek)
Ej haj, fogy a lét,
kitelik a hant —
jaj nekünk ha mellkasunkon
csontot ér a lant,
csókok híján havazik
párnára a jaj —
fekete a Bitaraj,
megőszül a haj!
(Szécsi Margit: Ej haj)
S most lássuk az Ács-verset, melyben a forma ironikus
funkciója állítólag magát a költői eljárást teszi kérdésessé:
Ének füstje kormoz
Füst éneke fázik
Csont koccan a csonthoz
Megfagyunk hazáig
Havak fehér korma
Befelé permetez
Miértünk ki szólna
Ha egyszer vége lesz
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Aki figyelt az előző példákra, észreveheti a rokonságot.
Szó sincs itt arról, hogy a könnyed forma kérdésessé tenné
önmagát, ellenkezőleg: ez a forma épp a haláltudat elviselé
sének méltóságát, a szellem épségét, a fájdalom humanizmu
sát teszi érzékletessé. Nagyon is élő forma tehát, s a gazdag
formakultúrának ilyen lehetőségei fölmérhetetlenek. Nagyon
rossz irányba orientálnánk költészetünket, ha a vers össze
tettségének, ambivalenciájának bizonygatásával a formakul
túra anakronizmusát sugallnánk. Azok a végletekig kihegye
zett megoldások, melyeknek a Hat rondelben tanúi lehetünk,
csakugyan szembeötlenek, s alapul szolgálhatnak a formával
való játékot bizonygató érveléshez. Ezekben a rondelekben
azonban afféle műfaji követelmény a játék, tehát különbecsvágy, játékos kedv működik bennük, s szó sincs arról, hogy a
költőiség egészét megkérdőjelező igénnyel. Hogy mennyire így
van, elég ha A forradalmár rondeljét a Glosszával egybevetjük.
Az utóbbi szó szerint úgy kezdődik, mint az előbbi: „A forradal
már kertjében kapálgat” , de elégikus fájdalom, a cselekvő,
közösségi lét utáni nosztalgia hatja át. Akár a búcsúzó Tóth
Árpádnak az élet, az ifjúság, úgy üzen itt vissza a költőnek a
forradalom, s úgy szenved az elmúlás, az emberi és történelmi
kiiktatódás: a személyes és közösségi veszteség miatt.
Tömören szólva: ezt a verset is a hűséget és veszteség
tudatot egybeolvasztó rezignáció uralja, egy nagyon tartalmas
keserűség, mely éppen az értéktudat ereje révén sokkal szer
vesebben is kapcsolódik a nagy öregeket idéző Matuzsálem
példái című költeményhez és Ács mai költészetének alap
hangjához, a rezignációhoz, mint egyik vagy másik rondelje.
Komor, érdes színek árnyalják Ács mai arcát, de a cinizmus
most is idegen tőle. Lehet kegyetlen önmagával szemben is
(Önarckép, félhomályban), lehet elégedetlen, keserű, de ko
molyan veszi önmagát. Természetesen a költőre gondolunk.
Irónia helyett sokkal találóbbnak érzem — róla szólva —
a kesernyés jelzőt, vagy a fanyart, melyet Bányainál olvas
tam. Ennek társulása a fájdalommal, mely uralkodó szólam
a mai Ács költészetében, könnyen belátható, s nem zárja ki
az elégiához való közeledést sem, melynek esélye a Nádas ta
von szépségében és a Batyuimban nagyon is közelinek látszik.
S végül arról a konkrét csöndről is illene még szólnom,
melyről az Ács-vers beszél. Azt hiszem, ezt a csöndet is a kri
tika vonta misztikus ködbe. A kísértés nagy volt, hiszen mi
óta Tolsztoj, aztán Rimbaud faképnél hagyta az irodalmat,
majd Valéry, Rilke nagy hallgatásai után a kérdés állandóan
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napirenden van. A dada és a vele rokon izmusok másfelől
artikulálatlan hangosságukkal hirdették, hogy a művészet
ostobaság. A nagy dezertálások és robbantások okai között az
a legállandóbb, hogy a vers nem változtatja meg a világot. A
megváltás álmának és a teljesség vágyának kudarcai és a
nagy elhallgatások valamiként összefüggnek. A csönd kérdé
se tehát valóban nagy kérdés, lehet róla értekezni.
Hogy Ács elhallgatásai mögött is ilyenfajta meddőség
érzés, értelmetlenségtudat rombolna, nem tudható. Azzal szá
molnunk kell, hogy tehetsége nem eruptív természetű, a tel
jességvágy láza sem égette úgy, hogy lírai ihleteit kiszámíthat
ta volna. A magyarázatot, mint írtam, én alkat és közeg vi
szonyában keresném.
Bizonyos csak abban vagyok, hogy az ő csöndje nem a túl
finomult formák iránti csömör következménye. Ellenkezőleg:
nem érzi a megnevezést méltónak ahhoz, amiről beszélnie kel
lene. Csönd helyett vers című költeménye nyíltan fölfedi ezt a
„titkot” . Kosztolányi „Én feleségem, jó és drága-drága” kez
detű ódájára emlékeztet ez a vers. Az is azzal kezdődik: „ed
dig neked dalt alig-alig írtam, / mert nem bíztam tintában
és papírban, / s féltem, hogy elhull a szavak virága.” Az
említett Ács-vers is arról beszél, hogy a szerelem, melyről ver
set kellene írnia, nem fér el a versben, a vers áttaposna raj
ta, elűzné az alázat csöndjét, az áhítatos némaságot: a kimon
datlan verset, mely nagyon kellett a zajos, rekedt versekre
és a szívre takarónak. Így fejeződik be:
szépnek szeretném a szót. De mégsem,
mégsem fér belé a szerelem.
Hordd inkább te, tízszirmú, szűz edényben,
óvatosan, a két tenyereden.
A kritika által emlegetett csöndhöz tehát úgy van köze
ennek a csöndnek, hogy az adottnál még finomabb, bensősége
sebb, alázatosabb, személyesebb beszéd hiányában hallgat el a
költő. S nem az élmény hiánya miatt, hanem annak érdeké
ben: hogy különös szépsége, varázsa el ne romoljon a vers
ben — a „rekedt” és „hangos hahók” -ban.
S ebben az értelemben Ács csöndje a még eredetibb, árnyalatosabb verskultúra argumentuma is.
1979
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FEHÉR FERENC

CÉLHOZ ÉRT ÜZENETEK
Ha tudta volna, hogy egyszer kötetbe gyűjtve is közzé
teszi ezeket a jegyzeteket, biztos, hogy másként írta volna
meg őket — írja Fehér Ferenc Hazavezérlő csillagok címen
kiadott újságcikkeinek utószavában. Nem számolt ezzel, tehát
fesztelenebbül, talán lezserebben is nyilatkozik meg bennük,
mint verseiben: a lényeg az, hogy másképpen. „A vers áhítata,
ünnepi csengése mögött meglelik-e egy hallásra az értelmet
is, vagy csak átadják neki magukat, mint hangulatnak?” — tű
nődik szerzőnk egy író-olvasó találkozó közepette. Igen, a vers
sűrít, fölfokoz, általánosít, erősen elüt a köznapi beszéd ter
mészetétől. A vers műalkotás, mely — ha igazi — mindig
az egész embert tükrözi. Ezért nehéz a versekből kiolvasni,
hogy „miről szólnak” . Ezért nehéz megtudni belőlük, merre
járt, kivel találkozott, mit látott, mit gondolt ekkor és ekkor
a költő. És ezért van a napló jegyzeteknek külön varázsuk:
fölbontva, pőrén, konkrétan, tárgyi mivoltukban közlik azt,
ami a vers mögött álló emberrel történik. A vers a szemé
lyiség esszenciáját igyekszik kifejezni, a jegyzetek, a naplók,
levelek inkább az ember mindennapjait, de szerencsés ese
tekben úgy, hogy ezek a köznapi mozzanatok mélyebbre utaló
információkat is tartalmazzanak.
Fehér Ferenc újságcikkei ilyenek. „A hevenyészett vagy
gondos föl jegyzések — írja ezekről az írásairól — nemcsak
mindennapjaim mementói. Menekülés, vigasz, önismeret és
számadás, megcímezetlen levelek, soha el nem küldött üzene
tek, vallomások és tanúságtételek; megnyilatkozó beszélge
tések helyett eláradó monológok, vagy az alkotó és a kenyér
kereső ember párbeszédei — mindez a pillanat és a körülmé
nyek reflexióiban, s mégis engem tükröznek. . . ” Nem gon
doljuk, hogy ez a gyűjtemény csak a költő világképének ala
posabb megismerése szempontjából fontos, de az olvasó meg
értheti, ha a kritikus elsősorban erre kíváncsi: mit árul el a
költőről, ami módosíthatja, árnyalhatja, elmélyítheti a róla
kialakult képet?
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Az első, ami szembeötlik, az érdeklődés elevensége és
sokirányúsága, a kapcsolatok gazdagsága. A versekben kife
jeződő hűség és otthonosság bizonyára rég modorrá vált vol
na, a dacos keserűség monoton dohogássá, ha nem állna mögöt
tük az élményeknek ez az itt föltáruló bősége. Szlavóniai par
tizántemetők és Tamási Áron sírja; Meštrović szobra, a Győz
tes, s Illyés Gyula föl jegy zése erről a szoborról; a bácskai
kora hajnalok emléke a gyermekkorból, s a sztrugai költőta
lálkozó; a Cesaric-fordító küzdelme a hiteles szóért, s töp
rengés az anyanyelvi oktatás helyzetéről; miért nem ismerik
Vajdaságban a kolozsvári Szervátiuszokat, s miért nem törőd
nek a népművészettel; az együtt élő népek szellemi közeledé
sének gondja, a jó műfordítás ügye és a szlavóniai magyar
ság művelődésének dolga; József Attila szülőháza és a névte
lenségben élő vajdasági magyar tanítók helyzete; a közérthe
tőség problémája és a baranyai parasztok kivándorlása; talál
kozás Budapesttel, s hazaérkezés Topolyára. Ilyen szélső pon
tok között járja útjait Fehér Ferenc, az újságíró, s létesít
szoros, személyes kapcsolatot.
Aki ezt a könyvet elolvassa, a költő és a szülőföld össze
tartozását is mélyebben értheti, hiszen a szülőföld nem a költő
csökönyössége miatt szilárdult archimedesi ponttá, hanem a
közösségi érzés épsége és szomjúsága révén, mely folyton szo
ros kötésre, ügyek és emberek vállalására sarkallja, képesíti
Fehér Ferencet. Erről a szándékáról írja a könyv egyik szép
részletében: „Nincs más tanúm ma sem, csak ez a szándék. És
a kerekek csattogásában megbújó sejtelem, hogy mindig arra
felé váltsa meg az ember a jegyét, amerre várják és vissza
várják.” Amerre várják, amerre szükség van rá, ahol jelen
létének értelme lehet. Függetlenül tehát attól, hogy látványos
tisztelet, roskadozó asztal vagy lélekőrző gondok várják. Az
adriai költőtalálkozón például — a kapcsolat hiánya, a közöny
miatt — nem érzi jól magát, de sivárabb falvakban vagy ter
hesebb küldetésben, ha ügyek részesévé válhat, keserűségét
is az illetékesség jó érzése hatja át. „Nyilvánvaló, hogy ezúttal
is azért indulok erre az újabb »faluvizsgáló« útra, mert megte
hetem, a falu viszont nem jöhet hozzám. S az a tudat, hogy
evvel az erővel Párizsba is mehetnék, teljes nyugalommal tölt
el: nem a vándor »megalkuvása« az, ami útnak indít, hanem a
szabadon megválasztott cél és feladat öröme.”
Hosszul ismeri a költő természetét, aki azt hiszi, hogy
a küldetés ilyen vállalását kizárólag a kisebbségi helyzet vagy
az irodalmi irányzatok harca határozza meg. Nem: az emberi
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készség és a ráhangoltság itt a döntő tényező. Van, aki végzet
ként fogadja el a magányt, az elidegenedés kényszerét. Fehér
Ferenc még innen van ezen a fokon. Ha sznob lenne, bizonyára
szégyenkezne emiatt, s költészete színterét, szimbolikáját a
tengerre vagy más „modernebb” szférába tenné át. Ő azon
ban tudja, hogy az emberi összehangolódásnak vannak értel
mes és fölemelő jelrendszerei, csak nyitott lélek és értő fül
kell hozzájuk. Ennek a varázsát éli át a bogyáni kolostor pra
voszláv szertartása láttán, noha csak sejti az élmény tartalmát.
Másokban gőgöt és ingerültséget ébreszt a kirekedtség, Fe
hér Ferencben fájdalmas vágyakozást. S ugyanilyen szom
júság, az összehangolódás vágya tölti el, amikor prágai, pozso
nyi, szófiai, moszkvai írótársait egy szláv dallam közös ára
mában látja ringani.
Igen: Fehér Ferenc az a költő, aki nemcsak értelmével,
hanem ösztöneivel, egész életérzésével vállalni tudja a test
vériségnek azt az eszményét, amelyből sokkal többen élnek,
mint ahányan munkálkodnak érdekében. Illúziói persze nin
csenek. Írásai fölött az elégiák és a panaszok borúja leng,
de küldetésének emberi fedezete van, szerep, indulat és meg
győződés nála összhangban van. És jól tudja, hogy ez mit
jelent az író, a költő számára. Nem áltatja magát azzal, hogy
az elkötelezettség eleve művészi érdem is, de azt érzi és vallja,
hogy lehetőség. Szenteleky örökségéből nem a tájhoz rögződés
gondolatát olvassa ki, hanem a valóság, a népsors kifejezé
sének igényét.
Ezek a cikkek nemcsak azt tükrözik, hogy ez az ars
poetica milyen rossz esélyek között tartja magát, de azt is,
hogy szívóssága csak a közvetlen környezet ízléséhez mérten
számít szívósságnak, tágabb körben viszont rokon szellemek és
rokon törekvések láncolatába kopcsolódik. Petőfi, Ady, Je
szenyin, Kosztolányi, József Attila, Illyés és Radnóti neve ötlik föl leggyakrabban ezekben a jegyzetekben, jelezve, hogy
milyen szövetség részének érzi magát a költő. A hűség, mely
az otthoni csillagok fényére figyel, túl a tájon, e magasabb
csillagkép felől is bátorítást kap: példát arra, hogy divatok és
nyűgök ellenére jogos a költőnek az az igénye, hogy életbe
vágó ügyek számadója legyen: „A költő feladata sokkal sú
lyosabb, mint valaha — írja a verselés anarchiája láttán — :
vissza kell szereznie a szavak érvényét, a gondolat humánus
tisztaságát és erkölcsi fedezetét. És odanyújtani az atomizál
taknak, az idegeseknek.”
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Ezeken az elvi kérdéseken belül sok érdekes adalékot kí
nál még ez a gyűjtemény Fehér Ferenc költészetéhez. Él
ményeinek rétegeiről; a műfordítói gyakorlat mozzanatairól;
az érthetőség kérdéséről vallott gondolatairól, külön a nyelv
élményéről; föladatokról, melyeknek megfelelni szeretne;
gondokról, hibákról, hiányokról, melyeket szóvá tesz, — s bi
zonyos, hogy Fehér Ferenc monográfusa jó hasznát veszi
ezeknek az adalékoknak. Nekünk viszont arról is számot kell
még adnunk, hogy miképpen találja föl magát Fehér Ferenc
ezekben az újságírói műfajokban.
Válaszunk itt nem lehet egyértelmű, mivel a gyűjtemény,
mint az ilyen kötetek általában, magán viseli az alkalom, az
ihlet, a rendeltetés nyomait. De magán viseli a költészet bé
lyegét is. S költőiségét — pályatársaimmal ellentétben — nem
ott érzem legerősebbnek, ahol érzelmi sodrása a leglendüle
tesebb, ahol mohón kell átpásztázni a sok élményt, s nem is
ott, ahol erősebb költői képekkel idézi, festi azt, amiről beszél,
hanem ahol epikusi érzékenységgel választ ki egy mozzanatot,
s finom mozdulatokkal bontja ki belőle a mélyebb jelentést.
Amikor például a folyosó friss mázolása eltünteti a gyerek
rajzokat, s ebből egy becses kapcsolat emlékének, elvesztésé
nek líráját bontakoztatja ki. Ugyanilyen önkéntelenül mélyül
el a falusi toronyórák elromlását kommentáló jegyzet, s mag
vas gondolatnak ad hitelesítő, új alkalmat nem egy reflexió.
Ilyenkor a kedély is színesebben viliódzik, poentíroz, fintort
vág, bírál, meghatódik, vagyis átitatja a tárgyat, betölti a
teret. Máskor az érvelés indukál annyi lírát, hogy egy sze
rencsés ponton — például mikor az írók terület szerinti beso
rolásáról elmélkedik — tiszta poézisként csapódik le a konzek
vencia: „Tűnődöm: hová tartozik a harangszó? A harang
bronzához-e, avagy ahhoz a tájhoz, amelyet beleng? Talán az
áhítathoz, amelyet bensőmben kelt!”
Igaz, a tudósítás nem tud mindig költészetté lényegülni —
nem is finomulhat — , de információnak akkor is értékes. Mint
a céljához ért üzenet, mely önmagában talán nem műalkotás,
de segíthet egy irodalmon túli mű megalkotásában. Bárcsak
gyakrabban töltenék be újságcikkeink ezt a szerepet!
1971
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NÉMETH ISTVÁN

EGY KÜLÖNÖS KAM ASZ VAKÁCIÓJA
Németh István művei sohasem bővelkedtek lélegzetelállító
fordulatokban, s így új ifjúsági regénye, a Sebestyén ebben a
tekintetben, ha lehet, még az előbbieknél is szemérmesebb.
Külső eseményei annyira regényszerűtlenek, hogy ismerteté
sük semmit sem magyarázhatna meg abból a varázsból, mely
ebben a könyvben mégis föl-fölfénylik. Sebestyén, a tizenöt
éves főhős sokat civakodik húgával, Júval, néha horgászni
mennek, osztálytársaival pedig a város szélén levő Piramishoz,
ahol szerelmesek ülnek, hallgatnak, isznak, s néha egy hosszú
hajú fiú gitározik. Sebestyén egyszer nyomába is szegődik a
gitárosnak, de az áhítatos kíváncsiságért egy pofont kap ju
talmul. Nem zárul szebben a nagy gonddal előkészített szüle
tésnapi zsúr sem, amiért a mama eleve jobban lelkesedik,
mint hősünk.
S ezen a ponton érdemes megállnunk, mert a regény való
di értékének kulcsához értünk: Sebestyén természetéhez. Kü
lönös kamasz ez a Sebestyén: érzékeny, önérzetes, aki nem
szereti a képmutatást, az igazságtalanságra konok hallgatás
sal vagy nyers szókimondással válaszol. Ha válaszol, mert a
sok beszédet sem állja, s még arról sem tud oldottan szólni,
amiről szeretne. Például az anyja iránti szeretetéről. Az apját
meg inkább gyanúval és ellenszenvvel figyeli. A nagy ét
vágyát, a hősi múlttal kérkedő intelmeket. Egy-egy szűk ré
sen ugyan fölvillannak előtte apja emberibb vonásai is — mi
kor naplója kezébe kerül — , de a „kommunikációs falat” le
bontani nem tudja.
Marad tehát a kritikus szemlélődés. És minden jel arra
vall, hogy Németh István éppen azért alkotta ilyen hallgatag
nak Sebestyént, hogy látni és berzenkedni annál jobban tud
hasson. Mert ez a sebzékeny, szomorú szemű kamasz a felnőt
tek dolgait különösen metszően látja. Emlékszik a fényes ven
dégségre, mellyel apjának csak az volt a célja, hogy örök
séghez jusson. Fölfigyel arra, hogy a magas hivatalú papák
körül a titkárnők nemcsak titkárnők, néhol szeretők is. Iga
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zán otthonosan egy kertész házában érzi magát, ahol a munka
s a természetes szívesség szelleme az úr.
S hogy a felnőttek világának kórtünetei a gyermeki ész
járás fénytörésében s a kamaszzsargon szövetébe szőtten mint
egy áttetszenek, ettől válik játékossá és megejtővé ez a tör
ténet. Az unalom mögött, mely rátelepszik ezekre a gyere
kekre, a némaság mögött, mely nő körülöttük, az emberség
épsége, igazságszomja, a szeretet igénye lüktet. S ezek a tartal
mak egymásba oltva a hétköznapokat is érdekessé teszik, a
szürkeség fölött a líra fényeit gyújtják ki. Valaki belefúl a
vízbe, Sebestyén otthon elmondja, hogyan történt, a mama
egyetlen reakciója erre az, hogy: „Látjátok, ezért nem szabad
felügyelet nélkül a vízbe m enni. . . ” És ettől Sebestyén nagyon
elszomorodik. „Ha most itt volna Jú, úgy érzem, ki tudnám
neki fejteni, miért fog egyszer elhallgatni az emberiség.”
Németh István tehát nem a cselekmény érdekességével,
hanem a felnőttek gondjainak az adott anyagra hangolásával
érte el célját. Külső események helyett a gyermek- és a fel
nőttgondok találkozásának belső színjátékával tette izgalmassá
regényét. Ehhez persze az kellett, hogy értse a gyermekvilág
észjárását, ismerje nyelvét, hogy tolla nyomán egy va
sárnapi ebéd is a maga érzékletes mivoltában ölthessen for
mát. Az apa és a kamaszfiú ellentétét, a személyiség formáló
dásának és ütközéseinek eseményeit megírták már sokan, sőt
nemrég a naplófikciónak és a monológformának is olyan meg
kapó példáját láthattuk, mint amilyen Somogyi Tóth Sándor
Gabija, de Németh István, ha inspirálták is az előzmények,
az alaphelyzetek megjelenítésében is mindig eredeti, friss és
hiteles. Könnyedén és spontánul old meg nehéz föladatokat,
mert a gondok az övéi, s regénye ezek természetéhez igazodva
születik. Aki bizarr szenzációkra vágyik, unni fogja Sebes
tyén történetét, de aki tiszta forrásra, az nem marad szomjan.
1973

ETŰDÖK EGY KISFIÚRÓL
Bármily furcsa, Németh István új gyermekkönyve, a Ki
látta azt a kisfiút?, halk, bensőséges zongorafutamokat juttat
eszünkbe. Mintha a gyermeklélek titkai fölé hajló író óvato
san figyelné s aztán gyöngéd, csöndes motívumokba rögzítené,
amit észlel. Nincs itt izgalmas történet, lélegzetelállító megle

124

petés. Németh István korábbi regényeinek sem a cselekmény
volt az erőssége, hanem a ráhangolódás. Ráhangolódás a gyer
meki érzékenység hullámsávjára. S amit ennek révén elér, az
olvasót ugyan nem zaklatja föl, de átemeli az élettel, a kör
nyezettel való ismerkedés mindennapi szenzációinak szintjére.
Az a kisfiú, aki ebben a könyvben dolgozatok és naplók
formájában fedezi föl a környezetét, alig különbözik más
gyerekektől: nem vásott, nem vakmerő, elszökni sem akar,
nem lep meg trágár szavakkal sem, s korára nézve is nagyon
gyermek még, tehát a kamaszképzelet szenzációival sem szol
gálhat. Csak arról ír, hogy milyen a házuk, a városuk, édes
anyja, mi van a barátja zsebében, mi van a hegyen stb., s e
művelet közben tartózkodik a merészebb fordulatoktól. Azt is
mondhatnók, hogy tárgyszerű és szabatos, mint egy iskolai
dolgozat.
A könyv hatását magyarázva mégis itt kell először megállnunk, ennél az ártatlan, üdén bumfordi szabatosságnál.
„Nekünk van egy macskánk. Én a mi macskánkat cicának hí
vom. A farka fekete, a füle piros, a cica pedig tiszta hófehér.
Négy lába van. Egerekkel táplálkozik.” Korrekt információ
— nyugtázhatjuk. Sőt irigyelhetjük is, mert a maga szűksza
vúságában is sokkal magvasabb, mintha mi írnánk dolgozatot
saját macskánkról. Mi bizonyára elfelejtenénk közölni, hogy
„Nekünk van egy macskánk” , mivel természetesnek gondol
juk, hogy van. Hogy cicának hívjuk, azt talán elmondanánk,
de nem ilyen pontosan, nem ezzel a személyes hangsúllyal,
mely egyszersmind a kapcsolatról is beszél. Aztán a leírás! Mi
bizonyára a cica részeként ábrázolnánk a farkát, a fülét s a
törzsét is, s így elsikkasztanánk azt a finom megkülönbözte
tést, mely a törzset és a fejet kimondatlanul is lényegesebb
nek láttatja: „a cica pedig tiszta hófehér.” Hogy négy lába
van, azt biztosan elmulasztanánk megemlíteni, pedig hát ha
egy más csillag lakója olvassa művünket, aki sohasem látott
macskát, annak ez az információ is aranyat érhet. Éppígy a
következő mondat; „Egerekkel táplálkozik.” Mert ugyebár, ha
a felnőtt felületességével azt írnánk, hogy „egereket eszik” ,
azt hihetné valaki, hogy ez a macska szenvedélye csupán,
mint az emberevőké a mesében, holott itt a létfönntartást biz
tosító műveletről van szó.
S mindezt azért kellett ilyen kimerítő részletességgel elő
adnunk, hogy ebben a szemérmes és nagyon egyszerűnek tet
sző módszerben a mesterfogásokat tetten érjük. A mesterfo
gásokban pedig a gyermeki látásmód értelmét: azt, hogy a
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gyermek számára a mi megszokott világunk ismeretlen csillag,
ahol mindent föl kell fedezni. Vannak gyermekfigurák, akik
ezt a fölfedezést az ámulat és megütközés különgesztusaival
is hangsúlyozzák. Németh István eljárása nem ilyen látvá
nyos, ő a gyermeki szemlélet természetes logikájának ered
ményeként prezentálja a fölfedezést. De éppen ezért nem egyegy kiugró eseménnyel kelt figyelmet, hanem a könyv egészé
vel, nem a gyermekekkel megtörténhető kalandok, bajok iz
galmával fizeti ki az olvasót, hanem a derűvel, mely a felnőtt
és a gyermeki szemlélet különbözőségéből, disszonanciáiból
ered.
Milyen nehéz volna például újat mondani arról, hogy az
egyik ember árnyas kertben és villában lakik, a másik pedig
bérházban! Reménytelen téma — legyintenének a kollégák.
Németh István sem bolygatja a kérdés szociológiai összete
vőit, egyszerűen engedi, hogy figurája a már látott fölfedező
gyanútlansággal ezt a furcsaságot is észrevegye. „Néhol kis
lányt is látni a villás kertekben. Ha megállunk, és bámulunk
befelé, ránk öltik a nyelvüket. Mit tehetünk velük? Ök a ke
rítés mögött vannak. — Láttunk egy szép fürdőmedencét is.
Kicsi, de nagyobb, mint a mi homokozónk. És bele lehet ug
rani. Fejest ugrott bele egy kisfiú. Amikor észrevette, hogy
figyeljük, még büszkébben ugrott. Hiába vártuk, nem hívott
bennünket. Ugrálás után lefeküdt a medence szélére és na
pozott. Mi továbbmentünk.” S ettől a gyermeki gyanútlanságtól a befagyasztott, elnyűtt probléma egyszerre ismét sze
münkbe ötlik, lelkiismeretünkre támad.
Pedig Németh István óvakodik az ilyen jelképértékű f o 
galmazásoktól: „Mit tehetünk velük? Ők a kerítés mögött
vannak.” A kisfiú valóban továbbmegy, nem lázad és nem
fürkészi a villa és a bérház közötti különbségek okát, s más
okokat sem. Mondom: továbbmegy, s szándéktalanul mégis
összeakad a felnőttek világának alapkérdéseivel. Miért nincs
édesanyja az egyik gyereknek, miért van a másiknak? Miért
van egyiknek aranylánca, s miért lóg a másiknak madzagra
akasztott kulcs a nyakában? Mi baja lehet apának a főnöké
vel? Miért furcsa az anya szeme?
S míg ily módon a maga érzékeny csápjaival kitapogatja,
megérzi az emberi gondokat, a „csápok” naivan kedves gyanútlanságának működése megejtő látványként szórakoztat
ja az olvasót. A tanító néni — írja a kisfiú — „Azt mondta,
hogy a kegyelet nagyon nagy dolog, de megfogni nem szabad,
csak érezni lehet. A régi utcák meg vannak töltve történelmi
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levegővel, mert minden nap azt lehelik ki magukból az öreg
falak” . Ilyen mozzanatokra gondolunk, mikor a „csápok”
ügyetlenül kedves igyekezetének érzékeltetését dicsérjük. S
ebben a példában az is kitapintható, hogy a látvány nemcsak
mulatságos, hanem iróniát is tartalmaz, hiszen a gyermeki tu
dat, illetve képzelet empirikus jellegében nemcsak a gyermetegség, a primitívség fejeződik ki, de a felnőttek fennkölt abszt
rakcióira is szamárfülszerű kérdőjel vetítődik. Néhol csak
a nyelvi konvenció burkát szúrja ki ez a kérdőjel, s tréfásan
emlékeztet a nyelvteremtés furcsaságára, a szavak, kifejezé
sek eredetére, legtöbbször azonban messzebbre utaló jelentést
ugrat ki. Egy helyen például azon vitatkoznak a gyerekek,
hogy mitől dülled ki a felnőttek szeme. Hősünk szerint a loholástól, barátja szerint a pénzzavartól. Hősünk azonban nem
fogadja el ezt a magyarázatot: „Mi az, hogy pénzzavar? A
pénz nem zavar senkit.” Még érdekesebb az az eset, amikor
hősünk hallja, hogy apja a főnök bögyében van. S ugyanak
kor hallja meg azt is, hogy késhegyre menő harc zajlik. Eb
ből aztán mulatságos s egyszersmind szatirikus élű kontami
nációt szerkeszt a gyermeki képzelet: „— Az emberek be van
nak rezelve. Igen, mert benne vannak a főnök begyében. És
ott késhegyre menő harc folyik. Nagy késhegy lehet a főnök
begyében.”
A példák azt is érzékeltették, ami igencsak fontos és úgy
látszik, állandósuló jellegzetessége Németh István ifjúsági re
gényeinek: a gyermekek és a felnőttek nincsenek összhangban,
elégedetlenek egymással. Éles konfliktus ebből itt nem támad,
csak szelíd horzsolódás: a világtapogató csápok mozgása
nem olyan dinamikus, hogy nagy sérelem érhesse őket. Ám
a kisebb sérülésekből, csalódásokból mégis valami halk líraiság létesül, s a derű és a játék társelemeként ettől lesznek jel
legzetesen Némethre vallóvá ezek a szerény, tiszta etűdök.
1974

NOSZTALGIA, ELLENPONTTAL
A gyermek mindig kedvelt témája volt az irodalomnak,
néha a legkedveltebb, s hogy miért, arról hosszan lehetne ér
tekezni. Volt egy időszak nálunk is, amikor gyermekdömping
tanúi lehettünk. A furcsa, nyugtalan kis fickók ideje volt ez,
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akik nem találták a helyüket az adott közegben. Akkor ír
tunk is erről Szökni mindhalálig? címmel.
Most mintha a nosztalgia hordozói, képviselői lennének.
Legutóbb egy Brasnyó-kötet olvastán tapasztalhattuk, hogy
a „felnőtt” költészetből kiszorulóban levő ábránd és érzelmesség milyen megejtő poétikussággal talált menedéket, vagy tá
madt föl ebben a gyermekköltészetben. Most Németh István
Hajnali utazás című kis gyűjteményének olvasásakor támadt
az a sejtelmünk, hogy a példa nem elszigetelt.
A kötet első felének nemcsak uralkodó, hanem egyetlen szó
lama a nosztalgia. Ábrándos, szomorú visszaemlékezés a gye
rekkora, a kivilágított templomot betöltő közös éneklés áhíta
tára; a vastag, puha hóra, a szánkózások csengettyűszavára; a
lámpagyújtás előtti puha félhomályra, az új évet köszöntők
meghitt örömeire, egy elsüllyedt világ családias melegére.
„Régen elmúlt már ez a varázs, elkopott minden, és beszenynyeződött a hó. — Lassan, észrevétlenül.” így fejeződik be
a kötet előhangjaként is fölfogható első írás, a Viharlámpák
fénye. S a következőket ugyanez az érzés határozza meg. A
könyvnek címet adó Hajnali utazásban egy gyerekkori szekerezés emléke fénylik föl, melynek során az álmából fölébredt
kisfiú megkapja a gyeplőt, s a harmatos, kukoricaillatú mező
kön át hajtja a lovakat, mámorosán, szembe a nappal, mint
ha repülnének. A Szeptemberi emlék az iskolában töltött első
nap emlékét beszéli el (az iskolának még másik két írás is adó
zik); a Tulipánillat a nagymama tulipánjaihoz fűződő emléke
ket idéz, de aztán megszakad ez az emlékezés-áram. Azaz mó
dosul, megváltozik.
Annyiban módosul, hogy az említett írások elsőszemélyes
előadója maga az egykori kisfiú, még a mai szintet jelző viszszarévedések, reflexiók is az ő gondolatai. Aztán már a fel
nőtt író mai tudatának szintjén zajlik a történet. Az Egy téli
reggel című kis lírai napló például egy téli kirándulásról
számol be. Ennek során jutnak eszébe szerzőnknek gyermek
kora pipázó kéményei, a disznóperzselés illata, a biztonság
és „otthonosság elmondhatatlan jó érzésének” emléke. A ta
nyán azonban, ahová mennek, épp fűrészelésben találják a
gazdát. A régi szánkót fűrészeli, nincs már rá szüksége.
Ezután aztán, vagyis a kötet második felében nem is az
író, hanem a kislánya a mesélő. S bár ő is az apa ifjúságára
emlékeztető helyekre kirándul, a közös kirándulásokat, a
nosztalgiára indító emlékeket egy másfajta látás optikáján át
nézi. S ebből igen érdekes fénytörés, ellenpont létesül. Van
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úgy, hogy tréfás, ironikus ez a másik szólam, van úgy, hogy
a kislány átveszi az érzelmes főszólam képviseletét. Mert a
régi otthonok és emberek „varázsához” azért a gyereknek is
van érzéke. Az utolsó két írásban már függetlenül is az em
beri szívesség, kedvesség iránti gyermeki fogékonyság. A le
vél, melyet tengerparti vendéglátójukhoz ír (Levél a tenger
re), már szuverén remeklés.
Megkapó részleteket a többi írás is tartalmaz, az apa
cigarettát sodró mozdulatait visszaidéző képek, az iskolai em
lékek némelyike a felnőttet is be tudja vonni az emlékezés
áramába. S nekünk szólnak az általánosítást közvetlen módon
is éreztető mondatok is. Arról, hogy minden elkopott, hogy az
iskolában levert virágcserép vétke és a számonkérés keltette
félelem érvénye máig ható; hogy a szülők hajdani békeváró
álma és öröme máig sugárzik; hogy a szántalp fölfűrészeltetése
növeli a világ hidegét stb.
Németh István tehát — híven a törvényekhez — úgy ír a
gyermekekről, hogy a felnőtt számára is érdekes legyen, s
úgy a felnőtteknek, ezúttal bizonyosan, hogy a gyermek is ma
gára ismerhessen benne. Az elsőszemélyes előadás ellenére
nagyon is egybemosódik a két sík, vagyis a gyermekemléke
zethez nem társul eléggé gyermeki észjárás és akcentus. A
kislány például arról, hogy apja nagynénjénél „mindennek
varázsa van” , az újságolvasó átlagember szavaival beszél. S
egyebekről is. Pedig a két látásmód epikai megjelenítése — az
apáé és a gyermeké — remek lehetőség, az ellenpontozott fő
szólam így hangzana igazán érdekesen, új szerűen. És ahol tisz
tán, főszólamként érvényesül a nosztalgia, valami hiányt ott
is érzünk: az emlékek nem elég színesek, nem elég gazdagok.
Mintha nem is egy kimúló világ epikai varázsa, csak a
nosztalgia akarna itt meg-megszólalni: élő anyag nélkül maga
az érzés vagy sovány történet ürügyén a reflexió. Lehet, hogy
Németh István épp csak megpendíteni akart egy-egy dallamot.
„ . . . az én édesapámnak nagyon ritkán van bolondozni való jó 
kedve. Minden erejét kiszívja az irodai munka, a kedvét pe
dig elrontják a kollégái, és itthon leginkább töprengve, magá
ba roskadva ü l , . . . ” Ezt is a kislánytól tudjuk, s őszinte együtt
érzéssel olvasva arra gondolunk, hogy hátha ezek az írások a
keserű töprengés szüneteiben felötlő gyógyító dallamok. He
venyészettek, tétovák, de a lélek tápláló nedveit serkentik
áramlásra, melegebb zugaiból segítik előhívni a hideg ellen be
vethető tartalékokat.
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A kislányt a serdülés határáig kísérik ezek a történetek,
s a régi kisfiú és a mai bakfis kapcsolata egyre lazább lesz,
így az egymást követő írások eléggé elkülönülő lírai etűdök
benyomását keltik. Az élet üdesége azonban valamennyiben
adott: hol a nosztalgia fénytörésében, hol létező mivoltában,
de valamiként mindben megjelenik.
1979
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PETKOVICS KÁLMÁN

