
FÉNYESSÉGEK TITKAI



Mák Ferenc a ..kiátkozott nemzedék", az Új 
Symposion második vonulatának egyik legtehet
ségesebb, legfelkészültebb és legelmélyültebb 
alkotója. Ez csupán a második kötete, noha 
tanulmányaival, esszéivel és kritikáival már több 
mint egy évtizede jelen van folyóiratainkban és az 
újságok hasábjain. Mindez nyilván elsősorban 
halkszavúságával, az alkotás iránt tanúsított alá
zatával magyarázható.

Fényességek titkai című könyvében a magyar 
irodalom nagy területét járja be: az Elmenőben még 
megszólítanak címet viselő fejezetben irodalmunk 
és közgondolkodásunk klasszikusait, Bibó Istvánt, 
Kosztolányi Dezsőt, Babits Mihályt, Karinthy 
Frigyest, Csáth Gézát, Radnóti Miklóst és Márai 
Sándort hozza közelebb hozzánk, a Nehéz szám- 
vetésben helyünket, a jugoszláviai magyar írás 
helyét keresi az egyetemes magyar irodalom fényes 
napja alatt, a kisebbségi helyzet anyajegyeit és 
szemölcseit tapogatja érzékeny ujjakkal, A megál
modott csend felé című kötetzáró fejezetben pedig 
itthoni értékeinkre — Herceg János, Szeli István, 
Csépe Imre, Lévay Endre, Fehér Ferenc, Dér Zol
tán, Tolnai Ottó, Sziveri János, Kontra Ferenc, 
Apró István alkotásaira — igyekszik értő módon 
ráirányítani a figyelmet.

Mák Ferenc nem elfogult kritikus, kötetének 
összeállításakor sem műfaji, sem irányzatbeli, sem 
nemzedéki elfogultság nem munkált benne, nem 
korlátozta. Az ízléséhez egészen biztos közel álló 
Sziveri János és Tolnai Ottó értékei mellett ér
zékeny szemmel felfedezi Csépe Imre és Lévay 
Endre alkotói értékeit is. Minden tanulmányában a 
valós értékek után kutat, mutatkozzanak azok 
bármely irodalmi irányzat és műfaj keretében; a 
közösségi gondok felvállalásától sem idegenkedő, 
magas esztétikai színvonalú alkotások után. S pon
tosan látja, h ogy .......  az avantgárd esztéticiz-
musának ezo tér izmusába zárkózott írók és költők 
csoportja ma is süketen és vakon megy el az 
önmagukat hatványozottan újrateremtő közösségi 
gondok mellett — megint csak azt mondom, európai 
elhivatottságuk talmi ragyogásától káprázó szemek
kel".
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KERESVE MÁSOK MEGSZÓLÍTÓ ÜZENETÉT

ELÖLJÁRÓ BESZÉD

Tartok tőle, a világot kellene újrateremteni ahhoz, hogy a kelet- 
és közép-európai kis népek egymásról az évtizedek, évszázadok során 
kialakított tévhitei és balítéletei végre eltűnjenek, s akkor sem biztos, 
hogy nem születnének, nem keletkeznének újak a helyükben. Nagyon 
egymásnak keseredtek ezen a tájon az indulatok, s ennek okát — min
den kétséget kizáróan — az élet teljes kiszolgáltatottságában, a keleti 
hatalom totális rendszereiben kell keresni, a századokra visszatekintő 
politikai ónkényben, melynek kelléktárában ott találjuk az uszítás 
rafinált eszközeit is. A morál irányította cselekedetek, ha meg is találták 
az egymáshoz vezető utat, ha gongjainkból eredően voltak is közös 
céljainkhoz irányt mutató gesztusok, a politikai monopóliumok hatal
mi eszközökkel elsőként a morális szándékokat szerelték le; hiszen az 
erkölcsi oly távoli és érthetetlen az anyagközpontú ideológiák hegemo- 
nisztikus törekvéseire esküvők számára. Hiába tanították az egymás 
mellett élő nemzetek legjobbjai, hogy a nemzet mindenekelőtt erkölcsi 
fogalom, azután kulturális meghatározottság, s csak végső soron politi
kum kérdése — erkölcsi és kulturális kisemmizettségéből eredően az 
állampolgár mit sem értett a feje felett átívelő szép üzenetekből. Manap
ság a maga vigasztaló sokszínűségével bomlik ki újra a közép-európai 
álom; magam is örömmel fogadom felkínált reményeit—de nem tudom, 
kivel, kikkel lehet végigálmodni a legjobbjainktól ránk testált ígére
teket Mert minden álmodással szemben is látni kell, a hajdan volt 
közép-európai birodalom helyén — melynek elmarasztalásából még teg
nap is ideológiai fegyvert lehetett kovácsolni — gettósított nemzetálla
mok születtek, olykor sötétebb égaljjal és feneketlenebb sárral, mint 
amilyen a megtagadott, s többnyire csak az utókor pártos indulatainak 
sötétségeivel látott, közös élet kínálta lehetőség volt. A kulturális 
közösség, amit a régió népei a XX. század elején együttes erővel 
pusztítottak el, mintha magával sodorta volna a nemzeti létezés erkölcsi 
feltételeit, létrehozva azt a lehetetlen és elviselhetetlen helyzetet, 
melyen belül a nemzeti érdekeket szinte kizárólag csak másokkal szem
ben lehetett érvényesíteni A közép- és kelet-európai kis nemzetek a 
totális hegemóniákon belül csakis és kizárólag egymással szemben 
tudták megfogalmazni és érvényesíteni közösségi érdekeiket. 
Korántsem a fölvilágosult gondolkodók által megálmodott »nemzeti 
önállóságiból, sokkal inkább az önállóság helyét elfoglaló totalitásból 
eredően.
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A Most—Punte—Híd című antológia kapcsán kellett mindezt újra 
végiggondolni — éppen most, hogy a közép-európai társadalmak totális 
zártságát itt-ott már a demokratikus gondolat igyekszik fellazítani. 
Igaz, az oldódást, a kötetbe gyűjtött esszék, tanulmányok és jegyzetek 
megszületésének idején, a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek 
elején, amikor egymást követően jelentek meg a szegedi Tiszatáj kelet
európai szemléző rovatában, még nemigen lehetett előre látni, s a 
szemleírókban is legfeljebb csak titkos örökségként és be nem vallott 
vágyak formájában élt. Minden bizonnyal ezért van, hogy az anto
lógiában több a kérdés, mint a határozott válasz, több a talajtalan 
remény és bizakodás, mint a biztosan felépített elképzelés. Illyés Gyula 
bevezetőnek szánt, Elpuskázott ország című Írásában hajdani, a mainál 
mindenképp békésebb nemzeti együttélés visszaálmodott ígéretével a 
szeme sarkában, jobbára csak reményeinek ad hangot, amikor — 1974- 
ben — abban bízik, hogy az emberiség általában észre tér, a »külön
bözőségeiből nem ellentét lesz, hanem hasznos kiegészülés”, s ez talán 
meghozza a megbékülést is. Joguk van ehhez a régióban élő népeknek, 
bár jogaikat nagyon kevesen ismerték fel. Nem volt mód saját érdekeik 
megfogalmazására és számbavételére sem, annak a tudati szendergés- 
nek a bénító erejénél fogva, ami az egykori ..nagy börtön" helyett a sok 
kis börtön formájában rájuk szakadt. Csak az erkölcsiségénél fogva 
ténylegesen emberi távolságokat fürkésző tekintet láthatja azt, amit 
Illyés Gyula is lát, s egyben láttatni igyekszik: ..Innen nézve nincs 
egybekívánkozóbb ennél a kelet-európai, ennél a baltikum—adriati- 
kumi földrajzi térnél; a közös mese- és népdalmotívumok éppúgy 
összeabroncsolják, akár az államiságnak, a lírai költészetnek vagy az 
ekehasználatnak hasonló alakulása. És amonnan nézve nincs terület, 
ahol az egymásra utalt elemek a közös üstben föloldhatatlanabbul for
tyogtak; ahol a tarkaságból nehezebben alakult harmónia, az érdes 
különbözőségből jó anyagú különféleség.” Majd hozzáteszi: »Az érint
kezés eredménye kevés. Annál több a tanulsága.”