IDÉZŐ EREJŰ FOLYAMATRAJZ
.. az idős földművesek földjei már most a legelhanyagoltabbak közé tartoznak Nagyfény határában. A mostoha ba
rázdák között ezek a legmostohábbak. Kicsi a termés, kicsi a
haszon, nincs hozzá erő. Nyomorgás. . Ezekből a mondatok
ból emelte könyve címévé Petkovics Kálmán A mostoha ba
rázdát. Mondhatnék, ide fut ki a tavaly Szenteleky-díjjal ju
talmazott mű folyamata, az elöregedett parasztok ügyéhez, a
gondhoz: mi a megoldás?
Leszűkítenők azonban a vállalkozás jelentőségét, ha nem
jeleznénk nyomban: jóval átfogóbb a kép, amely ebből a
könyvből elénk tárul. Észak-Bácska egész mezőgazdaságá
nak ma még mindig nagyobbik részét alkotó magángazdasá
gokról van szó, 250 000 holdnyi földről s az emberekről, akik
művelik. Milyen e földek termőképessége, milyen a technikai
színvonal: mennyi árut képes a földműves a piacnak adni,
s mit képes a bővített újratermelésre és a maga épülésére
fordítani?
A megoldásról Petkovicsnak elég határozott elképzelé
se van, kötete utolsó lapján ezt tételesen is közli: „a munka
és az eszközök társítása és folytonos újratársítása.” A szociog
ráfiák jelentékeny része mára azért vált érdektelenné, mert a
szerzők tudták a megoldást. Nem azért tehát, mert az idő
rég megoldotta a szóban forgó munkák írásakor még égető
kérdéseket, hanem mert a helyzet megítélésének szenvedélye,
a radikális változás szükségéről vallott meggyőződés az írót
fölmentette, eltérítette a részlettényektől. Leírás, fölmérés
helyett folyton a teljes csőd, a bírhatatlanság tényeibe üt
között. S ezek minősítésére több gondot fordított, mint tárgy
szerű láttatásukra. Elég összevetnünk a Puszták népét Féja
Géza vagy Kovács Imre könyvével, a Viharsarokkal és a Néma
forradalommal, hogy tisztán álljon előttünk, amiről beszélünk.
Az utóbbiak jelentős történelmi funkciót teljesítettek, de
Illyés könyve sokkal élőbb, érdekesebb. Pedig Illyés kimon
dottan azzal zárja művét, hogy ő nem tudja a megoldást.
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De amit megmutatott, olyan érzékletes, sokrétű és teljes, hogy
a legkülönbözőbb koncepciók felől nézve is izgalommal és
megrendülten lehet olvasni.
Petkovics Kálmán könyvének az a legrokonszenvesebb
és legértékesebb vonása, hogy — noha a szerző tudja a megol
dást — nem tér ki a tények fölkutatásának munkája elől,
nem érzi fölöslegesnek a részletek földerítését. Nekifutása
önmagában is sejteti, hogy teljes kép alkotására vállalkozott.
Messziről indul, a török előtti idők gyér adatai felől, s kíséri
nyomon napjainkig a földdel való kapcsolat, az érte vívott
küzdelem igen hosszadalmas és bonyolult folyamatát.
A történelmi visszatekintésben természetesen a jól ismert
alapművekre támaszkodott elsősorban, Fényes Elek, Acsády
Ignác műveire. De ezek nagyobb arányokban vizsgálódtak, s
Petkovics jól tudja, hogy az általános képhez mérten vidékünk
parasztságának története mennyi eltérést, sajátosságot mutat.
Könyvének ebben az első részében éppen az a legföltűnőbb,
hogy az országos érvényű adatok is mindig ennek a vidék
nek a sajátos viszonyaihoz alkalmazott szerepben jelennek itt
meg, a helytörténetírás adatai pedig (elsősorban Iványi István
monográfiájának adataira gondolunk) a föld birtoklására, a pa
rasztok helyzetére vonatkozó részleteikkel illeszkednek Petko
vics folyamatrajzába. S ez a folyamat olyan szerves, hogy azt
kell hinnünk, aki megalkotta, nemcsak a céduláival tudott
bánni, hanem megtanulta, magában összefüggő történetté
szervezte sokfelől merített ismereteit. Ezért olyan jók az ará
nyok, s tűnnek ki élesen a fordolópontok. S ezért nem lenne
jogos, ha a parasztság történetéről írt újabb munkák földolgo
zását (például Szabó István vonatkozó tanulmányait) számon
kérnénk ezen a könyvön.
A jelenhez közeledve s ideérve természetesen módosul a
módszer is. A fölidéző, elbeszélő ismeretközlés után a statisz
tikavizsgálat határozza meg a módszert. Ezzel Petkovics le is
tér a szociográfia hagyományos útjáról, s a modern szociológia
eljárásait alkalmazza. Tudatos választás ez. A mostoha baráz
da 140. oldalán így ír erről: „A változások tünetei a létforma
alapsejtjeiben, a családok életében tükröződnek. Ezeket a
közvetlen megfigyelés módszerével és a statisztika által les
hetjük meg. Egyik módszer sem tökéletes. A közvetlen megfi
gyelés riporteri munka, élménydús, de sok a zavaró részlet,
ezeket nem könnyű semlegesíteni. A tárgyilagosságot felhí
gítják az élmények, és az emlékekkel is csínján kell bánnia
annak, aki innen származott, mert az érzelmek is torzítanak.”
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S tartja magát e megfontoláshoz. Van úgy, hogy megszó
laltat egy-egy embert, leveleket idéz, sorokat vázol föl, de csak
elvétve. Néhol, például ahol a szállásokon zajló élet mostohaságát, kilátástalanságát tizennégy sornyi passzusba sűríti, le
írása idéző erejű. De ismétlem, nem a láttatás, a megidézés
szépírói eszközeivel dolgozik, tudományos hitelességre törek
szik. A statisztikát azonban nem becsüli túl, vissza-visszatérő
figyelmeztetése: „mi van a mutatók mögött.” S noha semmit
sem állít, amit statisztikái nem fedeznek, azért a paraszti vi
lágról való tudását sem kapcsolja ki. A mutatók megtévesztő
intencióit éppen e tudás ösztönzésére veszi alaposabb vizsgá
lat alá. A statisztika szerint például a beköltözések adataiból
arra lehetne következtetni, hogy nagy a város csábító ereje.
Szerzőnk azonban ismeri Szabadkát, ezért megnézi a becsábulókat is, a környező falvak statisztikáit, s arra az eredmény
re jut, hogy nem a város vonzása, hanem a falu taszítóereje
rejlik e tendencia mögött.
Amíg arról kell képet alkotni, hogy egyik vagy másik
helységben hány ember dolgozik a mezőgazdaságban; milyen
a birtokmegoszlás; melyik birtoktípus termel és ruház be
többet; hogyan alakul egy-egy helység népesedése; milyenek
az iskoláztatás tárgyi föltételei, addig a statisztikák elég meg
bízhatóan tájékoztatnak. Még a rádiók, televíziók, újságelő
fizetők számából is lehet bizonyos következtetéseket levonni.
De a műveltség tartalmáról, a gondolkodás korszerűségéről,
konstruktivitásáról már sokkal nehezebb képet alkotni. Itt,
ezeknél a nehezen mérhető tartalmaknál tetszik ki, hogy Petkovics, az újságíró a mai szociológia legkorszerűbb módszereit
is tanulmányozta, s ezek révén a földművesek gondolkodásá
nak horizontjáról, az őket érintő dolgok megítélésének aktív
vagy passzív jellegéről is egzakt jellegű adatokat szerezhetett.
Talán csak annyi derült ki ezekből, amit amúgy is tudott,
hogy az érdeklődés köre szűkös, csak a földműveseket köz
vetlenül érintő ügyekben intenzív, bírálatukhoz ritkán társul
cselekvő szándék, jobbító elképzelés, de a személyes tudás e
statisztikák révén, érzékely értelmezésük jóvoltából az objek
tív, az igazolt tudás érvényességét szerzi meg.
A kettő együtt: az adatok és a statisztikák sok sejtést avat
nak bizonyossá és igen érdekes tendenciákra, tényekre irá
nyítják a figyelmet. Az elején kezdve, már a régi földosz
tásokról is itt rajzolódik ki először tiszta kép, s ebben a nem
zetiségi szempontok szerepe. Ebből a könyvből derül ki egyér
telműen, hogy az értelmiség utánpótlásának az értelmiség a
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legszélesebb bázisa, ahogy Petkovics írja, az utánpótlás nem a
javak termelésének szférájából kerül ki. Elgondolkodtató a
földművesek elöregedéséről kirajzolódó kép, a biológiai kime
rülésre utaló adatok és a demográfiai mutatók csökkenő ten
denciája. Pedig a szerző arról is beszél, hogy a következő évti
zedekben termő sorba kerülő nemzedékek népessége is kisebb
lesz, s a halandósági mutatók sem javulnak annyit, mint az
előbbi évtizedben.
Elgondolkodtató könyv tehát Petkovics Kálmáné, az ava
tott gondolkodás szilárd alapja, s mint ilyen, a maga nemében
nálunk egyedülálló. Ahogy adatait beszélteti, a keresztező
mozzanatokat mérlegeli, abban az ismeretek fölötti uralom,
az áttekintés biztonsága s az igazságtisztelet egymást segítő,
hitelesítő adottságként működik. Felelősségében a történelmi
tapasztalatok, tévedések, kudarcok emlékének jelenlétét az
olvasó talán nem észleli, de a szakember észreveszi. Olyan
ember írta A mostoha barázdát, akinek a megoldásról ha
tározott elképzelése van, de tudja, hogy azokkal az emberekkel
kell a megoldás felé haladni, akik ma a földeken élnek, te
hát nem ellenükre. Ezért a fokozatok, az átmenetek minden
lehetőségét nagy figyelemmel, tapintattal nézi, tartózkodó
tárgyiasságát megértés, megbecsülés és felelősség hatja át.
Egyedi példák, több riporteri helyzetkép, írói sorsrajz esetleg
színesebbé, érzékletesebbé tették volna, de alkata így is hi
bátlan. Amire vállalkozott, példásan megoldotta.
1978
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MAJOR NÁNDOR

REKORD A BRAVÚR ZÁTONYAIN
Regényről szólva pejoratív zöngéje lehet a „rekord” szó
nak, de esetünkben nem kerülhető ki: Major Nándor Hullámok
című regénye valóban rekordteljesítmény, s a szó lehető leg
jobb értelmében az. Példatára mindannak a vívmánynak, ame
lyet Prousttól a detektívregényig századunk prózája létreho
zott. Eszközei közt a hagyományos elbeszélés és a leírás épp
úgy megtalálható, mint a szürrealizmus látszatra logikátlan
társításai; a kalandregény titokzatossága éppúgy, mint a
társadalmi regény mélyebb okok felé nyomozó motivációja.
Olykor napló- és levélszerű, máskor filmszerű. Tanúi lehetünk
telefonbeszélgetésnek, ahol az egyik fél szövege informál a
másik fél szövegéről is. A bravúr lényege mégsem abban van,
hogy Major mindezeket tudja, s hogy metaforákkal operáló
rajzaiban, jellemzéseiben versszerű erővel tudja elérni azt,
amiről beszél, hanem abban, hogy ez a sokféle tudás végül
szerves egésszé áll össze.
Végül — ismételjük, mert a könyv első felében még külön-külön élnek a részletek. A bravúrok, mint merész viking
hajók, zátonyról zátonyig jutnak előre, s nem lehet tudni, hogy
céljuk felé haladnak-e. Egymás után jelennek meg új és új
figurák, akiknek szerepe bizonytalan. Sorsok és történetek
bontakoznak ki, de egymással való kapcsolatuk eleinte ho
mályban marad. Olyannyira, hogy az olvasó külön jutalomnak
érezheti, ha huzamosabban időzhet egy már ismerősnek tetsző
vidékén e különös regénynek. Ám ha türelméből futja, na
gyobb jutalomban is részesül. A regény dereka táján ugyanis
egyszerre világosodni kezdenek a kapcsolatok. S ezzel a ben
nük addig latensen működő mélyebb jelentés is lüktető életre
kel. Mint Bori Imre írja: „A láthatatlan szálak vonaglani kez
denek, az emberi sorsokat tartó és egymáshoz kapcsoló fona
lak rángásai előcibálják a múltat, hogy az apák ráncán üljön
ki a rémület, és elkezdődjék tudatuk emlékvilágának kísértettánca” , hogy kiderüljön: a fiatalok mai nyavalyái az apák
múltjában gyökereznek. Bori ehhez még hozzáteszi, hogy fia
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talok és öregek élete e mű szerint csak körülményeikben kü
lönbözik, lényegük azonos.
Olyan fölismerés ez, amelyen ha tovább tűnődünk, az író
szándékához is közelebb juthatunk. Mert az csakugyan igaz,
hogy valami zaklatott betöltetlenségérzés, emésztő egyensúlyhiány sarkallja kóros aktivitásra ezeket a fiatalokat, s apáik
életének hazugságai, hitványságai olyan sűrű szövevénnyé áll
nak össze előttünk, hogy így együtt apák és fiúk sorsa az em
beri lét abszurditásának képlete is lehetne. Igen, csakhogy a
regény jelentéséhez minden hatóeleme hozzátartozik. Ez eset
ben a bizonytalanság, a zátonytól zátonyig hatolás állandó iz
galma, a folytonos meglepetés is. Mert hiába válnak egyre
világosabbá az eddig homályos kapcsolatok. A rejtelmességből
eredő baljós bizonytalanságot új izgalmak, balladás fordulatok
váltják föl. Mint egy sokrétű színpadon, a történetek és sor
sok új és új mélysége tárul föl a háttér új és új megnyílása
révén. A főhős például előbb megtudja, hogy apja csak mosto
haapja, s aztán az derül ki, hogy édesapja sem igazi, hogy ő
egy harmadik ember lánya. Erről a harmadik emberről kide
rül, hogy szürke bürokratakülsőségei mögött jogtudós, a volt
partizánokról, hogy indítékaik értéke fölöttébb vegyes, és így
tovább.
Mi az értelmük ezeknek a meglepetéseknek, ennek az ál
landó bajlós zaklatottságnak? Herceg János az elképesztés
szándékát emlegeti, s joggal, hiszen a szándékoltság, a tudatos
elterveltség kétségtelen. Ám ez a balladás hangoltság s a detektívregényekre jellemző titoknyomozó, vétségfölfedező szen
vedély s ennek drámaisága nemcsak fölcsigázza az olvasó ér
deklődését, nemcsak a múlt és jelen közötti áramlás intenzi
tását fokozza — ami szintén nagy nyereség — , de egyfajta lí
rai hangoltságot is teremt. Ezért neveztük balladainak a zakla
tottságot. Mert az elképesztő fordulatokban tragikus konflik
tus elemeit sejtjük. A nyomozó, felfedő, leleplező buzgalmat
nem hatáskeltő fölény s nem hűvös kíméletlenség, hanem
megrendüljtség jellemzi. Vergődik a történet központi figurája,
Gizi is, de az író maga is borzongva és zaklatottan áll fölisme
rései előtt. Mintha most döbbent volna rá, hogy az ábrázolt
világ leülepedett rendjének erkölcsi világa hibás. S azért hibás,
mert a szilárt hierarchia hamis látszatokra épül. De — a re
gény titokzatosságához híven — egy függönnyel még mélyebb
re kell hatolnunk, mert aligha hihető, hogy a múltban elköve
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tett vétkek, csalások, gyöngeségek miatt volna ilyen lázas ez a
titokfejtő szenvedély. Hiszen itt mégiscsak a fiatalok élete a
tét. A tartalmas, értelmes élet. S a bűnügyi nyomozók inge
rével végzett leleplező, fölfedező műveletnek is — úgy lát
juk — az a végső célja, hogy az adott rend megmerevedése, a
hierarchia megkövülése ellenében ennek a hierarchiának tör
ténelmi alapjait forgassa föl s kérdő jelezze meg. S ezzel egy,
a társadalomban kísértő valóságos tendenciát sűrít regényélet
té, akut kórt nagyít figyelmeztető látvánnyá. Sűrít, felfokoz és
kinagyít, mert nemcsak „tökrözni,,, hanem eszméltetni, változ
tatni is akar. Több ez tehát, mint az emberi lét képtelenségé
nek filozófiai magyarázata: drámai fölzaklatása a kiszikkadó
alapoknak, a terméketlen kapcsolatoknak. Mélyszántás a jö
vő magvai számára. S hogy már a magot, vagyis a fiatalokat
is kikezdte a szikesedés, attól lesz tragikussá, tehát megrázóbbá, sürgetőbbé az értelmes cselekvés hiánya miatti vád.
Erre vall az is, hogy a fiatalok és az öregek között
erkölcsi tekintetben nagy a különbség. Az előbbiek lehetnek
esendők, vadak vagy szertelenek, de idegen tőlük a felnőttek
rutinos képmutatása, a haszonélvezés gátlástalansága. Képte
lenek együtt élni a poshadással, belepusztulnak abba, hogy
feleslegesek, hogy nem tehetnek semmit, s elvadulnak a tartalmatlanság, a távlattalanság hiányaitól. Szó sincs tehát arról,
hogy az öregek és a fiatalok életének elromlásában a létezés
örök s egylényegű rosszasága öltene formát. Nagyon is dialek
tikus polaritás ez: a méltó föladathoz, emelő vállalkozáshoz,
levegős térséghez nem jutó önrombolással tüntet érdekei mel
lett. S ebben az értelemben a Hullámok csakugyan filozo
fikus mű, a jugoszláviai magyar irodalom egyik legdialektikusabb regénye.
Épp ezért csak sajnálható, hogy a sorsok gyökerét kémlelő
figyelem sokszor elkerüli a társadalmi eredet: a történetiség
magyarázó motívumait. Ezért érezzük olykor kimódoltnak azt,
ami kihegyezett, valószínűtlennek, ami meghökkentő, s alakjai
sem olyan plasztikusak, amennyi tehetség jellemzésükben
megmutatkozik. Többen is vannak, mint amennyit a regény
ökonómiája kívánna, s több a zátony is, az új és ismeretlen
állomás, mint amennyit figyelmünkkel követni s meghódítani
fáradság nélkül lehet. De egy sora sincs, amire figyelni ne
volna érdemes. Nem hibátlan mű, de hibái inkább az író adott
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ságainak túlhajtásából erednek, s ez megint csak kivételes tu
lajdonság nálunk, ahol a szürkeség és a stiláris szegénység, a
monotónia kezd divattá válni. Az 1968-as regénypályázaton
második díjat nyert, de elsőségét újabb regényeink között
kétségessé ez sem teheti.
1970
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VARGA ZOLTÁN

INTELLEKTUÁLIS PARABOLÁK
Aki ismeri valamelyest az olvasók véleményét is, tehát
túllát a szűkösen szakmai körökön, az tudja, hogy műveink
kel, a jugoszláviai magyar irodalom produkcióival korántsem
olyan elégedettek, mint a kritika. Azok is elégedetlenek, akik
Vaskó Popa, Weöres Sándor, John Updike, Jorge Semprun
vagy más modern írók műveit különben nagy élvezettel ol
vassák. Hogy az elégedetlenség oka az ízlés konzervativizmusa
volna — ez tehát csak hellyel-közzel igaz. S ha kritikánk
mégis ragaszkodik a maga különmértékéhez, ennek az lesz a
vége, hogy teljesen elszakad a művelt olvasótól is. Hogy ez
a veszély nagyon aggasztaná, ennek sajnos kevés a jele. Még
előadásmódunk is egyre tudálékosabb, egyre követhetetlenebb.
De ha az olvasóra fütyülnénk is, mondván: a minősítést, di
csőséget, tiszteletdíjat nem tőle kapjuk (ami nem igaz!), az
infláció másfelől is ellenünk fordul. Munkaakadállyá válik.
Hogy mennyire azzá válhat, most, Varga Zoltán novelláiról
gondolkodva már igen pontosan érzékelhető is.
Ezek a novellák sem érintik villámcsapásszerű erővel az
embert, de van közöttük néhány, amelyről az az érzésünk,
hogy különb, mint valamennyi, amit mostanában erre mife
lénk írtak. Talán ezek sem hibátlanok, de olyasmit hoznak,
ami sehol másutt nem születhetett volna meg, s mégis egye
temes érdekű. Azt sikerül tehát meg valósít aniok, amit a ju
goszláviai magyar irodalom önállóvá serdülése óta állan
dóan szeretne, de csak elvétve tud meggyőző sikerrel. Fontos
esemény ez, de fontosságát hogyan hangsúlyozza az ember,
ha az idekívánkozó jelzőket — intellektuális, merész, modern,
nagyvonalú, egyetemes stb. — gyöngébb művekre aggatva
már lejárattuk? Kapcsoljunk magasabb hangra, rajongóbb
jelzőkre? A szótárból, telne, de az infláció ezzel csak foly
tatódna. S ez nemcsak az olvasónak ártana, hanem az írónak
is, s egész irodalmunknak.'
Ez a novellás kötet olyan könyv, amelyet nem szabad a
szakmai tolvajnyelv formuláival a többi közé keverni. Ezt ol
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vasni kell. Elmondom tehát, mi az, ami engem különösen meg
ragadott.
Elsősorban a Nátán című novella. Ahogy olvasni kezdtem,
nyomban észrevettem, hogy a hatalom és az erkölcs konfliktu
sáról szól ez is, mint annyi más írás az elmúlt évtized során.
Erről szólt Illyés Gyula K egyence, Sánta Ferenc több műve,
Jancsó Miklós néhány filmje, s nagy szerep jut e problema
tikának Déry Tibor regényeiben is. Csak a legjelentősebb pél
dákat említettem (egy teljesebb fölsorolásnak nehéz volna a
végére érni!), s azokat, amelyek jellegükre nézve is a Nátán
előzményeinek tekinthetők. A Nátán ugyanis a modern para
bolának azt a típusát képviseli, amelyben az időszerű gondo
lati képlet a történelmi, mitológiai anyagban ölt formát, a kép
letszerűségnél életszerűbben, de a hagyományos történelmi
regény korhűségénél szabadabban, nagyvonalúbban. Érthető
tehát, hogy amikor ezt a rokonságot a Nátán és előzményei
között fölismertem, kétség támadt bennem: mit mondhat eb
ben a témában Varga Zoltán Illyés, Sánta, Déry után?
Üjat és fontosat azért mondhatott, mert nem az említett
művekre, hanem a maga világára figyelt. Így jutott meglepő
nyereségekhez. A hatalom és erkölcs konfliktusát ábrázoló al
kotások túlnyomó többsége, az említettek is, de Camus Cali
gulája is, a hatalmat korlátlannak és elvetemültnek ábrázol
ja, az erkölcs képviselőit pedig hatalom nélkül való kiszolgál
tatott, nemes és tiszta embereknek. Ez a polaritás nemigen
kedvez a dráma kifejlődésének. A pozitív pólus tehetetlensé
géből erednek például Illyés Kegyencének gyöngeségei is, s
ez az oka annak is, hogy a nagy tehetségű Jancsó Miklós film
jeit az emberek letaglózásának gépies folyamatai úgy megter
helik. Hogy az erkölcs és az emberiség képviselői mégis
ilyen védtelenek és kiszolgáltatottak az említett művekben, an
nak bizonyára mélyebb oka lehet.
Varga Zoltán azzal okozza az első meglepetést, hogy az ő
parabolisztikus elbeszélésében a hatalom és az erkölcs képvi
seletében egyenrangú felek lépnek föl, sőt a hatalmat kép
viselő Dávid király még rokonszenvesebb is, mint Nátán, aki
az isten, vagyis a törvények szószólója: „az isten szája” .
E fölállítás jóvoltából aztán lélegzetelállító színjáték bonta
kozik ki. Színjáték, mely az emberismeret, költőismeret, hata
lomismeret annyi pszichológiai és történelmi tudással fedezett
fölismerését prezentálja, amennyit csak a legszerencsésebb
szépírói konstrukciók bírnak el. Nehéz volna eldönteni, hogy
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a jellemekre vagy a történetre figyeljünk jobban, annyi egy
mást tápláló kölcsönösséggel fej lenek.
Az ember ámul: mennyire mai s mégis, történelmi mivol
tában is mennyire hiteles itt minden. Például Nátán, a próféta.
Semmi köze a mennydörgés fenségével nyilatkozó sugaras
szentekhez. Ideges, rafinált, szorongásos és púpos vátesz ő,
akár egy modern költő, aki talán prófétává is csak azért
lett, hogy nyomorék voltát kompenzálja.
De ez az indíték épp csak föl villan. A lényeg az, hogy Ná
tán nem a gonoszság III. Richard-i szenvedélye, hanem az er
kölcs, a törvény szolgálata révén emeli ki önmagát a nyomorékság szintjéről. Lételeme a prófétálás, a figyelem, mely öve
zi, s ebben nemcsak hiúsága elégül ki (az is!), hanem élete is
értelmet kap. S mert ez az egyetlen értelme: a szolgálat, sok
kal konzekvensebb is, mint a király, akit a világ is jutalmaz;
uralkodás, művészet, szerelem. Ebből támad a konfliktus is:
egy vallásos jellegű szolgálat s egy világi jellegű szolgálat
szinte törvényszerű ellentétéből. Dávid ugyanis elszereti egyik
alattvalója, Uriás asszonyát, s mikor a férjet nem tudja szép
szóval lemondásra bírni, elküldi a frontra, s az ott el is esik.
Nátánt fölháborítja ez a vétség. Indulata izzó, személyes,
szenvedélyes. Hogy púpossága és szentsége mennyiben részes
ebben, ezt már nem részletezi az író, de erre szükség sincs. A
fölháborodása fontos, a törvények, az igaz törvények őszinte
védelmének szenvedélye. Kiprédikálja a királyt. Persze „m o
dern” módon, tehát képes beszéddel. A király, aki mindenről
pontosan tud, ezért hívatja.
És elkeződik a párbaj, az egymást fürkésző, egymás szán
dékát kémlelő, egymást megadásra vagy engedékenységre
kényszerítő párbaj. Nátán elszánt, s az asszonyt, Betsabét külö
nösen gyűlöli. A királyra is haragszik, de fél tőle, hiszen
tudja, hogy elődje, Saul miként öldöste le a prófétákat. De
nemcsak fél Dávidtól, haragja ellenére tiszteli is, hiszen ro
konszenves, okos, nagy király, akinek Izrael legalább olyan
becses, mint a prófétának.
Ez igen fontos motívum. Jelentősége akkor mutatkozik
meg valódi arányaiban, amikor kiderül, hogy Dávid is res
pektálja a prófétát. Észjárásuk elüt ugyan, érzelmeik termé
szete is. A király számára a próféta konzekvens igazságai nem
mindig használhatók, — de tudja, hogy azokat neki is tisz
telnie kell, mert Izrael létének végső alapjai ezek a törvények.
Épp csak világibb módon, emberibb hajlékonysággal, prakti
kusabban, de ő is azok jegyében kíván élni. Ezért a prófétát,
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aki „az isten szája” , akarva-akaratlanul tisztelnie kell. A konf
liktus tehát egy közös erkölcsi rend keretein belül zajlik, s
végül kompromisszumhoz vezet. „Nátán elégedetten látta, hogy
a király ugyanolyan mélyen hajol meg, mint ahogy ő is tette.
Egyenlő felek tehát. . . Kilépve a király házából, néhány per
cen át hitt is ebben. A nap már lebukóban volt a város fö
lött.”
Így fejeződik be a történet, s abban, hogy Nátán csak
„néhány percig” hitt az egyenlőség látszatában, könnyű ész
revennünk a rezignációt, hatalom és próféta kompromisszu
mában a konfliktus föloldhatatlanságát. De Varga Zoltán nem
merevedik bele ebbe a gondolatba, mint oly sokan mostanában.
Az ő művében létrejövő kompromisszum nem gunyoros fintor,
hanem felelős számvetés és nagy történelmi bölcsesség műve.
Kifejeződik benne a kétféle észjárás idegensége, az egymás
iránti gyanú, de az is, hogy vannak, lehetnek magasabb érde
kek, melyek a teljes igazság szószólóit s a hatalmat kölcsönös
belátásra kényszeríthetik. Ha a hatalom tiszteli önmaga lé
tének erkölcsi törvényeit (egyfajta alkotmányosság ez), s ha
a próféta, a művész ugyanannak a közösségnek az érdekeit,
ugyanazokat a törvényeket képviseli.
Ez így persze túlságosan is iskolás igazság. S Varga Zoltán
elbeszélésének izgalmát éppen az adja, hogy ez a megoldás
nem sémaként valósul meg, hanem eredménye a küzdelemnek.
A küzdelemnek, amelyről az utolsó lapokig nem lehet tudni,
hogyan dől el. Nátán ugyanis volna olyan elszánt, hogy meg
haljon, ha muszáj, s Dávid is képes lenne eltenni őt az útból,
ha erre rákényszerülne. Varga úgy szövi a történetet, hogy
végig a robbanás közelében haladjon. Ezért zajlik az egy
azon dráma két szinten. Az egyik a látható, a másik a lélekbeli, amit sejtenek ugyan a szembenálló felek, de lépésértéke
csak annak van, ami formát ölt. Néha a lélekben zajló indulat
ár már-már gátszakadással fenyeget, de a józanabb én hirte
len helyzetére s felelősségére döbbenti a figurát. A két sík
eseményei, a belül és a kívül játszódók, miközben magyaráz
zák egymást, egyúttal a feszültség magas fokán tartják a tör
ténetet. A lélektani érzékenység tehát, miközben egy társadal
mi, politikai érdekű konfliktus motiválását szolgálja, olyan
emberközelséget teremt, amilyen a parabolafigurák vázlatos
ságához mérten kivételesnek mondható. S eközben a történet
filozófiai, politikai vonalai sem mosódnak el. Beigazolódik,
hogy az emberszemlélet realizmusa nem gátja az időszerű
probléma merész visszavetítésének, sőt ez biztosítja az erők
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izgalmasabb, feszültebb párbaját. Ez a forrása annak is, hogy
ez a parabola nem csupán jelképes értelmével operál, s nem
a részletek trágár merészségeivel, mint sok álbátor iromány,
hanem minden ízében él. Ami történik, a látvány éppolyan
érdekes, mint a gondolat, melyet példáz. Ez az írás olyan
film lehetőségeit rejti magában, amely ország-világ előtt rep
rezentálhatná a jugoszláviai magyar irodalmat.
Ha egy bírálat egyetlen írásra koncentrál, óhatatlanul
devalválja a többit. Reméljük, az aránytalanságnak haszna is
lesz, fölkelti az olvasó kíváncsiságát. S ha ez sikerül, az ol
vasó magától is észreveszi, hogy a Nátán nem elszigetelt mű.
Igaz, hogy a vele jellegben rokon historizáló parabolák kö
zött nincs hozzá fogható. A minták, főleg Kosztolányi és Déry
közelsége, nem válik javukra. (A fejedelem lefejezése, A hó
dító szobra) A parancsnok fontos mondanivalója pedig túl pő
rén ölt alakot. Inkább a fantázia kitűnő érzékét, mint termé
keny működését bizonyítja.
Van azonban ennek a novellás kötetnek még két másik
ciklusa is, melyekben mai témákról a szó szoros értelmében
vett novellák olvashatók. S ezek között is akad néhány, mely
a Nátánnál egyenértékű. Elsősorban a címadó Eláll az eső
mondható ilyennek. Monológformában egy apa beszél itt. A r
ról, mit érez, mit gondol a kislánya temetésén. Mindenekelőtt
feleségéről, akivel már nem él együtt. Olyan téma, olyan vál
lalkozás ez, annyi buktatót rejt, hogy száz író közül kilenc
ven belebukna. Ahogy Varga Zoltán végigcsinálja, líraiság,
fegyelem, ritmusérzék és ízlés összefogásának mintája lehetne.
A Férfiakra is föl kell hívnunk a figyelmet. Egyrészt mert
a gyermekfigurákban rejlő nagy művészi lehetőségeket s Var
gának e lehetőségek iránti kitűnő érzékét tanúsítja, s azért
is, mert egyúttal más oldalról, más közegben példázza az író
megkapó eredetiségét. Arról szól, hogy egy gyerekfalka kipró
bálja a pisztollyal való macskagyilkolás passzióját. Ebből —
a gyerekek szadizmusra való hajlamát bizonygató művekből
— is éppen elegünk van. Az egyik kisfiú azonban tiltakozik.
Szégyelli ugyan a gyöngeségét, de irtózik. Kiközösítik. S itt
jön a meglepetés. Az élmény irtózata megfekszi a gyerek ked
vét. Szülei otthon vallatják, mi a baja. Nem árulja el. Fenye
getésre sem, verésre sem. így válik, így nemesedik a történet
a szadizmust hangsúlyozó példázatból egy olyan érzékenység
jellemrajzává, amely egyben az emberhez méltó bátorság, ke
ménység, hősiesség záloga is. Talán mondanunk sem kell,
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hogy ez is a differenciált emberlátás, az egyéni jellemek irán
ti fogékonyság eredménye.
A felnőtt ember problémáinak ez a megejtően hiteles
ráhangolása a gyermekalakokra, az áthelyezkedő képesség az
első ciklus más darabjaiban is szembeötlő. Annak jele ez, hogy
Varga Zoltán epikusi módszere jóval hajlékonyabb, képzelete
sokkal találékonyabb, mint ifjabb prózaíróinké általában.
Nem azért folyamodik egy gyerek vagy kamasz látásmódjá
hoz, hogy megkímélje magát az árnyalatok, a gondolatok áb
rázolásának nehézségeitől, hanem azért, hogy művének klí
mája, érzelmi hangoltsága is a mondanivaló természetét tük
rözhesse. Paraboláinak intellektualizmusa s gyermektörténe
teinek üde ösztönössége tehát írói világképének szélességét
jelzi. Ő az az író, akitől joggal várhatunk sokat, s aki ezt a
reményt élvezetes olvasmányokkal tudja ébren tartani.
1972

HITELES ÍTÉLETALKOTÁS
Űjdonsült tanároktól hallottam, hogy arról a témáról tud
nak igazán jó órát tartani, amelyről egyetemi éveik alatt va
lamilyen dolgozatot írtak. Valahogy így vagyunk a kritika
gyűjteményekkel is: azt tudjuk teljes és éber figyelemmel ol
vasni, magabiztosan minősíteni, amelyik bennünket is érdek
lő témákról szól. Mert különben, ha olvastuk is ezt vagy azt
a novellás kötetet, ki emlékszik pontosan a részletekre? Aki
maga is végigjegyzetelte, s róla a gondolatait papírra is ve
tette. Igaz, vannak olyan esszék — Lukács György, Babits
Mihály és Németh László műveit hozhatnám föl példának — ,
amelyekben a művel való konfrontáció szellemi izgalma, az
eredeti gondolatok ereje, mélyrétege a bírált mű alapos isme
rete nélkül is nagy élmény lehet. De hol vannak ma ilyen
esszé-, illetve tanulmányírók?
Varga Zoltán könyvbe gyűjtött kritikáival szerencsém
van. Az általa bírált könyvek nagyobbik feléről magam is
írtam, vagy készültem írni, így a róluk szóló vitákat is fi
gyelemmel kísértem. Különben is ezt tettem volna, hiszen
szerzőnk — jó néhány kivételtől eltekintve — az elmúlt év
tized jelentős alkotásait szemelte ki magának. írt az Avraham
Bogatir hét napja című Kardos G. György-regényről, Kon-
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rád György A látogatójáról, Sütő András Anyám könnyű ál
mot ígér című munkájáról, Gion Nándor, Domonkos István
könyveiről, Páskándi Géza, Deák Ferenc, Kocsis István drá
máiról és több kevésbé jelentős, de föltétlenül érdekes műről
is. Ebből kitűnik, hogy tematikáját nem valamely áramlat, íz
lés vagy csoportérdek, hanem a fontos jelenség iránti kíván
csiság alakította. Ennek érdekében az országhatároktól is el
tekintett: a szabad olvasó fesztelenségével vette vizsgálat alá,
amit valamilyen okból erre érdemesnek tartott.
Lévén szépíró, azt várhatnánk, hogy a közelítés, a kép
zettársítás, a stílus eredetiségével próbál figyelmet kelteni.
Ezzel adós marad, könyve dísztelen, néhol már-már szürke ér
tekező próza. De csalódást így sem okoz, azzal hat, ami a kri
tikus elsőrendű kötelessége és esélye is egyben: az ítéletalko
tás hitelességével.
Hogy miként vívja ki ezt a hitelességet, nehéz megmon
dani, mert nincsen tételesen rögzíthető hivalkodó módszerta
na, előzetes szempontrendszere, s elméleti kultúráját is kriti
kusi arány érzékkel engedi szóhoz jutni, tehát mindig a műve
ket értelmező szándéknak alárendelten. Inkább empirikus,
mint teoretikus természet, de ennek köszönheti, hogy az ol
vasmányélmény és az elemzés, valamint az ítéletalkotás között
nála mindig eleven és szoros a kapcsolat. Röviden szólva ez
azt jelenti: olvas, ítél és igazol.
A gyakorlatban persze ez igen bonyolult munka. Igen
sokszor kényszerül megmagyarázni, hogy a szimbolizáló meg
oldás miért jó vagy miért rossz az adott műben; hogy a való
szerűség és a jelképesség viszonya hol van egyensúlyban és
hol nincs. Gyakran folyamodik analógiákhoz, párhuzamokhoz.
Sűrűn emlékeztet Németh László, Déry Tibor, Camus, Sartre,
Dürrenmatt, Ionesco, Beckett bizonyos műveire, figuráira,
megoldásaira. Szempontkereső című nagy tanulmánya a görö
göktől napjainkig tekinti át a dráma útját a tagadás és igen
lés érvényesülése szempontjából. Forrásait nem titkolja, ide
gen tőle az a nyegle módszer, mely a kész eredményeket csak
a korrigáló fölény jegyében hajlandó idézni, de hogy önállóan
gondolja át a drámairodalom egész történetét, s hogy kultú
rája, készültsége alapos, az így is kitetszik.
Az átgondolás szónál meg kell állnunk. Varga kritikusi
hitelének legfőbb biztosítéka ugyanis a művel való kapcsolat
nak az a tűnődő, töprengő változata, mellyel egyik mester a
másik alkotását szokta vizsgálni. Mi taglalunk, szétfejtünk, öszszegezünk — gyakran tüntetve tolvajnyelvünk vagy módszere
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ink tudákosságával. Szerzőnk kitapintja azt a pontot, ahol a mű
ereje vagy gyöngesége legjobban érzékelhető. Idéz egy-egy
részletet, elég sűrűn idéz, de ezek többnyire meg is győznek
arról, amit állít a jellemzésről, melynek során idéz. Ez az ítéletindokló lelkiismeretesség szinte minden írására jellemző.
Néhol az aprólékosságig tüzetes. Például a Makráról vagy a
Joáb név értelméről szólva. De az a papírt és olvasót nem kí
mélő bőbeszédűség, mely szakmánkra olyannyira jellemző,
idegen tőle. Létszik, hogy meg szeretné győzni az olvasót.
Ennek érdekében, mielőtt az értelmezésre és értékelésre tér
ne, többnyire leírja a jelenséget. Gondosan, tömören. Kevés
kritikusunk van, aki egy-egy regény vagy dráma cselekmé
nyének rövid összefoglalására, az alakok, a konfliktus jellem
zésére ennyi munkát fordítana. Tudjuk, milyen fárasztó ez,
de aki komolyan veszi az olvasót és a művet, annak megéri.
Ez a lelkiismeretesség, a bírált alkotásban elmerülő töp
rengő figyelem, az alkotó viszony nyilvánul meg abban is,
amit ő szemérmesen „vesszőparipájának” nevez, vagyis a mű
ben rejlő lehetőségek továbbgondolásában. „ .. . mivé válha
tott volna ez a mű — írja Sükösd Mihály regényéről, A kívül
állóról — , ha Sükösd, még jobban eltaszítva magát a doku
mentumszerűség követelményeitől, elsősorban azon a vonalon
marad, amelyre Vancsura önéletrajzának írásakor tért r á , .. / ’
(14.) Konrád György említett munkáját elemezve annak a né
zetének ad hangot, hogy ügyesen alkalmazott „elidegenítő
mozzanatok” révén meggyőzőbbé válhatott volna ez a regény
is. Mészöly Miklós Saulusát olvasva elképzeli, milyen lenne,
ha a szerző Paulus történetét is megírná. A továbbgondolás
jegyében hiányolja, hogy Gion Nándor Testvérem, Joáb című
regényében a hitványság önhipokrízissel társuló, tehát nem
nyíltan cinikus változatát a szerző mellőzi. Még tovább megy,
amikor előadja, miként lehetett volna meggyőzőbb a birka
ajándékozás mozzanata. Máskor a cselekményesség vagy a sű
rítés lehetőségét fürkészve teszi szóvá az információk passzív
jellegét. Például Németh István Sebestyén című ifjúsági regé
nye és e sorok írójának drámája kapcsán.
Meg kell mondani, hogy ezek a továbbgondoló bírálatok
az esetek többségében nemcsak a hibát teszik megfoghatóbbá,
de valóban a jobb megoldás lehetőségét villantják föl. Telje
sen érthető tehát, ha Gion díjnyertes regényéről írt bírálata
zárómondatában így bosszankodik: „Mérhetetlen kárnak ér
zem, hogy nem akadt valaki, aki felhívta volna a szerző fi-
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gyeimét a szóban forgó részletekre. Abban az esetben Gion
Nándor regénye — relatíve — hibátlan alkotás lehetett vol
na.” (116.) Érezhette ezt más esetekben is, mikor a fanfárok
hangja és a mindent igazoló buzgalom elnémította a józan
mérlegelést.
Varga Zoltán Periszkópját ez a józanságot lelkiismere
tességgel társító adottság kritikánk legértékesebb teljesítmé
nyei közé emeli. Érdemes közelebbről is megnézni, milyen íz
lés és mérték képesítette őt erre.
Azt talán mondani is fölösleges, hogy a modern módsze
rek híve. Értvén ezalatt a sűrítés, a rétegezettség olyan meg
oldásait, melyekben a konkrét esemény, illetve látvány egye
temes érvényű jelentést, sőt jelentéseket tartalmaz. A „ki
mondhatatlan” megérzékítését és a „többértelműséget” nem
titkolt rokonszenvvel védi a szimplaság esztétáival szemben.
Az általánosság szintjére emelő többletet még Kardos G.
György Avraham Bogatir hét napjában is kevesli. A lapos példálózással szemben az általánosabb, mélyebb, filozófiainak is
nevezhető mondanivalót kéri számon az epikán. S még Hemingway-nek sem hiszi el, hogy a szimbolikus jelentés előzetes el
tökéltség nélkül, a valóság ábrázolásának életteljességéből is
kibontakozhat, épp a tények ereje és érzékletessége révén. A
kihagyásos előadást, melyet jéghegy-technikának nevez, több
re becsüli az aprólékos ébrázolásnál, s van érzéke az abszurd
iránt is, sőt meggyőződése, hogy a realizmushoz mérten a gro
teszk szemlélet és az abszurd mélyebbre tud hatolni.
Ismerős szemlélet, ismerős kritikusi igény — mondhat
nánk. Tudjuk, hogy lét jogáért és érveiért harcokat kellett
vívni, s ezek érdemét lebecsülni akkor sem szabad, ha magunk
is kaptunk sebeket e viták során. De hogy a győzelem érvé
nye nem lett teljes, hogy e modernista poétika értékelő ak
tusai láttán támadt kétségeink némelyike ma is jogosnak tet
szik, elsősorban annak tudható be, hogy azt a mélységet, me
részséget, erőt, azt a gazdag jelentést, melyet sok-sok írásból
kritikánk kiolvasott, olykor a legjobb szándékkal és szorga
lommal sem tudtuk fölfedezni. Sőt gyakran az volt a benyo
másunk, hogy a „rejtelmes jelentésszövevény” szimpla zagyvaság, a „filozófiai mélység” az egzisztenciál-filozófia közhe
lyei közül való, a „formai merészség” pedig slampos formátlanság. Ha ez a modernség — gondoltam — , akkor hadd élje
nek a szimpla konzervatívok is, ők se élnek vissza jobban a
papír és az olvasó türelmével.