A tanulság, amit a kötet valamennyi szerzője a maga szempontjai 
alapján, de mégis a humánus elkötelezettségben összecsengő szóval 
igyekszik megfogalmazni. Sokszínűek ezek a szempontok, a szándék 
mégis egy és ugyanaz: meglelni azokat a felelős erőket, amelyek a józan 
megfontolástól vezérelve, lehetőségeikhez mérten igyekeznek a népek 
régen elfeledett, bölcs otthonává avatni a régiót. S a széjjeltekintéskor 
fontosnak látszik minden üzenet, akkor is, ha Luboš Jurik Pozsony 
krónikásaként a város múltját fürkészi, akkor is, ha Emil Boleslav 
LukáC meditatív elmélyültséggel egy emberarcú világot keres, akkor is, 
ha Miloš Crqjanski az eltorzult életekről költ elégikus regényt, hiszen 
az egymás felé közeledés titka az élet sejtelmeinek a megfejtése nyomán 
bontható ki. Minden, ami emberi, egyben örök és általános is. Távoli 
kínok is fájhatnak itthoni léleknek, s igazán emberivé a részvét avat 
minden megértésből fakadó cselekedetet. Miroslav Krleža regényben 
és drámában írta meg a Glembay család történetét, a horvát, a magyar
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és az osztrák hogyományok által különös módon befolyásolt nemzedé
kek sajátosan közép-európai életét, telve rajongással és megvetéssel, 
bízva üdvösségben és megtartó szeretetben. A Krleža ábrázolta világ 
határozott tényeivel szemben ott találja az olvasó a Krúdy Gyula fes
tette álomvilág megejtő szépségét, s a világi makacsság párjára lel az 
álom és az álmodás határtalanságában, hiszen mindkét szerző — azon 
túl, hogy a közép-európai valóság tényeit fürkészi — a tiszta emberség 
forrásainál jár. Ők a tanúságtevők: úgy is lehet emberséget üzenni, ha 
tiszta tekintetről, követendő erkölcsiségről, hitről és méltóságról, 
vággyal kutatott meszszeségről, s remélt otthonaink rendjéről szól az 
írás. Van azután másmilyen példamutatás is: a politikusé, aki nem
zetiségi akadémiát alapít a kisebbségi tudományos élet számára, s a 
nemzeté, amely tíz- és százezrével fogadja be a hazájukból elűzötteket, 
háborúban és békében egyaránt. A kisebbségek iránt tanúsított em
berséges magatartásáról (is) ismert cseh politikus, Masaryk alakját 
Vigh Károly idézi meg, kiemelve annak belátásban szinte ma is példa 
nélküli gondolatát: ..A többségben lévő népnek a feladata olyan állam
ban, hol nemzeti kisebbségek vannak, a kisebbségek helyzetét magával 
a többséggel szemben és annak helyzetét az államban megértéssel ren
dezni Nem szabad várni, hogy mit akarnak a kisebbségek, mit követel
nek, mit kívánnak. Az engedményeket nem szabad aszerint megszabni, 
hogy milyen hangosan követeli a kisebbség az előnyöket." A politikai 
bölcsességen túl a humánus szándéknak is hangot adó megállapításban 
legfeljebb az ..engedmények" kifejezés lehet a zavaró, lévén, hogy a 
kisebbségi jogokat nem lenne szabad engedményként kezelni. Hogy a 
valós gyakorlat mégis ennek ellenkezőjét bizonyítja, majdnem általános 
jelensége régiónknak.

A Most—Punte—Híd című tanulmánykötet írásai — az alapvető 
történelmi kérdések megfogalmazásán túl — többségükben a közép- és 
kelet-európai nemzetek irodalmával, irodalmi jelenségeivel, mozgal
maival és kiemelkedő alakjaival foglalkoznak, mégsem csupán 
irodalomról van szó. Fried István — a régió nemzeti gondjainak egyik 
legértőbb ismerője — a szlovák—magyar irodalmi kapcsolatokról szóló 
tanulmányában hangsúlyozza: a kapcsolatok kérdése mindig több, il
letve kevesebb, mint irodalmi kérdés, több, illetve kevesebb, mint 
esztétikai értékelő szándék. A kapcsolatok révén mindig a kultúrák 
egymásra találásának eszméltető élményét éli át a szemlélő, s ez egy
szersmind a morál kérdése is. A román—magyar irodalmi kapcsolatokat 
értékelve pedig leszögezi: ..az irodalomnak, az irodalomtudománynak 
ugyan számottevő a szerepe a kölcsönös ismerkedés előmozdításában 
és ezáltal a kölcsönös előítéletek eloszlatásában, a kölcsönös érzé
kenységek tompításában, de egyedül az irodalom és az irodalom- 
tudomány, bármily magas színvonalon, bármily hozzáértéssel, bármily 
előítéletmentesen művelik, nem győzhet. Csak az élet győzhet, ha a 
kultúraközvetítők nem Don Quijoték, hanem eszméik életté, anyagi
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erővé, rudatformálóvá lesznek. Tudatot formálni azonban csak tiszta, 
őszinte szóval lehet.” így hangozna az egymáshoz való közeledés 
erkölcsi kódexének alapgondolata. E teljesség igényében már csak a 
kölcsönösséget lehet és kell számon kérni.

S ez az, ami ma is a legtöbb gondot okozza a régió népeinek, 
hiszen az együttélés magasiskolájának lényege, igazi tartalma a 
kölcsönösségen belül mutatkozik meg. A kölcsönösség mindabban, 
amit vállalni, s mindabban, amit megtagadni kell. Kölcsönösség a 
felemelkedésben, s kölcsönösség az egymás iránt támasztott igé
nyességben, kölcsönösség a történelmi tényismeretek terén. Mert a 
kölcsönösség egymásra találó gondolatokat feltételez, megfogalmazóit 
és meghallóit az üzeneteknek. Für Lajos Hazánk, Kélet-Európa című 
tanulmányában lehangolónak tartja a kölcsönös érdeklődés elseké- 
lyesedése, egyoldalúsága folytán előállt helyzetet. Lesújtó — íija a 
történész —, hogy az elmúlt évtizedek során ..azokban az országokban, 
ahol — többek között — az önhibájukon kívül odakerült magyar 
anyanyelvű lakossággal szemben alkalmaztak időnként és helyenként, 
globálisan vagy részlegesen, de semmiképpen sem kevésbé szégyentel
jes diszkriminációkat, tizedannyi munka sem jelent meg, mint nálunk. 
Megismételjük: együttvéve tizedannyi munka sem". Az okok persze 
sokfélék, de egyszer mindenképpen szükség lesz a közös felismerésre: 
hogy mindaddig, amíg a kultúrált együttélés feltételeit a tudományos 
kutatások segítségével kellőképpen nem tisztázzuk, igazi, a léleknek és 
a szellemnek is békét hozó együttélésről nem beszélhetünk.