147

Hibás álláspont volt ez. Varga Zoltán példája arra figyel
meztet, hogy volt itt más lehetőség is: meghaladni ezt a ha
mis alternatívát, s az olvasmányélmény intenciói szerint jó
zan okossággal választani el a jót a rossztól, az értéket az ér
téktelentől. Hogy ez Vargának még nem egy főhivatású
esztétánál is jobban sikerült, annak az a magyarázata, hogy a
mindent igazoló teóriák és divatok közepette ő a maga sokat
emlegetett olvasói ösztönére hallgatott, és azt sem hitte el,
hogy az igazi avantgarde és a régi poétikák alapigazságai ki
zárják egymást, hogy a realizmus minden vívmányát deval
válni kell. Bírálataiban ilyen „meglepő” követelményekkel áll
elő: legyen a mű logikánkkal is megközelíthető, szerkezete le
gyen szerves. A részletek lélektani hitelére a nem realista al
kotásban is érzékeny, s az elsődleges szinten zajló esemény és
alakrajz elhihetőségét akkor is fontosnak véli, ha a jelképes
jelentés értékét fölismeri. Mert tudja, hogy a modern jelké
pesség már nem lehet olyan sejtető, absztrakt vajákosság,
mint a század eleji, hogy a primér szintnek is életteljesnek
kell lennie. Tehát a szimbólumnak és az élethű ábrázolásnak
össze kell forrnia. Mikor a szimbólum és az ábrázolás jó ará
nyáról beszél, erre gondol.
Pedig jól érti ő a jelképek logikáját a részletekben is.
Tudja például, hogy a Testvérem, Joáb egyik nagy jeleneté
ben azért kell Török Ádámnak mesét mondania a sztrájkoló
és igen ingerült munkások lecsitítására, hogy kitűnjön: „A
mesékből ma már nem lehet megélni.” De mivel ez a beszéd
abban a helyzetben képtelenség, így a jelképes jelentést sem
érzi a regény által igazoltnak. Ismétlem: Varga kimondottan
szereti a jelképességet, a tények sűrítését, de meggyőződése,
hogy a mélyebb jelentés csak teltebb és hitelesebb lesz attól,
ha az elsődleges történet is valószerű.
És igaza van. Igaza van, amikor Brasnyó István Csapda
című kötetének első öt novellájában a világot üresnek, az ese
ményeket érthetetleneknek, a neveket kimódoltaknak tartja.
Ö az egyetlen, aki Tolnai Ottó Gogol halála című írásáról
szólva triviálisnak tetsző, de nagyon is jogos egyszerűséggel
leírja, hogy egy történettel valamit mondani is kellene. Hogy
a mondanivalót — a „húsunkba vágó időszerű mondanivalót”
— milyen fontosnak véli, a drámáról írt tanulmányokban kü
lönösen szembeötlő.
Természetes, hogy ezt az időszerűséget és az átfogó álta
lánosítást egymást segítő adottságokként képzeli el. Móriczra
sem csak azért hivatkozik Gion regényéről szólva, mert az
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előbbiben minden a helyén van, hanem mert a „teljes való
ság érzetét” , egy „korszak esszenoiaszerű” sűrítményét adja.
Ezen a ponton is meg kell állnunk egy pillanatra, hogy
egy paradoxonra a figyelmet fölhívhassuk. Ennek lényegét
abban látom, hogy nálunk most már évek óta ismét értékké
lépettt elő a vajdasági jelleg. Természetesen e jelleg ábrázolá
sának korszerű, tehát egyetemes emberi érvényt hordozó for
mája. A kritika azonban a valóságábrázolás máig meg nem
haladott mestereit, köztük Móriczot is éppúgy lekezeli, mint
ha a modernség csak ellenében volna megvalósítható.
Messzire vezetne ennek a szemléletnek a genezisét föl
tárni, de szempontunkból elegendő is, ha arra a vulgarizált vál
tozatára emlékeztetek, mely Déry Tibort is csak úgy tudta
még nemrégiben is ünnepelni, hogy mindenki mást, ideértve
Móriczot is, kietlen háttérré degradált. „Ez a művészi teljesít
mény olyan, mint a kietlen, terméketlen, szikes talaj közepén
hirtelen felbukkanó csodálatos gazdagságú és változatosságú
kert.” Melyhez sem a magyar kritika, sem az olvasó nem tud
fölérni, mivel „A magyar irodalmi közízlés még mindig vala
hol a Mikszáth és Móricz vonal közt ingadozik” . (7 Nap, 1974.
október 18. 16.)
Nem vagyok a magyar közízlés és kritika ügyvédje, de
irodalmunk hitele miatt aggaszt: először a sommás ítélkezés,
mert a közízlés Magyarországon sem osztatlan; másodszor a
fogalmazás zavarossága. Terméketlen, szikes talajnak a köze
pén se virulhat csodálatos kert, a mikszáthi— móriczi vonal
pedig egyetlen vonal két állomása, egyetlen vonal közé ékelten ingadozni viszont — bár absztrakt fogalom — még a köz
ízlésnek sem lehet. Különösen nem, ha az „európai színvo
nal” nevében ítélkezik valaki. Arról nem is beszélve, hogy
még ha a közízlésre nézve igaz volna is, amit idéztünk, a
„kietlen, terméketlen, szikes talaj” alatt azt a közeget kellene
értenünk, amely az Erdélyt, az Édes Annát, Kosztolányi és
Nagy Lajos novelláit, Karinthy Frigyes, Tersánszky Józsi Je
nő regényeit, A feleségem történetét, az Iszonyt, Gelléri An
dor Endre elbeszéléseit, az Ábel-trilógiát és Illyés prózáját
termette.
Ez a nagypipájú epigon modernkedés részes abban, hogy
irodalmi ízlésünkben és kritikánk mértékében a jugoszláv és
a magyar klasszikusok olvasásából eredő kultúra meglehető
sen erőtlenül és csak a legjobbak szemléletében tölti be sze
repét.
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Varga Zoltán kritikáinak hitele nem utolsósorban abból
ered, hogy a világirodalom és a magyar irodalom alapművei
mértékébe érlelten, ízlésként érvényesülnek munkáiban. Ezért meri bevallani, ha valamit nem ért, hiheti, hogy a hiba
nem föltétlenül őbenne van. Ezért néz szembe a furcsa, kimó
dolt nevekkel, amilyen a Joáb is: megnézi, mi az értelmük. És
a ködösítés, a túlstilizálás megnyilvánulásait is ezért meri
éber szemmel figyelni. Nem társul be olyan cinkosságba,
olyan játékba, melynek során az olvasónak mindig ostobának
kell magát éreznie az „avatottak” mindent megmagyarázó mű
veletei láttán. Talán azért sem, mert ő íróként is megküzd a
műért, s érthető, ha az olcsó, a könnyebb megoldás akkor is
ingerli, ha bizarr színekben kelleti magát.
Jeleznem kell azonban, hogy amikor munkáját példásnak
mondom, nem hiszem egyszersmind csalhatatlannak is. Az ál
tala bírált magyarországi regények közül Kardos G. György
Avraham Bogatir hét napját összehasonlíthatatlanul jelentő
sebbnek vélem a Makránál, melynek Varga sokkal nagyobb
figyelmet szentel. Nem értem, miért kellene Dávid sorsának
az erőszakot példáznia. Itt a továbbgondolás bizony rossz vá
gányon halad, hiszen a regény több azzal, hogy nem egyet
len mondanivalót nagyít ki, hanem azt a sok-sok kis feszült
séget és gyűlölködést teszi érzékelhetővé, amelyeket egy di
aszpórában felnőtt, békére termett ember érzékenységével
kell Avraham Bogatirnak átélnie. Több itt a költészet, mé
lyebb a jelentés, mint azt szerzőnk hiszi, amikor a könyv in
formatív értékéről beszél.
Aztán tessék összevetni a Csörsz Istvánról és a Sütő And
rásról írt bírálatokat! Az előbbi nyers és vad színeit a jelen
tős műnek kijáró megbecsüléssel elemzi Varga. Elismeri a
Sütő-regény értékeit is, de kivételes szépségét elég fáradtan
kerülgeti, mikor pedig arról beszél, hogy Sütőt ott érzi érde
kesnek, ahol kiszabadul a hazai gondok vonzásából és „csak”
emberi dolgokról szól, akkor a Sütő-mű éltető elemét minősí
ti gátló tényezőnek. S végül — bár sokszor helyeslően idéz
tem Gion Nándorról szóló bírálatait — meg kell mondanom,
hogy az Ezen az oldalon megítélésében sem értek vele egyet.
Az értelmezésben sem, mert azt hiszem, hogy ha apológiának
nem is nevezhető az a fény, melyet Gion e művében alakjai
körül vibráltat, a líraiság több itt megértésnél. Van ebben
tüntetés is az ügyes, az alkalmazkodó konszolidáltsággal
szemben. Mint a szökés körül zajló ifjúsági regényekben is.
Erről azonban másutt már elmondtam a magamét. Itt még
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csak annyit jegyeznék meg: Varga erősebb az ábrázolás lé
lektani, logikai hitelességének megértésében, mint a líraiság
elemzésében. Talán innen ered az Ezen az oldalonnal szembe
ni fönntartása is. És az is, hogy nem látja, hogy Páskándi Gé
zában, ha álcázottan is, de ott él Apáczai Csere János és Dá
vid Ferenc szelleme, így összemosni őt Ionescóval nem pontos
eljárás.
Itt jut eszembe, hogy mi mindenről nem írt. Nem írt pél
dául a líráról. Pedig ott aztán igazán volna tennivalója egy
értékre figyelő, őszinte kritikusnak. Az ebben a könyvben
összegezett eredmények fedezetével bátran nekivághatna en
nek a veszedelmes bozótnak is.
1975
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GULYÁS JÓZSEF

ZENE A ROMOK ALÓL
„Értem türelmedet. Édes éreznie / a játszók közül orvul
kiütöttnek, / hogy a mulatságban, mely nélküle folyik, /
lesz szava még neki is.” Jefte mondja ezt Sámsonnak Németh
László Sámson című drámájában. Mondhatta volna Gulyás
József is, aki igencsak megszenvedte a kiütöttség keserves ál
lapotát. Hosszú, hosszú éveken át, s hozzá, ha tehetségét érez
hette is, azt nem remélhette, hogy egyszer majd sámsoni moz
dulattal döntheti ránk a falakat. Nem sámsoni alkat, erejét a
vers emészti föl, a lét széléről beszél, romok alól, maga is ki
téve a teljes, a végső leromboltatásnak. Elgondolni is rossz,
mennyit mulasztottunk az ő tehetsége fölismerésében, pártfogolásában. A többes első személy nem a személyes felelős
séget ennyhítő általánosság itt, szó szerint vehető: egész kri
tikánk adósa Gulyásnak. S itt nyomban az is leírható: mert
ma a jugoszláviai magyar irodalom egyik legjobb költője ő.
Domonkos Istvánon kívül alig van költő, aki nemzedékéből
nálánál nálunk jelentősebbet alkotott.
Nem vagyunk elkényeztetve. A közelmúltban kötetek so
rát vizsgálva egy-egy ügyesebb, eredetibb képért is tucatnyi
verset kellett végigböngésznem. Készen arra, hogy néhány
villanás láttán bizalmat szavazzak. Gulyásról tudni lehetett,
hogy képalkotó tehetsége rég túl van a szakvizsgán, eleinte
mégis ezzel a jól bevált minimális igénnyel néztem át legutób
bi kötetét. (A tenger küszöbén. Fórum, Újvidék, 1977.) S
ilyen találatokkal szégyenített meg: „látlak: az undor feljön
mosolyod tetejére,” (14.) „Gondoljuk meg, / ki olvassa köny
veidet? / Az egerek megeszik Balzac összes műveit, / hasat
eresztve a kultúrától / (tanult egerek), / lábad közt hűvös bár
sonyként / rémísztve átosonnak.” (15.) Ennél a részletnél
mindjárt meg is kell állnunk, hogy rámutathassunk az in
tellektuális fintor és a hátborzongató érzékletesség, a banális
és az originális természetes egybeszövésének mesterre valló
biztonságára. Kiforrt mosolyát című versének egy egész sza
kaszát kellene idéznem, hogy ugyanennek a képességnek egy
más vállalkozásban való érvényesülését bemutathassam.
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Ezt a képidéző módszert azonban gyorsan abba kell hagy
nom, nehogy a töredékesség hírébe keverjem ezt a szép köte
tet, hogy példáim el ne állják a kilátást a teljes versek elől.
Mindenekelőtt a Vers éjfélkor olvastán kellett rögzítenem,
hogy hibátlan és jelentékeny költemény. Mintha zene szólna
belőle, pedig szinte teljesen mentes a verszene szokásos effek
tusaitól, fogalmi rétege pedig őrölt lármáról, rongyos erdők
ről, hajók roncsairól, éjek, faluk és mosolyok romjairól tudó
sít. Mitől tetszik hát mégis zeneinek? Hogy válaszolhassunk,
idéznünk kell:
Hol sápadt mocsarak fénylenek,
fölkel egy hangszer a mezőben,
csönd fehér dombjai,
mögöttük madarak őrölt lármája
a rongyos erdőkben.
A város szörnye felrajzolódva,
fenekén hajók roncsai.
Itt minden szélre vár:
függönyeid, lombok. Portól nehéz
romokban az éj,
füstölgő halmai messze kívül.
Faluk romjai, erdők, tornyok,
tem etetlen halottak,
romhalmaink a boltozat alatt
tajtékzó csöndbe pólyáivá,
virágromok, mosolyod romjai.
Az idő lisztje a bútorokon.
Valami zavarodottság,
valami rémület kívül és belül,
pergő homokperceink,
zizegő homokszavaink dagálya,
elás mindent e folyton szitáló,
asztalra, mellre hulló.
Aligha hallom rosszul ezt a verset, ha azt észlelem, hogy
a romosodás, a rommá levés eseménysorának érdes, sivár és
súlyos képei lépten-nyomon légiessé, áttetszővé finomodnak.
A sápadt mocsarak fénylenek, a mezőben fölkel a hangszer, a
csönd dombjai fehérek, a romhalmok „tajtékzó csöndbe pó
lyáivá” , a homokszavak dagálya zizegő, s ez a homok és szó
dagály szitálva lep el mindent. Igaz, nemcsak ellep, el is ás,
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ahogy a csönd is tajtékzik, tehát a képeket a bennük rejlő
ambivalencia is feszíti. Mivelhogy ,,Itt minden szélre vár” . S
ez a sor megvilágosító jelentőségű, s ha kulcsnak tekintjük,
ki is nyitja a titkot: az említett légiesség, a roncsolódás súlyos
motívumait megfinomító, azt ellenpontozó fényesebb dallam
ezt a tisztító, megváltó szelet, ennek igényét mint benső adott
ságot szövi a vers menetébe, hogy a súly és a feszültség fö
lött, pontosabban szólva: velük egybeforrtan egy magasabb
tendenciát is érzékelhetővé tegyen. Csak zenében lehet egy
azon keretben, szinte egyszerre ennyi érzésfajtát kifejezni.
A modern tárgyiasság mintapéldája is lehetne ez a vers:
a dolgok beszélnek a világ arányaiban — az intim közelség
és a kozmikus tágasság közötti távlatváltások remek ritmusá
ban. A roncsolódás, a betemetődés passzív folyamata eleven
mozgásban, változatos eseménysorban játszódik le.
A második szakaszban aztán a költői én is előtérbe lép.
Nem oktalan szeszéllyel, hanem költői szeszéllyel, tehát a lí
rai logika indokoltságával, mivel itt már a maga emberi vesz
teségeit summázza a költő, s a helyzetjelentés szörnyűségei
közepette ki kell fakadnia:
A porban csillámló üvegdarabok
elégtételért könyörgő holtak szemei.
Kinek fogom én
elfelejteni a halottakat!
Hazugságok mérge ereimben,
újságok ópiuma tagjaimban.
Fehér lapokon patkányok lábnyomai.
Leülnek a nehéz szavak.
Nyárfák lebbenő füstoszlopa.
Egy arc átüt a csenden,
s felrajzolódnak halvány vonalai.
A zárósorokban újra a már ismerős égibb dallam lép be,
benne csitul s távolodik, finomodik halvány lebegéssé a kín.
De nem azért, hogy elcsitítsa, elzsongítsa a keserűséget. Az
utolsó szakaszban immár a magyarázat konkrétságával fakad
föl a romlás közvetlen oka, az alacsony érdekek tülekedésé
nek, „virágzásának” motívuma, s a lebegés a tiltakozás sem
mibe távolodásának áramaként látja el messze utaló szomo
rú záradékkal a verset:
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Fölszállt területek, képek, sorok
lebegnek a semmiben.
SOS jelek sebei ragyognak.
A pénz nyüzsgő pontjain
nő, hajt, virít a rohadt föltámadás.
Messze holtak szájából
kicsapnak a szavak véresen,
túl e gyilkos virágzáson,
túl e pontokon,
ahol véres habok jelzik az életet.
Leszűkítenénk a vers értelmét, ha a pénzre utaló sort
vélnénk a rohadás egyetlen magyarázatának. Gulyás már rég
túl van a kisemmizettség szimpla fölpanaszolásának gyakor
latán, s ez a verse is az élet egésze ellen forduló tendenciákat
méri, velük szembefordulva pöröl ama oldó, emelő, tisztító
szélért, melyet verse meg is nevez. Szelleme egészségét ez
a kivételes érzékenység: messze látó és halló figyelmének
őrködő felelőssége minősíti. Az a tény, hogy hullóban is a vi
lág arányaiban méri és óvja az emberi lét érdekeit.
Ha azt írjuk, hogy hullóban, okunk van rá. Gulyást sok
mindentől megfosztották a mellőztetés évei. Akármelyik ver
sét nézzük, az el veszettség komor jelképei néznek velünk
szembe. „Az ünnepek egéről tegnap lehulltam” — írja például
az Erzsébet-napi versben. A „jégmező előrevetett árnyéka” e
vers szituációja, vagy hogy tudósabban szóljunk: a vershely
zet meghatározó tényezője. Az ünnepektől és vigaszoktól nem
csak messze esett ez a költő, de nem is kér már belőlük. A
polaritás végletes és másíthatatlannak tetsző:
Ne jöjjön ide, a végét várom
s akarom ennek a rosszul kezdett,
kilátástalan ügynek,
miért jön, ki más-más
piacon árulja napjait s éjszakáit,
köznapjait és ünnepeit,
más áron és más tereken,
ne jöjjön ide,
(Ne jöjjön ide)
S a Gulyás-versek ismeretében ezt a valakit elutasító til
tást bízvást hihetjük sokakra érvényesnek, tehát a költő ma
gányát nagyon is végzetesnek. Alapszavai: vér, csend, hó és
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virág. S ha forrásaira, lehetőségeire gondolunk, azokat is csak
veszendőségük árnyaival belepetten képzelhetjük el, ahogy az
öregekről írja egyik versében:
Fülük a messzi forrásokon,
felivódnak a mindenség raktáraiba,
megfogózni hol egy szög, egy szó,
egy horgas dallam!
(Alászállás)
Ez a romlott örömökkel feleselő magány korántsem gő
gös, valami kozmikus szomorúság avatja megrendítővé. Az
„időtlenség borzadálya” azonban őt nem gerjeszti titángesz
tusokra, hallását finomítja az „idő dermedt ütemeinek” hallá
sára, elmerült világok gyökereinek érzékelésére ujjait. Ami
ket átélt, megrokkanthatták volna, de a versekben sohasem
szimpla panaszként ötlenek föl a megélt szörnyűségek, hanem
az ember teherbírását jelző, a létezés végleteit átfogó képes
ségként:
Apám halála olyan vágás,
mely nem vérzik,
és nem válik soha szóvá.
Az őszök, mint izzó acél, sisteregve
csúsztak bele a télbe,
ilyenkor felhangolódott körülöttünk
a levegő, megpendült.
(Levél, 1970)
A „rendes ember” fogalmának morális tartalma egy ilyen
vers összefüggéseiben merőben esztétikai értelemhez jut, mert
a megszenvedett életet, a hiteles szorongást jelenti, tehát az
emberi létezés rossz esélyeinek olyan ismeretét és a rossz
szemléletének olyan pozícióját, melyben a líra jellegét adó
szomorúság és a visszanézés: a végső pont múlt ideje, rö
viden szólva: az, hogy tisztán tud beszélni arról, ami történt,
ki is emeli őt a siránkozás szintjéről. Szegénysége, kisemmizettsége és ennek fölpanaszolása a belső gazdagság, a lényeges
dolgok ellehetetlenülésének kibeszéléséhez ad formát:
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5 mikor divatba jött a félelem,
amikor gombamód elszaporodtak
a kis remegő, szenzibilis költők
meg a kétszer kisebb
és szenzibilisebb költemények,
a papír gyarló szántóvetői,
akkor csak néztem és ámultam,
hogy a rendes ember
tiszta levegő és kenyér nélkül maradhat.
(Levél, 1970)
A kisemmizettség költői lehetőségei közül Gulyás is ráérez a legnagyobbra: a hasznos és haszontalan dolgok és kap
csolatok hiányát szerencsés pillanataiban a tágasság érzéke
lésének esélyeként éli meg. A hiány azt jelenti ilyenkor, hogy
nincs szigetelő közeg közte és a lét olyan tartalmai, jelensé
gei között, mint a „fény, virág, csend” . Annál persze szigorúbb
elme, hogysem idillé stilizálná ezt a világvégi állapotot. Már
abban a sorban is, melyből az előbb idéztem, egészében így fest
a fölvázolt szegénylegény-komfort:
Lakásod ez, födél és falak nélkül. Költözz
hát belé kis holmiddal, gyűrűtlen ujjaiddal.
S tovább olvasva a verset, a fény is eltűnik ebből a lakás
ból s lesz „sötét, majdnem reménytelen” föld alatti bunkerré.
De akkor már az is nyilvánvaló, hogy a bunker magával a
verssel azonos. A verssel, mely a lélek alagsorait, a földmélyi
otthonok titkait hozza napfényre. S így lesz a Lakásod ez
című költemény szerelmes vers létére egyszersmind arc poe
tica is. S ebben a minőségben merőben más, mint a monda
nivalók kifej ezhetetlenségén siránkozó versek sokasága. Val
lomás ez is a szűkösségről, melybe a vers is belekényszeríti,
tehát a sorsról, melybe kedvese számára — akár a költemény
ben — nincsen hely.
Igen tanulságos arc poetica ez. Sivárabbnak állítja a mű
vet a megvalósultnál. De ebben az öndegradáló szigorban is
van igazság. Kivált ha az igények felől nézzük. Gulyás olyan
hosszú énekeire gondolunk itt, mint e kötet A vén tamburás
és Alászállás című darabjai. Az előbb idézett Lakásod ez című
versben a lakás, vagyis a vers szűkösségéről szólva egyebek
között ezt írja:
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Szűk hely, szűk bizony. Hiába,
ki kell bírni, ha már nem lettem regény
vagy novellaíró legalább,
hogy nagyobbra tervezhetném, kényelmesebbre,
nem kéne benne megnyomorodni.
Fölfogható ez a lírikusi önérzet indirekt, ironikus megnyi
latkozásának is, a kényelmes és bőbeszédű formákkal, létfor
mákkal szemben a reá mért „szűkösség” rezignált vállalása
ként is, de épp a hosszú énekek figyelmeztetnek arra, hogy
Gulyás valóban keresi egy tágasabb, jellegében is változato
sabb közlésforma lehetőségét. Azt a verset, mely sorsot rajzol,
dalszerű betétekben idézi meg a hősül választott alak hang
ját, s intermezzószerű részletekkel tagolja a költői jellemzés,
megidézés folyamatát. Juhász Ferenc, de még inkább Nagy
László ismerős nagy poémáira emlékeztetnek ezek a kísérletek.
Nagy László termékenyítő közelsége a képek természetében is
érzékelhető. Sikereseknek sajnos nem mondhatók ezek a kísér
letek. A dalbetétek és a megidéző tágasabb részek nem elég
eredetiek, nem elég jellegzetesek.
Akárhol nézzük, ilyen elkopott elemekre bukkanunk: „A
húrokon át belenyúlt világok rejtett gyökerébe.” A „húr”
és a „világ” meg a „gyökér” nem kerülnek itt olyan összefüg
gésekbe, hogy föl villanna bennük az egyszeri jelentés. Gulyás
szókincsének szűkössége ezekben a hosszú versekben különösen
szembeötlő. Az ásvány, kristály, vér, könny, virág, csend, húr,
illat, sík, tükör, fény, forgás, szín, szív, idő, szavak túlságo
san is gyakran fordulnak elő, s hozzá sokszor olyan összefüg
gésekben, melyektől túlságosan elvont lesz a vers világa. Itt
van például ez a részlet:
A csend furakvó angyalhaj, üveggyapjú,
a csend beszövi az órákat,
mozdulatlan, fehér pontok,
forgás álló részei, szilvaként megkukacosodva,
Az idő üresen jár s hullik mögéd
a beszáradt sarkokba,
hol fehérség gyullad s kialszik.
Minden kívüled; a falak mögött
hangok égető színes üvegpora kristálylik,
fölszítva lázadat,
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áttör a falon, ahogy vattán vér üt át.
A világ könyvekben, homályos,
torzító üveglaprétegek túloldalán.
(Alászállás)
Jellegzetesnek mondható ez a réteg azért is, mert erőtel
jesnek tetszik és hibátlan. Itt kell leírnunk: azért az, mert Gu
lyás a szegényes szótárt merész képzelettel hasznosítja és re
mekül tud magyarul. Nyelvösztöne erősebb és magabiztosabb,
mint bárkié az egyivásúak közül. De a versvilágot sokkal ere
detibbé ez sem teheti. Ha a gyöngébb megoldásokra figyelünk,
ilyen szürkeségekben látjuk kiütközni az említett nyelvi fo
gyatékosságot:
megőrül olykor valami elhagyott virágváza,
és leugrik, megöli magát.
(Alászállás)
Egy másik példa még árulkodóbban mutatja, hogy a
magas igény milyen képtelen alakzatot csikar ki a szegényes
építőelemekből: „Csodát emelt fényre, köveket, mint a csipke.” (46.) Talán a „kőcsipkés” összetétel bátoríthatta, hogy a
csipkés követ fölemelő képességgel lássa el. A merészségnek
az a határpontja ez, ahol a meglepetés utáni pillanatokban sem
adja ki értelmét a kapcsolás, ahol a fesztávolság annyira fe
szül, hogy az építőelemek el is szakadnak egymástól. Példa
ugyanebből a versből:
s az Ő arca, mint tükörben,
rostos gyémánt,
középpontjában eldőlt síkok,
ó, drága kristály szövet,
ejtett tükörben aszú gyémánt,
súlya drága évezrek.
(A vén tamburás)
Ellentétes megnyilatkozásai e gyöngeségnek, mikor nem is
erőlködik a képzelet, hanem megadja magát, beéri az ilyen
fakó képekkel: „Vized ilyenkor fölpezsdül a pohárban, / meg
világosodik egy illat.” (59.) „S álltak forgások, / az ég piros szí
nei fonnyadoztak.” (50.) Külön kísértés a lazító hajlamok
számára a népdalszerű betét, ezek programos egyszerűsége.
Akik ismerik a mai hosszú énekek ilyen betéteit, tudják, meny
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nyire ravasz ezek egyszerűsége. Tudja ezt Gulyás is, de egy
szerűsége vagy kiadja a komplikálás görcseit, keresettségét:
„Vénül a szerszám, / elhull a hó, / könnyemet megölte, / ked
vem elfolyatta / az óramutató.” (51.), vagy pedig ilyen kon
vencionális: „Szürkéből kékbe, / kékből vörösbe, / abból feke
tébe / s egyre feketébb / órákba lépsz be.” (56.)
A baj oka ismét miránk, a kritikára vet árnyékot. Ahhoz
a költői világhoz, melyben A vén tamburás, ez a gyökerek
ízeit őrző, történelmet átörökítő, kidaloló hős megjelenhetne,
ahonnan Gulyás jött, teljes anyagára volna szükség. De hogy
ez a világ költői világgá is váljék, azt inkább gáncsolta kriti
kánk. Lehetőségeire először Gion Nándor Ezen az oldalon
című könyve eszméltetett bennünket. Nem arról van szó, hogy
Gulyástól a maga világának kiépítését epikai alakban várjuk,
hanem arról, hogy legyen anyaga, gazdag és messzire utaló,
ha ilyen vállalkozásokba kezd. Talán emlékezete alján még
él is ez az elsüllyedt világ, s mostani sikere fölbátorítja rejtett
vagyona, latens erői mozgósítására.
1979
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KONCZ ISTVÁN

ÁTÉRTÉKELÉS
Sokat hivatkoztak és hivatkoznak erre a könyvre, Koncz
István mindmáig egyetlen verseskötetére. Amikor megjelent,
1969-ben, kivételes fogadtatásban részesült. Amikor pedig
szerzője egy évvel később megkapta a Híd-díjat érte, az Űj
Symposion 1970. novemberi (67.) száma egymaga öt méltatás
sal tisztelte meg. (Raffai Ferenc: Egy kanizsai költő; Danyi
Magdolna: „ Milyen mély is a szó” ; Vajda Gábor: Nézés-ver
sek; Bosnyák István: A sivatag-lét lírikusa; Utasi Csaba: A
költészeten túl) E sorok írója nem áltatja magát azzal, hogy
a kitüntetés alkalmának ihletében és az azóta írt bírálatok föl
ismeréseit meghaladó jellemzéssel szolgálhat, s ha mégis
visszatér az Átértékelésre, azért teszi, mert Koncz kötete, fo
gadtatása és értékelése több szempontból ás tanulságos.
Méltatói megegyeznek abban, hogy az Átértékelés fontos
könyv, alapmű, a SymposLon-nemzedék vívmányainak kezdetét
jelenti, érdeme úttörő. Első kötet, de — tíz év termését fog
lalván magában — szántézis is. Lényegre koncentráló, lényeg
re redukált költészet, s mint ilyen, szükségképpen intellektu
ális, filozofikus. Filozófiáját a világról való kiábrándító tudás
— a poklot járt ember tudása — határozza meg. A világról
adott képet azonban nem egyszerűsíti le a Rossz szimpla
sémáihoz, a létezést a maga bonyolultságában fejezi ki. Ellen
téteiben és (kíméletlenül. Azokat a tartalmait, amelyek a
jugoszláviai magyar költő számára kikerülhetetlenek. Ezek
központi motívuma az „egérút-szituáaió” . A fölszínt elutasítva
Koncz ennek megradagására és kifejezésére törekszik. Dísz
telenül, kopáram, de drámai módon. Témáit, anyagát ez a
szándék hatója át. így táj versei is merőben mások, mint a
megszokottak, sorsot példáznak, s az író lényét és a lényeget
fejezik ki.
Mindez inkább kivonata az említett méltatásoknak, mint
pontos ismertetés. A fogadtatás természetét nem a higgadt
jellemzés, hanem a fölmutatás tüntető effektusai határozták
meg. Az új, amit Koncz hozott, az irodalomtörténeti esemé
nyek rangjára emelkedett így. Hogy az egész jugoszláviai ma
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gyár vers ügyét példázza ez a kötet, s hogy ilyen értelemben
is szintézis, többször is volt alkalmunk olvasni. Megírták róla,
hagy a szóba vetett hit nagyszerű dokumentuma, a kor át
értékelésének sikeres példája; hogy a szemmel belátható ré
tegeknél mélyebbre hatol; hogy pár excellence gondolati köl
tő, de érzékletes ds; nem vesződik társadalmi, politikai
aktualitásokkal, de verseinek társadalmi érvénye erőteljes;
hogy azért inem hisz egyetlen célban, mert célja az élet
teljességéinek megismerése. Egybevág ez azzal, amit (nyitottsá
gáról írtak, s kapcsolódhat a formai vívmányait méltató
passzusokhoz. Ahhoz például, amely szerint a Koncz-vers
eseményeinek háttere voltaképpen „korunk ontológiai szín
pada” . (Végei László) És ahhoz, amely szerint a korban mun
káló költői tevékenység átértékelésére törekedve „elmossa a
próza és a vers közötti klasszikus határt, s így a spontán próza
nem egy elemi szabályát .nyilatkoztatja ki” . (Raffai Ferenc)
Mindezt — némi jóhiszeműséggel — a váratlanul előbuk
kanó érték láttán támadt örömmel is lehetne magyarázni. A
kiritikák szokatlanul nagy számát a műélmény el nem nyom
ható megnyilatkozásának, s mindkettőt a lokálpatriotizmus és
az irányzatvédő szenvedély jogos buzgalmának. Még akkor
is jogosnak, ha tudjuk, hogy más művek, köztük több, ma
gyarul és szerbhorvát nyelven irt és világirodalmi rangú
könyv, korántsem részesült ilyen figyelemben.
Ami ellenvetésre késztet, ismételjük: nem a túlzás, nem az
arányérzéket sértő minősítések, hanem a mértéket igazoló
gesztusok. Ezek a bírálatok arról is beszélnek, hogy milyenek
Koncz István versei, de szinte ugyanannyit arról, hogy meny
nyire nem olyanok, m in t. . . S itt, a vívmányt érzékeltetni hiva
tott ellenpéldánál bevallottan is, anélkül is általában a ju
goszláviai magyar líra egy kezdetleges modelljére gondolnak
a kritikusok. „Koincz a tájat is a mai ember érdekkörébe
kapcsolja. Nem szédül bele, mint a Symposiion előtti nemze
dékek, de nem is válik taiajtalan sznobbá, hogy fölényesked
jék vele.” (Vajda Gábor) így az egyik, különben lelkiismeretes
bírálat. Másiutt: „A tétlenség, igaz, sorvasztja, megöli az em
bert, de még ennél is veszélyesebb a tudatosságot nélkülöző
versírás, amely a mellébeszélés, szófecsérlés, végső soron a
hazugság beláthatatlan szeméthegyeit duzzasztgatja, »gazda
gítja « csupán. . . Romlás a négyzeten!” (Utasi Csaba) S a táj
versekről ugyanitt: „Különösen a felcicomázás gondolata
fontos, mivel költőink nagy része sokáig csakugyan mást sem
csinált, mint bizonyos »poétikus« érzelmek aláfestésére, koz
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metikáz ásár a használta a tájat, aminek következtében kettős
diszharmónia állt elő: a táj s az olvasó is »megerőszakol tatott«. Tanulságos megfigyelni, hogy azok a költők, akik a
múltnak, jelennek és jövőnek csak parányi körében képesek
mozogná, egyebek közt olvashatatlanul pocsék táj verseket íro
gatnak.”
Koncz természetesen nem ilyeneket ír — mondják a
kritikusad— , s ezt őszintén aláírhatnánk mi ás. Nem óhajtóink
gúnyolódni se a költővel, se méltatóival. Ha ehhez kedvünk
volna, hatásosan .idézhetnénk az elismerő bírálatok egymással
feleselő megállapításait. Egyik szerint például Koncz attitűd
jének lényegét „a mű katolikus úrfelmutatása képezi” (Raffai Ferenc), ami — ha jól értjük — a mű iránti áhítatos hit
feltételezését jelenti. Mások viszont úgy látják, hogy Koncz
erősen kételkedik a szóban és a mű értelmében, s kifejeződik
verseiben nemcsak a kétség, hanem a költészet válsága is.
De lidézhetnénk az idillhez való viszony, a harmóniaigény
Koncánál jelentkező változatának egymást meghazudtoló ér
telmezéseit is, ha csak kötekedni akarnánk. Mivel azonban
nem hiszünk abban — bár sok példa szól mellette — , hogy
nálunk a vita csak az egymás megsemmisítésére törekvő
indulatok — torzítások, ferdítések, sértegetések — jegyében
folyhat, megkíséreljük gúnyolódás nélkül elmondaná, ami a
Konczról írt bírálatokban aggasztó.
Ő nem olyan hitvány, mint más költőnk — olvassuk rólaIgyekezvén a szerzőket jól érteni, elismerjük: valóban volt itt
egy vezércikk-irodalom, s születtek leíró-festő jellegű táj
versek is, melyekben a táj nem volt sem érzékletes, sem
mélyebb jelentést hordozó. Voltak, akik abbahagyták ezt a
verselést, mások kinőtték, s néhányan talán ma is folytatják.
Mértéket diktáló eszmény azonban alig néhány évdg volt az,
amiről beszélünk, s ez az idő elmúlt.
De ha így van, tekinthetjük-e alaphelyzetnek ma is az
egykori nullapontot? És hiteles lesz-e a Konczot minősítő kri
tika, ha mindig csak azokhoz a „pocsék” versekhez viszonyít?
S mért volna ez kötelező éppen Vajdaságban, ahol egyszerre
több nagy irodalom ás kínálja a maga normáit? Vajon lehet-e
őszintén megvetni a provincializmust, s ugyanakkor mester
ségesen leszűkíteni az összehasonlításra alkalmas művek
körét? Olyan szűkre, hogy azon belül minden érdemes moz
dulat .korszakos jelentőségűnek tűnjön? Koncz verseivel —
akarva-akaratlanul — ezt tette a kritika. így növesztette
kivételes jelentőségűvé az intellektuális jelleget, a lényegmeg

163

ragadó igényt, a világkép kopárságát, a ketrecélményt, a
valóság ellentmondásos voltát kifejező szándékot, a lényeg
érzéki megjelenítését, sőt még a prózaiságot is. És így járt el
a tájversek értelmezésében, értékelésében ás.
Ezzel a kérdéssel érdemes alaposabban is szembenéznünk.
Az idézett bírálatok más-más színvonalon, de egybehangzóan
állították, hogy Koncz verseiben a táj nem „mindennel felcicomázható objek tu m . . . ” (Utasi Csaba), mint az egykorú
vajdasági költők verseiben, hanem többet jelent: magát a
költőt, sőt a sorsot példázza.
De hát annyira új ez a vívmány? Szó sáncs róla. Mindenki
tudja, hogy József Attila külvárosi tablóiban a táj önmagáin
túl még mennyi mindent jelent: világkép, társadalmi, politi
kai szándék, léthelyzet, önmaga és a világ adott állapota és
lehetősége fejeződött ki bennük. De már Juhász Gyula „imp
resszionista” táj versei is gazdag és mély jelentést hordoztak,
s az igazi tájvers mindig is több volt hangulatos fényképnél.
Az persze igaz, hogy napjainkban a látvány térbeli összefüg
géseit igencsak föllazították a költők, s a naturális valóság
elemeivel sokkalta merészebben bánnak, mint régebben. Ma
a lényegkifejező szándék a korlátlan úr, de célját ma sem
éri el, ha a versben újjáteremtett tájnak nincs érzéki varázsa.
Ezért van az, hogy a költő, a legmodernebb .is, nagyon tudja
tisztelni József Attila vagy Szabó Lőrinc tárgyiasságát.
Koncz avatottabb kritikusai mindezzel tisztában vannak.
Ezért mondja a könyv utószavában Végei László — aki mel
lesleg tavaly megjelent tanulmánykötetében, A vers kihívá
sában, újabb fölismerésekkel gazdagította a szerzőnk költé
szetéről való tudásunkat, s azt írja, hogy az „hidat alkot a
HlDnnemzedék progresszív szárnyának és a Symposion-nemzedéknek a költészete között” — , hogy Koncz tele van konk
rét táj élménnyel, de nem reked meg az empíriában, mélyebb
értelemmel tölti föl képeit. Ez a magyarázat azt sugallja,
hogy empíria és általánosítás viszonya Koncznál a termékeny
kölcsönösség jegyében alakul. Akkor is erre kell gondolnunk,
amikor arról olvasunk, hogy költőnk ,ykönnyedén, pasztell
színekkel festi meg a vajdasági költők kedvenc táját, a Tisza
vidékét.. . ” (Végei László) Ám ha föllapozzuk a legtöbbször
emlegetett és leginkább dicsért versét — amely egyébként
antológiadarab, hiszen Irodalmunk kiskönyv ének mond a há
rom kiadásában megtalálható — , mind a vers, mind az interp
retálások erejét illetően kétségeink támadnak.
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A SZÉP TISZA ÉS MÁS
A

part ellenségem!

Medrének mélyén,
ott a lusta örvény alatt,
a Tisza lelke bújik:
gyöngykagylók rejtik,
aranyhalak őrzik
a Tiszát.
Hulláma árján
zöldes az árnyék, —
meglesem a Tiszát,
a tolvaj bárkát,
olvastam álmát:
tényleg szép.
A part ellenségem!
Vajda Gábor értelmezése szerint a versből azért Mányoz
nak a felszín ismerős kontúrj ad, hogy a hétköznapi szem szá
mára láthatatlan lényeg föltárulkozhasson benne, s ismétlődő
sorának iis ez a értelme: a felszín tagadása. Bosnyák István
a megállapodottság, a megkötöttség iránti ellenszenv kifeje
zéseként értelmezi ezt a sort, Utasi Csaba szerint viszont ismét
csak a „fecsegő felszín” , a sokat megénekelt fűzfák tere a
part: a banalitás megfelelője, s Konczhoz a lusta örvény alatt
szunnyadó lélek, a kagylók, aranyhalak által őrzött lényeg áll
közel, sőt ő ezzel azonos, s lényét a part — amely ellensége —
csak körülhatárolja, mintegy kitünteti. „Bizonyára épp ennek
köszönhetően érzi úgy az ember, hogy a költő egy a folyóval:
a /teljes kivetítés ismét bekövetkezett.”
Így volna? A költő szándéka talán ez lehetett? Utasi Csa
ba láthatóan teljes magyarázatra, az egész vers igazolására
törekedett, akárcsak öt évvel később A mélység dicsérete
című elemzésében, megállapítván, hogy „táj költészeti kuLiszszái mögül egy olyan magatartásképlet bontható ki, amely
nélkül nehéz elindulni a koncai versviilág összetettebb tar
tományai felé” . (Magyar Szó, 1976. február 8.) Ezért kényszerült
a partot, mint Vajda is, a mélység ellentéteként, a megéne
kelt banalitások terepeként magyarázni, s megilletődni a köl
tővel azonosított gyöngykagylós és aranyhalas képektől. Bos
nyák értelmezése tévedés volna tehát? Nem az. Bosnyák nem
spekulált, hanem természetes nyelvérzékkel csak arra gon165

dióit, -amit a „part” ijelent. Folyó partjáról lévén szó, s mert a
költő ellenséges érzéssel vain iránta, az ember óhatatlanul erre
gondol: a part korlátoz. Némi jóhiszeműség már ehhez is kell,
mert a part és a folyó mem ellehtétes képzetek, az előbbi része
az utóbbinak, formát ad annak. Azt azonban már csak a le
gesleginkább beavatottak, egy magánesztétika képviselői gon
dolhatják, amit Utasi tudni vél, hogy a part a fecsegő felszín
és a banális táj líra megfelelője egyben. Hiszen ahonnan a
„fecsegő felszín” formulát vette, ott a folyó része a „fecsegő
felszín” és nem a part jellegzetessége, az általa adott értelme
zést tehát sem a nyelvi tudat, sem a József Attila-reminiszcencia nem támogatja. A parttal való ellenséges viszony kinyilat
koztatása nemhogy kiemelné a személyiség lényegét, inkább
zavart kelt. S nem érezzük meggyőzőnek azt sem, hogy
gyöngy kagylók és aranyhalak rejtik a Tiszát, még ha a
lényegről van szó, akkor sem. A nyelvi tudat a Tisza lényegét
sem érzi kagylóban őrizhetőnek. Más a természete.
És ezzel a kérdés lényegéhez értünk: a szavak konvenci
onális jelentése a versben .is megmarad, s ezt módosítani csak
úgy lehet, ha a merész társítást egy mélyebbről fölszakadó
evidenoiaélmény hitelesíti. Nem a spekulatív magyarázatok
tehát, hanem maga a nyelv. Különösen áll ez olyan anyagra,
amely ismerős, olyan szavakra, melyeknek jelentése elég szi
lárd. Meirő áltatás tehát elhitetni egy költővel, hogy éles és
pontos látás, idéző erejű képek, rajzoló- és festőkészség nél
kül a „lényeg” jóvoltából m odem táj verset írhat, egyáltalán:
hogy tárgyias lírát művelhet. Ez a vers nem a Tisza képe.
Elemei elhasznált, minden folyóra ráaggatható rekvizitumok,
a „zöldes árnyék” , a „tolvaj bárka” alig gazdagítják a verset,
esetlegesek, elhagyhatók, kicserélhetők, ami ilyen rövid
versben súlyos hiba. De keveset mond a költőről iis. Teljes
azonosulásról, önkivetítésről pedig szó sem lehet. A lírai vi
szonyt jelző grammatika világosan kifejjezi a különállást. Azt,
hogy a költő szemléli, minősíti a Tiszát.
Ám ettől még lehetne szoros a kapcsolat, lehetnének köl
tőre vallók a képek. De nem azok. Egy ponton ugyan fölvillan
a lehetőség, az esély, hogy a Tisza meglesett álmából Koncz
emberi érdekű, önmagát is jellemző titkot olvasson ki. Ennél
a sornál: „olvastam álmát:” . A vers Utasi által kifürkészett
logikája itt valami részletezést parancsolna, ezt ígéri a kettős
pont is: a viszony, a magatartás hitelesítését. Hic Rhodus, hic
salta! S aki ezt a pontot kikerüli, az nem merész, hanem a
munka elől tér ki. Koncz — sajnos — ezt teszi, mikor a ket
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tőspont Ígérete után nagy kegyesen ennyit mond: „tényleg
szép.” Kritikusai pedig nem figyelmeztetik az ilyen nagyvo
nalúság gyöngéire, hanem ilyen igazolással szolgálnak: „A
nem lényegest nem szavakkal, hanem a sorok közötti gon
dolati tensusokkal fejezi ki.” (Végei László) S hasonló nézeteltérések adódnak a többi költemény olvastán is.
Persze tudjuk, a jó versnek van ilyen réseken, szakadéko
kon átáramló sodrása, idéző ereje, mely a hézagokat is beszél
tetni tudja, de ezt csak írott szöveg révén teheti. És a legmo
dernebb remekművek se csupán redukció révén. Könnyű is
volna költészetet művelni, ha a lényeg végsőkig redukált
mivoltában költői lehetne. Akkor nem Rilke volna a nagy
költő, aki minden látvány lényegét a maga eredeti mivoltában
érzékelteti, nem Józef Attila, aki olyan gyémántpontossággal
„rajzolja” a külvárost, hanem mindenki, aki a „végső” igaz
ságokat ismeri. Ha jól megfigyeljük a nagy tárgyias verseket,
azonnal észrevesszük, mennyi bennük a „jelentéktelen” moz
zanat, az esetlegesnek tetsző elem: hangya iszik egy könyoseppből, valamilyen iszalag csüng a bokor oldalán, az emlékek
között egy kő merül föl, melyre valaha rálépett a költő, és
egy kék folt az anyja paplanáról. Igen: az esetlegesnek tetsző
mozzanatoknak, mint annyi más verselemnek, az a funkció
juk, hogy a lényeget az eleven élet érzékletességével tükröz
zék, s ez nem úgy megy végbe, hogy a készen őrzött „lényeg
hez” keres képet a költő, hanem -dialektikusán. Ügy tehát,
hogy a vers nemcsak a gondolat felől fejlik, de az empíria
felől is. Nemcsak kapóra jön a kép, hanem eszméltet is, gon
dolatra ébreszt. Aki ezzel nem számol, élet és mű valóságos
kapcsolatát hagyja figyelmen kívül.
Azért kellett mindezt elmondanunk, mert nálunk sokáig
az egykori szimpla világosság reakciójaként olyan merészségek
dömpingje zajlott, amelyben az evidencia, a bizonyosság egyre
kevesebb volt, s az ebből eredő kontaktuszavart a kritika
kizárólag az olvasó süketségével igyekezett magyarázni. Ár
tott ezzel a költőnek is, mert léhaságra kapatta, leszoktatta az
anyaggal való küzdelem termékeny munkájáról. Konczról
szólva azért is érdemes erről beszélni, mert szigorú erkölcsű
költő. Érzi a szavak gyöngeségét, de azt is tudja, hogy je
lentésüket semmibe venni: „cifra blöff” . Verseit olvasva min
dig érezhető a mögöttük álló ember komolysága, s ahol
megszakad a kapcsolat, ott is sejthető, hogy a mondanivaló
nak van logikája, csak nem tudott eléggé érzékletes formát
ölteni. Képfantáziája bizony nem gazdag, de szerencsésebb
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társításai révén a kevésből is sokat hozhat ki. Meditatív ter
mészete, építkezésének nyugodt tempója ás egy-egy fontos
mozzanat kiemelésére, a vers szervesebb kiképzésére, ökono
mikus versalakításra képesítheti.
Nem hisszük, hogy ezzel a reménykedő latolgatással el
háríthatjuk a kihívás konzekvenciáit. De hát nemcsak Konczról van szó, s nemcsak a mi nyugalmiunk a tét, hanem egész
irodalmunk érdeke.
1976
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DEÁK FERENC

SZÖKNI MINDHALÁLIG?
Hogy ki kezdte, nehéz volna megmondaná. Talán Rous
seau? Elméletté mindenesetre ő kovácsolta azt az óhajt, hogy
az ember csak a társadalmon kívül, a szabad természet ölén
nevelkedhet igazi emberré. A vágy azonban ősibb az elmélet
nél. Az a gyanúnk, hogy már Odüisszeusz is azért tért haza
Trója alól olyan sokára, mert nem volt ínyére az otthoni
világ rendje. Pedig ő király volt. Mennyire érthető, ha a
középkor szegény lovagjai s iaz újkor tengerészed nekivágtak
az ismereti ennek. Időnként járványszerűen tör rá az embe
rekre a kaland, a szökés, a világgá menés ingere. De tán a
vikingeket se sarkallta olyan nomád nyugtalanság, mint a
vajdasági regényhősöket manapság. Hogy nálunk ki kezdte,
most ne firtassuk, mert lehet, hogy nem itt kezdődött, hanem
Salinger szülőházában, s itt csak folytatódott, mint árnnyá
minden, arndt máshol kezdtek. De az tény, hogy az if júságiregény-pályázat mindhárom díjnyertes regényében vagy sze
retnének, vagy el is szöknek a szereplők.
Tréfálkozni nincs kedvünk e jelenség fölött, s a bennük
kifejeződő íróá szándékot Gion Nándor és Domonkos István
könyvéről szólva is igyekeztünk megértéssel méltatná. K ijár
ez Deák Ferencnek is, akinek Zsivány című regénye erre a
tűnődésre alkalmat adott. Kijár, mert a szembeötlő hasonló
ságok ellenére Deák története mélyen átélt, személyes mondanivalót tárgyárit. Igaz, a gyerekek, akár Domonkosnál, nála ás
nagyapjukban találják meg a szeretet, a megértés, a családias
ság melegét, de a szituáció s a történet, amely az öreg ha
lászhoz viszá őket, minden részletében eredeti. És eredeti a két
gyerek egymásra találásának sok kedves mozzanata, aztán
képzeletük színes játéka, amelyben úgy merülnek el, mint
egy különvilág mítoszában.
De hát máért ás szöknek el? Attila, aká tizenhárom éves,
azért, mert apja messze idegenben dolgozik, anyját ás alig
látja, s az árvaság által abnormálissá fokozódott érzékeny
ségébe .mindig beletapos valaki. Gidra meg azért, mert 6t
meg az anyja hagyta magára, s sokszor kell a bezárt kocsiban
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várnia, amíg dolgát az apja elrendezi. Attilát az anyja sírása,
a nyomorúság s a javítóintézet űzi el, Gidrát a földúlt családi
élet rossz emléke. Egyszóval: a szegény Attila s a gazdaz Gidra egyazioin gyötrelemmel szenvedik a szeretet hiányát, a testvértelenséget. S az öreg halász, Flórián, akiihez véletlenül
vetődnek, szántén menekült: a város elől, a rossz levegő s a
gyermekei rosszasága elől.
Érthető hát, ha szökevényeink megörülnek egymásnak,
értik és megszeretik egymást. Nemcsak a közös hiány, a szeretetvágy, a valakihez tartozás közös szomjúsága miatt, ha
nem mert a természetük is rokon. Mindnyájukban egy, a
civilizációtól még meg nem rontott patriarchális éden. álma
lobog, valami csoda ábrándja. Ami nem csoda, hiszen, mint
később kiderül, az öreg halász vér szemnti nagyapja a két
gyereknek, s ők lilyenformán unokatestvérek. Ezt azonban
nem tudják egymásról. Véletlenül találkoznak, s hogy az öreg
már az első alkalommal megérzi, unokáihoz van szerencséje,
ezt is csak sejthetjük. S ez igen jó megoldás, hatásos fogás,
*mert ennek köszönhető, hogy ez a sebtiben létesült testvériség
a gyermekek között, aztán az öreg és a gyermekek között,
kezdettől viliódzó rejtelemmel szövődik át. Ahogy értik egy
mást, ahogy élvezik egymás szavait, észjárását, s tovább tud
ják képzelni a másik által elkezdett ábrándot, mesét, abban
kezdettől érezhető valami mélyről eredő összehangoltság. S
mivel nem tudjuk, hogy valóban rokonok, ez az össze
hangol ód ás meghitt és izgalmas színjátékká bontakozik.
S ez a jó Deák regényében. És rokonszenves a testvéri
ségvágy, a szabadság igénye is, s csak sajnálhatjuk, hogy
nem sikerült még korszerűbben megfogalmaznia. Azért kell
ezt szóvá tennünk, mert koncepciója jellegzetes tünetet pél
dáz: a menekülés, a szökés ülúziós változatát. Ezek a gyere
kek mám tudják, hová, de szökni akarnak. Nem valamely
cél után, hanem egyszerűen csak eltévedni vágynak. Nagy
apjuk pedig dilisnek tartja azt, aki szereti a városi rendet,
s megegyeznek abban, hogy a világot a gyermekek és az öreg
kezére, kellene bízni. Lázadnak a felnőtté válás esélye ellen,
gyermekek szeretnének maradni, mint századunk elején Szép
Ernő, aki tele volt panasszal, hogy felnőtté kellett lennie
anélkül, hogy kedvére lett volna. Igaz, Domonkos és Deák
figurái — Gion fickóiról nem is beszélve — nyersebb, gorom
bább, maibb gyermekek, de abban egyformák, hogy mindnyá
jan a társadalmon kívül akarnak üdvözülni, s hogy miként,
arról semmi elképzelésük nincs. Deák egyik hőse például így
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elmélkedik: „nekem olyan mindegy, hogy mi az igazság, az
legyen fontos, mi a csodálatos tito k ”
A példa tünetet jelöl. A nagy ifjúsági regények gyerekhőseit valami nagy cél mozgatja, nehéz próbákban állnak
helyt, s győznek vagy buknak, emberségük fényt kap, s pél
dájuk a társadalomban való helytállás példájává magasodik.
A mi ifjúsági regényeink limkább az adott környezet érzéket
lenségét hangsúlyozzák, s a józanság annyiban érvényesül,
hogy végül kiderül: elszökni nemigen lehet. A testvériség
vágy, az éden ábrándjának ébren tartása — ezt többször el
ismertük — így is föl-f öllobbantja a poézist, de a mából vett
anyag realitását helyenként romantikus elvágyódás hatja át.
Tudjuk, hogy a művészet nem pedagógia, de ha az író a
maga felnőtt elidegenedés-iszonyát gyermekekre hangolja,
csak javára válna, ha a védekezés felnőtt filozófiáját ás tel
jesebben válthatná a regény nyelvére. Azokat a felnőtt filo
zófiákat, amelyek tudják, hogy ha már elszökni nem lehet,
akkor a társadalomtól, a társadalomban kell .kiverekedni a
boldogulás, a megértés föltételeit.
Ügy érezzük, hogy a Zsiványmák is csak növelte volna
hitelességét, ha a nagyon tehetséges és túlérzékenységében,
vadságában is emberséges Ferivel valaki szót tudott volna
érteni. Bajai nem szaporodtak volna láncreakciószerűen, nem
kellene szöknie, menekülnie. Neki is, más regény figuráknak
is. Szökni mindhalálig. Igaz, így is vonzóbbak, mint akik hozzáromlanak a világhoz. De van harmadik út is: hozzáedződni.
S az igazi hősök, ha elbuknak is, erre nevelnek.
1971
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BÁNYAI JÁNOS

TÖREDÉK IGAZSÁGOK
Bányai János A szó fegyelm e című kötete irodalomkriti
kánk tanulságos eseménye, önmagáért is, de még inkább
azért, mert tendenciát jelez.
Ha tárgykörei felől nézzük, föltűnik, hogy a mai magyar,
pontosabban szólva a magyarországi költészet alkotói közül
szándékosan választja ki azokat, akik szerinte valamiként
összetartoznak. Tandori Dezsőről szólva így nevezi meg az
összetartozás lényegét: „Tandori Dezső versei az újabb ma
gyar költészetnek »filozófiai-antropológiai«, vagy más szóval,
»miirnisatikus-humanista« vonulatához tartoznak, ahhoz a tö
rekvéshez, melyet Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Lator
László vagy Rába György műve határoz meg.” (133.) Hogy
miért éppen ezekről a költőkről írta e kötet tanulmányait,
nem szükséges feszegetnünk, végtére is csak nyer vele az iro
dalom, ha egy kritikus összefüggéseket tudatosít, vonulatot
rajzol ki. Kivált ha ez a vonulat nem doktrinér szempontok
szenint választódott ki, hanem olyan nagyvonalú tájékozódás
révén, mely Füst Milántól Weöres Sándoron át Tandori De
zsőig keres és talál rokon jegyeket.
És megtalálja Bányai a kiválasztás magyarázatának indárekt érveit ás. Ezek öltenek formát azokban a tapintatos öszszevetésekben, polaritásokban, melyek az általa jellemzett
költőket elkülönítik a magyar líra „általánosan elfogadott csú
csaidtól, akik alatt, mint a 73. és a 81. lapon kiderül, elsősor
ban Juhász Ferencet és Nagy Lászlót kell értenünk. Hogy
csúcs voltukat ő is elismeri-e, erről nem beszél nyíltan, de más
megfogalmazásaiból, például amikor azt írja, hogy Nemes
Nagy Ágnest „a mai magyar költészet vélt csúcsaitól ez is
elválasztja” , akkor sejteti, hogy az „általános érvényt” ille
tően kétségei vannak. A „történelmi-nemzeti feladatot” ő idé
zőjelbe téve említá, s a költő világnézete és elkötelezettsége
iránt általában kevés fogékonyságot tanúsít.
Tárgyválasztását tehát elég megfontolt szemléleti affini
tás árányítja. Más kérdés, hogy a rokonság, amelyet költői
között észlel, valóban szoros-e, de Bányai nem irodalomtör
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ténetet ír, így ez az aggályunk mellőzhető. Jóval fontosabb,
hogy az, amit ő „antropológiaiénak, „létköltészet”-nek nevez,
nemcsak azok kiváltsága, akikről ír, hanem azoké is, akiket
a magyar költészet „vélt csúcsaiként” emleget.
Ám, hogy e probléma természete világosabban álljon
előttünk, el kell mondanunk, hogy Bányai az élmény, a téma,
a tárgy, az anyag szerepét a versben sajátos módon fogja
föl. „Nem életéről vagy napjairól vall — idézi a Nemes
Nagy Ágnest jellemző Pomogáts Bélát — , niem múló-változó
indulatait kívánja formába önteni, hanem mintegy a jelensé
gek mögött rejtőző filozófiai általánosságot faggatja.”
(101— 102.) Máshol így ír ugyanerről: „De a tárgy leírása nem
a tárgy megnevezése, a költő a leírással valami egészen' mást
nevez meg.” (76.) S ha figyelmesen végigkísérjük nehézkes
magyarázatait, végül (kiderül: azt akarja mondani, hogy a
vers nem reprodukciója, hanem újjáteremtése a tárgynak,
nem kivetítése egy efemer élménynek, hanem koncentrált
(tükre a létezésélménynek, egyszóval, ahogy Medgyessy Fe
renc mondta: nem lú ez, hanem szobor. S ebben nincs vitánk
Bányaival sem.
A vitánk ott kezdődik, hogy Nagy László Menyegzője
sem csupán egy népszokás rajza, Csoóiii itájelemekből épült
versei sem egy-egy táj képei, Juhász Ferenc Történelem című
verse sem történelmi freskó, hanem egy-egy létezésélmény
tárgyiasítása, tehát ólménylíra és létköltészet szétválasztásá
hoz, ha ez egyáltalán szükséges, differenciáltabb szempontrendszerre és több példára, másféle példákra volna szükség.
Folytatnunk pedig odrt kellene a vitát, amikor Bányai
arról ír, hogy például Nemes Nagy Ágnesnél „az élményt is,
a gondolatot is a versírás teremtette meg” . (75.) Két lappal
odább pedig ugyanennek a költőnek a fegyelméről azt, hogy
„ez semmiképpen sem a tartalom szigorúsága és fegyelme” .
Weöres Sándor Psychéjét magyarázva is ilyen eredményre
jut: „ . . . kiderült, hogy a versben megszólaló költői én sem
más, mint a költemény hajtása.” (51.)
Hiba volna ezeket a tételeket tartalom és forma dialekti
kájának ismerős elvei felől egyszerűen elutasítani, mert Bá
nyai valóságos jelenségeknek, valóságos gondoknak igyekszik
nevet adni. Igaz például, hogy a versben már formát öltő él
mény a szavak révén lett olyan, amilyen, s az is, hogy Weö
res, mikor áthelyezkedik egy-egy idegen alak szerepébe, énjét
is mássá teremti, pontosabban szólva: énje bizonyos hajlamait
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kibontja, hozzástilizálja a szerephez. Régi igazság, hogy a vers
csak önmagával azonos. (Kosztolányi)
Bányai ezt az alapigazságot, hogy „a verssel mint nyelv-?
vei kell szembenézni” (167.), sajnos dogmává merevíti. S ezzel
a versek szuverén világa mögött rejlő állandóságot, a szemé
lyiség, az emberi lényeg kifejezésre, megvalósulásra törő tar
talmait óhatatlanul devalválja. Pedig beszél róluk, például
Füst Milán vagy Lator László lírájában is észlel bizonyos ál
landóságot, de az ilyen fölismeréseket nem tudja összhangba,
hozni azzal a gondolattal, hogy „minden vers mögött egy
másik költő áll” . (50.)
A költői szándék nyelvi megvalósulása iránti figyelem
azonban így is sok értékes fölismeréshez vezeti. Amit Pilinsz
ky János hasonlattípusairól, Lator László A kert című ver
sének két változatáról mond, ahogy Weöres Psychéjét interp
retálja, abban a szorgalom, az elméleti, poétikai kultúra és a
versértés, a struktúravizsgálat új módszereinek hatékony
készsége sok hiteles fölismeréssel szolgál. Ezek értékét alig
csorbítja, hogy poétikai kultúrájának alaptételeit, bármily
ismerősök is, többször ismétli el, mint kellene. Rég tudjuk
például, hogy a Füst-vers formája mindig egyszeri, tehát nem
kádenciához igazodik; tudjuk, hogy a „költő nem vadvirág”
(33.), aki misztikus ködben teremt; tudjuk, hogy a szonett
ritmusrendje és rímképlete megfelel egymásnak (39.); tudtuk,
hogy a költő másként filozofál, mint a filozófus (74.); s azt is.
rég tudjuk, hogy az „ún. »eszmei mondanivaló« költői értéke
attól függ, hogy milyen szintű magformáláson esik át” . (133.)
Mindezek erősen megterhelik Bányai tanulmányait, néhol fö
löslegesen, máskor azonban új gondolat kiindulásául szolgál
nak, s ez is arra vall, hogy az alapigazságok azért ismétlődnek
itt, mert Bányai voltaképpen alapozó munkát végez. Ezekben
a tanulmányokban gondolja át és kísérletezi ki a maga szá
mára a m odem vers poétikájának és interpretálásának elmé
leti és módszertani kérdéseit.
Erre vall az is, hogy a maga fölismeréseit az előzmények
hez kötve, de azokat bírálva igyekszik kifejteni. Ha valamire
rájön, gyakran talál elődöt, aki pedzette ugyanazt, de nem
olyan világosan és konzekvensen, mint ő. Fejtegetéseit ez a
folytonos vita, a Komlós Aladárt, Szabó Lőrincet, Bori Imrét
s másokat korrigáló, továbbgondoló szembesülés juttatja di
namikus elemekhez.
S persze a szívósan képviselt új gondolatok is. Ezek kö
zött különösen a költészet kérdésessé válása, kérdésessé tétele
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ismétlődik föltűnő szívóssággal. Néha, ha jól értjük őt, egy
szerűen csak azt dgyeksziik bizonyítani, hogy minden új vers
megváltoztatja a költészetről való fogalmakat ás. A költészet
igazi kritikájának másik, fontosabb jelentése, hogy az önki
fejezés tökélyét sohasem érheti el a költő, eninek az eszmény
nek mindig adósa, s ha mégis megközelíti, már csak a halál,,
a pusztulás közelében.
E gondolatok kifejtését Weöres Sándor A jövendő költé
szete című szonettjének elemzése révén viszi véghez Bányai,
de fölismerésének nagy jelentőséget tulajdonít, mert Lator
László verseiből is hasonló tartalmakat elemez ki. Megvalljuk, nem értjük, miért tulajdonít ennek a kérdésnek ekkora
jelentőséget, hiiszen az irodalomtörténet bőven kínál példát
arra, hogy a költőben műve értelme, az önkifejezés teljessége
iránt időnként kétségek ttámadnak. Arról pedig, hogy minden
új mű kérdésessé teszi a költészet fogalmát, sőt magát a köl
tészetet ás, csak akkor gondolkodhatnánk világosabban, ha a
közízlés és az alkotók versről való fogalmát elkülönítenénk.
Az utóbbiról meg el lehet képzelni, hogy folytonos változás
nak, sokszor válságnak van kitéve, de .az olvasó kialakult
ízlését, ha fölzaklatja, árnyalja, módosítja is egy-egy új mű,
lényegét nemigen teszi kérdésessé.
Persze lehet, hogy Bányai valami „m élyebb” fölismerésre
iutott. Sajnos, olykor nehéz őt követnünk, mert amit mond,
s a mű között, amelyről beszél, nem mindig evidens a kap
csolat. Azért nem, mert tételeit és módszerét fontosabbnak
tartja, mint a műélményt. Különösen T. S. Eliot és Heidegger
vonzásának enged szívesen. „A mindig vesztes költői szó is
a világéjszaka felé tart, és ennek a világéjszakának a képe,
Weöres versében, a nyugalmas teremtés után beállt dermedt
rend, az »angyalok szent geometriája«, mely a költő szemében
csillan fel.” (41.) Itt is Heidegger, illetve Hölderlin ihletésében
fogalmaz, s a szóban forgó Weöres-verstől nem is idegen ez
az értelmezés, de mikor Latorról is azt írja, hogy verseinek
„zord idő” -je azonos a hölderlimi „ínséges idő” -vel, s hogy
„Itt már nemcsak a történelemben való emberséges létezés
lehetőségét kérdőjelezi meg, hanem megkérdőjelezd a költé
szetben való létezést is” (122.), akkor már gyanítjuk, hogy itt
egy fontosnak vélt gondolat lépte túl önkörét. Nem az ismét
lődés miatt gondoljuk ezt, hanem mert ez a Lator-tanulmány
amúgy is tele van tévedésekkel. Nem igaz például, hogy a
kiégettség, a dermedtség, az összezsugorod ás, a megtörtség
uralkodó jellegzetessége a Lator-versnek. Ennél sokkal di-
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naimkusabb, egészségesebb és összetettebb ez a líra. Az a
reprezentatív vers például, a Fa a sziklafalon, melyről Bá
nyád ezt mondja: „Mert a természet itt már nem nyújt meg
nyugvást, nem kiút: egyszerre lesz a világban való létezés
és a költői lét minden tragikus erőfeszítésének, mondén ikiegenségének és szorongásának, a feltomyosult félelmeknek, a
bizonytalanságnak, a mindent átitató talánnak ágam és
egyetlen közege” (118.) — tehát ez a vers így fejeződik be:
Kiált minden gyötrött gyökere-ága,
mondhatatlan szépsége-árvasága!
S ha ez a lényegkxxncentráló két sor arra figyelmeztet,
hogy Bányai a szépséget kifelejtette értelmezéséből, a vers
másik kulcshelye pedig arra, hogy a ,/talán” bizonytalansága
mellett a Lator-versben megidézett fa irgalmatlan küzdel
méből valami bizonyosság is megterem:
nyomorékul is tudja még a lét
tagolatlan tűz-homály örömét,
a kőmarkú pokol s a könnyű űr
közt remegő vezetékül feszül,
S az „üdvözült gyönyör s az iszonyat” együttes átérzését tükrözni képes vers, a lét „tűz-homály” örömével létesí
tett -kontaktus egyszersmind a vers magasrendű értelméről is
tanúskodik. S nemcsak ebben a versben van ez így, tehát a
talán-tudat és a szkepszis uralkodóvá túlzása bizony elszegé
nyíti Lator költészetét.
Ebben is tendencia fejeződik ki. Vagyis abban, hogy a
költőnek a teljességért való küzdelmét kmtikiusunk nem észleli
elég érzékenyen, s nem becsüli eléggé. Pedig ezzel a versek
hiteles interpretálásának tudományos törvénye éllen is vét.
Ennek tanúi lehetünk például, amikor Bányai Nemes Nagy
Ágnes Között című gyönyörű versében csak az otthontalamságot ismeri föl, ennek feszültségeit, de nem veszi észre, hogy ez
a vers a sarki hideg és a sivatagi hő gyötrélmes végletei
között lehetséges állati, emberi érzékenység képeivel adja
tudtunkra a „között-állapot” embertelenségét, s ez a dráma
nemcsak a tragikus heroizmus fenségét fejezi ki, de föllebbezést is tartalmaz.
A tragikum sajátos természetének megértése és megne
vezése nélkül a struktúrából éppen az a fluidum sikkadhat el,
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amely élteti a verset. Bnélkül Pilinszky és Nemes Ágnes
nagy versedben sem igen lehet az egyszerit, az ismételhetetlent megragadná. Tudja ezt Bányai is, de érzékenysége a
tragikusból ámkább a negatívumra fogékony, s így a veszte
ségben rejlő igény sokszor homályban marad. S ebben filozó
fiai vonzalmai kétségkívül részesek. Ő mindig arra figyel,
hogy mi válik a versben kérdésessé; s be is bizonyítja, hogy
kérdésessé válik az idő, a történelem s maga a költészet is.
S furcsa módon a pályák folyamata, amelyet egy-egy nagy
vers kapcsán érzékeltetni lehetne, itt sokszor valami kiáb
rándító filozófia, gondolat fölismerésének, e fölismerés de
monstrálásának alkalmában „tetőz” . A két Lator-vers egybe
vetése vagy a Nemes Nagy Ágnesről szóló tanulmány ás úgy
elemzi a művészi érést, kiteljesedést, hogy ennek emberi,
érzelmi nyereségeit csak töredékesen nevezi meg.
Régi igazság, hogy a műveket a pálya s az adott valóság
összefüggéseiben kell s lehet igazán megérteni. Mégis a tör
ténetiség szempontjaitól ma sokan féltik az immanens elemzés
érdekeit, pedig — sok irodalomtörténeti munka igazolhatja
— a mű titka s a hozzáérkezés, a megvalósítás külső és belső
tényezői úgy összetartoznak, mint a fa meg a föld, a nap, az
eső, a vihar, az aszály s a villámcsapás. S együtt látni az
egészet, ezen az elemzés, az előadás nyerhet annyit, mint a
kérdőjelek keresésén. Hogy emberibb lehetne általa Bányai
tudománya is, nagyon valószínű.
1973
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HOLTI MÁRIA

AZ ÉRTELMES ÉLETÉRT
Holti Mária első regénye, a Sodortatva, bizonyos értelem
ben meglepetés. S azért az, mert nem annak készült, mert
elüt (azoktól a művektől, amelyek az utóbbi időkben a legna
gyobb föltűnést keltették. Talán ez az oka, hogy a kritika
idegenül áll vele szemben. Épp ezért látszik célszerűnek, hogy
visszatérjünk rá. Hátha egy másféle érzékenységgel közelebb
juthatunk hozzá.
Ügy indul ez a regény is, mintha be akarna tagozódni
abba a hosszú sorba, mely a csavargókat ábrázoló regények
ből összeállt. Vajnáról, az ő központi figurájáról sem lehet
tudni a mű elején, hogy miért került útfélre, s voltaképpen
azt sem, hogy kicsoda. Csak azt lehet tudni, hogy ez a fickó
sem képes beilleszkedni az adott rendbe. S mert különcsége
eléggé szürke, ami vele történik, eléggé érdektelen, eleinte azt
hiszi az olvasó: no hát ebből a fickóból sem lesz énekes halott.
A szelíd realista írónak pedig kár volt vele vesződni: az ilyen
figurákhoz több bizarrság, nagy verekedések, tenger- vágj
folyópart, orgiák és egy-két gyilkosság is szükséges, hogy
negatív glória gyúljon ki a fejük fölött.
Adódik is egy kaland. Vaj na megtetszik egy szép úrilánynak, elutaznak Éva nagyanyjához, ott berúgnak, szeret
keznek. A nagymama takarót visz, hogy meg ne fázzanak,
de Éva durva és közönséges gesztusától holtan esik össze.
Pontosabban szólva: Vajna ezt hiszi, s faképnél hagyja a rom
lott Évát. A páriáiét zavaros és keserű poharába tehát a bűn
tudat raszkolnyákovi mérge is bekerül — mondhatnék, ha
ironizálni akarnánk.
De ehhez nincs jogunk. Ez a figura ugyanis nemcsak
jobb, mint az élete — minden regénybeli vagány jobb — , ha
nem gondolkodik is, s számvetéseiben nem áll meg a külvilág
bírálatánál. Nem éri be azzal, hogy a konszolidált alakok
hitványabbak nálánál. Megvan az a képessége, hogy a nihilből
kifelé igyekezzen, valami értelmes rend és belső béke felé.
A szerzőnek pedig van tehetsége ahhoz, hogy ezt a rendet
ne adja olcsón, hogy nehéz közegen át érlelje meg hősét az
értelmes életre. Azok a regények, ahol kudarcba fulladnak az
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ilyen kísérletek, a mélység /iszonyataival fejezik ki a fájdal
mat, melyet a kudarc okoz. S hogy a szörnyűség minél riasz
tóbb legyen, az írónak vigyáznia kell, hogy a jó hajlamok
nehogy kibontakozhassanak.
Holti Mária regényében sincs több jóság, .nincsenek
fényesebb alakok, mint regényeinkben általában. De az a töré
keny jóság, ami van bennük, a nehéz pillanatokban összeta
lálkozik, s ha borotvaélen is, de ezáltal egyensúlyt tud létesí
teni az erre törekvő Vajna. Őt elsősorban anyja és kivált az
Annához fűződő szerelem segíti ki az örvényből. Ábrázolá
sukban Holti Mária jóval szűkszavúbb, mint Vajina belső vilá
gának rajzában, de így is sikerül élő és hatékony partnerekké
válmiok. A periferikus helyzet, a mélység nem az ember le
egyszerűsítésének ürügye itt. Anna intelligens asszony, ő tu
datosítja Vajnában a hasadást, mely emberség és élet között
tátong. „Tartani kellene a kapcsolatot közted és az életed
között” — fogalmazza meg a regényben végül megvalósuló
eszmét, s voltaképpen akkor válik izgalmassá a történet, mi
kor ők ketten vannak színen. Megérkezésük a már zsúfolt
anyai házba, s fogadásuk megható és kínos mozzanatainak
drámai fölidézése elsőrendű íród teljesítmény.
Kár, hogy lassan jutunk el ehhez a ponthoz, s a cselek
ményt késleltető meUékesemények nem eléggé érdekesek. A
parkban megismert két öregúr rajzában sok az eredeti vonás,
s kívülről, az üresség megható változata felől ás motiválni
tudják az értelmes élet szükségét. Éva bizarr romlottsága
azonban klisészerű, s így a felőle fenyegető veszedelem nem
elég súlyos, a kísértés nem elég komoly. S nem érezzük elég
eredetinek a determinizmusról és a szabadságról való elmél
kedést sem.
Holti Mária ereje a lelkiismeretes ábrázolás hitelességé
ben van. Fölzaklató találatokkal, különös színekkel ugyan
nem lep meg, de központi alakjait olyan őszinte figyelemmel
vizsgálja, hogy belső életükből föl is tud fedezni annyi ben
sőséges és erős érzést, amennyi a pozitív kifejlés hiteléhez
szükséges. S ezeket a részleteket kiegyenlített, kultúrált
előadás fűzi fokozatosan gyorsuló és mélyülő folyamattá. A
föl-föl villanó humort, egy-egy helyzet különös feszültségét, az
intellektuális szint tartásának szándékát érdemes lenne pél
dákkal is szemléltetni. De ismételjük: ereje nem a részletek
ben van, hanem abban, hogy egy, a divattal feleselő nemes
tendenciát sikerült meggyőzően tárgyiasítania.
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DOMONKOS ISTVÁN

A VESZENDÖSÉG SODRÁBAN
Domonkos István regénye, A kitömött madár, a Fórum
1968-as regénypályázatán harmadik helyre szorult. Az 1969.
évi Híd-díj bíráló bizottsága viszont — Bori Imre irodalom
története mellett — ezt a könyvet ítélte az esztendő legjobb
művének. Akár joggal, akár nem, az olvasót érdekli, hogy
miért: a regényt el kell olvasnia. Ebben a sürgetésben ezúttal
már a minősítés ás benne foglaltatik. Domonkos István regé
nye ugyanis megfizeti a ráfordított iidöt. Nem azonnal, mert
eleinte igencsak próbára teszi az ember türelmét: a megeredt
vallomás sodor, mint egy parttalan áram. S látná, érezni csak
annyit lehet bizonyosan, hogy az áramlás erős, s mélyről föl
szakadt emléktömböket sodor.
Az emléktömbökre azért tettünk külön hangsúlyt, hogy
egy rokonszenves paradoxonra hívjuk föl a figyelmet. Az
ilyen szürrealista technikával zajló képzettársítások ugyanis
az esetek többségében nemcsak parttalanok, hanem töredéke
sek, kuszák, ködösek is, sokszor alig követhetők. Bizonyos
oldottság és szeszélyesség A kitömött madárt is jellemzi, de
egy idő után észrevesszük, hogy az áramlás kerek történe
tekre tagolódik. Az emléktömbök nem szétesett elemeik sze
rint, hanem épen, a feledhetetlen esetek izgalmas zártságával
merülnek föl s tűnnek el. Némelyik olyan eleven és pompás,
hogy az ember már-már azt hiszi: ez a kitűnő író szándéko
san gerjesztette magát, hogy eleget tehessen a szeszély és
oldottság divatjának, de mélyebb hajlamát: mesélőtehet
ségét így sem tudta szétporlasztani. De azt be kell látnunk,
hogy az ép történetekhez ez a meglendült, telhetetlen vallo
más-áram valamit hozzá ás ad: a 9ors fölzaklatásának izgal
mát, a végső helyzetek, a lírai számadások ziháló mohóságát,
hogy a veszendőség szártjéről, amit csak lehet, átlásson, ki
beszéljen.
A tér- és idősíkok gyakori váltogatásának bizonyára
még más funkciója ás van, de ezekre jobbára csak a céhbeláek
figyelnek. Az olvasót az egyszerűbb és kézenfekvőbb kérdé
sek foglalkoztatják. Az például, hogy ki is voltaképpen a re
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gény hőse, ez -a Skatulya Mihály, pontosabban szólva: máért
éppen őt választja hőséül az író, s van-e életének önmagán
túlmutató jelentése?
„Domonkos István regénye — olvassuk a Híd-díj bíráló
bizottságának jegyzőkönyvében — költői intenzitással fejezi
ki a szerző korszerű létérzését.” Bori Imre jóval konkrétabb,
amikor a regényt a szerzőnek a vajdasági viszonyokkal való
küzdelmeként interpretálja. Eszerint a tengerparti események,
Skatulya esetlen, sőt nyomorúságos bukdácsolása, vergődése
az üdülőhely zűrzavaros világában voltaképpen a hős életé
nek „imaginárius síkja, amelyben a muzsikus- és művész-lélek főhős a lábát megvetni nem tudja” . És azért nem tudja,
mert a vajdasági világ rákövült nehezékei visszahúzzák, hiszen
— ha jól értjük Borit — Skatulya torzó voltában is valamiként
a vajdasági lét deformáló jellege fejeződik ki.
Vonzó magyarázat ez, mert fokozza a figura jelentőségét,
s vallomás-özönének csúnyaságaiban, a fölkavart szemét lát
ványában az önismeret s a kiemelkedésvágy elszánt és keserű
indulatát lehetne tisztelnünk. S mikor Skatulya arról beszél,
hogy milyen mélyről jött, s mennyire rosszkor, mikor szülő
városa kamaszai, köztük az édesfia, ütik le és rabolják ki, s
más emlékei révén valóban sugall ilyen jelentést is. Az olvasó
azonban azt is látja, hogy a tengerparti világ se sokkal kü
lönb. Csempészek, prostituáltak, züllött fickók világa. Az
előkelő és gazdag vendégek szerepe periferikus. Akik közt
Skatulya él, azok éppolyan közönségesek és brutálisak, mint
az emlékezet mélyéről előhívott ember-tenyészet. Lujza, aki
a megvalósíthatatlan remény szimbóluma lenne, maga is gya
nús és titokzatos prostituált és egy csempészbanda rangos
funkcionáriusa.
Skatulya élete tehát eléggé egylényegű. A tengerpart
nemcsak álmainak jelképe, hanem a csőd és a romlás utolsó
stációja is.
De hát mi akkor a tengerparti kálvária értelme? Elsősor
ban az, hogy gazdagság és nyomorúság kontrasztja élesebben
rajzolódhasson ki, s hogy Skatulya zűrös és romlatag kis élete
a kaland izgalmas fordulataihoz jusson, s hogy esendő léte
egy látványosabb színtér bizarrabb mechanizmusában ver
gődve zúzódjon szét.
S ha a tengerpart egzotikus világa erre módot ad, Skatu
lya is nagyon alkalmasnak bizonyul erre a szerepre. Muzsikus
cigány volna, de nem igazi, csak kontár. S voltaképpen min
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denben kontár: mindenbe belevág, de semmit se vájsz tökélyre:
családapának, vagánynak, politikusnak, szeretőnek -egyaránt
állhatatlan, talmi. Így aztán mindenütt vonzza a bajt, a vere
séget. Annyit és olyan arányokban, hogy néhol már azt hiszszük, ez a regény azért íródott, hogy mérje, megmutassa a
maga közegében, mit bír el egy ember. Mennyi szenvedést,
mennyi kudarcot és kegyetlenséget. Ehhez azonban Skatulya
Mihály túlságosan mozgékony és gyógyulékony figura. Olykor
sekélyes is.
Ám ha erre (alkalmatlan is, azt, hogy a közösségből ki
szakadt, ügyek nélkül vergődő, az életre készületlen, állhatat
lan, de élveteg, becsvágyó és érzékeny ember milyen szánal
masan morzsolódik szét a létezés sziklái között, Skatulya
élete gazdagon példázza. Gazdagon, mert Skatulyának a szíve
és a képzelete jobb, mint a tehetsége és az akarata, s ennek
folytán sok minden történhet vele, amiről a fegyelmezett és
ügyes konszolidált álmodná sem mer. Így aztán nemcsak az
ágrólszakadtság és törvényenkívüliség, nemcsak az esendőség példája, de a sorssal való ügyetlen feleselés, a bohémfüg
getlenség példája ás, akinek vereségeiben igazságtalanság sötétlik, csődjében egyfajta védtelenség. Őszintesége pedig olyan
mérvű, hogy folyton a tilalmasság határait feszegeti. Ezért
érezheti Bori jelenvalónak benne a művészlélek tartalmait.
A tilalmasság határain túlhatoló őszinteség ezúttal is,
mint annyi vajdasági műban, a nemiség rejtelmeiben a legott
honosabb. Nyomban rögzíthető azonban, hogy az érzékek borzongatásának olcsó szándéka többnyire idegen Domonkostól,
hogy őt, a legmerészebb részletekben is, az emberi dolgok
megnevezésének művészi bátorsága vezeti. Ha a zsargon s a
konkrét helyzet életszerűsége nem színezné, inkább kórleírásszerű objektivitásával taszítana, mint élvetegségével.
Mégis úgy véljük, hogy Skatulya Mihály megalkotásában,
kalandjaiban — történjenek ezek Vajdaságban, a tengerpar
ton, nők ölében, alvilági fickók ütései alatt, a valóságban vagy
képzelete mezőin — a hatáskeltés felszínesebb hajlamai is
szóhoz jutnak. Ha egy komputer pontosan számba venné,
meglepődnénk a bizarr alakok, helyzetek és események soka
ságán. Részegek, tolvajok, ikisebb-magyobb banditák, utcanők,
züllött csempészek, besúgók, gyanús zenészek népesítik be a
regényt. Hogy ezek mit művelnek, mi történik velük, sejthe
tő, de a regény azért produkál meglepetést is: holdkóros lányt
a tetőn, szerelmi jelenetet Lujzával a templomban (meddőt),
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a feleséggel étkezés közben (sikereset), utca padom az undor és
az impotencia kórtanába illőt; titokzatos fényjeleket, lövöl
dözést, üldözést, menekülést; részleteket az ópiumcsempészet
modern mítoszából, foszlányokat a politika alvilági mozzana
taiból, s brutális veréseket igen gyakran.
Hiba lenne fölsorolásunkat mindjárt megrovásként ér
telmezni. Nem elszigetelt jelenségről van szó: sok regény
születők mostanában, melynek cselekménye az alvilág köze
lében játszódik, vagy a szép felszín mögött alvilági tüneteket
észlel. S ha az írói ösztön ilyen szívósan ragaszkodik az alvi
lághoz, annak komoly oka kell hogy legyen. Ezúttal bizonyá
ra a súlyponttalanság, az otthontalanság, a kallódás következ
ményeitől: a kiszolgáltatottságtól, a zülléstől való iszony
sarkallja írónkat e riasztó életforma titkainak kibeszélésére.
Aki ezt a regényt írta, annak gyakran lehet olyan érzése,
hogy az egész emberi létezés közönséges és brutális. (Igen
jellemző ebből a szempontból a gyerekek dicsekvése arról,
hogy milyen állatokat kínoztak eddig.) Nem vitatjuk, hogy
igaza van-e, de sajnáljuk, hogy e létezésélmény riasztó tar
talmait a detektívregények gyakori effektusai bagatellizálják.
Nagyon jól tudjuk, hogy a kaland, a tiltott és titokzatos té
nyek regénybe vonása ősi és jogos hatóeszköz, de A kitömött
madárban néha önmagukért, mélyebb emberi motiváció nél
kül jönnek a bizarrságok. Ilyenkor a szörnyűség, a közönsé
gesség már nem niasztó, az emberi látvány nem eszméltető,
csak hajmeresztő. A felelős író helyébe az egzotikumra szom
jas turista lép, mint némely riportban, amely a prostituál
tak sorsának bogozása közben a vendég kedvtelésébe téved.
Domonkos jobb író, semhogy a divat ilyen vonzásának
is engedni lenne kénytelen. Az a jelenet például, ahol felesége
megeredt kacagását végül szeretkezésbe fojtja Skatulya, a
jugoszláviai .magyar irodalom egyik legfényesebb, legteltebb
jelenete. Hol van ehhez képest az az ügyetlen fogás, hogy az
élhetetlen Skatulyára bízzák tíz kiló ópium elcipelését a kikö
tőbe?! Felejthetetlen az a beszéd-özön is, mellyel Skatulya a
kirablására köréje gyűlt gyerekekkel szemben időt akar nyer
ni. Ilyen részletekben — a helyzet, a hangulat, a külső és
belső események mesteri érzékeltetésében, a képek kifogyha
tatlan bőségében, a sorsérzékelés lírájának találékony tárgyiasításában — érezzük Domonkost igazán erősnek. S ha ehhez
hozzávesszük mesélőtehetsége már említett gazdagságát, joggal
hihetjük, hogy az epika elsőrendű eszközeivel is el tudja érni
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célját. Ám A kitömött madár szeplődvel együtt is fontos mű,
egy sokat ígérő vajdasági író tehetségének parádés dokumen
tuma.
1970