(1989)
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ELMENŐBEN MÉG MEGSZÓLÍTANAK





EGY SZÁMŰZÖTT, AKI MINDIG A MIÉNK 
VOLT

TÖPRENGÉS BIBÓ ISTVÁN SZELLEMI ARCKÉPE ELŐTT

Hosszú időn át úgy éreztük, elviselhetetlenül hosszúra nyúlt ez a 
század, s csak most, ahogyan alkonyához közeledik, csak most derül ki, 
kínjainkban volt elviselhetetlen, s elviselhetetlenségében megalázó. 
Mindezt éppen arról a századról kell elmondani, amely a »szebb és em
beribb” jövő elérhető közelségének igézetében ígért új társadalmi ren
det, anélkül, hogy az egyes emberben megteremtette volna a 
rendigényt, forradalmasította az élet anyagi alapjait, anélkül, hogy for
radalmasította volna ugyanezen élet szellemi régióit. Arról a századról 
kell ezt elmondani, amely elpusztított mindent, ami az élet intim 
bensőségéhez tartozott, hiszen újkori ideológiáink — és az értük vívott 
forradalmak — mindentől rettegtek, amit nem voltak képesek hatal
muk alá kényszeríteni Századunk forradalmárai persze jól tudták, a 
külső — társadalmi — s a belső — szellemi — forradalmak természete 
mennyire, szinte kizárólagos alapon mond ellent egymásnak; világosan 
felismerték, hogy a szellemi-lelki forradalmak után már nem lesz 
szükség társadalmi-politikai-gazdasági forradalomra, vagy ha igen, 
akkor sem diktatórikus, hatalmi pozíciókból vívott forradalmakra, hi
szen a kaotikus ősrebelliónak a lehetősége remélhetően elvész egy 
erkölcsi alapon történő szellemi megújulás során. S hogy Kelet- és 
Közép-Európában mégis másként alakult századunk valósága, az a 
régió sqjátos, zsákutcás történelmi helyzetével magyarázható. Világos 
ez a történelmi helyzet mindenki előtt, aki a tények mögött a moz
gatóerőt is képes meglátni Mert ezen a t^jon még a forradalmakhoz 
sem volt elegendő kultúrája az arra »kiválasztottaknak”, csakis Kelet- 
Európa forradalmárai hitték, hogy elegendő elpusztítani, felszámolni 
és eltüntetni az elhasználtnak hitt »régit", s a helyébe máris megszületik 
az új, s a hatalom feladata mindössze az, hogy őrködjön az »eszme 
tisztasága" felett. Időtlen forradalmat hirdettek, holott a forradalom 
legfőbb titka a befejezésében, a lezárásában rejlik. Bibó István ismert 
megállapítása szerint: «A forradalom éppen azzal fut vakvágányra és 
semmisíti meg elért eredményeit vagy hamisítja meg kitűzött ideáljait, 
ha enged a megtapasztalt sikeres erőszak kísértésének, beleszeret az 
erőszakba, és ahelyett, hogy az elért eredményeket biztosítaná és áten
gedné a társadalmat annak az általános megkönnyebbülésnek, ami az 
ilyen túlélt hatalmak megdöntése után előáll, állandósítja az erőszakot 
új meg új, általa felismert helyes célok érdekében, melyet immár nem 
egy fennálló hatalommal, hanem egy egész társadalomnak vagy 
jelentős részének az ellenállásával szemben kénytelen érvényesíteni" 
Bibó természetesen nem volt egyedül ezzel a nézetével, a forradalom
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mai eszembeni ellenérzés, még inkább az időtlen forradalommal szem
beni elutasító magatartás a polgári radikalizmus erkölcsi alapokon 
nyugvó, humánus értékorientáltságából eredt, olyannyira, hogy még a 
politikai gondolkodástól távol álló, esszéíró Halász Gábor is az 1942-ben 
írt Magyar viktoriánusok című tanulmányában az angol forradalomról 
megállapítja: »Sikerének titka az volt, hogy idejében véget tudott érni; 
szerzői nem ragaszkodtak a forradalmisághoz, mint a franciák. ( ...)  A 
megtartó politika csak az lehet — írta Halász Gábor tanulmánya 
bevezetőjében —, amely nem csak elkezdeni tudja a forradalmakat, de 
befejezni és felszámolni is. A társadalomnak mindenekelőtt békére van 
szüksége (...). A demokratikus politika célja nem lehet más, mint a 
béke. Végleges és igazi győzelmét csak ennek jelében biztosíthatja." 
Halász Gábor és Bibó István gondolatai összecsengenek, mert közös az 
alapjuk, az »ihletforrásuk": a radikális magatartás, meggyőződés, s az 
ebből kinőtt világszemlélet mélyén nyugvó morális elkötelezettség, 
amely morálban mégiscsak Európa kulturális örökségének és szellemi 
hagyományainak teljessége munkál. Mindketten — s hozzájuk 
hasonlóan mindazok, akik századunkban a forradalomról és a forradal- 
miságról írtak vagy gondolkodtak, Adytól Szekfu Gyuláig, Babits 
Mihálytól Illyés Gyuláig, Jászi Oszkártól Németh Lászlóig — világosan 
látták, hogy az élet évezredes rendjén belül a forradalom semmit sem 
old meg, s legjobb esetben is csak lendületet adhat az új minőségek meg
teremtéséhez, maga azonban új minőséget nem jelent. A cselekvés igazi 
értelmét nem a forradalom hozza meg, mert ez az eruptív »gesztus” 
nélkülöz minden moralitást, márpedig mindennemű rend kitel
jesedésének alapja az erkölcs, s ennek mindenen túl megdönthetetlen 
hagyománya is van. Szent Ambrus tanítványa, Szent Ágoston Civitas 
Dei című, az ókori politikai gondolkodás számos, lételméleti meg
győződését támogató bölcseleti tartalmát megőrizve alapozta meg a 
»keresztény állam- és társadalomelméletet", amelynek lényegéhez 
tartozott, hogy a »hatalomgyakorlás és egyáltalán minden emberi 
tevékenység értéke kizárólag a benne megvalósult erköcsi feladaton 
múlik". Századunk materiális ihletésű forradalmai az első elhajított 
utcakővel egyszerre megfeledkeztek e mindennél fontosabb tanításról, 
hagyományos kultúránk alapjainak egyikéről, egyház- és valláselle- 
nességükben úgy hitték, elvethetik ezt a fqjta erkölcsiséget, az egyetlen 
erkölcsiséget, amely Európa keresztény hagyományaiban gyökerezett. 
A radikális gondolatiság — olyan életművek esetében is, mint amilyen 
Babits Mihályé vagy Jászi Oszkáré — minden radikális szándékot erre 
épített fel, radikalizmusukhoz bátorságot ez adott, akár a liberalizmus 
meghaladása, akár a konzervatív hagyományok haladó szellemű 
megőrzése esetében.

Bibó István, aki legkövetkezetesebb híve és képviselője volt e gon
dolatiságnak, s a mögötte rejlő értelmiségi elhivatottságnak, emléke
zéseiben az ötvenes évek terrorhangulatáról szólva is úgy látja: »Az volt 
az érdekes, hogy én egy furcsa pszichológiai kettősséggel időnként
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tejesen fantazmagóriaszerűen álmodtam egy szćp felkelésről, egy szép, 
tiszta, nem vérengző felkelésről, amelyik megmozgatja az egész népet 
és valami jóhoz elvezet, és ugyanakkor az eszem és a közvetlen 
tapasztalatom azt az érzésem erősítette, hogy ez ebből a fáradt, kiábrán
dult országból nem telik ki" S amikor érezhető, látható közelségbe 
kerül az összeomlás, a maga különbözőségének hitében teszi fel a 
kérdést: «mi legyen az olyan ideológiai vagy politikai témafelvetésekkel
— merem remélni, hogy az enyémek ilyenek volnának —, melyeknek 
haladó, demokratikus és radikális voltához alig férhet kétség ( . . s 
amelyek alkalmasak felfedni a hivatalos álláspontok tévedéseit, jövő- 
és közösségellenes, értékszemléletében utat vesztett szándékait.

Túlságosan egyoldalú lenne azonban a bibói életművet a for
radalommal kapcsolatos állásfoglalása alapján megítélni, hiszen annak 
ellenére, hogy a forradalomhoz való viszonyulás kérdése világszem
léletének sarkalatos pontja, történelemlátásának és a mindezt magába 
foglaló bölcseleti meggyőződésének mindez csak egyetlen elemét 
képezi Bibó István számára a történelem a demokratikus társadalmi 
viszonyok kiépítésének folyamatos, szüntelen tökéletesítési lehetősé
gét jelenti, erre építi fel radikális gondolatiságának elemeit, alapjait, s 
teljesíti ki a szellemi értékek humánumába vetett hitét. Ezért írhatja 
Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című tanulmányá
ban az 1848—49-es forradalom után száz esztendő történelmének 
áttekintése nyomán: «Ha egy közösség a hazugságnak valamiféle 
zsákutcájába beleszorul, annak első következménye az, hogy nem talál 
realista és lényeglátó embereket, akikre a maga vezetését rábízhatná/ 
A hazugság zsákutcája, ami tudjuk, mindig diktatórikus formában 
jelentkezik, vagy idővel hozza létre a legkülönbözőbb diktatórikus 
formákat, megteremti a maga nem kevésbé hazug intézményrendszerét 
a »hivatalnoki osztállyal*1 együtt, amelynek realizmusa »egy alapvetően 
hazug építmény megtámogatásában, erősítésében és a tényleges lehető
ségek hamis feltételei között való ide-oda tologatásban merül k i A 
másik oldalon a lényeglátás adományával megáldott emberek vagy más 
kifejezési formát keresnek, vagy szűkebb, kisebb közösségekbe vonul
nak, mqjd mind nagyobb mértékben izolálódnak, duzzogásba, zsör- 
tölődésbe, különcségbe vagy ádáz prófétaságba szorulnak; egyidejűleg 
a különcök és az ádáz próféták válnak arra alkalmassá, hogy a lényeg 
megmondását magukra vállalják". Bibó most is a radikális értelmiségi 
magatartás lehetőségeit keresi, amint kereste akkor, közvetlenül a for
radalmat megelőzően. A nyíltan vállalt radikális magatartás másfelől a 
demokratikus viszonyok lényegi kérdésévé válik. Ennek egyéni és 
közösségi ellehetetlenülésében látja a szerző a kelet-európai kisállamok 
nyomorúságának eredendő okait is. A mérhetetlen torzulást, az el- 
nyomorodás tényét Bibó az emberi szabadság, s a szabadságot biztosító 
demokratikus intézményrendszer hiányában látja, aminek követ
keztében önéletrajzi vallomásaiban végső tisztaságában fogalmazódik
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meg a gondolat: a demokratikus liberalizmusról s annak parlamentáris 
kiteljesedéséről elmondhatjuk, hogy ..az európai emberiség leg
jelentősebb találmánya, jelentősebb a természettudományi és műszaki 
tudományoknál, s az európai zenén kívül talán az egyetlen olyan tel
jesítmény, melyet más kultúrák nem fedeztek fel, s amelynek áldásos 
és hasznos voltához kétség nem fér”. Vajon nem a Szent Ágoston-i gon
dolat újrafogalmazásának vagyunk a tanúi?

A demokratikus gondolat mélységes mély ihletéséről tanúskodik 
az, hogy Bibó világképén belül elsőrendű rendezőelvként merül fel, 
ennek alapján ítéli meg a társadalmi-politikai eseményeket és 
jelenségeket, a kisebbségi kérdést éppúgy, mint a hatalom felkaroló és 
kirekesztő gesztusait. A hatalom tényét egyébként nem eredendő 
meglétében, sokkal inkább mitikussá nőtt — tehát elidegenített és ezzel 
együtt öncélúvá formált — alakjában tartja veszélyesnek, legyen szó 
akár a fasizmusról, akár a sztálinizmusról, amely szélsőségeket 
mégiscsak századunk legmegrázóbb tragédiájaként kell értelmeznünk.

Ezzel lesz a bibói világkép átfogó jellegű, mely az egyéni 
hivatásvállalástól az egyén iránt felelős társadalmi intézményrendszer 
demokratikus szándákaira és meggyőződésére épül, hogy e kettős
ségben kiteljesedjenek az emberi szabadságjogok sérthetetlen formál 
A klasszikus erkölcsi felfogásra épülő humánus értékrend gyakorlati 
megvalósításának lehetőségeit kutatta e nyomorúságos közép- és kelet
európai régióban, s e szándék Bibó István alakját reformkori fényesség
gel övezi Bibó ezen túlmenően azonban a legkifejezettebben európai 
gondolkodó, hiszen gyarló nemzeti történelmünkről létfilozófiai — 
ezen belül egyetemesen emberi — hangszerelésben volt képes ítéletet 
mondani

(1989)
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A PÜNKÖSDÜNK IS SZÓTLAN LESZ

A KOSZTOLÁNYI CSALÁD LEVELEZÉSÉRŐL

Kosztolányiéit levelezését, a Szabadka és Budapest között a lélek 
ingajáratának megfelelő pontossággal közlekedő levelek együttesét 
családregényként kell olvasni; nem az életből eredő ..megszerkesz
tettsége", hanem az egyéni és közösségi sors történelmi fordulataiból 
eredő egzisztenciális meghatározottsága által kiváltott mély, de annál 
csendesebb emberi indulatai miatt. Hiszen ezek az indulatok határozott 
emberi magatartásokról hoznak hírt, s ezekben a magatartásokban már 
benne van az életnek a valóság teremtette kényszerhelyzetekből eredő 
megtöretése is. Ez a kényszer és megtörtség lesz végeredményben min
den emberi sors végső titka A Kosztolányi család levelezése jelleg
zetesen közép-európai családregénnyé szerveződött, hiszen a sorsokról 
hírt hozó gond, a papírra vetett sorok mögött rejlő élet árulkodó módon 
viseli magán a régió történelmének katarzist és feloldást nem ismerő
— éppen ezért súlyosan ószövetségi jellegű, kinyilatkoztatásokra és 
parancsokra épülő — totalitását.

A lélek, a külső és a belső egyensúly harmonikusnak hitt — s 
öröknek remélt — világából indul a levelekben megírt regény. Ahogyan 
Babits művében, a Halálfiaíban, ahogyan Márai Sándornak a Gar- 
renekről írt regénytrilógiájában készen áll, s nemzedékről nemzedékre 
szálló örökségében létezik, jelen van a Mű, s ahogyan a család életének 
e Mű megtartása, a cselekvés, az alkotás, valamint a hagyományos 
erkölcsi értékek megőrzése adna egyfelől értelmet, másfelől az elkövet
kező nemzedékek számára célt és feladatot, úgy a Kosztolányi család 
szabadkai életét is a belső rend uralja, az elődöktől öröklött bizonyosság 
reménye, mi több: megingathatatlan hite fogja egybe a mindennapi 
gesztusaik kicsinyességétől az elvek és megyőződések örök érvényű 
jelenvalóságáig hétköznapjaik világát. S hogy ezen a családi életen belül 
mennyire szigorú és parancsolatként működő a belső törvényekre 
épített rend, az a korai levelekben olvasható, olykor jelentéktelennek 
tetsző tiltakozásokból derül ki. Kosztolányi Árpád, a családfő hevesen 
tiltakozik minden ellen, ami a külső és a belső világ vélt egyensúlyát és 
rendjét megbonthatná. Az atyai gondviselés íratja levelét fiának: ..A 
budapesti lapokban olvassuk, hogy a bécsi egyetemet az ott, a rektor 
ellen folyt tüntetés miatt újévig bezárták. Tegnap (vasárnap) reggel 
kapott levelező lapodban erről említés sincs. Édes anyád igen nyug
talan, annyira, hogy tegnap már telefonon akartuk véled megbeszélni 
a teendőket." Alatta a keltezés: Szabadka, 1904. dec. 12. (hétfő, reggel
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9 óra). 1905 novemberében, egy töredékben maradt levelében pedig a 
szabadkai gimnáziumi igazgató megelégedéssel íija fiának: »Igen 
örülünk, hogy minden tüntetéstől távol állottatok. Elvárjuk, hogy ez 
okos magatok tartása ezentúl sem fog megváltozni Ha rqjtam állana, 
én minden politizálást és tüntetést az egyetemen a legszigorúbb 
büntetés terhével eltiltanék, mert az egyetem nem parlament, hanem 
iskola. Szinte érthetetlen dolog, hogy most is néhány stréber-vezető 
miatt szünetel a tanítás s nem lehetetlen, hogy valamennyien el
vesztitek az egész félévet Melha Armand és Vágó Béla jóvoltából." 
Kosztolányi Árpád a századforduló magyar liberalizmusával örökösen 
perlekedő konzervatív nézetek megingathatatlan hitvallója, aki peda
gógusként az életet, a cselekvő egyént szabadságában és megkötött
ségében a morális parancsolat érvrendszerével ítéli meg. Megtehette, 
hisz azokban az években, évtizedekben úgy rémlett, létezik határozott 
és biztosnak látszó értékrend, amely megingathatatlan és kikezdhetet
len, amit ugyan lehet jobbról támadni a harmincmilliós Magyarország 
nagyhatalmi álmaival, s lehet balról támadni a szociális gondolat és a 
nemzetiségi kérdés radikalizmusával, de az Európától öröklött parla
mentáris demokrácia konzervatív liberalizmusa mindenképpen mara
dandó nemzeti értékek megtalálásához vezette a kiegyezés éveiben 
felnőtté vált nemzedéket, amelyhez Kosztolányi Árpád is tartozott. A 
reformkor utáni harmadik nemzedék ez, Arany László, Beöthy Zsolt, 
Justh Zsigmond, Grünwald Béla és Péterfy Jenő generációja, s mel
lettük Kállay Bénié és Pulszky Károlyé, akik fiatal éveikben mély
ségesen hittek a társadalmi rend egyensúlyi állapotának megtart- 
hatóságában. A Kosztolányi család a történelmi Magyarország déli 
vidékeinek talán kissé tespedt biztonságában élte a századvég és 
századelő rendelvű életét, s megannyi családhoz hasonlóan csak a társa
dalmi — tehát külső — és egyéni — tehát a lélek belső ügyévé avatott — 
rend folyamatos és szüntelen tökéletesítésében hittek. A családi élet a 
neveltetés, a hagyománytisztelet, az értékközpontú élet lényegéről 
tanúskodik. Ezért tiltakozik Kosztolányi Árpád minden ellen, ami 
rebellióként ezt a vélt egyensúlyt fenyegeti Sajátos magatartása ez a 
századforduló értelmiségi középosztályához tartozó embernek. Mint 
ahogyan sajátosan e középosztálybeli értelmiségiek gondolkodására 
vall az a magas fokú társadalmi nhaszonelvűség" is, ami talán a 
leghatározottabb megnyilatkozási formája volt az értékteremtő életről 
kialakult meggyőződésnek is. E meggyőződés vezérelte az emberek 
»szolgálat-szándékát". 1914. március 28-án íija Kosztolányi Árpádné 
fiának: »Talán nem is jut eszedbe március 29. csak mikor az én levelem 
olvasod, hogy mién nap ez. Nekünk ez nagy nap, de a társadalom, és a 
nagy közönségnek még nagyobb, a te születésed napja. Ez a nap az a 
melyen meg született az — az ember aki a társadalomnak máris oly nagy
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élvezetett és gyönyört nyiyt az ő nagy tudásával és munkáságával, és 
még ha a jó Isten erőt egészséget és munka kedvet ád, hogy akkor még 
milyen világhírű lesz »az én kedves fiam kiben nékem kedvem tellik őt 
hallgassátok« mondja a Biblia, és mondom én is!!”