A CSAVARGÓ MEGDICSŐÜLÉSE
Domonkos István Via Itália című ifjúságii regényének
utolsó képén egy kisfiút látunk. Haja, mint egy szélborzolta
masnácsokor, fejét kissé félrebillentve tartja, szája, mint egy
babáé, s nagy kerek szeméből épp kigördül egy könnycsepp.
Különben semmi krikszkraksz, árnyalás. A dús haj bokra
alatt fénylik az arc tiszta holdja. Fölötte néhány bárányfelhő,
de azok is azért, hogy ennek az angyali szomorúságnak hát
térül szolgáljanak, s hogy mesésen kócos bundájuk várágsziromszerű ornamentikája alatt a kedves gyermekarc bánata
annál tisztábban, markánsabban vésődjön a tájba. A tájba,
amelyben, kissé messzebb, egy kerékpáros igyekszik valahová.
A kisfiú holdarcán e figura miatt fénylik a szomorúság, ő a
nap ebben a történetben. A neve: Deda. Családi állapotát
illetően nagyapja volna a kisfiúnak, vagyis Balázs Ferinek,
különben pedig amolyan törvényen kívüli pária, aki hol nadályok és békák árusításával foglalkozik, hol utcát söpör, kripta
tetején hál, a halottakról leszedi az ékszereket, sokat részeg,
sokfelé csavarog. Unokáját egy olaszországi út ábrándjával babonázza. Föl is készülnek — céltudatos edzéssel — testileg-lelkileg. De az öldöklő kerékpározástól Deda már az út elején ki
dől. Kórházba kerül, onnan megszökik. Nekivág a mezőknek.
Azzal, hogy Olaszországba megy, de Feri tudja, hogy a halál
ba. A könny ettől gördül ki a szeméből. Deda, a csavargó megdicsőül. Pedig Feri ekkor már tudja, hogy az olasz utat Deda
egy percig sem gondolta komolyan, „megértette, igen, (...)
hogy amint a gyűrűkön túladtak, Dedának már semmi szüksé
ge sem lesz rá. Megértette, hogy egész idő alatt csupán eszköz
volt Deda kezében. (.. .) Megértette, hogy minden hiábavaló
volt, a kondíciógyűjtés is, a nyelvtanulás is, a fárasztó térképolvasások is. Minden. Minden” .
Mért siratja hát mégis? Talán azért, mert Deda megaka
dályozta, hogy Feri és barátai bstörjenek a templomba? Talán
azért, mert a rendőrparancsnoknak írt levél olyan emberre
vall, aki másokért is felelősséget érez? Bizonyára e miatt is,
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de leginkább mégis azért, mert Dedának volt fantáziája, vol
tak álmai, ezekről beszélni ás tudott, s mert nem volt hajlan
dó úgy élnii, mint a többiek: szürkén, bezártan. Ilyen magya
rázatot sugall az iró is, aki hőséről azt írja, hogy: „A
megnyugvás egyenlő a rabsággal, a belenyugvás a halál. Deda
szabad ember. A falumban, ha róla beszélnek, azt mondják,
hogy kelekótya, csavargó. Tiltakozom. Ez ellen tiltakozom
ebben a könyvben, és a korlátok ellen, melyek nálunk annyira
elszigetelik a gyereket a felnőttől.,,
Értjük az író szándékát. Nem első eset, hogy az író feslett
alakot ábrázol, hogy az alkalmazkodással szemben a lázadást
képviselethez juttassa. És tudjuk — hiszen olyan nem anar
chikus költő is állítja, mint Illyés Gyula — , hogy
. . . nincs szabadj egy
jól haladni a korral;
mert van, amikor — hány a példa! —
a néma szólal,
az iszkol, aki űz,
makulátlan a céda,
mocskos a szűz.
Tudjuk, hogy a konvencióik, a viselkedés kötelező normá
ival dacolni sokszor csak azok mernek, akikben nemcsak bá
torság, de bizonyos gátlástalanság is van. S végül tudjuk,
hogy a regény nem erkölcstan. Pontosabban szólva: a művé
szet az elesettség, a gátlástalanság ábrázolásával ás érhet el
poaitív hatást. Ebben az esetben például az iskolai brutalitá
sok, a lélektelenség közepette elvaduló gyerekek és az öreg
csavargó kapcsolatában kifejeződhetne az emberre utaltság
s a szabadságvágy, mely /ilyen anarchikus mivoltában ás töb
bet ér a gyermek számára, mint az őt övező világ rendezett
dresszúrája. A regényen múlik, hogy ez sikerül-e.
Az első fejezetek után még egyértelmű .igennel válaszol
hattunk volna az előbbi kérdésre. A macska 'kimúlásáról írt
dolgozat, s az e köré szőtt iskolai életkép például olyan gyön
gy özően eleven, hogy a legjobb .ifjúsági regényben is elkelne.
Kitűnő íróra vallanak a Viki-Radiátor robbantó tehetségéről
írott részletek is. Nemcsak a humor, hanem az emberláttató
jelentés miatt ás. Erőszakoltság nélkül ábrázol itt az író olyan
hajlamokat, melyek a felnőttek világában ás sok bait okoznak.
Röviden szólva: ezen a könyvecskén végág érezhető, hogy a
szerzője tud írni.
185

Az első fejezetek után azonban az is, hogy ez a tudás
•egyre rutiinszerűbben működik. Az alapmondanivaló inem hat
ja át a részleteket. Egyrészt azért, mert kapcsolatuk a főmotí
vummal, Feri és Deda barátságával és tervével nem elég
szoros. A lecsúszott rendőrparancsnokra túl sok .időt veszteget,
s másutt is elég bőbeiszédű. A terjedelemhez képest sok figu
rát mozgat, s így nem .is aknázza ki a bennük rejlő lehetősé
geket. Egy kislányt például agyonütt az ostobán fölrobbantott
ágyúgolyó. De a figurák s a regény további menetében, el
mélyítésében ennek alig van funkciója. Az egyes részletek nem
csak lazán fűződnek egymáshoz, hanem jellegükre nézve is
különböznek. A Viki-Radiátor „tűzszerész!” szenvedélyéről
szóló rész az dndirekt vesézés ironikus modorában pereg, más
kor szándék és látszat különbségét a sejtetéses előadás őrzi,
sokszor pedig egyszerűen mesél, közöl, leír. Mint A kitömött
madárban, itt (is szereti filmszerűen váltogatná a képeket, de
itt nincs elég tér és idő, hogy egy-egy részlet árnyaltan kiraj
zolódjon. Vázlatosság rontja az eleven, szellemes részletek
értékét.
S ami a legfőbb baj: a megdicsőített öreg kezdettől végig
inkább titokzatos, mint vonzó. „Rendhagyó” életének kétes
tisztasága mögül embersége csak egyszer villan át meggyő
zően: amikor a kriptafosztogatást megokolja, de itt is inkább
szociológiai érveket, mint pszichológiai, alkaiti értékeket csil
logtat. Közte és környezete között nem képződik olyan konf
liktus, amelyben embeii fölénye k ibontakozhatna. S ennek hí
ján bizony nem -tudjuk az általa képviselt szabadságot annyira
becsülni, mint az író. Nem értjük, hogy Feri miért van úgy
utána, összegezve: úgy érezzük, hogy Domonkos István a ma
ga szándékát ezúttal nem tudta hibátlanul az epika nyelvén
kifejezni. Pedig tehetséggel bírhatta volna. Az idővel lehetett
itt a baj, — de hát ez már nem tartozik a kritikára.
1971

az

Ír ó v i r t u s a

„Nem olyan könnyű a művészt eltiporná, hirdetik ezek a
tökéletes semmiségek — írja Németh László Kosztolányi apró
cikkeiről. — Itt a má példánk! Az író, ha kenyeret akar, az
újság szörnyetegével kerül szembe. Az újságnak nincs szük
sége arra, amit a költő csinálni szeretne; ő maga szabja elé
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feltételeit; kimér egy húsz centi hosszú, öt centi széles helyet
s ráförmed: tessék kitölteni. S az írók egy része izzad, ízetienkedik, elzüllnk ebben a kedvtelenül csinált rovatocskában;
a másik tiltaikoziik, koplal és lemond az olvasóról. Kosztolányii
azonban vérbeli művész s azt gondolja, ha az ördögnek elég
volt egy fa, a költőnek is elég lesz egy újság-zug. Hozzáiga
zodik a kerethez, műfajt teremt a szükségből, megnemesítd a
megalázót, üzleti tilalmak, barbár korlátok lefricskázása
közben teremti meg legtökéletesebb műveit.” (Két nemzedék.
Budapest, 1970. 120— 121.)
Elnézést kérek a hosszú idézetért, de a nevezetes passzust
több joggal aligha lehetne aitálni, mint Domonkos István
Redőny című kötete kapcsán. (Fórum, 1974) Sőt azt hiszem,
irodalmunkban — Németh István Zsebtükörje mellett — ez a
második újságcikkgyűjtemény, mely a szükséget úgy váltja
kis remekművekre, ahogy Kosztolányi a maga kényszereit.
Megszorításként ehhez mindössze annyit kell hozzátennünk,
hogy Domonkos kényszerei korántsem lehettek olyan barbár
korlátok, mint amiilyenekről Németh László ír, sőt — ha hinni
lehet a vonatkozó irodalomnak — Kosztolányi lehetőségei ás
jobbak voltak. Aztán — hogy a párhuzam senkit félre ne
vezessen — azt is jelezhetjük, Domonkosnak nem ezek a
cikkei a „legtökéletesebb” művei, sőt ez a gyűjtemény legjobb
darabjaihoz képest ás egyenetlen színvonalú — ahogy Koszto
lányi újságírói termésében is sok a jelentéktelen darab.
Mindez azonban nem teheti kétségessé, amit erről a gyűj
teményből előbb leírtunk. Éppen ezért érdemes figyelmeseb
ben is megnézni, minek köszönheti a szerző, hogy neki si
került.
Egyetlen mondattal erre nemigen lehet válaszolni, de
hogy legtöbbet az éber figyelemnek és a tényeket árnyaltan
és pontosan rögzítő szépíród tehetségének köszönhet, az na
gyon valószínű. Az újságíró ritkán ír pusztán azért, mert va
lamit érdekesnek talál; az újságírót többnyire határozott cél
sarkallja, kötelezi. Domonkost mindig a látvány, az emberi
akcentus különössége indítja írásra. Ehhez persze íróként
kell látni és rögzíteni ás, tehát nemcsak pontosan, hanem úgy,
ahoffy más nem láthat, hogy érzékletesen jelenjen meg az,
amiről szó van.
Persze, hisz ezt már az óvodások is tudiák — vethetik
ellenem. De ha emlékeztetek arra, hogy mindezt 5X20 centi
térségben kell megoldani, már seithető, milyen bravúrra kény
szerül itt az író, hogyan kell a leírás és a képzelet által háló
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jába fogott képeket elegyíteni. Milyen szelekció, milyen me
taforikus sűrítés révén hozhatja éppen azit, amit akar.
Van ennek a kötetnek egy érdekes darabja. Címe: Sör
habban. Ebben iskolás tisztasággal lehet fölismerni az írói
bravúr összetevőit. Egy pillanatképpel kezdődik: szerzőnk és
barátai az Újvidék Áruház büféjében ülnek. A kép szűkszavú,
vázlatos, éppen csak jelzi a környezetet. Bárki megírhatta
volna. Aztán a társaságra tér, azon belül a lányokról ír né
hány mondatot. Az első olvastán még gyanakszunk: hát ez
az író is lilyen olcsón akar kifizetni bennünket? „A lányok
frissen mosott hajában napsugarak játszadoztak. . . ” A foly
tatás azonban ezt a részletet ás hitelesíti, mert a mikroszkopi
kus látás a szemlélet személyes árnyalataival prezentálja a
látványt: „ . . . haj választékuk tiszta vályújában a hajszálak
árnyékának finom rácsszerkezetét bámultam.”
Hogy a megfigyelő és a költő összefogott, azt már ez a
példa ás sejteti. Mikor pedig az ünnepi pillanat tiszta és jóízű
mámoráról beszél, már nyilvánvaló, hogy aki így föl tudja
bontani egy pillanat belső eseményét, annak ágát-bogát ilyen
mesteri ráérzóssel tudja fölidézni, .annak hatalma van a dol
gok és a pillanatok fölött, vagyis író. „ .. .és teljesen átadtam
magam (...) annak a pillanatnak, amikor az emlékezet csuklani kezd, s azt sem tudja kimondani, hogy bocsánat, amikor a
múlt lerázott súlyos bilincsei zajtalanul süllyednek el a nők
hajának sötét mélységeiben, a valóság felszínén képződött
könnyű sörhabban, a vér zabláival, a képzelet hajszálrácsaival
egyetemben, amikor a szavak hímpora nem ragad az idő
bütykös ujjaira, s a betűk pókjai nedvüket nem szívják ki,
amikor az asztal fölött kinyújtott női karon a páruskráterekből kinőtt szőrpiherengetegben, -mint az őserdei vad ugrásra
készen, lapít egy kardszőr-.agya ras fekete szemölcs, önmagát
látva-lesve egy izzadságcsepp enyhén áttetsző hústükrében.”
(97— 98.)
Köszönöm — mondja erre a napi föladatok taposómalmá
ból fölpillantó újságíró — , de tőlünk nem az önfeledt pilla
natok mikrofilmjeit várja a lap, hanem cselekvésre ösztönző
célszerű cikkeket. Nos, Domonkos elmélyülése a pillanatokban
valóban költői munka, da azért nem egészen hermetikus. A
parányi írás ugyanrs azzal folytatódik és zárul, hogy az egyik
lány elmeséli, valakinek megdöglöttek a malacai, pedig min
dent elkövetett értük, bevitte a szobájába, az íróasztalára,
de hiába — s végül az illető fölakasztotta magát.
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A történet persze ezzel sem lesz célirányosabb, de az
édeni pillanat és a pillanatot kibontakoztatni segítő leány
különös története: a korpa, a disznóól, a kismalacok valami
borzongató távolságra eszmélteinek. Micsoda képtelenség eb
ben a nagyvárosa m/iLiőben ez a malacdöglésről szóló história!
S az író, miközben megütközést színlel, napjaink egyik leg
nagyobb ellentmondására eszméltet; a szakadékra, mely tár
sadalmunk átmeneti állapotában sorsok és emberek között
létezhet.
S ezzel Domonkos újságírói munkájának alapforrásához
értünk. Regényeiből is tudjuk, hogy a társadalom perifériáján
élő egzisztenciák mennyire érdeklik, s tudjuk, hogy nemcsak
az 'egzotikum, hanem a mögötte rejlő emberi tartalmak iránt
is fogékony. Ezek a cikkek szintén az élet fősodrából kirekedt
emberekről szólnak: a szegénység, az otthontalanság, az al
kohol, a cselédmúlt, a oigányélet és valamilyen rögeszme fog
lyairól.
Ahogy közelhajlák egy-egy figurájához, abban mindig van
valami a botanikus tárgyilagos kíváncsiságából is, de az így
röí?7 tett vázlatokat nem titkolt együttérzés hatja át. Semmi
kétség: Domonkosit mély rokonszenv fűzi a nehéz életű em
berekhez. Avantgarde szeszélyeit ez az emberi melegség ne
mesíti meg és emeli a kimódolt bizarrságok fölé. A csavargó
nak bélyegzett medvetáncoltató cigány kiszolgáltatottsága és
a jól öltözött úriember komiszsága (Medvetánc), máshol az
öleb és a kóbor kutya rajzában kinyilvánított ellen- és rokon
szenv nagyon ás tételesen feijezi ki az említett szemléletet:
nem lehet jó, aki nagyon konszolidált.
Ez azonban csak konzekvenciája szerzőnk írásainak, —
tartalmuk sokkal gazdagabb. A legjobb lehetőségeket talán a
Dísztökök példázza a legtisztábban. Arról van szó, hogy az
író egyik barátja dísztököt árul a piacon. Az állománya négy
öt darab, de ő csak ezekkel törődik, noha több zsák krumpli
is vesztegel az asztal alatt.
A furcsaság azonban nyomban érthetővé válik, amikor
a barát a tökök szépségéről kezd beszélni. Ez már nem a prak
tikus élelmesség hangja, hanem szenvedély, mely valahol
a rögeszme és a művészi megszállottság határán mozog. Az,
hogy ez a rögeszme a dísztök iránti vonzalomban nyilvánul
meg, groteszk fénytörést ad a szenvedélynek, de így is ott
súlyosul benne az a baljós veszedelem, mely a szépség igézetébe
került emberre vár. Hogy aki kilép az élet praktikus szférá
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jából, pokolra kell annak mennie. Ezt persze már a kritikus
élezi ilyen határozottá. Az írásban éppen az a megejtő és iz
galmas, hogy végiig megmarad az eredeti közegben, s csak
ilyen finom reflexióval sejteti meg az előbb körvonalazott
mélyebb jelentést: „Mert mindig így kezdődik a dolog: egy
dísztökkel a tenyérben. Egy apró, aranysárga dísztökkel vagy
almával. Előlép egy szín a többi közül, és azt mondja: gye
re! Tenyeredbe veszel egy formát, s váratlanul lüktetni
kezd.” (92.)
Az előbbi mondatot meg kellene ismételnem, mert ponto
san megnevezi azt a rejtélyt, mely az anyaggal, a témával
történik, ha vérbeli művész veszi a kezébe: „váratlanul lük
tetni kezd.” Nem véletlenül idéztem Kosztolányit méltató
mondatokat e cikk elején: ő tudta így életre kelteni 5 X 20
centiméter terjedelemben a maga anyagát. Domonkos abban
is hasonlít hozzá, hogy sokszor „semmiségből” hoz ki érdekes
mozzanatokat. Az eltűnt idő nyomában például csak arról
szól, hogy a szerzőt egy részeg ismerősének véli és fölidézi a
közösnek hitt emlékeket. Ahogy meg van írva, Kosztolányi
is vállalhatná.
Domonkos nemcsak tehetségéből él: meg is dolgozik azért,
hogy ezek az apró írások érdekesek és -eredetiek legyenek.
Gyakran a fölidézett figura nevében beszél, máskor egy
fiktív levél a közlésforma, a Dísztökökbexn a szóban forgó
figurához intézi szavait a veszedelemről, mely a szépség
vonzásában érheti az embert. Némelyik életrajz jellegű mo
nológból egész kis sorsvázlat kerekedik ki, máskor, például az
unalomról szólva, a szenvelgő kordivat epés bírálata — ter
mészetesen a dolgozó és nélkülöző szegények szemszögéből.
Ennek a könyvnek az ismeretében sokkal törvényszerűbb
nek érzem, hogy a regénypályázat legjobb művét Domonkos
írta. Érthető, ha a könyve második felében és harmadik
harmadában olvasható riportokra, újságírói cikkekre és kép
zőművészeti bírálatokra a szokásosnál éberebben figyeltem:
lássuk, mit gondol, mit mond ez a szerző, mikor közvetlenül
beszél, mikor a művészetről gondolkodik és ítél.
A riportszerű írások bizony gyöngék a többihez mérten:
tényanyaguk szegényes, a bennük szereplő emberek csak
jelzésszerűen ötlenek föl (Muravidéken), máskor, ha egy-egy
figura a téma, vagy egy furcsa eset, mint a Nanulábán vagy á
Bazookábán, nem tud kibontakozni, amit az író érdekesnek
vél. Annál elevenebb és szellemesebb A realizmus diadala,
mely a férfiesendoség mulatságos leleplezésévé kerekedik, bár
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aligha készült ilyen szándékkal. A Négy darab kréta pedig
mintája lehetne annak, hogy egy jellegzetes napi föladatot —
szót emelni a muzsikusok anyagi helyzete miatt — miként
lehet egyéni emberi /akcentussal előadni.
A képzőművészeti vonatkozású cikkek azonban az előzők
nél ős tanulságosabbak, értékesebbek. Az, hogy egy tehetsé
ges író más művészeti ágban is tájékozott, csak szerencse.
Domonkos azonban élni fis tud ezzel az adottsággal. Jellemzé
seiből alkotó és alkotás összefogott és idéző erejű képekben
áll elénk. Amit ír, szakszerű és szépírói is egyben. Az ítél
kezéstől óvakodik, de jellemzései így is jó kalauzai a meg
ismerésnek és a megértésnek.
Mértékét sohasem fogalmazza kiélezetten. Nyitott szem
mel és megbecsüléssel nézi az értéket, legyen az új realista
vagy absztrakt. De azért van mértéke. Mikor tárgy és jel
egyenértékűségéről mint követelményről beszél, az élettel
jességnek és a mélyebb értelemnek azt az igényét fogalmazza
meg, amelyik regényeiben is érvényesül, s amely nélkül vagy
földhözragadt naturalizmusban vagy vértelen absztrakciókban
vész el az író. Mikor pedig a „lusta lelkek” -ról beszél, szem
léletének magvát fordítja esztétikai érvekre. Ugyanazt az
érzékenységet, mely máshol a nehéz életű emberek iránti
rokonsz©nvben és a könnyen érvényesülök ábrázolásában ölt
formát. De túl is megy a konszolidáltság szokványos bírálatán,
s az alkotás olyan eszménye nevében, mely mind a konzer
vatív szimplaságokkal, mind az avantgarde zagyvaságokkal
szemben érvényes követelményt tartalmaz. „A »lusta lelkek«
ideje köszöntött ránk — írja Dobó Tihamérnek. — A zavaros
lelkeké a művészetben. Az éretlen, a tisztátlan, az ügyeskedő,
az oktondi, a becsvágyó, a hebehurgya lelkeké, a tusbolon
doké, a kaparászóké, a pénzhajhászóké.” S ugyanitt írja le,
amit nemzedékéből — azt hiszem — még senki le nem írt, de
aminek hiányát egész szépirodalmunk sínyli: „Munka, erőfe
szítés, szorgalom (még most se nagyon merem leírni e szava
kat) . . . ” (136.)
Nagyon jó, hogy leírta. S nagyon jó, hogy ugyancsak egy
képzőművészeti bírálatában az anyag akaratáról, belső logi
kájáról: ész, érzelem és anyag küzdelméről, kölcsönösségéről
beszél. A nyelv bizonyára engedékenyebb anyag, mint a kő,
de a súlyos és gazdag élmény sohasem lehet annyira cseppfo
lyós, hogy mindent lehessen vele művelni. A jó mű az iroda
lomban is anyag és szándék küzdelméből terem, s mi bizony
hajiunk arra, hogy e tényezők közül az előbbit lebecsüljük.
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Ezért jó, hogy most egy avantgaidástának számító tehetség
figyelmeztet a kettő dialektikájára. S nem lehet véletlen,
hogy egy tehetséges író teszi ezt. Olyan író, aki közel tud
hajolni az emberhez, akinek „viszonya” vám a természettel:
szoros (kapcsolata a valósággal, s bánni is tud a maga anya
gával. Virtusának, amelyet az 5 X 20 centiméter keretében
véghezvitt, bizonyára ez a végső magyarázata.
1975

(
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GEROLD LÁSZLÓ

BESZÉLŐ KÖVEK
Röstelkedve kezdem el ezt az írást, tűnődéseimet a Gerold
László által szerkesztett Színházi életünk I. című kiadvány
ról. Mikor megjelent, azonnal hírt kellett volna adná róla. Ez a
könyv ugyanis a Kövek címen eltervezett sorozat keretében
készült, azzal a szándékkal tehát, hogy olvasmányos doku
mentumokat adjon múltunkról: „olvasmányélményt és műve
lődéstörténeti forrásanyagot.” Tudom tehát, hogy nem új
donság Gerold gyűjteménye, de szégyen, inem szégyen, ón csak
most olvastam el, mikor Blaha Lujza életregényének megí
rásához készülve kerestem a vonatkozó dokumentumokat. Ér
demes volt, s nem érzem fölöslegesnek róla ily késve számot
adná.
Az elképzelés jól járt Gerold Lászlóval, aki régóta ta
nulmányozza a vajdasági színházkultúra múltját, így meg
tudta haladni azt a gyakorlatot, mely a rég föltárt anyagból
szakítja ki azt, ami ránk vonatkozik. Ismeretlen dokumentu
mokkal is szolgál, elsősorban levelekkel, melyek művelődéstörténeti értéke valóban „felbecsülhetetlen” . Ezért is saj
nálható, hogy megjelenésük .nem támasztott erősebb visszhan
got. Pedig a sorozat értelme éppen az volna, hogy a filológiai
érdekű dokumentumok szellemi eseménnyé váljanak, beke
rüljenek a mai nemzetiségi tudat világába, gondolkodjunk,
beszéljünk: róluk. Az Előszó által vázolt célkitűzések ás ilyen
szándékra vallanak: „Nem színészek, rendezők életrajzának
kiegészítését célzó vállalkozás ez, nem a már megjelent szín
házi emlékezőnirodalmat vagy a színészek magánéletében
váj káló levélgyűjtemények számát kívánjuk szaporítani, ha
nem a már többnyire hozzáférhetetlen könyvekből és levél
tári gyűjteményekből megpróbáltuk kiemelni a mi vidékünk
re vonatkozó részeket. . . ” Az általunk kiemelt szavak nemcsak
a kutató-szerkesztő szándékát, de a mi felelősségünket is meg
jelölik. Mert mit ér a „mi viidékünk” -ről közölt dokumentum,
ha a „mi vidékünk” alig vesz róla tudomást?
Pedig Gerold László munkája sok szempontból mintasze
rű. Előszava, jegyzetei hozzáértéssel és meggyőzően magya
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rázzák e munka értelmét, megmagyarázzák, ami magyarázat
ra szorul. Elsőrendű érdeme mégis a kutatómunka, mellyel a
Széchényi Könyvtár kéziratos gyűjteményeiből kikereste a
vidékünkkel kapcsolatos leveleket. Az Egressy Gábor által
írottak olvastán a legavatottabb Szabadka^kutató iis érzi a
lelemény kivételes jelentőségét.
Munkája értékét nem kisebbíti az a kérdőjel, melyet
könyve szerkezetére nézve jeleznünk kell. Arról van szó, hogy
Gerold — összhangban a filológiában érvényes fölfogással —
a lehetséges források közül a szubjektív emlékeket (naplók,
emlékiratok), a levéltári dokumentumokat vélu elsőrendű
forrásoknak, a sajtóban megjelent írásokat (kritikák, elvi
cikkek, kommentárok) másodlagosaknak. Ennek megfelelően
csoportosítja a jugoszláviai magyar színjátszás dokumentu
mait is, tehát £bben a kötetben csak az elsődlegeseket közli,
de mindent, amá értékes, vagyis minden szóba jöhető város:
Szabadka, Zombor, Zenta, Nagybecskarek, Nagykikinda, Zág
ráb vonatkozó dokumentumait. Ez azzal jár majd, hogy ami
kor az újságcikkekre és a színházzal kapcsolatos más iratok
közlésére ás sor kerül, ismét „m űfajok” szeriint kell közölnie
anyagát, laminek következtében egy-egy város színháztörténeti
képének elemei igen szétszóródnak. Menthetné ezt az eljárást,
ha vidékünk színháztörténeti múltja szervesebb összefüggé
sek szerint alakult volna. De Zenta vagy Zágráb között a
múltban bizony igen kevés volt a kapcsolat. Annyi bizonyos:
Szabadka, Zombor, Nagybecskerek jobban járt volna, ha a
rájuk vonatkozó anyag nem tagolódott volna szét, s ettől a
„mi vidékünk” -re vonatkozó érvény sem gyöngült volna.
Ismételjük: a gyűjtemény így .is betöltheti szerepét: do
kumentumnak és olvasmánynak is kiváló — legalábbis azok
számára, akiket érdekel műveltségünk múltja.
Ami a dokumentumértéket illeti, azt elsősorban Szabadka
vonatkozásában tudom mérni. Ahhoz, amit városunk történe
téről már megírtak, merőben új szempontokat nem kínálnak
ezek az adalékok, de a már körvonalazott kép sokkal árnyalatosabb, pontosabb lehet általuk. Molnár György emlékira
tait például ismertük, ismerhettük, de sohasem illesztettük
művelődéstörténetünk folyamatába.
Azt már Iványá István monográfiájából is tudhattuk, hogy
a színház különleges szerepet töltött be Szabadka művelődés
történetében, de hogy igazi színjátszás létezett volna itt, s
hozzá huzamosan, még a századforduló színházáról sem föl
tételeztük. A gimnazista Kosztolányi — más szemtanúkkal
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egybehangzóan — folyton szapulná kénytelen az előadásokat,
amelyeket látott, s a közöny, a sár, a por sűrűségéről be
rögződött vélekedések érvénye általámosinak látszott. A Gerold
által most publikált dokumentumok viszont majdnem egy
behangzóan azt tanúsítják, hogy a közönség izgalommal, sze
retettel várta a jobb hírű színtársulatokat, a bérleteket mind
megvásárolta, gyakori volt a zsúfolt ház, a színészeket pedig
valósággal dédelgették. Kivált a híreseket, Egressyt, Szantpéteryt, Prielle Kornéliát, Blaha Lujzát. „A közönség rajongva
várja előadásunkat, mát holnap a Normával kezdünk meg” —
írja 1845. október 25-én Szuper Kárody, akinek társulatában
Petőfi is színészkedeftt. (29.) „ . . . Szentpétery fölléptekor —
mint Molnár György emlékirataiban olvasható — a nézőtér
minden zuga megtelt és a páholyokban ás egymás hátán ült,
állott a közönség.” (51.) Pedig itt 1854— 1855 eseményeit idézi
Molnár, tehát még a kiegyezés előtti hűvösebb időket. Később
csak javulhattak a föltételek. Molnár György az 1880— 1881.
esztendőkről szólva határozottan állítja, hogy „Soha még egy
igazgató sem ment egy városba se oly kedvező, oly biztató,
annyi szép kilátásokkal kecsegtető körülmények közt, mint
Erdélyi Marietta Szabadkára” . (70.) És fölsorolja ezeket a
föltételeket. A kép talán nagyon is optimálás, bizonyára azért,
hogy Erdélyi Mariettára, akivel Molnár viszonya ekkor meg
romlott, a kudarc nagyobb árnyékot vessen. Az ás szembetűn
het, hogy a közönségről, melyet 1854-ben még az igazi művé
szet iránt süketnek ábrázolt, s a kártyázás, mrulatás, borozás
szokását a gusztustalansággal határosnak tartotta (38— 39.),
idővel megváltozik a véleménye Molnárnak: 1880— 1881-ben
már úgy látja, hogy „A szabadkai közönség ma az oirszág
egyik legintelligensebb és finom ízlésű, értelmes közönsége.
Műérzéke is oly magasra emelkedett, mint a művelt főváro
sok közönségei a külföldön; nem pusztán a színdarabért megy
ma már a színházba és egyszer, hanem az élőadó művészetért,
a színész játékáért is” . (80.)
Lehet, hogy ez is túlzás, s csak Erdélyi Marietta vétkét
akarja így nagyobbnak láttatni? Ez a motívum, ha közreját
szott is, döntő nem lehetett. Döntő az a változás volt, melyen
Szabadka 1854, a kőszínház megnyitása, aztán a kiegyezést
követő kulturális föllendülés után átment. Hogy a nyolc
vanas évek Szabadkája külsőre (is teljesen megváltozott, erről
Molnár .is igen meggyőzően ad számot, hiszen ismerte váro
sunkat, neki volt összehasonlítási alapja.
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A század végére tehát megjavulhattak a föltételek, de
már a kiegyezés előtt, a színház megnyitása utáni években is
volt itt valami különös kíváncsiság, színházpártoló hajlam a
közönségben. Tűnődésre készteti ez Egressyt is, s a jelenséget
azzal magyarázza, hogy itt mindenki, mind az ötvenezer lakó
ja „földesúr; birtokosa egy Kanaánnak” , s a várost még nem
rontotta meg a „ferde civilizáció” . (52.) A magyarázat naivsága túlságosain szembeötlő. S alapja, oka bizonyára a színház
közönségének paraszti jellegében található. Arról más for
rások is beszélnek, hogy a tavaszi előadások gyakran rész
vétlenségbe fúlnak, mert „a szabadkai lakosság amiint megjön
a tavasz, kitakarodák a tanyára mezei munkára. Szegény és
gazdag kávétel nélkül földje műveléséből élvén, nyáron csak
vásárkor jön be a városba néhány órára” . (35.)
Azt kell tehát föltételeznünk, hogy az ötvenes években
a szállások lakói iis jelen voltak azokon az előadásokon, ame
lyeken olyan nagy volt a zsúfoltság. Még a zenés darabok
kedvelése ás erre vall, a bunyevác hallgatóság számára ezek
kevesebb nyelvi nehézséget jelentettek. Akad itt olyan doku
mentum, mely némelyik s ’ker fokát jelezve épp erre hivatko
zik: hogy a magyarul alig értőknek is igen tetszett. Ezt a
kiegyezés előtti közönséget tehát igen jellegzetesnek, sajá
tosan szabadkaiinak kell elképzelnünk, s a színház iránt meg
nyilatkozó fölfokozott érdeklődésben a télá hónapok társaságszomját, a távoli világok iránti kíváncsiságot is részesnek kell
hinnünk. Ez magyarázza azt is, amit többen is szóvá tesznek:
a fajsúlyosabb darabok mérsékelt sikerét. A szállásokról be
költöző ember komédiára vágyott, harsány nevetésekre, pat
riarchális szórakozásra.
j
Persze, a közönség magvát már ekkor is a város értelmi
sége adta: tanítók, tisztviselők, s gyakran esák szó a katona
tisztekről. A zenés darabokhoz egy időben az ulánusok adták
~á zenekart, ekkor — 1864-ben — ismerkedik meg Kölesi Lujza
is a dzsidások öregedő karmesterével, s lesz csakhamar Blahánévá. Mindezeknél fontosabb azonban a művelt birtokososztály szerepe. Blaha Lujza önéletírásában, Egressy Gábor
leveleiben, de Molnár György emlékirataiban is sok szó esik
róluk. A Vojmtsokról, Mukitsokról, Czorda Féláxról, akit
Czorda Bódogként tart számon a várostörténet. Negyvennyolcas érzületű, elmagyarosodott családok voltak ezek, ame
lyeket a szabadságharc s aztán az elnyomás még ámkább elkö
telezett a magyar kultúrának. Innen az a nagylelkű és
barátságos magatartás, melyet a Szabadkára érkező neveze
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tesebb színészek iránt tanúsítottak. Egressy például nem győ
zött eleget tenni meghívásaiknak, s a többi színész sem nél
külözött, amíg Szabadkán játsizott. Molnár jegyzi föl, hogy
„A koszorúkon, értékes -ajándékokon kívül a távozó vendégek
ládáit, szekerét megrakták mindenféle elemózsiával is, son
kákkal, füstölt oldalasokkal, kolbászszálakkal, befőttekkel és
lekvárokkal. Bulyovszkánénak egész éléskamráit ürítettek ki
és két szekér tömött ládákkal vitte utána a felséges füstölt
disanóságokat és szalonna oldalakat” . (52.)
Jóval tüzetesebb kép rajzolódik ki e könyvből a század
végi közönség összetételéről. Erről is elsősorban Molnár
György jóvoltából. A maga nemében páratlan az a tabló,
melyet a színészek szabadkai barátairól fest. Sátor Jenő
főügyész és földbirtokos nábobi vacsoráinak résztvevőiről.
Városi tisztviselők — élükön a polgármesterrel — , bírák, dok
torok, ügyvédek, tanítók, földbirtokosok alkották ezt a kom
pániát, akik az evés-ivás szertartásain túl a művészetet és az
irodalmat is kedvelték. Ügyannyira, hogy nejeikkel és húga
ikkal maguk ás olyan színielőadást rendeztek — jótékonysági
céllal — , melyet az igen .igényes Molnár is elsőrendűnek
talált. (85.)
Ez lett volna tehát az a szűkebb kör, mely a színészeket
körülvette, de teljes házakat aligha tölthetebt meg. Hogy kik
ből verbuválódott a közönség nagyobb része, arról — sajnos
— ezek a dokumentumok is keveset mondanak. Csak föltéte
lezhető, hogy a nagyvárossá növő Szabadka szélesedő iparosés kereskedőrétege vehette át azt a szerepet, melyet az ötve
nes években a szállások lakói töltöttek be.
És persze túl nagyok a hézagok is 1854— 1855 és 1880 kö
zött, hogy a színházi életről, a közönségről előbb fölvázolt
képet érvényesnek háhessük. Tudunk kudarcokról, gyönge
társulatokról, olcsó darabokról, páaoi nipacskodásokról — és
közönség nélkül zajló előadásokról. A bérlettulajdánosokról
előkerülő iratok és a színházzal kapcsolatos egyéb dokumen
tumok szükségét ezeken a pontokon különösen érezzük. Ezek
birtokában sem lesz könnyű hézagtalanná tenni a képet. Színházjtörténészre vár a föladat, hogy a folyamatod; megrajzolja.
Gerold bevezető tanulmánya alapos és értékes fölismerése
ket kínál ehhez.
Ami az olvasmányosságot illeti, arról nehéz véleményt
mondania annak, akit városunk történetének minden ismeret
len adaléka érdekel. Annyi talán mégis megállapítható, hogy
a szerzők között egyedül Molnár mutatkozik íróá tehetségnek.
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ö az egyetlen, aki alaposan megfigyeli környezetét, észleli az
árnyalatokat is, és igen tehetségesen örökíti meg a látottakat.
Láthatóan egykorú föl jegyzésekből dolgozott, különben alig
tudta volna évek múltán visszaidézni az arcvonásokat, Szentpétery alakít ás ailnak eredeti mozzanatait. A szabadkai mulat
ságokban elmerülő színészekről felejthetetlen történeteket tud,
Szentpéteryről adott jellemzéseiben pedig a színjátszás első
rendű szakértőjének bizonyul. Figyelme sok irányú, szempon
tokban igen gazdag, meg is tudja fogalmazná, amit gondol,
mértéke a legfejlettebb európai színvonal volt, talán ezért is
támadt egyre több nézeteltérése színészekkel, igazgatókkal.
Az összeférhetetlenség vádja ellen 1880-ban fájdalmasan til
takozik, de egy Prielle Kornéliához írt levél és az ő fullánkos
megjegyzései azt sejtetik, nemigen titkolta, ha valamit vásá
rinak talált. S ilyesmit sűrűn tapasztalhatott. Nemcsak Sza
badkához fűzték szoros szálak, más vajdasági városok szín
háztörténetében is szerepet játszott, azt mondhatjuk, hogy
szűkebb vidékünk színháztörténetének talán központi alakja
volt. Ami nagy szerencse, mert ha nem ő lett volna, most
sokkal kevesebbet tudnánk a hajdani Szabadkáról.
A szépírói szándék Kassai Vidor emlékezéseiből is kiüt,
de ízeskedésnél, kedélyeskedésnél többre nem futja tehet
ségéből, s érdekesebbek azok a dokumentumok, például Egressy levelei, amelyek nem a publikumnak íródtak.
Gerold gyűjteménye változatos és beszédes forrásokat
tett hozzáférhetővé, a sorozatot életre hívó elképzelést jó szín
vonalon igazolja.
1979
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GION NÁNDOR

A HUMÁNUM SZÉTMÁLLÁSA
Gion Nándor Testvérem, Joáb című műve első díjat nyert
a Fórum 1968-as regénypályázatán. Az ilyen könyvet minden
ki elolvassa, akit az irodalom érdekel. És elolvassa a róla szóló
kritikákat ás, főleg ha a munka értelmezésében nehézségei
támadnak. Ezúttal is így jár. A bírálatokból aztán megtudja,
hogy a jelenért végrehajtott nagy regény rohamban ez az
alkotás jutott a legmesszebbre; hogy aníbLregénnyel van dol
gunk, melynek fontos nyeresége, hogy szürke mellé szürkét
rak; hogy a történések, párbeszédek az író fő eszközei, de
a mű azért az „érzelmek iskolája” . S hozzá a legkorszerűbb,
legmodernebb érzésűről, a közönyről szól.
S ami igaz, igaz: Gion Nándor figurájának lassú lezüllésében olyasféle szétmállás tanúi lehetünk, mint a közöny
klasszikus példájában, Camus Közönyében. Abban is hason
lítanak, hogy a hős mindkét esetben tanult, jó szándékú,
igazságszerető fiatalember. S mire észrevesszük, mindkettő
csődbe jut: náluknál hitványabb emberek s szándékuknál
hitványabb tettek szövevényébe. Camus-nél, mint ismeretes,
úgy végződik ez a leromlás, hogy Meursault az afrikai ég ab
normális klímája alatt szinte oktalanul megöl egy arabot. Ám
Camus-nél ez a bűntény csak eszköz, hogy általa a dolgoktól
s az emberektől elidegenedett figura léte viselhetetlenségét
ilyen képtelenül brutális aktusban fejezze ki. Azután kerül er
re sor, miután Meursault a szerelem, szeretet és munka hely
zeteiben, az élet alaphelyzeteiben nem tudta kicsikarni,
megnyerni az életet tartalmassá tevő emberi nyereségeket.
Brutális végzete tüntetés a hamis, a langyos megoldások kí
nálkozó lehetőségei ellen, s a társadalom által kimért boldo
gulás, a talmi üdvösséggel való kiegyezés olcsósága ellen. In
kább a hóhér, mint az az üdvösség, amelyet az adott világ
kínál — sugallja Meursault története. S ha ő maga éppen
nem dicsőségesen vágja ki magát a börtönnek érzett létezés szo
rításából, végzetében meg tudja érezni s éreztetni, mit ér a
mediterrán esték szelíd szépsége, mit ér a szeretet, mit ér
maga az élet, mellyel nem tudott mit kezdeni. A létezés ab-
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szurdiitásának látványa tehát, bármily közönyösen öl is Meursault, lényegében tragikus tartalmakat hordoz, tehát nagy ér
ték elvesztésére eszméltet.
Mindezt nem azért mondjuk el, hogy Gion regényének
gyöngeségei Camus immár klasszikus művéhez mérve jobban
kitessenek, hanem azért, hogy a jellegkülönbség kitűnjön.
Aki figyelemmel olvassa Gioin regényét, nem a létezés-problémát érzi benne fontosnak, hanem a kisvárosi vezetők lelep
lező ábrázolását. Korrupció, harácsolás, erőszak! Jellegzetes
témái ezek a kelet-európai regény hagyományos és nem ha
gyományos változatainak. Attól, hogy mai viszonyaink kö
zött történik, s hogy a szocializmusból élő emberek töltik be
a gogioli és csehovii szerepeket, s hogy épp egy kritikus hely
zetben, attól kétségtelenül az aktualitás izgalmát nyeri a
regény.
Nem vitatkozunk azon, hogy jogosáé Gion kórképe,
de társadalmi kórképnek ismerjük el, mert ennek motívumait
húzza ki a legmarkánsabban, s mert ez benne az érdekes: a fő
hős lassú hivatali lezüllésének fordulatai. Ám ha így van, föl
merülhet a kérdés: miért zajlanak itt a vesztegetések ilyen
bután? Hogy folyamodhat Joáb I., a város ura hősünkhöz
vaiutasíbolás ügyében, mikor a köztük levő kapcsolatban
ennek semmi alapja nincs? Még élesebben tehető föl ugyanez
a kérdés a vesztegető Sztantics és Tamás viszonyát illetőleg.
Továbbá: azt is jó volna tudni, hogy a rengeteg pénz, amelyet
hősünk ilyen rövid idő alatt suba alatt -megkaparint, mért
olyan fontos? Van, akinek önmagáért kall a pénz, de a
normális embereknek értéket, kapcsolatok kulcsát, az élet
kulcsát jelenti. Hogy hősünknek miért kell, miért vállalja a
züllést (is érte, ennek okát a regény lényegében nem árulja el.
Egyetlen indítékra derül csak fény, s ez a „vészkijárat” léte
sítésének terve. Megint nem vitatjuk, hogy a pánik, mely
emellett dolgozik, megokolt-e, s ha igen, valóban ilyen arányú
volna. De azt kívánhatjuk, hogy a hős és saját hazája közötti
meghasonlást, a közöny motívumait, ha ilyen sok minden épül
rá, ábrázolja az író. Miért és miért lett ilyen ez az ember?
Eszünkben sincs egy regényen a régi családregények alakere
deztető módszerét számon kérni, de ha a vészkijárat keresése
ilyen fontos szerephez jut egy ember -alakulásában, akkor le
hetetlen időtlen figurákkal dolgozni, vagyis akkor látnunk
kellene a közösségtől való elidegenedés személyes és társa
dalmi motívumait. A figura emberi tétieiit, gyöngeségeit, me
lyek miatt a kapcsolatok így degradálódtak.
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Tehát a .regény társadalmi oldala, amelyik érdekességét
adja, eléggé hiányosan motivált. Korrupciók zajlanak anélkül,
hogy tudnánk, kell-e itt valakitől félni, jelen vannak-e itt
egy valóságos konfliktus erötéinyezoi.
Itt volna azonban a sokat emlegetett monotónia, a szür
kére húzott szürke vonalak, a kérdések gépies 'ismétlése a vá
laszokban sokszor ugyanazzal a fárasztó fáradhatatlanság
gal, ahogy Jancsó Miklós filmjeiben járkálnak körbe-körbe,
ide-oda az emberek. Az életélményt, a létezésproblémát állí
tólag ezek a mozzanatok teszik érzékelhetővé. Ezek révén
válik foghatóvá a humánum lassú szétmállásának folyamata.
A tigris jár így rácsai közörtt — magyarázták ezt a modort
Jancsó hívei ms. Magyarázták mindaddig, míg a nézők teljesen
el nem vadálltak ettől az állandó járkálástól. A Sirokkó egyér
telmű bukása óta a magyarázók is elhallgattak, pedig Jancsó
olyan nagy művész, hogy mentségére mindig könnyű érveket
találni.
Becsüljük Gion tehetségét, tehát nem óhajtjuk hasonló
fejleményekhez segíteni. Ezért megmondjuk, hogy párbeszé
deiben és leírásaiban az ismétlések sokaságát nehezen tudjuk
a kifejezőerő kizárólagos megnyilatkozásának elismerni. Azok
a magyarázatok, amelyek a jár ásókéi és, a mozdul aitismétlés
vagy a nyelvi alakzatok ismétlődésének kimerítő sokaságával
valamiféle sokkhatást gondolnak elérni, figyelmen kívül
hagyják, hogy a költői nyelv mindig a maga információgaz
dagságával hatott. S ha egy író megfuit az üresség, a tartalmatlanság, a kisszerűség, a vidékiesség, a távlattalanság
élményének differenciált és eredeti megnevezése elől, mulasz
tását nem pótolhatja a konvenció sokszoros ismételgetésével.
Hogy némely motívumok ismétlődésének esetenként fontos
funkaiája lehet, tagadhatatlan, volna ilyen szerepe Gion ismételéseinek is, ha nem mosódnának bele egy ismétlés-folyam
özönébe, ha alkalmi szerepük folytán hangsúlyt kaphatnának,
kiemelkedhetnének.
Szóvá kell ezt tanini azért is, mert a regény eseményei
egy figura elbeszélésének prizmáin át rajzolódnak ki. S ez a
figura tanult, sőt okos fiatalember. Partnerem átlát, néha
meglepő találékonysággal jellemez. Nem indokolja hát semmi,
hogy észjárása ilyen kimerítően gépies legyen. A kritikus
kénytelen arra gondolni: vajon nem éppen a könnyebb meg
oldás miatt olyan sok itt a kurta, sekélyes párbeszéd? Persze
jellemzi a figurákat is, — de mindegyik ilyen volna? S ha
mindebben tévednénk is, vajon megokolt-e a beszéltetésnél
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annyit ismételni: „azt mondta” ? Mikor a szövegösszefüggés
ből úgyis nyilvánvaló, hogy ki mit mondott.
Nem soroljuk tovább ellenvetéseinket, mert félő: elho
mályosíthatnánk azt a meggyőződésünket, hogy Gion társa
dalmi érzékenysége és beszéltető, strukturáló tehetsége való
ban figyelemre méltó, s kísérlete érettebb és tisztább megol
dások ígéretét rejti magában.
1970
KÖLTÉSZET DARÓCBAN
Tavaly, mikor Gion Nándor díjnyertes regényét elolvas
tuk, arra kellett gondolnunk, hogy karrierj ében érdemei mel
lett a szerencsének s talán a zsűrinek is jelentős szerepe
lehetett. S most, mikor az ifjúságii regények versengésében
is az ő könyvecskéje lett az első, kétségünk csak növekedett.
Csalódtunk. Ezúttal kellemesen, mert az Engem nem úgy
hívnak valóban szép regény.
Akkor is az, ha ez csak a vége felé derül ki. Eleinte bi
zony elég szürkének látszik. Csavargószerű fickók jelennek
meg, mint annyi, de annyi ekipus műben manapság. Durván
beszélnek egymással, s durvaságuk meglehetősen érdektelen,
mint kopott darócruhán a foltok. Egymás jellemzésében a
hülye a leggyakoribb szavuk. Azt, akit útálnak, baromnak
titulálják. A hülye igésített változata mellett a leköplek,
megdöglök, lebőgött igék érzékeltethetik még a nyelvi mezőny
határait, jellegzetesebb pontjait.
Életük tartalma valamivel mintha színesebb volna. Egy
részeges építész jóvoltából majdnem elkészült házakban lak
nak, s így egész tágasan, ki-ki különszobában, melyben egy
gumimatrac s két láda a berendezés. Egyikük, H. Sz. Dollár
címfeső, de képregényeket rajzol. Ez a szenvedélye, s ezzel
akar sok pénzt keresni, hogy villát vehessen, magnetofont beatszalagokkal, külföldi italokkal és nőkkel. A másik, Fóliák,
az újsütetű autószerelő reálisabb: makacs szorgalommal
gyűjti s rakja élükre a dinárokat. A regény idejében a fürdés
a fő szórakozásuk, s eközben esik meg a csoda ás, mely végül
is széppé avatja a regényt.
Nem velük történik ez a csoda, hanem a harmadik fickó
val, aki három évvel fiatalabb náluk, vagyis tizenöt éves. A
csatornában, ahol fürödnek, uszály köt ki, fedélzetén egy tizen
három éves szőke lánnyal, a kormányos lányával, aki éppúgy
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útálja az uszályt, mint Péter a javítóműhelyt az arcátlanul
fukar főnökkel s a hatalmaskodó Fóliákkal egyetemben. Az
érzékeny lelkű, kiszolgáltatott kiisinasok utódja ő, s olyasféle
exodusvágy emészti, mint Salinger A zabhegyező című regé
nyének kamaszfiiguráját. Olyasféle, s ez azt jelenti, hogy en
nek a kivonulásvágynak nincsen határozott iránya, célja,
nincsen Kánaánja. Menni, futni, mindegy, hogy hová, csak
el onnét, ahol éppen lenniök kell. „Akárhová. Nekem is teljesen
mindegy — mindja Péternek Reá, a kormányos lánya. —
Mennék veled, akárhová vezetnél.”
Egyszer meglesik, miként mosakszik a kéményseprő.
Gyermekesen együgyű kíváncsiság, s mikor már kezdjük
sokalLni a ráfordított időt, akkor derül ki, hogy fontos funk
ciója van ennek a leselkedésnek. A mosakodásról semmit sem
látnak, de észreveszik, hogy a kéményseprő, miközben eszik,
szomorú és fél. S hogy félelme inem olyan, mintha konkrét
oka volna, hanem „úgy általában félt” . „Közönséges csupasz
falak voltak körülötte, de ő olyan arccal evett, mint aki tudja,
hogy a falak minden pillanatban szétnyílhatnak, és valami
csúnya dolog történhet.” S ezután ezt a különös félelmet föl
ismeri Péter mások arcán is, a főnöke arcán, a Pollákén, a
vursli körül nyüzsgő nők arcán, s úgy találja, hogy a felnőt
tek mindannyian hasonlítanak a kéményseprőhöz. S kezd fél
ni ettől a sok egyforma arctól.
A kéményseprő-epizóddal tehát elmélyül a regény, de
ugyanakkor megjelenik fölötte a tételt illusztráció művek
árnyéka, s bennünk a kétség: sikerül-e az epika életszerű nyel
vére váltani a szorongásos életérzést s a róla való gondolato
kat? Gion úgy cáfol rá aggod almainkra, hogy szinte észre
sem vesszük. A két gyerek, Péter és Reá, elhatározza, hogy
megszökik. Otitársul egy kiskutyát akarnak szerezni, ők sem
tudják pontosan, hogy miért, de az olvasó sejti, hogy ebben a
vágyban is a játékösztön és az ártatlanság elemi igénye remél
megelégülést. Aztán elmennek a vursliba is. Péter egymás
után többször is lelövöldözi a céllövölde törpéit, s ez a mulat
ság, aztán a járkálás valami sohasem ismert mámor fényes
izgalmával tölti el őket. Okát ennek sem igen tudják, de az
olvasó itt is érzi, hogy a szabadság, a társra talált szabadulás
vágy viliódznak ebben a boldogságban.
S ekkor itt, a szabadság szegényes mámorának hullámhe
gyén, megjelenik egy „széles pofájú hajóslegény” , s beletapos
a megvalósuló álomba. Reát visszaviisai a hajóra, a szívóskodó
Pétert pedig hatalmas szájbavágással eszmélteti a valóság kö-
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telmaire. Péter .azonban ettől sem józanoddk ki, csak napokkal
később, mikor az uszályt már hiába keresi.
Szomorú befejezés, ifjúsági regényhez nem iis illő — gon
dolhatná az olvasó, de nem volna igaza. Gion érésének ez a
befejezés talán legbeszédesebb bizonyítéka. A történet utolsó
fázisában ugyanis Péter gyermeteg ábrándja körül mind
sűrűbb erőtér képződik. Dollár eleinte lehülyézi, de aztán föl
ajánlja a féltve őrzött dollárjait. Megérzi a szökés tervében az
emberi igényt s annak értelmét, sőt a kiskutyát ds ő szerzi
meg. S valami megértés, sőt együttérzésféle vonzalom még
a komisz és önző Fóliákban is támad. Elintézi, hogy Péter
visszamehessen a műhelybe. Igaz, ezzel az ábránd, a csoda is
odalett. De nem tűnt el nyomtalanul. Fóliák ugyan Péter
kijózanodását látva így vonja le a vigasztaló konzekvenciát:
,.Nem kell annyira mellre szívni azt a mozi jegy vásárlást meg
a többit. Nem olyan szörnyű az, ha beolajoznak egy kicsit.
Egyszer úgyis mindenkit beolajoznak, hidd el. Idővel meg
szokja az ember.” Ám ez a bölcsesség nem Péteré, hanem
Fóliáké. Pétert a kudarc visszakényszerítette a realitás piacá
ra, de a véres arculcsapás, melyet elszenvedett, nem vágyai
létjogát, csak illúzsiós, gyermeteg formáját tette kétségessé.
Azzal, hogy esete környezetében megértést és együttérzést
váltott ki, az általa képviselt emberség esélyed is javultak.
Veresége szomorúságot sugall, de nem jelenti egyszersmind
küzdelmeinek végét, csupán a valóság kegyetlenebb közegé
ben való férfias helytállás kezdetét.
Mindez azért rajzolódhatott ki meggyőző epikai hiteles
séggel, mert Giion a gyermek primitív észjárására, kedvtelé
seire tudta váltani mondanivalóját. Amit a Testvérem , Joábban szegénységnek, gépiességnek éreztünk, itt az alaktalan,
gyermeteg vágy kifejezésében sokszor adekvátnak érzünk.
A kéményseprő-ügy, a képregénybetétek, a kiskutyával va
ló játszadozás, s háttérben a valóság komiszságát és kietlensé
gét példázó műhely beszédes anyagot kínáltak a sivár valóság
s az ellene lázadó vágy konfliktusának életszerű megjelení
téséhez. A nyelv szürke szövete ellenére a kifej lés felé köze
ledve sűrűsödnek a meleg fényű lobbanások, valóság és
ábránd pólusa között szikrák villannak, s fényükben érzelmes
szép vonásaival látjuk a gyermeket, akiben szabadság, ember
ség, barátság, szerelem, méltóság még osztatlan egységben
szenvedd sérelmeit.
Kár, hogy idősebbek ezek a figurák, mint a nekik osztott
szerep alapján hihető. Kár, hogy durva beszédük nem eléggé
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változatos, hogy mindhárman egyazon nyelven beszélnek. A
moruotonságnak, a szürkeségnek persze van funkciója, ez is
az eseménytelenséget, az adott közeg sivárságát hangsúlyoz
za, de szegényesebben, mint az igazi egyénítés hangsúlyozhat
ná. Aggasztó jel az ismétlések gyakorisága ás. Ami történik
Péterrel, azt valahol újra elmondja, s ugyanúgy, ahogy előbb,
s tűnődéseiben ás -az unalomig ismétel. A növeliányi sztori
kisregénnyé dagad így, de nem lesz sokkal gazdagabb. A
figurák észjárásának humoros együgyűségét volnának hivatva
érzékeltetni ezek a megoldások, s igen sokszor be iis töltik
e szerepüket. Félő azonban, hogy a figurák észjárása olyan
írói modorrá válik, amely árnyaltabb ábrázolásra alkalmatlan.
Mindezeket éppen azért kellett itt elmondanunk, mert a
gyermekfigura szemüvegén át ábrázolt világ s a mondanivaló
már itt is sziubtilis poéziis és differenciáltabb emberlátás
bontakozásáról tanúskodik.
1971

KÖLTÉSZET ROMOKBÓL
Néhány évvel ezelőtt, amikor Gion Nándor regényét, a
Testvérem, Joábot, első díjjal tüntették ki, nem álltunk be az
ünneplők sorába. Gion tehetségét ugyan éreztük, de inkább a
regény gyöngeségeit soroltuk föl. Szóvá tettük, hogy a regény
ben ábrázolt erkölcsi leromlás, a közöny mélyebb indítékaival
a mű adós marad; hogy a beszéltetésben és az elbeszélésben
adódó ismétlések kifejezőértéke alacsony, a monotóniának
nincs igazi művészi funkciója; a gépiességet a könnyebb meg
oldás e^y változataként róttuk föl. Igaz, a végén annak a
meggyőződésünknek is hangot adtunk, hogy Gion társadalmi
érzékenysége érettebb és tisztább megoldásokra is képes, s
ennek érdekében óvtuk őt a felsorolt veszélyektől, de az ilyen
záradékok sohasem változtatták meg egy bírálat lényegét, nem
csorbították a mi kifogásaink élét sem.
Mindezt azért kellett ilyen részletesen elmondanunk,
hogy most, amikor Ezen az oldalon című könyvét őszinte
örömmel ajánljuk az olvasó figyelmébe, az olcsó pálfordulás
előnyét elhárítsuk. Ez a könyv annyi értéket tartalmaz, annyi
szépséget, hogy olvastán a kritikus teljesen mellékesnek érzii,
igaza volt-e előbb, s azt ás, hogy tisztelgése esetleg árnyékot
vethet korábbá állásfoglalására. Ha annak némely részletét
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mégis tarthatónak, sőt igazoltnak érezzük, ezt is inkább a
mostani siker magyarázataként érdemes szóvá tenni, mint a
kritikusi ipresztizs miatt.
„Várná kellene — mondta Dobre — , nehogy megint meg
okoljanak ránk. Rossz néven veszik majd, ha eltemetjük az
ő halottjukat. így is azt mondják, hogy velünk ezen az oldalon
mindig valami baj van.” Akkor hangaik el ez az óvás, amikor
Madzsgáj, a volt partizántiszt s a fölszabadult város egykori
főjegyzője, aki vénségére a városszéli prolik közé kerül, meg
hal. Dobra, az egykori fűtő azt hiszi, hogy a város saját ha
lottjának fogja majd Madzsgájt tekinteni. A föltételezés
alaptalannak bizonyul: Madzsgáj a Keglovics utca halottja
marad. A Keglovics utcáé, amely leromlott, tönkrement,
beteg, rokkant emberek rezervátuma. Közelében egy hínáros,
békalencsés folyócska folyik, s az élet As ilyen eliszaposodott,
(ilyen süllyedő, távlattalan. Akik itt élnek, elvágyódnak, akik
visszajönnek, azok kudarcok terhét hozzák. Aknk el se mentek,
azokra súlyos emlékek mázsái nehezednek. S a jelen csak
növeli a nyomorító terheket. Ahogy Madzsgáj nem tud meg
maradni a városháza élén, úgy kerül Adamkó, a téglagyári
munkás is az utcára, a másik oldalra.
Pedig belerokkant az erőfeszítésbe, hogy az államosított
téglagyár, a munkások gyára annyit termeljen, amennyi csak
telhet tőle. És Madzsgáj is azért került a Keglovics utcába,
mert bátorsága, embersége nemesebb volt, mint azoké, akik a
város élén maradtak. Sőt még a késdobálás trükkjével szélhámoskodó Kordován is azért került az emberekkel való meghasonulás lejtőjére, mert egyszer, egy szerencsétlen vak meg
segítésében magára maradt.
A Keglovics utca tehát nem alja emberek menhelye,
hanem olyanoké, akik többre volnának érdemesek. A társada
lom oxgyan kisemmizte őket, de ők a periférián is őrzik az
emberség normáit. Igen: ennek a világnak nagyon is szi
lárd normarendszere va.n. A nagyszájúságot megvetik, az
ártatlanságtól meghatódnak, a munkában helytállnak, az adott
szót komolyan vesziik — és szolidárisak a szerencsétlenekkel.
Legnagyobb tekintélye itt Romodának van, az ácsnak, aki
legendába illő módon viaskodott a hideggel s a tüdőbaj jal,
amely a vizes lakásban feleségét elpusztította. Táncoltak,
hogy ne fázzanak, azitán, miikor az asszony már nem bírta, a
férfi táncolt egymaga ölében a beteg asszonnyal.
S így billen át, mint Galléri Andor Endre novelláiban,
legendába a szörnyűség más kapcsolatok rajzában iís . A kés
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dobáló szélhámos Kordován szerelme is félelmetes komoly
sággal telítődik egy ponton, s a gyermekek érzése az utca
meztelenül fürdő szépsége iránt szintén befutja az áhítattól a
brutalitásig terjedő skálát.
Pontatlanok voltunk tehát, amikor a Keglovics utcát
rezervátumnak .mondtuk. Igaz, hogy goromba is, közönséges
is és durva .is ez a világ, igaz, hogy lefelé tartó sorsok színte
re, nagy kiábrándulások terepe, de nem mozdulatlan, s nem
eleve ilyen. Föltárulnak benne a leromlás, a kudarc indí
tékai, társadalmi okai is. És minden csőd ellenére épen ma
rad valami eredendő emberség, a perifériák nyers és salakos
indulatai mögül tiszta fények villannak föl, s tüzek, amelyek
melegebbek, mint az elidegenült felvilág. A lenti világ, a
periféria ilyenformán kitör az egzotikum kereteiből s olyan
példázattá jelentékenyül, mely az egész világra érvényes, akár
annak idején az Éjjeli menedékhely. A sorsokat magyarázó
motiváció -aktuális politikummal telített, érdem és szerep
nagy kérdésének példázatává mélyül.
S ezek a magyarázatok egyben poétikailag is megejtő
újszerűséggel öltenek formát. Ez a gyűjtemény elbeszélések
sorozata, de valamennyi ugyanazokról az alakokról szól. S
ahogy előrehaladunk, a soron jövő kis fejezet mindig föltárja
a korábbiaknak egy mélyebb rétegét, az ismert események, sor
sok egy még ismeretlen, de egyre fontosabb, súlyosabb mo
tívumát, titkát. Ilyenformán minden fejezet izgalmas drámaisággal fejlik, s ebben a folyamatban az ismétlések is mindig
új árnyalást, módosult jelentést kapnak, mint több strófás
versben a refrén. Az egész könyvet is joggal lehetne egy
szabályszerűen fölépített, több részletből álló versciklushoz
hasonlítani. Versciklushoz, mely a seszínű, közönséges anyag
ból végül megkapó költőiséget hív elő. Mikor már érzi az
ember, hogy az anyag elfogyott, s fél az ismétlődések ismerős
monotóniájától, akkor a fordulat: csalódottság, kudarc, halál
egyszerre más világításba vonja az ismerős mozzanatokat, új
érzésrétegek törnek föl, az áhítat pusztító haragba, megvetés
be csap át, s az új mozzanat, mint a zeneművek motívumai,
beleszövőd.ik az előbbibe, annak teltebb zengést, összetet
tebb jelentést ad.
Különösen szép példája ennek az utca fiúgyerekelnek az
utca Szent Erzsébetnek nevezett szépsége iránt érzett, ero
tikával vegyes áhítata, e csodálat megcsúfoltatása, s a bosszú,
amelyben szégyenük és fájdalmuk föloldást keres. Ez az egész
motívum költői módon szövődik össze Giziké Schladt fényké
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pének áhítatos csodálatával. A fényképet a pusztuló temető
•egy márvány sírkövéről lismerik a gyerekek. Képzeletükben
azonosul Szent Erzsébet alakjával, a szépség a tisztaság jel
képévé nő. S mikor Erzsébetien csalódnak, ezt a fényképet is
szétverik. Míg »ideér a történet, többször ás ismétlődnek egyes
mozzanatai, de az árnyalatnyi módosulások s a változó hely
zetek folytán mégis egész kis balladává teljesedik. S aztán
Szent Erzsébetről kiderül, hogy őt is rászedték, s mikor
visszajön, Romoda, az ács fogadja be, s ezzel egy régi legenda,
a Romoda és rég halott felesége köré épített motívum nyílik
k i újra, hogy az útfélre került lány befogadásával új motívum
alanyává, társelemévé válva teljesedjen ki.
S hadd hívjuk föl még a figyelmet arra a két fejezetre,
amelyben Kordován késével körül dobál ja Várynét. Előbb a
találkozás, a szerelem, a vállalás jegyében, aztán a szakítás
hajmeresztő rítusaként. Emlékeztetni kell erre azért is, mert
valami olyasmit példáz, amit irodalmunk régen hajszol, de
meggyőzően csak ebben a könyvben valósított meg: a bizarr,
a szörnyű itit elemi erejű emberi érzéseknek, nemesebb indu
latoknak ad alakot. S ezzel létrejön az a különös feszültség,
melyet csak az iszonyú és a gyönyörű pillérein kifeszített
emberi élet koncentrált ábrázolásakor érez az ember. Az a
kettősség, mely Baudelaire óta talán legállandóbb jellegzetes
sége a modernségnek. Durvaság, részegség, romdaság, beteg
ség olyan szoros kapcsolatba kerül itt a szépséggel, nemes
séggel, áhítattal, akár József Attila külvárost idéző verseiben,
de nem azért, hogy a puszta disszonanciával, az ellentétek
bizarrságával hasson, hanem hogy fölgyúljon, kicsiholódjon
általuk a hiteles, a megszenvedett líraiság.
Ez a megszenvedett líraiság Gion új könyvének a leg
nagyobb értéke. Ez ad értelmat a „másik oldal” , a periféria
melletti tüntetésnek. Lehet, hogy előző regénye már sejtette
az ebben megvalósuló lehetőségeket. Mi mégis a különbséget
érezzük szembeötlőnek. Azt, hogy a költői ösztön ráiött: az
agyondicsért állandó beszéltetés, az „azt módi a” folytonos
ismétlődéseiben tetten ért gép:esség széttördeli azokat az
epikai tömböket, melyekben versszerű teltséggel ölthet formát
a líra. Tény, hogy ezekben a fejezetekben az elbeszélő elemek
túlsúlya a párbeszédekhez mérten nyilvánvaló.
S mert itt nem egy seszínű figura, hanem a maga nevé
ben mesél az író, rákényszerült a nyelv, az előadás fölgazdagí
tására is. Az is tény ugyanis, hogy ennek a műnek a stílusa
érettebb, ámyalatosabb, tisztább, tehát kifejezőbb, mint a
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Testvérem, Joábé volt. És minden részletében természetes.
A legenda úgy f sjlák itt a robosztus valóságból, hogy lénye
gében azooos marad vele, s a jelentésbővülés, gazdagodás
szinte masszív természetességgel megy végbe. Ez az a mű,
amely a romokból leghitelesebbem s legszebben valósítja meg
a rendet, a csúnyaságok közepette a szépséget.
Ha fegyverletétel ez a bírálat, ám legyen. Jó mű ellen
minek kellene hadakozni?
1972

TUDÓSÍTÁSOK A SEMMI KÖZELÉBŐL
Mióta a Testvérem, Joáb a regénypályázat első díját el
nyerte,Gion Nándor minden művét élénk figyelem övezi. Ben
nünket Ezen az oldalon című novellaoikhisa győzött meg arról,
hogy a kivételes figyelem valóban kijár neki. Olyan anyagból
tudott ebben a novellaoikliusban költészetet teremteni, amelyet
természeténél fogva manapság többnyire inkább a sivár, líra
ellenes életérzés tárgyiasítására szokás kiaknázni. Voltak,
akik a műfaj természetét vélték fölfedezésre érdemes vív
mánynak, bennünket az ejtett meg, hogy az útfélre szorult,
züllésre kárhoztatott figurákból mennyi emberi értéket, szép
séget tudott előhívni az a biztonság, ahogy az élettöredékek
végül összeálltak, művésai világgá súlyosodtak, s az egzoti
kum társadalmi érvényű jelentéssel telítődött. E könyv után
már nehéz elhinni, hogy Gionnak a regónyellenesség, a szür
két szürkére festő monotónia az igazi eleme, hrszen hatásának
éppen az volt a titka, hogy a társadalom szélére szorult fi
gurával nemcsak furcsa, de rendkívül érdekes és fontos
dolgok történtek.
Következő műve, a Virágos Katona művészi erőben ugyan
.nem érte el az Ezen az oldalon szintjét, de a történeti érzé
kenység érvényesítésével, a meseszövés nagyobb íveivel az
epikai meder meggyőző kiszélesítését jelezte. Mindehhez
képest Olyan, mintha nyár volna című legújabb kötete azt a
benyomást kelti, mintha a gazdagodás és mélyülés folyamata
megállt volna, s Gion érdektelenebb, lazább anyag vonzásába
került volna.
Az ítéletet azonban ne siessük el, hiszen a művet sohasem
anyaga és nem a téma minősíti, hanem az, amit belőle az iró
kihoz.
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De lássuk, mi is történik ezekben a (novellákban.
A legszembeötlőbb, hogy jobbára jelentéktelen esemé
nyek. A galambban egy furcsa, magános fickó ponyva-regé
nyek -eseményeivel szórakoztat egy kisfiút, végül a meggon
dolatlanul foglyul ejtett galambot is neki adja, de valaki
elcsalja tőle, a kisfiútól, s megfőzi. A Patkányok a napon két
gyermekszereplőjének a patkány vadász elmeséli, mit csiinálnak
a patkányok, mikor csapdába esnek, s a gyerekek egyikét
olyan .mélyen érinti ez az (információ, hogy ő is úgy viselke
dik, mint a tőrbe ejtett patkány. Egy részeg postás, aki egy
ujjal tud fütyülni, úgy megejti a vásott gyerekek szívét, hogy
végül a gyerekek mentik meg a fagy haláltól. Hozzájuk méltó
gyerekes csellel: szalonnával odacsődítik a madarakat a postás
fáira, s azt úgy fölvillanyozza a látvány, hogy sohasem alszik
el. Pedig előtte úgy el tudott aludni, ha berúgott, hogy a
gyerekek tüzet gyújthattak alá. (A postás, aki egy ujjal tudott
fütyülni) A szemüveges lány eseménye még szegényebb: a
novellákban folyton megjelenő csellengő figura találkozik egy
részeg festővel, elmeséli egy szemüveges lányhoz fűződő em
lékét, s ettől a festő szemüveget rajzol az általa festett leány
arcára is. Az asztalosban egy padláslakó fickó ledob a pad
lásról egy másik elesett fickót, s attól kezdve az asztalos nem
hegedül, ha a padláslakó megjelenik. A Száraz magokban a
jelek szerint ugyanennek a fickónak megtetszik egy gondolat:
„tudni kell lóul” , s hogy tud-e, ezt az öreg fiákerestől akarja
megkérdezni. Olyan eltökélten, hogy a szeretőjét is otthagyja,
csakhogy megkérdezhesse. A címadó novellában ismét csak
a már ismert névtelen figura kukacokkal akarja megijeszteni
szívbajos lakótársát, de az nem ijed meg eléggé, s ettől az
ijesztő vad dühre gerjed. A Csillagok minden színben két da
rabjának egyikében három figura végez valami pocsék mun
kát, este a tűz körül kártyáznak, csalnak, közéjük téved egy
vonatokon csavargó vándor hegedűs, s megmondja nekik,
hogy milyen furcsa az életük. Ezen fölháborodnak, de aztán
rájönnek, hogy a vagány igazat mondott. A második darabban
azért háborodnak föl, mert egy új munkás ebédidőben a ma
gasugrást gyakorolja. A végén aztán ők is ugyanezt cse
lekszik.
Akad egy-két írás, amelyről nem szóltunk, de mulasztá
sunkat mentse, hogy a történetek lényegének ismertetésével
csak azt akartuk érzékeltetni, hogy mennyire eseménytelenek
ezek a novellák. Redukciónk épp ezért eléggé durván bánt
a részletekkel. De nem azért, hogy bírálatunk szigorúbb lehes
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sen, hanem mert ez a szándékolt eseménytelenség összefügg
az írások mélyebben rejlő titkával is.
Az esem ény tel emség ugyanis nem a képzelet szegénységé
ből ered itt, hanem az élet tartalmatlamsága, sivársága miatti
kétségbeesés ingere akair megdöbbenteni bennünket ezekkel a
tengődő, szorongó, magános figurákkal, akiket valami név
telen indulat uszít egymásra. Szenvednek egymás-tói, a meleg
től, a szúnyogoktól, embertelen, vigasztalan környezetük is a
rossz közérzet, a csúnya és értelmetlen tengődés háttereként
szinte fizikailag 'is tapinthatóvá teszi a mélyre hullottság
iszonyatát. Cselekvéseik és .indulataik mozgatója mindig vala
mi kisszerű, olykor listobán furcsa ok, mert értékrendjük öszszezavarodott. Beszélgetéseik logikátlan töréseden, személyes
fordulataiban is az értelmes kapcsolat fölbomlása, a tengődés
céltalansága fejeződik ki. Beckett figurái társalognak hasonló
képpen, s nem kétséges, hogy Gion iis .az abszurditás és a nihil
határaira szorult ember lelki mechanizmusát és léthelyzetét
igyekszik érzékelhetővé tenni.
Sikere azonban nem teljes. Jót ezúttal is iákkor alkot, ha
természetes emberi érzékenységet sikerül mozgósítania, mint
Patkányok a napon vagy A postás, aki egy ujjal tudott fü
tyülni című Írásában. Ezekben a szörnyűség élménye kom
pozíciószervező, koncentráló erőként működik. Az egykedvű,
sőt lezser mesélés primitívséget színlelő mozzanatai észrevét
lenül, de jelentőséggel töltődnek föl. Máskor azonban a sivár
ság és értelmetlenség megérzékítésének szándéka jelentéssze
gény ötletek, rutinos képzettársítások mellékösvényeire tereli
az előadást. A lazaság nem a figurák belső föllazulását láttató
eszköz, hanem az ábrázolás lazasága; az egykedvűség nem az
objektivitást fölfokozó attitűd, amelytől súlyt kap, különös
hitelességet a jelentés, hanem az ihlet fakóságára valló ara
szolás.
Gion persze ebben a könyvében .is vérbeli író. Amikor a
részeg festő szemüvegesnek festi át a maga lány alakj át, abban
kimondhatatlanul is egy másik ember tartalmas kapcsolatá
nak, emlékének a megértése, megbecsülése és megkívánása
ölt formát. A galamb című elbeszélés üres életű szereplője
annyi türelemmel és találékonysággal mesél egy kisfiúnak,
akiről azt se tudjuk, mi köze hozzá, amennyi csak adakozásra
képes lélekből telik. Ha az asztalos nem hegedül a brutális
padláslakó jelenlétében, furcsa gátlásában egy magasrendű
érzékenység traumáját gyaníthatjuk. S bizonyára annak ás
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mélyebb értelme van, hogy a padláslakó olyan szívósan sze
retné -ismét éppé tenni az eltört szobrocskát.
A baj csak az, hogy a jelentésszegény mozzanatok esetle
gességeiben a mélyebbre utaló villanások többször elfúlnak,
néhol a termékeny ötlet túlburjánzik (C. O. Holicser, a teknős
béka), a furcsaság erőszakolt. A legjobban azonban azt fáj
laljuk, hogy a figurák a fóreglét arcnélküliségéből ritkán
tudnak karakterekké színesedni. Még a novellákban végig
jelen levő, első személyben, máskor az önmegszólítás közlés
módjában beszélő alak is eléggé elmosódott valaki. Az Ezen
az oldalon különös alakjai iís csak nevükkel jelezték személyi
ségüket a mű elején, de aztán egyre gazdagabban formálódott
ki egyéniségük, történetük, sorsuk. Itt ez a folyamat nem
megy végbe, ha helyenként föl is villan egy-egy emlékezetes
vonás vagy gesztus. Ha parabolák volnának ezek a novellák,
az előbb említett hiány magyarázható volna, de nem azok.
Nem hisszük azonban, hogy ez a gyűjtemény, mert később
jelent meg, a legújabb állomást reprezentálja. Szerzője erő
sebb tehetség annál, mintsem hogy a már elért szintről lejjebb
essen.
1975