Ez a konzervativizmusra épített polgári rend tört darabokra 1914 
nyarán, a világháború kitörésének pillanatában. Ettől kezdve lesz az 
élet egyre csonkább és töredezettebb. A Kosztolányi család számára ez 
a nyár a korábbi bizonyosság mindörökre történt elveszítését jelenti, s 
minden, ami ezután velük és közöttük történik, az elveszített bizo
nyosság keresése lesz. Minden úgy történt, ahogyan az európai iro
dalom nagy családregényeiben, a Buddenbrook-házban, a Thibault 
családban, az Artamanovokban; a leépülés, a talajvesztés és végül a 
csendes elmúlás Kosztolányiéknál is hasonló módon megy végbe. 
Közép-európaivá e családregényt mérhetetlen keserűsége és 
kétségbeesése teszi, valamint a sértettségen túli megaláztatás. Előbb a 
fiatalabb Kosztolányi fiú kerül a frontra, s a család érte aggódik, mqjd 
hamarosan jelentkezik a háborús nélkülözés is. Az évek múlnak, idegen 
csapatok érkeznek a városba — mint ahogyan megérkeznek Garrenék 
városába is —, forradalmak zajlanak a nagyvilágban. Hol van már a régi 
rend, amelyre az egyéni és a közösségi élet, a családi és a nemzeti morál 
épült? S ha elveszett, hogyan lehet e morál nélkül élni? A másik fiú, az 
idősebb Pesten marad, és a közé és a szülői ház hqjdani bizonyossága 
közé vont új országhatár az otthoniak és a nagyvilág közé állított szigorú 
elkülönítettséget hozza a régi rend hívei számára. Ettől a pillanattól 
kezdve a vágyódás lesz a Kosztolányi család életének meghatározója. 
Mindennapi tevékenységük is ennek szellemében értékelődik át.

1918. november 2-án Kosztolányi Árpádtól levél megy Buda
pestre: ..Én és anya már valamivel nyugodtabbak vagyunk és elhatároz
tuk, hogy itt maradunk, hacsak kényszerből nem kell menekülnünk. 
Ha csak francia és angol rendes katonaság fogja ezt a várost megszállni, 
nincs nagy aggodalomra ok; ha megvéd bennünket a jó Isten ( ...)  az 
itteni csőcselék garázdálkodásaitól, úgy remélhetőleg nagyobb bqj 
nélkül itt is átélhetjük ezen idegizgató napokat. (...)  Egyetlen úri család 
sem készül innen menekülni, ma beszélt édes anyátok Conen úrral, aki 
szintén úgy nyilatkozott, hogy mindenütt érheti az embert ezen 
válságos időben bqj és veszedelem, azért legjobb otthon maradni” Az 
1919. szeptember 21-én kelt és csak töredékében ránk maradt szabad
kai levél erről tudósít: ..Nálunk rend és nyugalom van. Az üzletek 
cégtáblái, valamint az ügyvédek és az orvosok lakásait jelző táblácskák 
is kivétel nélkül szerb és bunyevác nyelvűek hatósági rendelkezés 
következtében. Az utcák neveinek régi jelzése azonban most is meg
van. — Utcai világításunk egyáltalán nincs..." 1922. december 1-jén írt 
levelében Kosztolányi Árpád a család egyre nyomorúságosabb 
életkörülményeiről számol be. A régi világból átmentett pontossággal 
tudósít a költségekről, a házbérről, a cselédtartás nehézségeiről, a hús,
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a fűszer, a ..hentesholmi" áráról. Mindezt azonban már az egzisztenciális 
bizonytalanság nem leplezett félelme kíséri ..Időközben megjelent egy 
miniszteri ukáz, mely szerint minden, nem szláv származású tanárnak 
egy éven belül írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgálatot kell tenni a 
jugoszláv irodalomból, a szerbek, horvátok és szlovének történelméből, 
Jugoszlávia földrajzából és a középiskolai adminisztrációból szerb nyel
ven, azon hozzáadással, hogy aki ezen vizsgálatra az idén augusztus 15- 
ig nem jelentkezik vagy pedig azon megbukik, el fog bocsáttatni az 
állami szolgálatból." A húszas évek elején kelt szabadkai levelekből 
világosan kiderül, a lélek valahová menekülni igyekszik. A gondok 
egyre súlyosabbak, s a gyökerét vesztette városi polgárság valami fogód
zót keres a régi bizonyosságokban. Kosztolányi Árpádot, e ..levélregény" 
főszereplőjét egymás után érik a súlyosabbnál súlyosabb megpróbál
tatások: az országgal, a nemzettel együtt hullik szét a család is, s 
nemcsak nyugdíjaztatása miatt, de egyéb körülmények folytán is tanári 
működését is újra kell értékelnie. Levélről levélre nyomon követhető, 
hogyan válik az élete egyre zárkózottabbá, egyre befelé fordulóbbá, 
ezzel együtt halkszavúbbá is, megteremtve a ..garrenizmus"-nak egyik 
sajátos formáját.