TUDATOS ÉPÍTKEZÉS
A kritika úgy töltheti be optimálisan a szerepét, ha akkor
jelenik meg, mikor az olvasók java éppen átgondolja, rendezi
az olvasmányélményét. Mikor homályos vagy bizonytalan sej
téseknek, benyomásoknak adhat nevet, tudatosítja a könyv
nyomán támadt érzéseket. Erről az izgalmas pillanatról ezút
tal — sajnos — lekéstünk. Nem szokás magyarázni az ilyen
mulasztást, de jelen esetben, Gion Nándor Latroknak is ját
szott című regénye esetében mégis el kell mondanunk, hogy
a könyv is ludas a késésben. Mikor olvasni kezdtem, előzmé
nye, az Ezen az oldalon járt az eszemben. Akaratlanul is an
nak magasrendű érdekességeire vártam, s bizony hiába, így
történt, hogy húsz-harminc oldal után azzal a meggondolással
tettem félre: majd ha lesz rá vagy három nyugodt napom.
Nem bántam meg ezt a kényelmességet. Ez a regény való
ban másfajta figyelmet kíván, mint amilyennel manapság
regényeket, regényeinket olvasni szokás. Esetem tehát nem
egészen magánügy, a regény jellegéről való gondolkodás ürü
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gye, ezért is adtam elő. A terjedelem önmagában is föltűnő.
Tessék csak a regénypályázat sietősen összerótt kisregényeire
gondolni! Persze ez a szempont lehetne merőben külsőséges.
A terjedelem azonban ezúttal a regényben átfogott idő és
életanyag terjedelmére is figyelmeztet. Ami az átfogott időt
illeti, annak határait 1914 és 1941 jelölheti, két világháború
tehát. Pontosabban szólva, mikor ez a két világesemény a
regény világába beavatkozik. A színtér pedig Szenttamás pe
rifériája. Alakjai e színtér szegény emberei, több család, e
családok több nemzedéken átvergődő élete. Hozzá ez a világ,
ha a kreáció jegyében formálódik is, sok tényében és vonat
kozásában történelmileg is hiteles, sok helyt az önéletírások
dokumentatív módján tárgyszerű.
Ez azt is jelenti, hogy ia részletek funkciója merőben más,
mint a zenei módon szerkesztett, intenzíven átszervezett kis
regényeké, a parabolisztikus epikáé, ahol minden mozzanat
nak jelentésbővítő, hangsúlyozó funkciója van. Gion regénye
sokban a hagyományos nagy epikára emlékeztet, melyet taná
raink a tutajképpel próbáltak érzékelhetővé tenni. Vagyás
hogy áll az ember a tutajon, egy széles, csöndes folyású nagy
folyamon, a tutaj egyenletesen halad, s ami rajta történik,
meg ami a két parton látható, összefolyik: maga az idő és a
világ pereg le előttünk. Gion természetesen itt is hű korábbi
vívmányaihoz, de iaz bizonyos, hogy ez a szenttamási világ
nemcsak művészi lehetőség számára, pontosabban szólva a
benne rejlő művészi lehetőséget nem egy-egy érdekesebb
mozzanat, csomópont kinagyításával igyekszik megvalósíta
ni: a világ egész folyamatát, rétegeit, évadjait és a benne for
málódó sorsok nem túl izgalmas hétköznapjait is meg akarta
örökíteni.
A megörökítés szándékát külön is hangsúlyoznunk kell,
mert nem egészen azonos egy sikeres regény alkotásának
óhajával. Az önéletírások gyökérnyomozó szenvedélye is dol
gozik benne. Ezúttal a vallomások közvetlenségeitől mentesen,
de mind a történelmi és helytörténeti tények, mind a föl-fölerő
södő líraiság kétségtelenné teszi, hogy a megörökítés szándéka
is fontos itt. Gion, az epikus szempontjából, s irodalmunk
egésze szempontjából egyaránt, hiszen ez a megörökítés egy
szersmind arra is kísérlet, hogy az itteni világ, a mi múltunk
eseményeiből létesüljön olyan epikai világkép, mely a törté
nelem szintjén is átgondolt. Csak sejthettük, milyen nehéz és
kényes munka lesz, ha valaki nekilát. Akár egyetlen családot
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végigkísérni 1914— 1918— 1922— 19219— 1939— 1941— 1944 tör
ténelmi kálváriájának emelkedoj én-lej tőjén! S úgy, ahogy vé
gigjárták együtt, egymást segítve és pusztítva szegények, gaz
dagok, magyarok, szerbek, horvátok, németek. Ezt eddig
mindenki kikerülte, ezt a föladatot. Egy-egy válságos pillanat
metaforikus megragadására volt példa, de a folyamatot,
amelyben ki-ki eljutott a nagy történelmi pillanatokhoz,
ábrázolni eddig senki sem tudta. Pedig — régi sejtésünk ez
is — az -ember viselkedése egy-egy kritikus helyzetben csak
jelleme ismeretében lehet érthető. A jellem viszont történelmi
képződmény. Ezért várjuk szívós bizalommal az írót, aki bib
liabeli, tengerparti, folyó menti stb. színterek után a Duna-medence viszonyaiból teremti meg regényeinek a közegét és
alakjainak emberi-történelmi jellegzetességét. Nem, nem a pa
rabolák ellenében, csak egy realista hajlam intencióira hall
gatva.
Giont sem a nagyobb bátorság képesítette erre a vállalko
zásra, hanem az epikus építkezés, a művészi világkép kiépí
tésének igénye. Miután Ezen az oldalon című művében a
világkép légkörét, emberi minőségeit egy időtlen pillanatba
koncentráltan metaforikus alakban már megalkotta, s hozzá
tökéletesen, törvényszerű, hogy e világ társadalmi-történeti
forrásainak,a világkép alapjainak föltárására is kedve támadt.
S bár ez — még visszatérünk rá — merőben más termé
szetű vállalkozás lett, mint Ezen az oldalon című munkája, de
a kapcsolat nyilvánvaló. Mind a művészi világkép, mind an
nak valóságforrásiai szempontjából tanulságos ez a rokonság.
Legszembeötlőbb tény a színtér hasonlósága. Szenttamás ugyan
a valóságban is létező helység, de ebben a .regényben is csak
a perifériáim élő emberek jelennek meg; a Zöld utca, a Tűk,
Jankófalva lakói: téglaégetők, részes aratók, halászok, napszá
mosok, cselédek. És a közelükben élő molnárok, kocsmárosok,
s az urak közül azok, akikkel az előbbiek valamiként kapcso
latban lehetnek. Az már ebből is látható, hogy a Latroknak is
játszott világa rétegezettebb, differenciáltabb, s ebben a mi
voltában a szegénység már nemcsak arra jó, hogy a nonkonformizmus és az egzotikum terepe legyen, hanem a társadalmi
konfliktusok ábrázolását is lehetővé teszi. És a nemzetiségi
viszonyok rajzát is. Amit egyik fejezet statisztikai precizitás
sal közül, hogy Szenttamáson a harmincas évek derekán 9000
szerb, 5555 magyar, 70 cigány, 30 német stb. élt, az — a sajá
tos súlypontok szerint módosultán — a regény emberi szín
képében is tükröződik. A sajátosság abban van, hogy itt egy
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német család tagjai, a Krebsek fontos szerepet töltenek be, s a
magyarok állnak előtérben.
Túlzás lenne ezt a nemzetiségi színképet történetileg is
érvényesnek mondanunk, mert érintkezésükben a történelmi
találkozások és ellentétek, az egymásra utaltság és az egy
máshoz horzsodódás tartalmai csak elvétve jutnak elsőrendű
epikai funkcióhoz. Részben azért, mert a nagy események
nek inkább csak nézői, elszenvedői, mint szereplői, másrészt
azért, mert azon a szellemi, politikai szinten, amelyen gondol
koznak, csak elemi módon élhetik át az együttélés bonyolult
kérdéseit. A nagynémet nosztalgia például egy világháborús
emléket idéz unos-untalan, a szerb nacionalizmus egy-egy
rendőrségi visszaélésben jelenik meg.
Ehhez képest meglepően nagy figyelem, illetve szerep
jut a munkásmozgalom helyi erőinek, sőt — ami ennél is fon
tosabb — ezek a mozgolódások a regény már kifejlett szálai
ba kötődnek, s az alakok már kialakult jellemük szerint vesz
nek részt benne, vagy fordulnak vele szembe. A biztonság és
hitelesség, amellyel Gion az új politikai eseményeket régi
alakjaival összekapcsolja, ahogy az utóbbiak egy-egy törté
nelmi helyzetben viselkednek, egyszerre vall az epikus ösztön
tervszerű működéséről és a regényt tápláló valóságélmények
erejéről.
Ezzel nem azt mondjuk, hogy a történelmi események és
a regény cselekménye között valamiféle megfelelés van. Igaz
ugyan, hogy Török Ádám, a regény egyik legjellegzetesebb
figurája akkor csinál valami sorsdöntőt, akkor szabadul a
börtönből, miikor valami nagy fordulat történik a világban.
De a regény világ alakulását ez lényegesen nem módosítja. Az
emberek maradnak, akik voltak. Van aM meggazdagodik, a
többség nyomorog, aszik, verekszik és dolgozik tovább. Egyegy figura fölveti magát a szürke árból, mint Krebs Péter a
németek elvadulása láttán, s a kétségbeesés határpontján éli
át nemzeti és emberi mivoltának konfliktusát, de példája
eléggé elszigetelt. Azért elszigetelt, mert a többiek még rádiót
sem hallgatnak, ezért a világesemények sorsukra kiható le
hetőségein nem is nagyon gondolkodhatnak.
Ezzel a regény történelmi horizontját némüeg be »is szű
kíti Gion, de sokkal jobb író, hogysem ezt a szűkítést a leegy
szerűsítés érdekében tenné. Transzponálás eredménye, hogy
minden elemi szinten zajlik. Nyomban kitűnik ez, ha arra is
figyelünk, hogy ezen az elemi szinten, ebben a szürke világ
ban milyen sokféle ember, milyen sokféle nyugtalanság léte
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zi-k, feszül. Éhes, ártatlan és veszedelmes elégedetlenség. A
nyugtalanság szánté valamennyi előtérben álló figurára jel
lemző. A németek ia munka, a vállalkozás, a spekuláció révén
szeretnének kitörni ebből a faluvégi szürkeségből. Nemzedé
keken át dolgozó konok szívóssággal. Török Ádám a bűnöző
vakmerőségével, testvérei úgy, hogy kivándorolnak, Rojtos
Gallai, a főhős, ez a proletár ködlovag, az ábránd, a jóság sa
játos szuverenitása révén. S még a tőlük oly idegen földbirto
kos, Váry János is rejtélyes különc a maga kastélyában.
Annyi bizonyos, hogy ebben a társadalmilag motivált tör
ténelmi regényben -igen különös emberek élnek, s ezekkel
rendkívül furcsia dolgok történnek. Akár Mikszáth vagy Krú
dy nagyúri különceivel. Az egyik tönemónyes ügyességű ha
miskártyás, de a cigánysoron hal meg, mert pénzt nyerni nem
akar. A másik arra emlékszik legszívesebben, hogy egy orosz
gróf térdelt előtte. A legrokonszenvesebb nőalak zsákol, mint
egy férfi, s öccseit meglett korukban is földig pofozza, ha úgy
jön. A gyengeelméjű kondás disznón lovagol, s olyan mesét
talál ki önmaga gyógyítására, mely költőnek is becsületére
válna. A sérelmeket elviselni nem tudó önérzet sokévi börtön
után se mond le arról, hogy sérelmeiért elégtételt vegyen.
A messziről szürkének tetsző, földhözragadt ember-tenyé
szetben utca utcával, család családdal örökölt és újjáéledő
konfliktusban áll. Időnként dühök törnek föl, ököl csap, bot
sújt, kés hasít, pisztoly dördül — és folyik a vér. Alvilági,
kikötői és neorealista lumpenbrutalitásokhoz edzett olvasó is
ámulhat néha a vadságon, melyet e regény prezentál.
De azon is ámulhait, ahogy ezek a krimiiiizgalmak a poézis
egyszer már látott gioni szintjére emelkednek. Az előbb szán
dékosan hallgattunk a regény főhősének tekinthető Rojtos
Gallairól, mert alakja tüzetes figyelmet érdemel. Azt is ő
példázza a legszebben, hogy a krimibe illő események és figu
rák miként nemesednek meg és telnek meg mélyebb értelem
mel. Ez a Rojtos Gallai amolyan ábrándozó csavargó gyerek
ként jelenik meg a regény elején. Sokáig egyes szám első sze
mélyben beszél, mintha azonos volna az íróval, s ez lenne a
regény közlésmódja. Később egy másik elbeszélő veszi át a
szót, az epika ősi objektív előadója, aki mesél másokról, egy
tőle független világról. Rojtos Gallai azonban így is végig
központi figura marad, s a könyv címadó motívuma: a Lat
roknak is játszott, s az alcímekben jelzett motívumok: a Virá
gos Katona és a Rózsaméz szintén az ő alakjához fűződnek.
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A regény elején jobbára a Kálvária dómban látjuk ezt a.
figurát. Belát a szegények udvarába, onnan nézi e „vakondemberek” mindennapi küszködését. Elüt tőlük. Már azzal ás,
hogy ősei juhászok voltak, s a kietlen robotolásra maga
sem hajlandó. Cáterázással tartja fönn magát. Oiterázgat, nézi
a lenti világot, s a Kálvária szobrait, képeit; Krisztust a két
latorral és a Virágos Katonát, aki a képen korbáccsal verd a
keresztet cipelő Megváltót. Legerősebben ez a Virágos Katona
nyűgözi le a képzeletét: mitől derűs az arca, mitől boldog? Ele
inte csak annyi látszik bizonyosnak, hogy nem illik a képbe.
Később sem derül ki róla sokkal több, csupán annyi, hogy
azért suhogtatta ügyetlenül a korbácsot, mert nem érdekelte ez
a komisz funkció, sem a bámész tömeg, amely körülvette és
szidalmazta a Megváltót, s azért mosolygott, mert „valahova
nagyon messzire nézett, valami messzi szép helyre” . Gallait
ez a tekintet tartja fogva, s tudja úgy megbűvölinii, hogy ő ás
kiszakadhat a szegény, kegyetlen és rideg világból, elszökhet
„a ronda dolgok elől” . Az V. fejezetben részletesen fölt árul
ennek a spirituális játéknak a mechanizmusa ás. Hősünk nézii
merően a Virágos Katonát, ráhangolódik az arc tükrözte ér
zésekre, s meg is kezdődik a varázslat, melynek során megje
lenők csónakjával a Ko-pasz Halász, s a nagy tiszta folyón
végtelen rétekre, pálmafás partokra, mesés madarakkal teli
tájakra, ismeretlen városokba, citerázó pásztorok közelébe
viszi hősünket. Ahová kedve tartja. „Részeg vagy, őrült” —
mondják neki, amikor látomásait elmeséli, s ő tudja is, hogy
álom játszik vele, de boldog, akár Csáth Géza Egyiptomi
Józsefe.
E hasonlat arra csábít, hogy párhuzammá bontsuk, s ta
lán nehéz sem volna, de túl messzire vezetne, s legalább G élléri Andor Endréig és Marqueaig kellene követni a rokonság
változatait, hogy Gion világának rusztikus és mesés elemeit,
e két réteg találkozását előzményei felől mérhessük. Itt le
gyen elég lánnyá, hogy ez az álomba emigráló szomjúság igen
csak módosítja, áthangolja a szaciológiaii-történelmi jellegű
környszetrajzot, a perifériát az író központi ügyeinek megje
lenítésére teszi alkalmassá.
Arról van szó, hogy a Virágos Katona motívuma a regény
legköltaibb dallama ugyan, időnként fölerősödik, s a többi
motívumot elnémítva szárnyal, de önmagában mégsem volna
annyira jelentős. Jelentőssé és igazán jelentésessé az avatja,
hogy a figura, akihez kapcsolódik, nélküle is kiválik a szürke
és durva közegből. Furcsa kiválás ez, természete ásmét a szá217

■zadforduló ködlovagjaira emlékeztet. A látomásba, mely R oj
tos Gallaii képzeletében lejátszódik, egy Gilike nevű, kissé
ütödött kanász ábrándjai is beleszövődnek. Ez a Gúláké foly
ton az ujjaival játszik, egész kis bábjátékot öt ujja révén, s
ezek tartalma iís egyfajta üdvözülés. Lovagolni tud a gügye kis
kanász e játékokban, megszégyeníti a rajta röhögöket, cso
dák történnek vele. Nos, Rojtos Gallai fölfedezi, hogy mikor
Gilike az ujjaival játszik, az idiótaság eltűnik az arcáról, a
játék megszépíti. Hősünk többször is visszatér erre a motí
vumra. Nemcsak iazért, ment az ismétlés immár reflexe Gionnak, hanem mert a komisz dolgoktól való szabadulás el
sőrendű és talán egyetlen lehetőségeként tiszteli a játékot.
Nemcsak Gilike esete láttán ötiák föl ez a gondolat, a re
gény egészén végigvonul. Aki dolgozik, mint Rézi, aki zsiványsággal csikarja ki, ami neki jár, mint Török Ádám, annak
nem ad semmit a Virágos Katona. Rojtos Gallai ugyan szintén
tud kaszálni, de létalapjának azt tekinti, hogy jól cáterázik.
„Nem maradok egyedül. Mindig lesznek, akik eljárnak hoz
zám, mint ahogy te is eljársz majd hozzám továbbra is. Mert
jó citerás vagyok én, igaz, hogy szétlőtték a könyökömet, de
azért jó citerás maradtam.” Fontos, lényegre villantó mozza
nat ez. A sógorának mondja az előbbieket Gallai. A sógorá
nak, aki kommunista, s hősünket is be akapja szervezni a moz
galomba. Gyerekes kedvtelésnek véli a cáterázást, s dühíti,
hogy Gallai a gyerekbál miatt odázza el a politikai cselekvést.
Gallai azonban vállalja a maga gyermetegségét, s miikor hall
ja, hogy a faluban azt beszélik, a Kálvárián Jézusnak oiterázott,
kiigazítja a verziót: a latroknak is. Innen a könyv címe. Gallai
érzi, hogy amit ő tud, éppen azért hatalom, mert fölötte van
a praktikumnak, az ember magasabb (igénye jut szóhoz benne.
Tudatosan őrzi tehát szuverenitását: „Nemcsak hozzátok tar
tozom — mondja sógorának. — És senkihez sem tartozom egé
szen.” Mintha Kosztolányit hallanánk. Persze ez a különállás
azért más természetű: Gallai vállalja, amit megígért, segít a
mozgalomnak. Igaz, Kosztolányi is segített, mikor az Édes
Annát megírta, de Gallai maga is része a szegények világának.
Amit a betyártermészetű Török Ádám brutálisan, a mozga
lom intézményesen akar megoldani, azt ő is szeretné: véget
vetni a szegénységnek, a sivárságnak. Együtt érez tehát az
előbbiekkel, de iszonyodik Török zsiványságaitól, s a moz
galmat is csak a saját törvényei, hajlamai szerint tudja segí
teni.

218

Részeg vagy, őrült, gyermeteg — vetik szemére a józa
nabb, praktikusabb alakok, s idővel maga is józanoddk. Mikor
a világháborúból hazatér, a Vdrágos Katona már nem néz
vissza rá: a varázslat megszűnt. Gyermekének és az utcabeli
többi szegény gyereknek azonban rózsamézeit ígér, a nyomor
új gyógyszerét találja kd tehát. Színes mesét sző köréje: hol
található s kik hogy jártak a méhekkel, akik gyűjtik. Maszlag
— vethetik ellene a cselekvés hívei, de ő életügyként tartja
számon ígéretét, s mikor ráakad a rózsamézre, a szerencse
egész lényét fölzaklatja. Mert rátalál.
Rátalál a szó szoros értelmében: a csődbe jutott boltos
pincéjében. S rátalál abban a légkörben, amelyik házukat ki
tölti: a derű, a játék, a jóság szellemében. Amivel apósa és
anyósa csak áltatták egymást, Gallad és felesége őszintén sum
mázhatják: „szép életünk volt.” Nyomorító munkában, ször
nyűségek közepette telt el ez az élet, ezért kap ez a vallomás
szívszorító árnyalást, akár az Ezen az oldalon lírája, de így,
összetettségében ds igaz, hogy emberként tudtak élni. Az utol
só fejezetekben már zsúfolt Gallaiék háza, egyre többen jön
nek beszélgetni és hallgatni a citeraszót. A kegyetlen és szürke
világban a Gall ad által képviselt játék és ábránd olyasfajta
esszencia tehát, mint az élet vize a bibliában, s napjainkban a
költészet. Aki birtokában van, az előtt széthaijlanak az ágak. A
szuverenitás olyasfajta szemlélődés biztosítéka, emberi alapja,
amilyenre az dgazi epikusnak szüksége van. S ha Gallai „nem
olyan, mint a többi ember” , ez sohasem merevedik gőgös kü
lönállássá. Oda tartozik ehhez a furcsa, sokszor kegyetlen, de
feszítő erőkben gazdag világhoz, mint citerához a dallam.
Mindezt el kellett mondanunk, hogy kitessék, milyen ma
gasrendű eszmei, esztétikai ügyeket transzponált Gion arra az
elemi szintre, melyen Gallaiék élnek. Bármily meglepő, azt
kell mondanom: egy eposz gazdagsága sejlik át a szürke köze
gen. Annyi és annyiféle ember, hogy egy életművet is kitölthetnének. Mintha megörökítésük, számbavételük szándéka el
is nyomná az átlényegítés, a kibontakoztatás magasabb igé
nyét. Közülük sok csak furcsa neve révén válik emlékeze
tessé. Mert azt Gion nemigen mulasztja el, hogy teljes nevü
kön említse őket. S ha egy bekezdésben többször is szerepelnek,
akkor többször »is közld a teljes nevet. Ebben ds van a naiv epi
kára emlékeztető stich. Azért stich, mert az együgyű fontos
kodás programos, enyhe iróniája is rejlik benne, fintor az epi
kus! modorral szemben, de ennél fontosabb a primitívség,
mely szintén ravasz valami: az ábrázolt világ súlyos és göcsör-
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tös, darabos mivoltát, a feszültséget kívánja az előadásban
is érzékelhetővé tenni.
Sokszor épp ennek jóvoltából sikerült lis hozzáhangolód
nunk ezekhez a furcsa figurákhoz. Máskor azonban modoros
ságként hat ez a precizitás, s kivált a párbeszédekben és más
hol is gyakori ismétlések. Nem a motívumismétlésekre
gondolok, amikor az új helyzet és az eltűnésük óta fölgyült
tartalmak jóvoltából jelentéstöbblethez jutnak, s visszatéré
sük egy meggyarapodott zenei motívum visszatérésének be
nyomását kelti. Inkább olyan részletekre gondolok, mint
amilyen a 444. lapon olvasható, ahol Kudlik Rezső boltosról
van szó, s bár nyilvánvaló, hogy róla, a nevét ás hatszor kell
olvasnunk. Aztán azokra a részletekre, amelyekben az olvasó
által máir ismert, mert egyszer már elmesélt eseményt a fi
gurák valamelyike ismét elmeséld annak az alaknak, aki
hez elmegy. Van úgy, hogy a szituáció miatt van erre szükség,
hogy a reakciót is ábrázolhassa, de sokszor egyszerűen csak a
modor működik, funkció nélkül.
Az iis nyilvánvaló, hogy ha a párbeszédekben a partnerek
egymás mondatait, szavait megismétlik, ennek lehet funkci
ója. Kifejeződhet banne a közölt gondolat tudomásulvétele,
mérlegelése, rosszallása, lehet az időhúzás manővere, a szóhiány álcája stb. De amikor mindenhol és mindenütt ismétel
getik saját és egymás szavait az alakok, ez már ismét csak a
modor tünete. Amikor súlyt kellene hogy adjanak a pillanat
nak, inkább föllazítják.
Mert az nem kétséges, hogy a Latroknak is játszott nem
csak extenzívebb, hanem lazább és bőbeszédűbb regény is az
Ezen az oldalonhoz képest. Ha ez azt jelentené, hogy túlburjánzanak benne a környezet tényei, eseményei, nem ten
nénk szóvá. Az a baj, hogy Gion ebben a művében táj- és
emberfestő képességét nem koncentrálja olyan következete
sen, mint előző regényében. Mindent néhány vonásra redukál,
ami nagyon indokolt egy metaforikus kisregényben, de ályen
extenzív világban, ahol nemzedékek és évszakok élete zajlik,
színesebb és gazdagabb ábrázolást kívánna az ember. A tör
ténet természete is ezt kívánná, hiszen nincs itt egyetlen struk
túrát alkotó drámai akciósor: a regényt a figurák tartják
össze, s ami velük történik, önmagában nem mindig elég ér
dekes. Néhány ponton fölforrósodik a történet. Például a
Váry-kastélyban lezajló kártyacsatában, Török Ádám egyegy krimibe illő jelenetében, de ezeket a fényforrásokat szürke
és érdektelen események homálya övezi. Ezeket csak az éle
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sebb és eredetibb látás avathatná érdekesekké. Talán az a
baj — mint egyik alakja mondja — , hogy az igazán izgalmas
történetek hamar véget érnek. S a motívummá avatott ese
mények elmélyítik ugyan a szürkébbeket, de alig teszik lük
tetőbbé a regény egészét.
A munka ráérős lazasága Att-ott a nyelv szövetén is ész
lelhető. Senki sem kíván mai írótól — történelmi regényben
sem — archaikus nyelvet, de ha a világháborúból hazatérő
Rojtos Gallaii ilyesmiket mond: „Derekasan harcolt” , „Komisz
helyeken jártam” , szemet szúr az anakronizmus. S még in
kább, ha a faluszéli bába így nyugtázza Rézi érdemét, aki az
urát elcsábító Amicának segít, mikor a szülésre kerül sor:
„Megdicsérte Rézit, hogy kiválóan vezette le a szülést.” „Fel
találtad magad?” — kérdi az Amerikából megjött Rézitől
Gallai. S Rézi e beszélgetés során közli, hogy anyja, aki miatt
hazajött, jobban van, „nincs komolyabb baja” . „A dolgok lé
teznek akkor is, ha te nem gondolsz rájuk.” Ezt meg Török
Ádám mondja Gallainak. Nem, önmagukban nem volnának
bántóak ezek a lazaságok, de a regény egészében, .a sok szürke
részletben a mesélőfigyelem emyedésének vagy a sietségnek
áruló jelei.
Érdemes lenne erről külön vitát rendezni. Nem egymást
denunaiáló szándékkal, hanem hogy kitűnjön: valóban szürke-e a szürke, vagy jelentést sugalló egyszerűség. Gion elég
tekintélyes író ahhoz, hogy elbírjon egy ilyen vitát. S a kri
tikus is bizonytalan némely ponton. Itt van például ez a fon
tos szituáció: Gallai elnyeri Rézi kezét, a községházáról épp
kijönnek, boldogok. Ahogy ezt Gion leírja, bárkitől kitelhetne:
„Megálltunk a községháza lépcsőjén, és megcsókoltuk egy
mást. Szép verőfényes tavaszi nap volt, fehér akácvirágok
illata érződött a levegőben, és gyors szárnyú, apró madarak
repültek az ég felé. Egymást átkarolva álltunk a községháza
lépcsőjén, mintha máris házasok volnánk, most még az is
merősökkel sem törődtünk. De egyszer csak harsány dob
pergés hallatszott a kéttornyú görögkeleti templom felől.”
(211.)

Idill ez, kétségtelen, de eredeti jegyek nélkül való, tehát
önmagában hitele is részleges. Csakhogy nem önmagáért ke
rül ide a dobpergés elé. Ami ugyanis következik, borzalmas:
Török Ádámot kísérik a csendőrök és irtózatos ütésekkel nó
gatják, hogy kiabálja, milyen hitvány amber ő, a katonaszö
kevény. Nem lehet kétséges, hogy az idill azért került éppen
ide, hogy ehhez a borzalomhoz kontrasztul szolgáljon, s a
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kettő együtt az élet egészéből is kóstolót adjon. A kérdés csak
az: ha az idill hitelesebb, eredetibb, nem tölthette volna be
jobban ezt a funkcióját is? Vagy éppen azért ilyen kincstári,
mert rezignált, mert már a fintor is jelen van benne?
Továbbá abban sem vagyok bizonyos, hogy használ-e a
regénynek a rengeteg alak, név, akik éppen csak fölötlenek, s
aztán eltűnnek. Talán egy igazi életrajzii vagy helytörténeti
dokumentumregényben, vagy egy néplegendában, anekdotá
ban, ahol a hallgató beavatott, elmennének, de itt funkcióju
kat vesztve hullnak ki a folyamatból. Sőt még a fontosabb
események némelyike is elsorvad később. Váry nagyságos úr
kastélya később -nem jut szerephez, csak a megnyirbált szár
nyú vadliba beszédes képe ötlik föl olykor, s nem jutnak
huzamosabb szerephez a Bangó ikrek sem.
Ismétlem: egy folyamszerű szélességgel haladó epikában
nagyon természetes, ha fölmerülnek, eltűnnek arcok, beéke
lődik egy-egy kisebb történet, ha az élet rítusai: az ünnepek,
születésnapok különösebb funkció nélkül játszódnak le. Csak
azért, mert velük teljes az élet, s mert a bennük szereplő
ember, s maga a helyzet, a látvány mindig érdekes, de ehhez
— mint mondtuk — ősi epikus adottságok kellenek. Gionnak
van ezekhez érzéke, s az emlékekben, az emlékezésben rejlő
poétikus lehetőségek iránt olyan fogékony, mintha Krúdy órá
ira járt volna. S hozzá a neorealizmus egyetemén, de nem
küzd meg elég szívósan ezeknek a képességeinek érvényesí
téséért.
A Latroknak is játszott című regénye azonban így is nagy
jelentőségű munka: a tudatos világképépítés dokumentuma.
Olyan anyagot mozgósít, melynek tartalma és arányai sokat
ígérnek. Küzdelmet is, amely révén a villanásnyira fölötlő
sorsok kibonthatók, az itt és a most kérdései bennük objektiválhatók, a világkép művészi átszervezésének folyamata te
remtéssé avatható. Mert karaktere van ennek az anyagnak,
logikája, mellyel nem bánhat önkényesen a művészi szándék:
összehorzsolódnak és egymást alakítva hozhatják létre az
életrangú művet, melyet epikánk eddig csak megközelíteni
tudott.
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UTASI CSABA

KRITIKUS A PORONDON
Merész, mondhatnánk vakmerő vállalkozás egy fiatal kri
tikus részéről működése első évtizedének termését így, együtt
közzétenni, mint most Utasi Csaba tette. Esetében különösen,
mert ő nem falazta be magát olyan tolvajnyelvbe, a szaksze
rűség olyan nehezen áthatolható közegébe, mint némely pá
lyatársa, így nem számíthat arra, hogy az olvasó inkább fejet
hajt tudománya előtt, csak ne kelljen elolvasnia. Azt hiszem,
ilyen kegyre soha nem is számított. Benyomásait nem sterili
zálta, ítéleteit erős érzelmi hangsúllyal fogalmazza, polemikus
hajlamát táboron belül is szóhoz engedd, s ez, ha nem is kü
löníti el a Symposion többi kritikusától, egyéni karakterének
elég fontos vonása.
Vakmerőnek éppen azért mondtuk, mert azok a falak,
melyeket a Symposion megostromolt, ma már nem állnak. A
hajdani konfliktusok nyomait ugyan őrzik a vitafelek, de a
tíz év előtti érvek indulatos képviseletét csak akkor érezzük
érdekesnek, ha időálló gondolatot mozgósítottak. Vagy akkor,
ha a kritikus egyéniségének dokumentumértékű jegyeit őrzőik.
Utasi Csaba kritikáit az utóbbi adottságai miatt lehet ma
is figyelemmel olvasni. Nemzedéke izgalmai, régit romboló és
újat kereső nyugtalanságai a kritikán belül, azt hiszem, az ő
írásaiban tükröződnek a legközvetlenebbül. Az olvashatóság
szempontjából ez határozott érdem. Magyarázatához hozzátar
tozik, hogy elméleti készültségét nem fitogtatja, bár kisebbnagyobb kitérőkre ő ás hajlamos. Idézetekkel nem terheli
agyo.n írásait, s egyébként is számol az olvasó teherbírásával,
figyelmét jobbára ismerős jelenségekre összpontosítja, s vé
gül módszertana létével nem hivalkodik, beleoldódiik a spon
tán véleménynyilvánítás, az érvelő tömör jellemzések folya
matába. Még arra sem vigyáz, hogy az esetleges réseket, a
félreértés lehetőségeit megszüntesse. Nem aggályos, nem ma
gyarázkodó, álláspontja tudákos körülbástyázása helyett nyílt
mellel lép porondra és ingerel ellentámadásra.
Ideje megnéznünk, mindezt mi ellen és miért teszi. Ezzel
egyúttal a Symposóon-cso porthoz való tartozás esztétikai és
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irodalompolitikái tartalmait is jelezhetjük. „Nem, egészein
mást nevettünk mi ki, egészen mást vetettünk meg: a »termő
por« mítoszát, a tópartiságot, a* vajdasági életérzést, a szellemi
röghöz kötöttséget, a csendesen mélázó önelégültséget;. . . ”
(163.) Ezek a sorok fejezik ki azt, arnii ellenében munkálkodnak
ezek a kritikák. Szerencse, hogy már a pályamódosítás fázi
sában ölt formát ez az interpretálás, így az első évek szélső
séges eszméit is korrigálja bennük. Tagadja például, hogy
magától a valóságtól, a tájtól és a néptől is elfordultak volna.
Hangsúlyozza, hogy csak „a köldöknéző vajdaságiság szelle
métől” . Ezzel szemben azt az irodalmait pártfogolja, amelyik
szembenéz az egzisztenciális kérdésekkel. Ez az irodalom sze
rinte a Symposiioinnal kezdődik, mert még a szimpla és föld
hözragadt irodalom ellenében (indulók sem „jutottak el korunk
egzisztenciális kérdéseiig” . (159.) A részletekből kiderül, hogy
érvényesnek véli ezt nemcsak Herceg Jánosra, Majtényi Mihályra és Szirmai Károlyra, de hellyel-közzel Major Nándor
nemzedékére is — a Csépe Imre- vagy Komáromi József
Sándor-szerű írókról nem ás beszélve.
Hogy korunk egzisztenciális kérdéseinek Utasi mit tart,
azt elméletileg nem tisztázza. Néhol Kierkegaard-ra, máshol
Camus-re hivatkozik, s ebből gyanítható, hogy az egziszten
cializmust mint filozófiát ds közelinek érzi. Erre vall az is,
amit az abszurditás jelentőségéről tételesen is megfogalmaz:
„Mindennél lényegesebb lett volna, ha a világ abszurditása
élményükké válik, hiszen ez az élmény egyensúlybontó, ki
zökkentő, a kifulladásig ellenálllásra és szembeszegülésre ösz
tönző — következésképpen igazán releváns mű nélküle ko
runkban aligha is születhetik.” (25.)
Nem osztjuk ezt a véleményt, de nem járnánk el méltá
nyosan, ha a marxi dialektika, a lukácsi esztétika felől gyön
géit kimutatnánk. A gyakorlat során ugyanis Utasi sokkal ru
galmasabb és nyitottabb, mint előbb idézett passzusában. A
füle és a kritikusi erkölcse jobb, mint formulái. Voltaképpen
nem is teoretikus, hanem empirikus természet, s egzisztenci
ális érvényű költői tettnek is jobbára az otthomtalanság, a
tehetetlenség konzekvens megvallását minősíti, s a hazugsá
gok, a konszolidáltság álerkölcse elleni lázadást: Végei László
M akró.. .-j át, Fehér Kálmán és Domonkos István verseit.
Különösen a Kormány eltör ásben volt nagy élménye. „Micsoda
dadogás, istenem, tizedszerre sem tudok betelni vele!” (125.)
El is mondja, hogy miért, s indokai között legnagyobb nyo
matékkai Domonkosnak azt az érdemét említi, hogy ” végső
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kiszolgáltatottságában sem lágyul el, ellenkezőleg: a groteszk
ké torzított ínyeiv segítségével a inevetés, sőt kinevetés felé
irányítja versét” . (128.) Ez a cikk ezekkel a tanulságos sorok
kal fejeződik be: „Igen, meg kéne egyszer írná már azt a
hoszú-hosszú verset is, mely elejétől végéig ha-h>a-hát zuhogtatna ránk — hullámzó, végtelen nevetést. Mert alighanem
csak az segíthetne-kömnyíthetne rajtunk, kiknek istene, mint
érezzük nap nap után, csakugyan »félúton elveszett«.” (129.)
Azért jellemző ez a vallomás, mert világosan tükrözi,
hogy Utasit mélyen átélt veszteségtudat hangolja rá az emlí
tett művekre, s a hahota, amelyet szorgalmaz, korántsem a
„minden mindegy” röheje, hanem kétségbeeséssel telített. S
ezt megerősíti az is, hogy megveti & „labor-versek” üres
spekulációit, Major írásain a társadalmi embert kéri számon,
s nincs úgy elragadtatva a „neodadaizmus” , a „pop” , a „mon
tázsolás” , a „szürrealista fecsegés” , a „sámánkodás” , a „lehe
letfinom csipkézés” példáitól, mint nálunk sokáig illendő volt.
Röviden szólva: kimondottan drámai hangoltságú kritikus.
Azt ugyan sehol sem állítja, hogy az élet, a valóság kedvezően
is .alakítható (ezt a marxista meggyőződést rég kikezdte a
szkepszis kötelező divatja), de írásainak feszültsége, dinamiz
musa, expresszivitása arra vall, hogy szerzőjük igenis nyitott
küzdelemnek érzi azt, amelyikben olyan szenvedéllyel tanús
kodik. Nemzedéke nagy paradoxiona fejeződik ki abban, hogy
az etikus, a hívő emberséget, a jelenben élő ember bizonyossá
gát a művészet szempontjából korlátozó hátránynak érzik,
mert „a racionálisan választott hitek leszűk;tik a belső végte
lent, kerítést vonnak világa köré, s minél mélyebb a hite, annál
torzabb, egysíkúbb műveket eredményezhet csupán” . (108.)
Ebben a szemléletben a kétség, a kiábrándultság, a „létma
gány iszapjának” mélysége a termékeny állapot. Olyan ifjak
képviseletében írja ezt Utasa, akik szoros és céltudatos szövet
ségben vittek végbe egy irodalmi frontáttörést, hittek ennek
magasabb értelmében, de eredmény siket kiábrándulásuk fej
leményeként kell interpretálni, mert közben ráeszméltek a
valóság ellentmondásos természetére is.
De az a dogmatikus következetesség, ahogy ezt a hitellenességet Utasi képviseli, maga is arra vall, hogy a vállalkozás
sodrása, az odaállás hevülete fontosabb itt, mint a filozófia.
S ezt védelmére szánom, abban a reményben, hogy előbbutóbbb ő is fölismeri: létezésélménye gazdagabb, erkölcse elkötelezőbb, hogysem az igazi esztétikai értékek magyarázatá
ban a képrombolás, a hátföladás tényeinek hangsúlyozásával
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beérhetné. Kétség és hát nem zárják ki egymást, s hány a
példa, hogy .a remény világba hatoló, fölfedező, katartákus
hatású munka forrása is lehet! Hit és illúzió nem azonos fo
galmak, s az elkötelezettség ás pontosabban fedné a jelenséget,
például Herceg Jánosról szólva, mint a „szolgálat” .
De félreértés ne essék: nem filozófiai és terminológiai vi
tát »akarunk kezdeményezni, hanem egy kritikus teljesítmé
nyét bíráljuk, s filozófiája ezért csak annyira érdekel ben
nünket, hogy segíti-e őt a megismerésben, összhangban van-e
természetével, szándékával.
Hogy az utóbbiak mennyire dinamikusabbak, az léptennyomon szembeötlők. Mindenekelőtt a fölnagyító, túlélező, a
dramatizáló hajlam érvényesülésében. „A megfeszített ember
fájdalmának hangja szólal itt, a nyomorult és vacogó óriásé,
aki anélkül, hogy akarná, láziasult aggyal egyre mélyebbre
sodródik a létezés örvényeiben, egyre véresebb fintorral köp
szembe annyi vélt csodát, annyi részegült elvágyódást. A
mosoly vagy a hullámloccsanás tökéletesen záruló és telített,
elmondhatatlan tartalmú pillanataival szemben ott tépi, marja
önnön húsát a mándág kitagadott, gyalázaitosan félreértett,
vagy észre sem vett lény, akit a tomboló muszáj versírásra
kényszerített egyszer. . . ” És így tovább. (117.)
Az a négy sor pedig, melyről a föntá jellemzés szól, Do
monkos István különben csakugyan jelentős Katicájából való,
s ennyi:
A világ valamennyi költőjének min
den sorát égni hagynám egy mosolyért,
egy lusta hullámloccsanás víziójáért.
Költők nincsenek!
Ítélje meg az olvasó, jogos-e ezekről a sorokról vagy Do
monkos akármely művéről szólva lázasult agyról, véresebb
fintorról, tépésről, marásról beszélni. Szerintünk Domonkos
sokkal józanabb, keserűségében is blazírtabb, indulatai az
esztétikum által átképzettebbek, mint Utasá interpretálása
alapján sejteni lehetne. Ugyanez a dramatizáló hajlam érzé
kel „háromemeletes” szerkezetet, szuggeráló, ostorcsapásszerű
erőt, sorsdöntő jelentőséget, -iszonyatos élethalálharcot és vé
gül az élet képtelenségére eszmél tető jelentést Fehér Kálmán
nak ebben a négy sorában:
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érett gyöngyvirág
a púderdobozon
Scylla és Charybdis között újra csak
liba fos
Pedig „Scylla és Charybdis” már aonyira elkopott sab
lonjai az irodalmi nyelvnek, hogy képtelenek olyan veszedel
met sejtetni, amilyenről Utasi beszél, s ebben az esetben a
„libafos” is csak szellemes fintor.
Van aztán ennek a dramatizáló hajlamnak másféle meg
nyilatkozása is: a lefokozás. Többekkel — Ács Károllyal, Fe
hér Ferenccel, Major Nándorral és másokkal — kapcsolatban
is, de különösen Herceg Jánossal szemben érezzük ezt kirívó
nak, mert amellett, hogy értéket sért, K ét világ című önélet
rajzát nem aszerint ítéli meg, hogy szépírói teljesítmény ként
mennyit ér, hanem hogy a benne ábrázolt ember miilyen
jellem. Az idő és a távlat adta fölény, az író őszintesége,
önszemléletének szigora és a hitelességre törekvő ábrázolás
által prezentált mozzanatokból a szerző emberi ángatagságát mutatja ki. Mintha valaki az Egy ember élete alapján
Kassákot csavargónak, az Ítélet nincs Déryjét pedig feslettnek
nyilvánítaná. Ha az ifjúkor egy bombasztikusan proletkultos
programcikkét Herceg humorral szemléli, ez elég Utasának,
hogy a „riasztó józanság” bizonyságát lássa benne. Ezan a
címen Illyést is meg lehetne róni azért, amit a Hunok Párizs
ban című művében csinált.
A „biztos belső pont” hiányának, a legszörnyűbb Jarousarcúság” -inak a fölrovása egy kritikus írásában, aki máshol
oly termékenynek állítja a „létmagány iszapját” , eleve kétsé
geként támaszt, de kisszerű kötözködés lenne ezen lovagolni,
mikor a Herceg-könyv idéző erejű fejezetei, melyeket más
tanulmányában Utasi is hasznosít, szerzőnkben csak gyanút
ébresztenek.
A dramatizáló hajlam itt már túlmutat azon, amit vele
bizonyítaná akartunk, hogy harcos és expanzív szellem tár
sul itt kiábrándult filozófiákhoz: a jugoszláviai magyar iro
dalom egész múltját érintő szemlélet kérdésévé válik. Nem
arról van szó, mintha a Herceg János könyvéhez való viszony
lenne ennek a szemléletnek a próbaköve, hanem arról,
hogy Utasi a „vajdasági jelleg” történelmi szerepére is ráve
títi néhol a Herceg iránti ellenszenvét. Pedig társai közül o
szentelt eddig a legnagyobb figyelmet ennek a múltnak, ne
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vezetesen a Kalangyának. Kötetében két tanulmány is tanús
kodik erről. Amíg Szenteleky couleur locale-járól beszél, haj
lik is a megértésre, s értékes új fölismerésekkel szolgál. Meg
győző, amikor Szirmai Károly színvonaligényét elismeri, de
mikor a háború alatti Kalangyában ismét erősödni látja a
„délvidéki” jelleget, ezt történetietlenül ítéli meg. Nem szá
mol elég következetesen azzal, hogy mennyi volt ebben a vé
dekezés azzal az „országos” szellemmel szemben, mely akkor
járvány szerűen terjedt, sem azzal, hogy milyenek voltak a
Kalangya lehetőségei. Mindezektől bizonyára nem függetlenül
még a fölszabadulás utáni „tópartiság” vétkéért is jóval na
gyobb felelősséget ró a Kalangyára, mint amennyi megilleti.
Ezekre az időkre még elég jól emlékszünk, s tudjuk, hogy
irodalmunk akkori állapotának okai sokkal összetettebbek.
Továbbá azt /is tudjuk, hogy a „vajdasági jelleg” napjainkban
ismét kívánatos és fontos értékké vált, s előzményeit az
Árpád-korig igyekszik összegyűjteni és adaptálni az irodal
mi tudat.
Valószínűnek látszik tehát, hogy megítélésében a törté
nelmi érzékenységnek és helyzettudatnak kivételes szerephez
kell jutnia. Utasi irodalomtörténeti horizontja azonban nem
elég széles. Korai Tömörkény-dolgozatán kívül, melyet itt is
közöl, nincs olyan Írása, mely a Kalangyán és mai irodalmunk
határain túlmutatna. A jugoszláv irodalmak és a magyaror
szági irodalom (iá kmreked ebből a képből, ami szintén elkülö
níti őt a jugoszláviai magyar kritika több művelőjétől. Még
itt közölt tanulmányainak is árt ez. A Kalangya szfloiográfiai írásait például teljesen kihagyja a nagyobb összefüggé
sekből.
Ezért a hiányért azonban részben kárpótol azzal, hogy mai
irodalmunkat testközelből követi. Egy-egy művet a pálya egé
szének ismeretében és összefüggéseiben vizsgál, tudatában
van a lehetőségeknek, az új fejleményt a jogos elvárás felől
nézi, idegeivel is észleli azt, aminek történnie kell. Érzi a
táboron belüli vita szükségét is, időnként kezdeményezi is,
tehát szerepe nagy lehet az érés folyamatában. A blöffök
iránti ellenszenve, a társadalmiság igénye és meggyőződéssel
áthatott előadása ás segítheti őt ebben. Mi ás ezért vitatko
zunk vele őszinte megbecsüléssel.
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VÉGEL LÁSZLÓ