A belső tájak fürkészésének, a belső értékek keresésének, az élet 
lehetőségeinek fokozatos leépülésével párhuzamosan előbb-utóbb 
sajátos formát kelj nyernie. Az 1923. április 21-én kelt szabadkai levél 
már a kétségbeesés igazi mélységeiről tanúskodik. Kosztolányi Árpád 
fia meleg hangú levelét méltatja, s hozzáteszi: ..(...)ennek a fénye 
világítja meg némileg a bizonytalan jövő sötétségét, s engedi remélnem, 
hogy sorsunk talán mégsem lesz olyan kétségbeejtő, minőnek azt úgy 
én, mint édes anyád az időnként visszatérő csüggedésnek keserves nap
jaiban látjuk." A levél már félreérthetetlenül a talajvesztettségről, az el
bizonytalanodásról tudósít. Kosztolányi Árpádban azonban még van 
annyi erő, hogy a korábban megtartó, de azóta elveszített külső rend 
ellenében találjon valamit, amit — nem kevésbé rendelvű indítékoktól 
vezérelve—magának kell msy d felépítenie. Elkülönít, kiszakít magának 
az életből egy területet, amelynek megnemesítése, megművelése csak 
az ő feladata lesz, ahol érvényesülhet a lélek és a szellem örökölte 
rendigény építkező és szerveződő egyensúlya, megidézve a hajdani, 
társadalmi méretű egyensúly emlékét is. A volt iskolaigazgató, a meny- 
nyiségtan tanára 1924 kora tavaszán, hatvanöt évesen, negyvennégy 
évi hallgatás után ismét verset ír. Két évvel halála előtt megleli hajdani 
ifjúkora vigasztaló menedékét, a költői szó fegyelmét. S ettől kezdve 
újra van mit építeni, ettől kezdve újra eljön hozzá a határtalanság! 1924. 
február 17-én küldi Dezső fiának az első verset:...Az »irodalmi 
működés«-sel kapcsolatban itt küldöm én is egy csúf, alkalmi versemet, 
a hozzá írt »önkritikáival együtt. Olvasd el, kérlek, mind a kettőt kellő 
borzalommal, de talán némi örömmel is, hogy a te öreg, édes apádtól a 
matematikával való állandó foglalkozás, a robotmunka és a sok bqj és
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aggódás eddig még nem ölte ki teljesen a régi kedélyt, mely vándor
madár móczára vissza-visszatér, de sqjnos! nem fél-fél esztendőre, mint 
tavasszal a fecske, darú és a gólya, hanem csak rövid időre. De ez is 
valami ebben a nehéz korban!" A "Vén sas" az elkövetkező két év során 
csaknem kétszáz verset ír, kedélyétől ftlggően váltakozó becsvággyal. 
És bár a versek jelentős hányada ma is ismeretlen a kritika előtt, annyi 
mindenesetre bizonyos, szerzőjük esetében nem valamiféle »élet
bölcselet" megfogalmazása volt az elsőrendű feladat, hanem a költészet 
kihívásának s a forma megkövetelte szigorú fegyelemnek történő meg
felelés. Az a felismerés, hogy a talaját és gyökerét vesztette külső 
világgal szemben van egy belső birodalom, ahol a rend a hajdani igények 
és eszmék szellemében még megalkotható, s ahol maga az alkotás mint 
cselekedet még lehet erkölcsi tett. Ezért van, hogy Kosztolányi Árpád 
költeményeinek tartalmát olykor maga sem veszi komolyan, ám ami a 
formafegyelmet illeti, abban kérlelhetetlen, semmilyen engedményre 
nem hajlandó. Nemcsak önmagával, de minden költővel szemben 
könyörtelen a klasszikus formakultúra tekintetében, s attól sem riad 
vissza hogy, bírálatot, elmarasztaló véleményt mondjon a szabad 
verssel kísérletező Babits Mihályról, Somlyó Zoltánról és Karinthy 
Figyesről. Babitsot Szent király városa című verséért bírálja: »mit akar 
mondani lényegében a kilométeres, ritmus nélkül való »vers« még csak 
sejteni sem tudom. Olvan előttem ez, mint a lázas álom, mely folyton 
viszszatér, de zagyva képeken kívül semmi értelmes dolgot nem ad. 
Vagy én vagyok nagyon buta, vagy a költő úr nagyon okos. Ha jól tudom, 
Babits űr tanár ember. Ha én volnék a közoktatási miniszter, magam
hoz rendelném őt és azt mondanám neki, hogy ilyen dolgok közzété
telével ne rontsa az ifjúság jó ízlését, ne akarja kompromittálni 
Vörösmartynak, Aranynak, Petőfinek érthető és élvezhető költészetét 
Végül azt ajánlanám neki nyomatékosan, hogy meqjen penzióba, 
azután írhat ilyen vad dolgokat a végkimerülésig." Élvezhetetlennek, 
bizarmak, természetellenesnek, bosszantásig vakmerőnek, hatás- 
hqjhászónak tartja Karinthy Frigyes verseit is, igazán kétségbe azon
ban akkor esik, amikor rájön, imádott fia is hódol az új »divatnak", a 
szabad versnek. 1924. december 8-án panaszos, szemrehányástól sem 
mentes levelet ír fiának Pestre: »Őszintén szólva, édes fiam, annyira 
bántott a te Pálfordulásod, hogy péntekről szombatra virradóra éjjel 
alig aludtam valamit és azt a keveset is, nyugtalanul. Elgondoltam, hogy 
igazán kár is nekem már több verset írni, ha már az én fiam is elhagyja 
a régi mesterek útjait; te neked unalmasak az én sablónós verseim, a 
tieid pedig (ezek az újak) meg előttem részben érthetetlenek." Mqjd 
hosszasan részletezi, hogy az ő számára még ma is a zene és a vers 
elválaszthatatlan egymástól, s csak az a vers, »amit énekelni is lehet". 
Fia tesz néhány bátortalan kísérletet apja kiengesztelésére, valójában 
azonban ő is tu ĵa: nem a kötött vagy a szabad versforma léte az igazi 
kérdés, hanem az a fél évszázadnyi különbség, ami a Vörösmarty- és 
Arany-korabeli teljességigényt a század húszas éveinek csonka,
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darabokra huüt világától elválasztja. Kettejük szemléletbeli különböző
ségében igazságot tenni nem lehet, mint ahogyan lehetetlen vállalkozás 
lenne történelmi koroknak igazságot osztani. Kosztolányi Árpád ..iro
dalmi züllésének nevezi a Babits, Karinthy és Kosztolányi Dezső vállal
ta költői útkeresést, kiengesztelhetetlen bírójaként egyszersmind a kor 
csonkaságának, fegyelmet elhagyó szertelenségének is.

Törékenynek tetszik tehát a belső rend megalkotásának és a 
világgal szembeni fegyelem megteremtésének a szándéka is. Babits 
Mihály regényében, a Halálfiaiban Cenci néni fogja ily makacs 
elszántsággal védeni azt a talpalatnyi bizonyosságot, amely őseinek is 
életet és biztonságot adott, nem ismerve fel — és éppen e ..tévedésében" 
magasztosul fel alakja —, hogy az élet lényegét és a biztonság forrását 
az új idők hozta új körülmények folytán már egészen máshol kell keres
ni. Mi több, Márai Sándor Sértődöttek című regényében a Garrenek is 
oly szigorú elzárkózásban védik a polgári élet rendelvű minőségét, 
ahogyan azt Kosztolányi Árpád védte a művészi fegyelem morális tar
talmainak hitével. Cenci néniben, a Garrenekben és Kosztolányi 
Árpádban az élet egykori méltóságához való cselekvő ragaszkodás lesz 
a közös. Mindegy, hogy a történelem, vagy a művészi szándék hívja 
életre ezeket az elhatározásokat, heroizmusukban egy régen letűnt 
világ nagysága dicsőül meg. Eljő az a kor, amikor elpusztulnak a 
családfők, darabokra hullanak a családok. Halódásukról századunk leg
nagyobb eposzai szólnak, s aki látni szeretné az élet hajdanvolt, igazi 
nagyságát és lényegéből eredő méltóságát, e családok emlékéhez kell 
megtérnie. Nagyságukat bizonyítja, hogy igazi jelentőségüket csak 
magával a történelemmel szembesülve lehet megítélni.

A Kosztolányi család levelezése a régi morál, a régi hit, az egykori 
magasság és nagyság, a hajdani emberi világ teljes összeomlásáról hoz 
hírt a maga dokumentumerejű tényeivel. A külső világ, a társadalmi 
felépítmény összeomlása után az értékek még átmenthetők a lélek és a 
szellem birodalmába, ám amikor ott belül is pusztulni kezd minden, 
amikor a morál törvényeit is kikezdi az enyészet, nincs többé hová 
menekülni a rendigényű életnek. Vallomásértékű levelei nyomán 
Kosztolányi Árpád alakja úgy áll az utókor előtt, mint az ember, aki a 
maga pusztulásában élte meg a kor hanyatlását. S ha az irodalom az 
örök keresés és nem a megtalált bizonyosság megmutatása, a 286 
levélből létrejött az a ..műalkotás", mely egy letűnt korszaknak és a 
korszakkal pusztult nemes szándékoknak állít történelmi emléket.

A kötethez Egy új életrajz elemei címmel Dér Zoltán írt kísérő 
tanulmányt. Az irodalomtörténész, aki eddigi mukássága során meg
különböztetett figyelmet szentelt Kosztolányi Dezső költői-írói életmű
vének, írása bevezetőjében rámutat a Kosztolányi család levelezésének 
jelentőségére hangsúlyozva: ..Voltaképpen a tudomány áramköreibe is 
most kapcsolódik majd be ez az anyag, mert Kiss Ferenc Az érett
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Kosztolányi című könyvén ( ...)  kívül más művekben nyoma sincs a 
velük való találkozásnak." Ugyancsak Dér Zoltán átfogó filológiai kuta
tásai nyomán állt össze a kötethez kapcsolt névmagyarázat, amely 
Szabadka jeles személyeinek népes seregét vonultatja fel, ismételten a 
történelmi műit értékei felé fordítva az érdeklődők figyelmét. Az Élet
jel kiadásában megjelent levélgy^jteménynek kimagaslóan becses része 
a dokumentumértékű fényképgyíytemény, amely számos, eddig is
meretlen felvételt tartalmaz. A Kosztolányi család levelezéséből című 
kötettel ily módon nemcsak a magyar irodalomtörténeti gondolkodás 
és a történelmi igényű érdeklődés, de maga Szabadka város is jelentősen 
gazdagodott. S ha valamennyi szülöttje közül nem is sikerült mind
egyiknek a Kosztolányi Dezsőéhez fogható életművet megalkotnia, 
szellemük mégis fontos része a város történetének. A most megjelent 
könyv egyben arra is példa, hogyan kell számot vetni a műit gaz
dagságával.

(1989)
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ALAKJA FÉNYESSÉGET HOZ

ÚJ VONÁSOK BABITS MIHÁLY ARCKÉPÉHEZ

HATALMAS APRÓSÁGOK

Babits Mihály és Karinthy Frigyes kölcsönösen egymásra vonat
kozó írásainak egybegyűjtésével az idén tizenötödik kötete jelent meg 
a budapesti Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola diákjai és 
mérhetetlen ügyszeretetről tanúskodó magyartanáruk, Téglás János 
gondozásában annak a sorozatnak, amely eredeti dokumentumok és 
még publikálatlan kéziratok felkutatásával és megjelentetésével Babits 
Mihály életművét igyekszik a legapróbb részletekig kiegészíteni. 
Korabeli lapok hasábjain elfeledve lappangó, de az életmű egész szem
pontjából igen jelentős tanulmányok, esszék, interjúk és nyilatkozatok 
kerültek ily módon kötetbe, de 1981-ben megjelent a Halálfia című 
regényének első változata is, továbbá olyan jelentős levélanyag, amely 
Dienesék Babitshoz fűződő kapcsolatait hivatott dokumentálni Nem 
csoda hát, ha a Téglás János szerkesztette és a könyv árusi forgalomba 
nem kerülő kiadványsorozatot legenda övezi Hiszen egy-egy kötet 
olvasása, azon túlmenően, hogy a felfedezés erejével hat, a még mindig 
mostohán kezelt és tartózkodóan elismert babitsi életműnek újabb és 
újabb értékeit teszi hozzáférhetővé. Karinthy Ferenc nyilatkozata a 
most megjelent kötet előszavában: »A gondosságot már a szerkesztésnél 
érzem: fölkutattatok régi újságokból és megőrzött kéziratokból kötet
ben eddig meg nem jelent írásokat, és olyan vonatkozásokat tártatok 
fel, melyek mindig új és új fényben, más és más oldaláról mutatták meg 
Babitsot és baráti körét.”

1987-ben Tanulmányok, interjúk címen jelent meg Babits Mihály 
elfeledett írásainak és nyilatkozatainak egy jeletős válogatása, benne a 
Filozófia és irodalom című tanulmányával, amelyet — a könyv tanúsága 
szerint — először 1923-ban közölt az Auróra negyedik számában. A 
cinkos idő különös játéka, hogy ez a roppant jelentős tanulmány mind 
ez idáig elkerülte a kutató tekintetet. Pedig mondanivalója Babits 
Mihály világszemléletének legbelső, legkiérleltebb köreit érinti Azokat 
a gondolati köröket, amelyek megfogalmazására először 1918-ban 
közzétett Veszedelmes világnézet című nagy történelmi gondolat
köröket összefogni igyekvő tanulmányában tett kísérletet. Itt mutatott 
rá először kellő nyomatékkai a huszadik század emberének értelemel
lenes magatartására. Ennek okait már akkor az elmúlt századok 
racionalizmusának kiábrándulást hozó tehetetlenségében látta — 
Filozófia és irodalom című írásában mintha ezt igyekezne továbbgon-
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dőlni, Babits hangsúlyozza: »A XIX. század az átmenet a francia for
radalom és a világháború közt, vagyis átmenet az emberiségnek egy 
olyan korából, mely vérmes reményekkel eltelve a végső Testvériségről 
álmodott abba a másikba, mely minden célját öldöklésben lelte." Mqjd 
így folytatja a gondolatmenetet: ..Az élmény!... A lélek babusgatja 
élményeit, ringatózik bennük... Még a fájdalmasaik is élvezet forrásai, 
kegyelet tárgyai lesznek számára. Lassankint feltámad kalandvágya az 
élmény irányában ( ...)  A vak élménynek ez a tisztelete, sőt vágya — 
amely amellett nem ismeri el az ész bíráskodási jogát az élmények fölött
— mi készíthette volna jobban elő a világ intelligenciáját egy borzasztó 
és óriási élmény rezignált, ellenkezés nélküli, sőt lelkes elfogadására? 
Ez a veszedelmes világnézet! Ez az ellenség!" A dolgok ilyen jellegű 
átgondolásától azután már egyenes út vezet Az írástudók árulása című 
nagy vihart kavart, korszakos jelentőségű tanulmányának a meg
írásához. i

A kötet további részében gazdag gyűjteményét közli a Babits 
Mihállyal készített interjúknak és nyilatkozatoknak, melyek egyrészt 
Babits mindennapi teendőibe adnak betekintést, másrészt pedig — és 
ez az értékesebb, a jelentősebb része az interjúknak — azt az írót állítja 
elénk, aki önmaga erkölcsi parancsai szerint minden pillanatban 
humánus gondolatokkal méri a jelent. 1930. november 30-án például 
azt nyilatkozza a Magyarországnak: ..Minden idők fiatal írói forradal
márok voltak, mert ha nem lettek volna azok, nem lettek volna írók, és 
nem lett volna értelme annak, hogy írnak. Az irodalom halott valami, 
ha állandóan csak korának visszhangja és nem előfutára. Ez a for
radalom azonban szükséges, fontos és különös, ha a magyar irodalmat 
szemléljük, látjuk azt, hogy irodalmunk mindig forradalmi volt, az 
készített elő új korszakot, az vitte előre fejlődésében a nemzetet." Babits 
Mihály alakja úgy él a köztudatban, mint a forradalmaktól és a forradal
mi magatartástól nagyon távol álló íróé, s lám, e nyilatkozata színesebbé 
téve szellemi arculatát, cáfolja a megalapozatlan véleményt!