A Z OLVASÓ KIHÍVÁSA
Végei László A vers kihívása című nemrég megjelent
könyvéről mindjárt elöljáróban leírható, hogy értékes munka.
De míg ennek belátásáig eljut az ember, figyelmét és türelmét
többször meg kell feszítenie. Hogy a köteteim mire utal, nem
derül ki, de annyi bizonyos, a szerző kihívja olvasóit: lássuk,
tudtok-e követni?
Lehet. Ezt szintén előre meg kell mondani. Ezek a tanul
mányok a költő és a mű kapcsolatának olyan tartalmait neve
zik meg, melyek lényeges fölismerésekként becsülhetők. Meg
nevezik — mondom — , tehát nem nyomoznak, nem fejtenek
föl, nem oldanak meg semmilyen rejtélyt, azaz a megoldást
már készen hozzák, így az, amiről az utószó beszél: az esszé
által támasztott igény, „kihívás” és a vers válasza erre a kihí
vásra, a maga eleven dialektikája szerint nincs is jelen ebben
a műben. Gyakran annyira sűrít a jellemzés, -akár egy képlet.
Hogy érvényes arra, amire vonatkozik, csak az tudja, aki jól
ismeri a jelenséget.
Semmi kétség, Végei László a szakmának írta ezt a köny
vet. Erre vall a jelleg homogén volta is. Nincs itt egyetlen
írás sem korábbi tanulmányaiból. Két esetben régebbi — 1968,
1969 — dátum olvasható a dolgozat alatt, de a korábbi ered
menyeket véglegesítő esztendő 1973. A kötet egységét csali
erősíti, hogy terjedelem és szerkezet szempontjából is igen ha
sonlatosak ezek a tanulmányok. Ez azt jelenti, hogy Végei va
lamennyi írását alfejezetekre tagolja, s ezek az alfejezetek
részben a kibontakozás folyamatát, részben a tehetség domi
náns erőit, hajlamait nagyítják ki. A kettő, vagyis a fejlődés
rajz és a jellemrajz nem válik el gépiesen, sőt gyakran nagyon
is komplex módon fonódik össze.
Ez a kötet tehát nem a korábban elszórva megjelent írá
sok jól válogatott gyűjteménye, hanem eltervelt munka, le
szűrt eredmények foglalata. Nem törekszik átfogó kép kimun
kálására, hanem a jugoszláviai magyar költészet néhány
jellegzetes alkotójának művét vizsgálja, de azzal az igénnyel,
hogy az egész alapvető összetevőit jellemzi. Saját nemzedékét
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négy — Komcz Istvánról, Tolnai Ottóról, Fehér Kálmánról és
Domonkos Istvánról szóló — jellemkép, az elődöket a Gál
Lászlóról és Pap Józsefről írt tanulmány vizsgálja.
Szándékosan élek másodszorra is a „viszgálja” igével,
mert nem írhatom, hogy „ábrázolja” , sem azt, hogy „képet
ad” , esetleg „portrét fest” . Nem, Végei a műre szorítkozik, s
még a műben fontosnak elismert hajlam — a játékosság, a
destrukció, a köznapiság iránti vonzódás stb. — emberi gyöke
rét sem veszti tudomásul. Nyilván arra gondol és joggal, hogy
a műben minden jelen van, amit szakember számára vizsgálná
érdemes. Ezt a szót: „vizsgálni” , láthatóan szereti is.
S meg kell adná: amit megvizsgál, arról, ha nem fest ás
megkapóan eredeti képet, röntgenfölvételt készít, azt, mint
röntgen a csontozatot, átvilágítja. Gyakran elemzések révén
tapintja ki az éppen szóban forgó tulajdonság jelenlétét, más
kor csak a lényeget rögzíti. Különösen Tolnai esetében érez
zük meggyőzőnek .az összetevők kifejtését, s Domonkosnál az
utolsó periódus (interpretálását, de a többi fejezetben is kitűnő
észrevételekkel és fölbontásra ösztönző, tehát tartalmas abszt
rakciókkal szolgál.
Természetes, hogy értékelő műveleteiben nehezebb őt kö
vetnünk, mint jellemzéseiben. Az utóbbiakban rejlő értékek
miatt az előbbiek bírálatától el is tekinthetnénk, hiszen ha
valaki hiteles a leírásban, az értékelést és a leírás hangsúlya
inak a kiigazítását magunk is elvégezhetjük. Ez a könyv azon
ban friss munka, mint mondtuk, leszűrt eredmények foglala
ta, így nagyon ás elvárható tőle, hogy a jót a rossztól
elválassza, s ne csak egy-egy művön belül, de a kritikus mű
élményeinek összességéhez mérve is jelezze a szóban forgó
opus jelentőségét. Ezzel Végei adós marad. Nem írja ugyan
senkiről sem, hogy nagy költő, de gyakran minősíti a műve
ket, egy-egy hajlam vagy korszak erejét, gyengeségét. Oly
kor kritikusan, de jobbára a remekműnek kijáró hangsúlyok
kal. Olyan úton indult el — olvashatjuk — , „amelyen a
látvány monumentálissá tétele vezérelte. A távlat és a tör
ténelem integrálódott így költészetében” . Fogadni mernék,
senki sem találná ki, hogy szerzőnk átt Koncz Istvánról be
szél. Vörösmartyra, Vajda Jánosra inkább gondolnánk. De
Végei Konczról írja ezt is: „ . . .képei lángoló nagy freskók. A
képek arányai szánté végtelenek, nem misztikusak — mint
oly sok vízió — , hanem romantikusak.” (54— 55.)
Ez bizony máir nem obiektív leírás, hanem kirívó arány
tévesztés. S hasonlóan eszményít, mikor pazarlásnak nevezi
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Tolnai Ottó bőbeszédűségét, varázslatos 'konkrétságnak a ba
nális elemak halmozását, noha ez a halmozás szinte programos.
Nem hisszük, hogy Pap József szikársága csupán valamilyen
bőség: „árnyalatok” és „asszociációk” kiszűrése, megfékezése
révén lett olyan, amilyen.
Az az irónia, melyet költőinkben szerzőnk olyan termé
kenynek tart, bizony ezeknek az írásoknak ds javára válna.
Tudományosságukat megóvná a tudákosság ályen fárasztó
megnyilvánulásától: „A fenti versek a lineáris versszerkezet
és a kommunikatív nyelv által alakulnak ki.” (42.) Ezt is
Pap Józsefről írja, s a „kommunikatív nyelv” alatt — ha jól
sejtem — köznyél vet ért, ami önmagában is zavaró, hiszen a
költői nyelv is „kommunikatív” a maga módján. Ezt pedig
Konczról szólva: „Am i még fontosabb: a lényeg megszólalta
tása az adott művészi kommunikációs modell (lám, a művészi
is „kommunikációs” ! — D.Z.) segítségével szintén kelepcét
jelenthet, hisz a lényeg ideális, vagy antdcipáljja az eszményt,
a kommunikációs modell pedig már elidegenedett a lényegtől
és még nem szerezte vissza identitását.” (60— 61.)
Végei ezúttal is — higgye el az olvasó! — tudja, mit be
szél, s voltaképpen nagyon ás egyszerű igazságokat közöl. Saj
nos olyan tudákosan, mintha a rák gyógymódját fedezte volna
föl. Ezért mondtam, hogy ez a könyv a szakmáinak készült, s
az akadémiának. Kár, mert amit például a paradoxonról, a
játékról ír, ahogy észleli a költő teljes jelenlétének nyeresé
geit és a csonkaságot, ha részleges a jelenlét, amilyen meg
győző tud lenni a részletekben, az avatott esztétára vall. Kár,
hogy nem akar olvasóinak a kalauza is lenni, vagyis kritikus.
Ha az akarna lenni, akkor már a hangvétellel, előadása rit
musával is éreztetnie kellene, miféle jelenséggel áll szemben.
Így precízen vizsgál. A határozó és az ige egyaránt jellemző
erre a könyvre, érdemeit és gyöngeségedit is kifejezi.
1975
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BRASNYÓ ISTVÁN

ÁLOM ÉS NOSZTALGIA
Brasnyó István Álom című kötetének gyermekverseit
csak azért kezdtem el olvasni, hogy lássam, milyenek is gyer
mekverseink, ha már a Messzike kapcsán oly elismerően íurt
róluk nemrég Vajda Gábor a Kilátóban. Aztán cédulákat kel
lett előszednem, hogy meglepetéseimet és kérdéseimet föl je
gyezhessem. A gyermekversekről ugyanis kiderült, hogy a
felnőttek versszomját is kielégíthetik, ám ezt oly módon érik
el, olyan, valahonnan már (ismerős eszközökkel, amelyekről
tűnődni igen érdemes.
Hétköznapok és csodák című könyvének elméleti alapo
zásában azt írja Szerb Antal, hogy a regény mindig az olvasó
esodaváró szomjúságát elégítette ki, s voltaképpen a fiktív
csodák műfaja. A hétköznapok szürkeségével szemben a
regény jobbára rendkívüli helyek és események részévé te
hette az olvasót. Östípusaiban: a lovagregényekben, a pász
torregényekben egyfelől a felső, másfelől az élet alsó régióinak
szenzációival szolgált. Aztán jöttek a csavargó-, a kópéregé
nyek (pikareszk), majd a történelem és a földrajz egzotikus
tájad, végül a lélek rejtelmei. S mikor a polgári racionalizmus
és a természettudományos szemlélet a regénybe is behatolt,
a mindent megmagyarázás hite létrehozta a naturalista re
gényt, s a csodát a regényből majdnem kiszorította, a kiszo
rult varázs a hátsó lépcsőn tört föl: a ponyva változataiban.
Mivelhogy az ember csodaéhsége olyan ősi és elpusztíthatat
lan, hogy csak fokozódik attól, ha körülötte a világ egyre
racionálisabb.
Ha föltételezzük, hogy a líra ősokát képező tényező:
az érzések és szenvedélyek kifejezésének vágya szintén kerül
het olyan helyzetbe, mint a csoda, akkor Brasnyó gyermek
verseiben alighanem Alyesvalaminek lehetünk tanúi. Föltéte
lezésünk a zene története felől nézve (is érvekhez juthat,
hiszen köztudott, hogy a könnyűzene, nevezetesen az operett,
aztán a sanzon, a sláger akkor árasztotta el a világot, mikor
a nehéz zene és a nagyközönség kapcsolata megszakadt. Ma
a vers körül észlelhetők hasonló tendenciák, kivált nálunk.
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Hogy a nehéz zene és a közönség »egymástól való elidegenedé
sében a közönség ízlésének megromlása vétkesebb, mint a
komoly zene bonyolultsága, melódiaszegénysége, ez szántén
ismeretes, és ezzel maii költészetünk lelkáismeretét akár meg
is nyugtathatnánk, ha nem észlelnénk Weöres Sándor, Nagy
László, Csoórd Sándor, Ladányi Mihály és más költők „magas”
költészetének páratlan népszerűségét. Most azoinban nem
óhajtunk erről vitát kezdem, csak ama sejtésünket vázolná,
hogy líránk érzésvilágának görcsössége, a fesztelen önkifeje
zés gátlásai és a spekulatív jelleg eluralkodása szükségképpen
ébreszt .nosztalgiát az érzelmesség spontán kiáramlásának
példái iránt. Már akkor ás erre kellett gondolnom, mikor
Ács Károly ágén korai verseinek mai közlését Bori Imre egy
fajta „manierizmusaként interpretálta. Most Brasnyó gyer
mekversei tüntetve figyelmeztetnek, hogy erről van szó.
Az a kisgyerek ugyanis, aki ezekben a versekben beszélr
édestestvére Kosztolányi „szegény kisgyermek” -ének. Igaz, ez
nem úri kisfiú, hanem tanyai, így a világ, amely körülveszi,
ennek megfelelően más, de az érzékenysége, a képzelete, s
ami a legfontosabb: a hangja megtévesztésig hasonlatos. Rész
letes bizonygatás helyett íme néhány részlet: „Az éjszakában
minden titokzatos, / amikor az égen már kialudt a fény,” (11.)
„De néha látok a sötétben / egy lámpavillanást, / a lámpavil
lanásban furcsa csillogást:” (13.) „a tanyákon csönd, kutya se
csahol, / és a sínek mellett sincs senki, sehol,” (14.) „Ő, bele
szerettem egy illatba! / ( ...) széjjelgurultak a lila hasú / és;
éretlen, hamvas szilvák, / egyszerre megcsapott illatuk.. . . ” (15.)
„És láttam a ködön át / a fák alatt nagyapát, / régen, annyira
régen,” (16.) „Ha egyszer elmehetnék s megnézhetném, / mi
van a dombhajlat mögött, / ahol az ég / a földdel összeér,”
(17.) „Vagy látnék ott vöröslő foltokat, / vörös vagy ibolyaszín
ködöt, / ahogy a foszló színekbe a nap fénye ölt / a fák he
gyéről szikrázó ágbogat.” (18.) „A tarlón ilyenkor nagyon
/ egyedül vagyok, / ha széjjelnézek, a fogam / belévacog,”
(19.) „Mert azt mondják, hogy éjfélkor a keresztúton / bocskorát csattogtatva átmegy a boszorkány, / és nyoma ott ma
rad az út porában, / s reggel aztán, aki legkorábban / jár arra,
még látja a nyomot,” (22.) „úgy sejtem, hogy a kapukon
kilesve / és a sarkok mögül is engemet néznek. ( . . . ) És a nagy
mama is, nagytata is mordak, / mindig egyszínű, sötét ruhát
hordnak.” (38.)
Ez a példatár a rokon vanások sokaságát szemléltetheti.
Ez a kisgyerek ás képzeleg, ábrándozik, magányos és félénk.
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Körülötte titokzatos, babonás a világ. Figyelme inkább a csil
lagok, a hold térségeim időzik, érzékeny a színekre és az
illatokra. Arra kíváncsi, ami messze van. Sokszor furcsa, sze
szélyes, impresszionista világításban látja a dolgokat: zöldnek
a csillagot, kéken lobognak a földek, ibolyaszínű a köd.
Körülötte sokszor nagy és titokzatos a csönd, legszívesebben
az este, az éjszaka óráiban szólal meg, s érzékenysége átra
gad a világra: „A hold összerezzen, szinte megvacog, / mint
éjfélkor ha valaki átkocog / a kihalt ösvényen, s előtte hir
telen / egy éji madár szárnya úszik el — ” (51.) Az események,
melyeket fölidéz, hirtelen történnek, tehát a képzelet furcsa,
gyermeteg szeszélye szerint, kíváncsiságaiban ás kedves mo
hósággal csapong, s beszédében Kosztolányii élveteg tökélyé
vel csengnek össze a rímek.
Ám ha csak ennyiből állna, amit Brasnyó István művel,
ciklusa lehetne kedves és bravúros játék, de csak az. Tűnődés
re épp az késztet itt, ami ezeket a verseket túlemeli a szán
dékolt rájátszás stílusleleményein. Mert bizonyos: nem epigon
jellege miatt találjuk érdekesnek ezt a kötetet, van benne
valami szemérmes újszerűség is.
Nem mellékes például az a tény, hogy a tanyai világ
hangolódik itt rá a fiatal Kosztolányi belterjes érzékenysé
gére. Ebből eleve furcsa és csöndes feszültség támad. Aztán
ez a gyarek nem annyira ideges, képzeletének mozgástere
nyitottabb, s amellett otthonos a maga közegében: dolgos és
egészséges gyerek. Mindennél fontosabb, hogy figyelme sok
eredeti észrevétellel lepi meg az olvasót. Nem kétséges, ez a
legértékesebb adottsága: ahogy látni tud, s ahogy finom ész
leléseit képekké lobbantja. Néha egészen mai festő módján:
később egy vadnyúl is ott lapult a porban,
meg más nyomokból is, ahogy egymást metszik,
a határdomb felé
egy-egy hosszú sor van.
(A keresztúton, hol éjfélkor átmegy a boszorkány)

Vagy itt van ez a kép, mely a sötét ruhájú, mord nagy
szülők házát festi:
ablakukat sohasem tárják ki a napra,
mintha a napfény az ablakukba fagyna,
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és pendítené élesen az üveget,
5 félni kellene, hogy nyomban elreped.
(Egy messzi faluban a nagytata, a nagymama)
A csönd érzékelésének ez a módja ás mai, József Attila
utáni:
mert az utakon akkora a csend,
hogy a visszhang önmagára is visszacseng,
ha a szélben lánc csikordul messze,
(Sötét)
Ez a remeklés meg Radnóti utáni:
az égen tavasz lett,
és a hold gurít
egy ezüst felleget,
remegőt, mint
a zsilipház alatt
a vízben csillogva
rebbenő halak.
De sötét lesz, és a part
ismét elborul,
míg madár száll a fára
a szürke nád alól,
fönn ollóznak az ágak:
sok nyöszörgő síp
álhatott el bennük
ma alkonyatig.
(A Csík torkolata a Tiszán)
Idézhetnénk még a hasonló szép, friss ötleteket villantó
részleteket. A csillagokról képzelődő gyerek még a világ vége
nagyon mai esélyével is szembe tud nézni anélkül, hogy szere
péből egy percre iis kiesne. S ezektől a sajátos mozzanatoktól
a Kosztolányira emlékeztető vonások is megváltoznak, hiszen
nem egymás mellett, hanem egymással egybeszőve jelennek
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meg a versben. S az egymásba játszás nemcsak játék. Aki
ilyen tökéletesen tud ráhangolódni egy szerepre, mint ebben
a kötetben Brasnyó, azt a rájátszás izgalmánál mélyebb indí
ték vezetheti. Egyfajta nosztalgiára kell itt gondolnunk, olyan
vonzalomra, amely egyszerre szól a spontán és megejtő é l e l 
mességnek és a szállások nyitott, tágas, immár egzotikussá
távolodó világának. M odem szomjúság rejlik tehát e versek
mögött, a természettel, az elemekkel való ősi kapcsolat vágya.
Ettől lettek olyan gyermekversek, melyeknél a felnőtt is szí
vesen elidőzik. Ettől lett liraiiságuk eleven.
1979
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UTASI MÁRIA

VÁRATLAN ÜNNEP
Jó nyolc évvel ezelőtt, mikor Utasi Mária első verseit a
7 Napban közzétettem, nem hittem, hogy szerzőjét egyszer
majd ilyen szerencse éri. Akkor zajlott az első Symposionnemzedék frontáttörése, s annak avantgarde szenzációi köze
pette az öröm és az egyszerűség jegyében induló költőnő nem
remélhetett igazi figyelmet. Messze is élt a fórumoktól, ahol
az értékrendet alakítják. Egyszerűsége üdítően hatott, öröm
mel közöltük tehát, de azzal a orezignáaióval, mellyel magunk
ban is temetgettük a költőt.
Utasi Mária rácáfolt kétségeinkre, s rokonszen vünket iga
zolta. Nyomban beismerjük, hogy nem annak a szimplaságnak
a rehabilitásával, melynek ósdiságáról akkoriban annyit ol
vashattunk, hanem azzal, hogy a maga eredendő egyszerűségét
föl töltötte, elmélyítette. Föltöltötte az emberről való tudás
súlyos, olykor tragikus tartalmaival, s ezt a gazdagságot a
képzettársítás szabadabb, merészebb módszerével tudta a zárt
és arányos formán belül is a maga differenciáltságában ki
fejezni. Baranya című versének második darabjában írja:
Elalélt kicserepesedett szándékok
Láztól hervadó fonnyadt lápréti
Virág
Elcsuklott kelyhedben
A könyörgés vértava
Húsos zene
Szabadság millió csillaggal
B evetett űrében ellankadt
Születés
Térbe vesző csonka torzók
Enyészete
A vidéki elmaradottság, tehetetlenség, a Kodolányi óta
ismeretes pusztulás szociológiai rajza volna ez a képsor? Az
ás, de több is annál, s ebben a többletben érhető tetten az a
plusz, ami Utasi Máriát Sinkó-díjra érdemes költővé avatja. A
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vers, az igazi, sűrített beszéd. A költőnek talán legnagyobb
esélye, hogy mondataiban a szavak többrétű jelentést fejez
hetnek ki, hogy a világról szólva .is beszélhet önmagáról s az
emberről. Ebben a versben például a szociográfiai sík ás nyil
vánvaló: a táj, amelyről szól, pusztítóan forró, benne az
élet szinte lehetetlen. A születő nem bír megszületni, s a kép
sor leghangsúlyosabb mozzanata csonka tornyok pusztulásá
ról tudósít.
De nemcsak erről. Hogy a többlet kitessók, el is ferdítet
tük a hangsúlyosnak mondott képet. A vers nem csonka tor
nyokról, hanem „csonka torzók E nyészetéiről beszél. Az
enyészet ezzel kap intenzív emberi vonatkozást, a szociográ
fiai érvényesség a létezés szintjére is átterjed, s a torzó a
művészsors sajátos nehézségére iis utalni tud.
És így van ez végig a versben. A „kácserepesedett szándé
k okéb an a szárazságtól elgyötört, megrepedezett földek való
ságát is érzékeli az olvasó, de még inkább érzékeli az emésztő
emberi igények, a beválthatatlan szándékok forróságát. Ebben
a közegben a virág a termő élet jelképe. Reviczky és Ady
Hortobágyira ültetett pálmájára emlékeztet. A „könyörgés
vértava” e virág kelyhében elvont és érzékletes, szépség és
iszonyat egymásba forrásának különösen szép példája, szűk
szavúságában is éreztetni tudja, hogy itt vérre megy a játsz
ma, a küldetés.
Sajnos a példa nemcsak Utasi Mária erejét, de gyöngeségét is mutatja. Nagyon értjük őt, amikor a tárgyak és
jelenségek eredeti összefüggése helyett a közérzet, a sors, a
helyzet érzékeltetésének érdeke szerint vált át egyik képről
a másikra. Értjük a mellérendeléses szerkesztés legmerészebb
megoldásait is, ha az összefüggések igazolják, s még akkor is,
ha egy-egy kép a többitől függetlenül áll jót önmagáért. De
mivel lehet megokolni ebben a versben a „Húsos zene”
szerepét s kiemelt helyét? Önmagában fölfoghatatlan; ha az
összefüggések kínálnak is kulcsot, bizonytalanul kell találgat
nunk, az-e az igazi. Találgathatnánk, de nem tesszük. Azt
azonban jeleznünk kell, hogy a „Bevetett űrében ellankadt
Születés” is erőtlen kép. Nem érezzük eléggé pontosnak azt
sem, mikor a költő „lágy vérhullámaival” akarja betakarni
tanítványait. Az odaadás önfeláldozással határos mértéke,
melege érezhető benne, de a takaró képzete a vér erekben lé
tező természetével nemigen illik össze.
A példákat sorolhatnánk. De félrevezetnénk az olvasót.
Utasi Mária valóban rokonszenves költő. Tud ő meggyőzőb
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ben is merész lenni, például mikor a lélekben támadt „repedést” -t világnyivá növeszti Az elszegődés jegyében című ver
sében. Van okunk hiinni: a Hajnali ravatalból kimaradt ver
seivel együtt az összkép kedvezőbb lenne. E kis kötet ugyanis
— amiint ezt a díjat odaítélő bizottság is megállapította — nem
foglalja magába eddigi termésének legjavát. Pedig azok közül
a nők közül, akik ezen a tájon a költészet elkötelezettjei, enynyi vers tanulsága szerint is ő beszél legfigyelemre méltóbban
a líra nyelvén. Csak azért bíráltuk szigorúbban, mint a
tőlünk idegeneket, mert féltjük őt az álmerészség kísértései
től. Mert érdemes őt féltenünk. Nehézségei »nagyok: ki kell
küzdenie a tartalmas világosságot, hogy mondanivalóját a
maga bonyolultságában fejezze ki. Ez a legnehezebb. S aki
nek erejéből és türelméből nem futja, az vagy abbahagyja,
vagy csal. Kegyesen, némelyek önkéntelenül, olykor szeren
csés találatokkal keltve bizalmat s érdemelve türelmet, de
így is, úgy is adósak maradnak a megnevezés, a titok napfény
re hozásának mag-asrendű játékával.
Utasi Máriától idegen a mindenáron való hatáskeltés
szenvedélye. Taszta beszédre termett költő. Szívósságán múlik,
hogy belső gazdagságához ki tudja-e küzdeni a mostaninál
beszédesebb, a méltó formát is. Kitüntetésének váratlan, de
megérdemelt ünnepén jobbat ennél se neki, se olvasódnak
nem kívánhatunk.
1971
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A MÚLTKUTATÁS ÜJ BÁZISA

Ha egyetlen szóval kellene megjelölnünk a jugoszláviai
magyar irodalomtudomány újabb szakaszának jellegét, a fi
lológiai alapozás címszót választanám. Ha a hatvanas éveket
az esszé fémjelezte, az utóbbi évtized a szövegek, a források
módszeres számbavételével tette szervessé irodalomtudomá
nyunk szerkezetét. Ebben a folyamatban új állomást jelent
Pató Imre A Híd repertóriuma (1934— 1941) című munkája.
Nemcsak irodalmunk történetének kutatói, de a társada
lomtudomány más ágazatainak szakemberei ás nagy nyere
séghez jutottak ezzel a bibliográfiával. Hiszen köztudott, hogy
a Híd társadalmi és irodalmi folyóirat volt, s itt a sorrend
egyszersmind a profil uralkodó vonására ás figyelmeztet.
Különösen attól kezdve határozta meg arculatát a politikum,
hogy a szerkesztő Mayer Ottmár s a lap a kommunista párt
orgánuma lett. De ez a fordulat korántsem éles, a folyóiratot
kezdettől fogva jobban érdekelte az értelmiség, a dolgozó osz
tályok helyzete és a róluk szóló irodalom, mint az irodalom
általában. Ez a repertórium mind a szerzőkről, mind a
témákról prezentált fejezeteiben csak alátámasztja ezt a tu
dásunkat. Alátámasztja és rendkívül rétegezetten tükrözi a
lap szerkezetének, érdeklődésének politikusságát. Jellemzőnek
kell mondanunk, hogy olyan irányítói, mint Mayer Ottmár
és Simokovich Rókus, elsősorban politikusok voltak, az előb
binek a politikai természetű Világszemle volt a legállandóbb
rovata. S az irodalommal szorosabb kapcsolatot tartó Lévay
Endre vagy Lőrinc Péter is a problémák publicisztikus meg
ragadására törekedtek.
Maga a szépirodalom alá volt rendelve itt a mozgalmi
célkitűzésnek. Ez azt jelenti, hogy a folyóirat egészében elég
szerény helyet töltött be, s jellegét a direkt módon politizáló
írások határozták meg. Hogy honnan vette a szerkesztőség
ezeket a műveket, arról is csak most alkothatunk először át
fogó képet. A repertóriumból kitűnik, hogy sem az első közlés,
sem a honosság nem számított kritériumnak. Az amerikai,
francia, a magyarországi irodalom szinte olyan súllyal van
itt jelen, mint a jugoszláv. Alapkövetelmény csak ez lehetett:
forradalmasító legyen ez az irodalom. E szándék jegyében
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közlők a kuruc költészet darabjait, adják ki a Lúdas Matyit,
Petőfii, Ady, József Attila verseit, hoznak szemelvényeket
Eötvös József, Tolsztoj, Móricz vagy a népi írók alkotásaiból.
Az utóbbiak iránt különösen élénk és folyamatos az érdek
lődés. Természetesen elsősorban a szociográfiák iránt. A Pusz
ták népé tői a Futóhomokig és a Féja Géza ellemi porig kísé
ri a Híd a folyamatot, szemelvényeket közöl Illyés Petőfi című
könyvéből, többször szerepelteti Veres Pétert, Darvas Józsefet,
sőt Szabó Dezső, Erdélyi József műveivel is találkozunk.
Ezek a publikációk azonban — ahogy a repertóriumból
ez megítélhető — inkább az eseményeket követő, kísérő figye
lem, mint szoros kapcsolat révén kerülhettek a folyóiratba.
Túl fiatal lap volt a Híd ahhoz, hogy egy-egy jelentékeny
író saját fórumaként éljen vele. Talán csak Bálint György
kapcsolata lehetett szoros, aki — ez iLs ebből a repertóriumból
tudható — a Híd budapesti terjesztője is volt. Föltűnő, hogy
József Attilától mindössze egy vers, a Vigasz lát napvilágot
a Hídban, ez is már 1938-ban, mikor a költő tragikus halálá
nak a híre a figyelmet mindenütt fölkelti iránta.
A jugoszláviai magyar szépírók közül Laták István a
legsűrűbben közölt szerző, s érdekes, hogy nemcsak verseivel,
novelláival van jelen, de publicisztikája is meglepően sokrétű
és folyamatos. Ebben csak Lévay Endre hasonlítható hozzá,
de Laták elkötelezettsége konzekvensebb. Mellette Gál László
szerepel több címszóval, de sem ő, sem Thurzó Lajos nem
olyan súllyal, ami jelentőségük fölismerését sejtethetné. A je
lek arra vallanak, hogy a politikaközpontú Híd elsősorban a
világirodalom jelentős alkotóihoz folyamodott, ha versekre,
novellákra volt szüksége, s nem törekedett arra, hogy je
lentősebb módon hozzá járuljon a jugoszláviai magyar szépirodalom fölnöveléséhez.
Arra azonban föl kell figyelni, hogy a baloldali írók
szerepeltetésében milyen bátorságot tanúsít, s hogy a sza
badságvédelem jegyében ülésező párizsi írókongresszusnak
1935-ben milyen nagy teret szentel. Később ez a humanizmus
határozott antifasizmussá erősödik, s a világpolitika legfon
tosabb eseményeibe vonja be az olvasót.
Mindez többé-kevésbé ismeretes, s eszünkben sincs itt
sebtiben valamiféle Híd-jellemzést fölvázolni. A Híd repertó
riumáról beszélünk, s ami ebből a lap történetére vagy jelle
gére vonatkozik, az mint e repertórium által hangsúlyozott
tény kívánta, hogy rögzítsük.
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Ami a munka módszerét és értékét illeti, arról csak a
legnagyobb megbecsülés jegyében Írhatunk. Szerkezete — hí
ven a lap természetéhez — rendkívül differenciáltan tük
rözi a munkásmozgalom adott szakaszának teljes problemati
káját: országomként és kérdéskörönként, a fórumok viszony
latában és társadalmi rétegek, csoportok szerint. Ugyanilyen
tagolt, lebontott a Nemzetközi kérdések fejezeteit alkotó
alfejezetek címszavainak csoportosítása. Aztán a tudomány
ágak, az oktatás, a művelődés és a művészeti ágak tárgykörei
következnek, majd a sajtó. S külön főfejezetként az egyes
írók nemzetek szenint.
A legjobb bibliográfiákhoz mérten is újidonsága e munká
nak a H fejezet életrajzi jegyzete. Ebben a lap minden hazai
•munkatársáról megtalálhatók a legfontosabb életrajzi adatok.
Nem lehetett könnyű munka ezeknek a szűkszavú jegyze
teknek az összehozása, hiszen az egykori szerzők közül sokan
már halottak, sokan elmerültek az ismeretlenségben, s csak
rendkívüli szorgalom révén lehetett róluk megtudni az itt
közölt adatokat. Arról nem ds beszélve, hogy maga a Híd
sincs meg hiánytalanul egyetlen jugoszláviai könyvtárban
sem. Pató Imrét azonban nem bátortalanították el a nehézsé
gek. Magbecsülve elődjei eredményeit, azokra alapozva telje
sen új és átfogó földerítő munkát végzett. Korrigálta a téve
déseket, kitöltötte a fehér foltokat (megfejtette például az
álnevek és szignók túlnyomó többségét), s olyan teljes és jól
áttekinthető repertóriumot adott a kutatók kezébe, amely
munkájukat rendkívül megkönnyíti. Egyszersmind kötelezi is
azokat, akik a jövőben a Hídról értekeznek. E repertórium
ismeretében már nem mellőzhető semmi, ami fontos.
1977
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Az író a jég hátán is ír, s ha jót ír, előbb-utóbb kiadója
is akad. Bibliográfiát alkotni azonban csak intézmények segít
ségével lehet. Az a munka, mely egy-egy korszak, tárgykör
vagy alkotó műveinek földolgozásához kell, a publikált ered
mény honoráriumában bizony nem térül meg. De nemcsak
erről van szó: inkább arról, hogy egy-egy alapos bibliográfi
ához, főleg ha a múlt vagy a régmúlt tényeit kell földol
goznia, gyakran könyvtárak egész sorát kell áttekinteni, ka
talógus nélküli magángyűjtemények halmazait. Különösen
ha a kutató látni ás akar minden könyvet, amely tételeiben
szerepel. Az ilyen munkát sikeresen általában csak munkaközösségek végezhetik el, azok is csak a kultúra bizonyos
szintjén, ahol a személyi föltételek, az intézményes szerve
zettség, anyagi támogatás már folyamatosan érvényesülő
adottság.
A jugoszláviai magyar irodalom nagykorúsodását is jelzi
tehát, hogy róla a Fórum kiadásában nemrég egy 570 oldalas,
2340 címszót tartalmazó bibliográfia jelent meg: Csáky Sörös
Piroska A jugoszláviai magyar könyv 1945— 1970. A cím mind
járt arra is figyelmeztet, hogy noha az irodalom nagykorúsodásának bizonyítékaként említettük, ez .a munka — mint az
írásbeliség kezdeteire vonatkozó bibliográfiák általában —
minden Jugoszláviában megjelent magyar könyv -adatait tar
talmazza. Célja, amint erről a Bevezetés is tájékoztat, elsősor
ban az, hogy számot adjon a jugoszláviai magyar könyvkiadás
fölszabadulás óta eltelt huszonöt esztendejének történetéről,
a fejlődés szakaszairól, tendenciáiról. A szándékban tehát a
demonstrálás igénye ás fontos tényező. Következetes érvénye
sülését az biztosítja, hogy a téma szerint elkülönülő fejezete
ken belül a tételek kronologikus rendben követik egymást, s az
egyes sorozatok darabjainak összetartozásáról külön fejezet
tájékoztat. A folyamat tehát bontatlanul áll az olvasó előtt.
Az 'anyagnak ezt a rendjét és a benne megnyilatkozó
fejlődést a könyv 532. lapján közölt összegező táblázat még
áttekinthetőbbé teszi. Elég rápillantani, hogy lássuk a megtett
út mérföldköveit. 1946-ban például egyetlen magyar szerzőtől
jelent meg könyv, 1970-ben negyvenöttől. Aki ismeri irodal-
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minik történetét, az történelmi okokra, motívumokra, törvény
szerűségekre fog emlékezni e statisztika láttán (például a
fölszabadulás utáni évek könyvtermésében a sizépirodalmi és
a politikai irodalom arányai és ezek változásai láttán), aki
pedig ismerni szeretné történelmünket, abban a furcsa adatok
mögött rejlő okok iránt támad érdeklődés. Bevezetőjében
Csáky Sörös Piroska maga is fölvázolja az adatokból leszűr
hető tanulságokat, egy-egy szakasz jellegzetességeit. Ez a váz
azonban majd csak a tüzetes kutatás során, annak révén
válhat igazán beszédes történelemmé. Ennek föltételeit a
szóban forgó könyv kétség kívül megteremtette. Pontos és
átfogó, rendje világos, tehát jól kezelhető.
Az időszakasz kiválasztását, körülhatárolását — 1945— 1970
— könnyű megmagyarázni. Ami utána történt, majd a követ
kező kötetek földolgozhatják, ami előtte, az pedig egy más
korszakhoz tartozik, egy korszakhoz, amelynek termését át
fogni sokkal nehezebb. A két háború közötti időszakra gon
dolunk, a jugoszláviai magyar irodalom különlétének kezde
tére. Hogy ez már a mi történelmünk, sienki sem vonja
kétségbe, s mert ez a folyamat még messzebbre esik tőlünk,
termése szétszórtabb, nehezen föllelhető, szemtanúja is egyre
kevesebb, — földolgozásának hiányát kulturális életünk egésze
érzi. Az a kötelesség, melyet bevezetőjében Csáky Sörös
Piroska idéz, ezzel az anyaggal szemben talán még jobban a
körmünkre égett, mint a negyvenöt utáni termés földolgozá
sának szüksége. A szóban forgó munka értékét nem kisebbíti,
mikor e hiányt szóvá tesszük, de azt szeretnénk, ha a további
kutatás 'irányára kihatna.
Azt ugyanis joggal föltételezzük, hogy ez a bibliográfia,
ha jóval több .is „kísérletnél” (a szerő nevezi így), a folytatás
során több irányban is gazdagítható. Időben a múlt és a jelen
felé, az adott kereten belül pedig a könyvekre vonatkozó
irodalom vár földolgozásra. Az a munka, melyet Pastyik Lász
ló elkezdett, aki a Hungarológiai Intézet Bibliográfiai Füzete
iben 1968-tól követi a jugoszláviai magyar folyóiratok publi
kációit, valamint Thomka Beáta bibliográfiája az Űj Symposion
ötven számáról és más előzmények, mint egyazon folyamat
bibliográfiai képei egy ponton bizonyára összegeződnek. En
nek az összegeződésnek Csáky Sörös Piroska műve a magját
alkothatja, s így értéke túlmutat önmagán, ahogy adataiban
is művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tanulságok, opusok
alapjait véljük fölismerni.
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