S megint csak a magyar irodalomról nyilatkozik 1929. december 
22-én a prágai Képes Hétnek: ..Örülök, hogy az utódállamokban a 
magyar irodalom törzsének önálló ágai fejlődnek. A régiónál izmus a 
nemzeti művészet gazdagodására szolgál, legalábbis addig, míg nem 
veszíti el ezzel minden kapcsolatát. S van egy előnye: a regionalizmus 
képviselői, némileg kilépvén az előbbi szoros keretek közül, könnyeb
ben megérzik, hogy közük van az általános emberihez is." Ihletetten 
szép vallomás ez, amelyben ismét a teljes babitsi elhivatottság érhető 
tetten.

Babits Mihály és Karinthy Frigyes emberi és írói kapcsolatának 
történetét igyekszik bemutatni a sorozat legújabb kötete, amely fény
képes dokumentumok anyagává egészül ki Tanulmányok, cikkek, ver
sek és levelek gyűjteménye a könyv, mely azt a mélységes ragaszkodást 
és tiszteletet igyekszik bemutatni, amellyel a két író egymás iránt visel
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tetett Itt olvashatók egyebek között Babits feledhetetlen sorai is: 
»Akárki kérdezné, ki az a magyar író, akinek legtöbb mondanivalója 
van az európai emberiséghez túl a magyar glóbuson s függetlenül 
szomorú magyarságunktól — mondanivalója, mint egyik embernek a 
többihez, elfogulatlan, mély, közös emberi dolgokról: habozás nélkül 
Karinthy Frigyest nevezném meg.” Ugyanakkor Karithy Babits ver
seiről írt a tisztelet hangján: »Nem, ó, nem »gondolattá finomult zene«
— verssé vált gondolat ez, és verssé vált világszemlélet és verssé vált élet 
és verssé vált verskritika." Mindebből kitetszik, századunk magyar 
irodalmának két nagy alakját élet- és emberszeretetük hozta egymás 
messze fénylő gondolati rendszerének ragyogásába.

Mérhetetlen az a kincs, amelyet Téglás János kötetei a napvilágra 
hoznak. Babits Mihály személyén túl a XX. század magyar irodalmának 
megannyi alakjára vonatkozóan kínálnak új ismereteket. Ily módon a 
tizenöt kötet immár a Nyugat 6s Babits Mihály személye körüli irodal
mi folyamatok megközelítő teljességét hozzák az olvasónak. Mindezen 
túlmenően igazi jelentőségüket abban kell látni, hogy megmutatták: 
bármihez is nyúljunk a babitsi életművön belül, kivétel nélkül minden 
egyes esetben a gondolati rendszer teljességéhez jutunk el. A leg
szűkszavúbb levél, a legeldugottabb nyilatkozat is azt a Babits Mihályt 
állítják elénk, aki teljes elkötelezettséggel vállalta az európai humaniz
mus legnemesebb hagyományait. Téglás Jánosnak és tanítványainak 
az érdeme az, hogy erre a tények feltárásával hívták fel a figyelmet.

EMLÉKEZÉS A PRÓFÉTÁRA

Keresztuiy Dezső »irodalmunk legszemélyesebb, leglíraibb költői” 
egyikének tartotta Babits Mihályt, ám a költőben tanárát is tisztelő diák 
ezzel csupán a versek hangszerelését minősítette, s legfeljebb a szuverén 
költői különállást jelezte. Keresztuiy azonban tanúja volt annak is, 
ahogyan ez a magas erkölcsi és szellemi törvényekre épülő költészet 
életművé szerveződött, s mint korai méltatóinak egyike, jogosan 
állapítja meg: előremutatóan példaszerű az a magatartás, ahogyan a 
klasszikus hagyományok alapján megteremti az európai távlatok felé 
tekintő nemzettudatot. Éppen e magyarságfelfogásában lesz tanítója a 
mostani századvég már-már talaját vesztett és elveszettségükben is 
támaszt kereső nemzedékeknek is. Nemes Nagy Ágnes fogalmazta meg 
találóan a babitsi példamutatás nagyszerűségének lényegét: nem
zedékek tanulták tőle a fél halál illemtanát, ami egyszersmind a túlélés 
erkölcsi parancsa is.
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Keresztuiy Dezső tanulságokról számot adó kötetében majdnem 
egy teljes évszázad Babits-élményét mutatja be, a korai tanácstalan
ságtól és értelmezési kísérletektől kezdve a mélységes-mély hallgatáson 
át egészen az életmű erkölcsi erőforrást jelentő értékeinek a felis
meréséig. Volt úgy, hogy az embertelen indulatokkal, az intézménye
sített pusztítással szemben mozgósított ez a költészet, volt úgy, hogy 
körötte >1jegesre fagyott a némaság", hogy e gondolatiság végül is meg
teremtse példaadó és felszabadító hatalmát. Síremlék című versében, 
férfikora delelőjén írja a költő: **S a zápor is sűrűbb lesz, ahol állok” — 
ami persze megfordítva is érvényes: alakja mindig ott áll, ahol hatalmi 
indulatok jégverése fenyeget. S amíg századunk nagyon sok költőjének 
életműve többnyire csak emlék (még ha emlékezetként megtartó erejű 
is), addig Babits opusa azon kevesek közé tartozik, amely erköcsi 
tanítássá nemesedett, s mint ilyen, egyszersmind példamutató 
erőforrás is. Mindehhez persze Jónás prófétaságának hivatástudata 
kellett, valamint az, hogy e prófétaság mögött ott tudja a magasabb 
morális parancsolatot is.

A szerző Babits-könyvének kétségtelenül egyik legjelentősebb 
írása rBabits Mihály, a lírikus című tanulmánya, mely a Berlinben meg
jelenő Ungarische Jahrbücher 1929. évfolyamában jelent meg, s 
amelyben Babits költészetének fejlődéstörténetét követte nyomon. S 
hogy kellőképpen intonálhasson, hogy Babits korai arisztokratikus in
dividualizmusának meglelje eredőit, megrajzolja a századforduló 
irodalmának eszmetörténeti ..tájképét” is: a későn differenciálódott 
századvégi polgárság fáradt problematikáját Kosztolányi Dezső és 
Kaffka Margit igyekezett megszólaltatni Mellettük Ady Endre és 
Móricz Zsigmond ..a kortársi világkép élményéből kiindulva visszanyúl 
egy még nem európaivá vált magyarság eredeti lényéhez, és egyáltalán 
fölveti a magyarság problematikáját az európai kultúrán belül”, 
ugyanakkor e magatartással szemben jelentkezik egy harmadik is, mely 
..gyökértelen irodalmi ízléssel és rafinált nyugat-európai igényekkel” 
már elidegenedik a konzervatív felfogást makacsul őrző nemzeti 
hagyományoktól. E magatartás sajátos megtestesítője Karinthy Frigyes 
lesz. Babits Mihály pályája kezdetén mindhárom körön kívül áll, 
klasszikus álmok magányos őrzőjének tekinti magát, egyszersmind 
örökösének is az ókorból átmentett fegyelmezett gondolatiságnak, 
mely minden evilági kötöttségen fölül az örök emberit magasztala. Az 
első világháború fogja szétzúzni ..az egész esztétikai, művészi-szellemi 
kultúrát”, amelyben Babits élt. Ekkor érzi meg igazán az emberi sors 
kényszerítő erejének ellenállni kénytelen lélek próbatételeinek igazi 
súlyát, és lesz hangos szóval hirdetője a megnyomorítottság 
fájdalmának. S ekkor Babits ..A történeti európai irodalom két döntő
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szellemi benyomását: az antik világ és a kereszténység élményét a 
kortárs Európa problematikájával, meg a magyarság sajátos konflik
tusaival egészíti ki". Ettől kezdve feladatának tekinti »megragadni az 
ember lelki mivoltát fölbonthatatlan egységében, a történelmi és 
metafizikai kötöttségekben és megtisztítva egy emelkedettebb létbe 
emelni". Költészetén belül mindez úgy játszódott le, hogy a sajátosan 
magyar, nemzeti gondolatot Európa szellemiségének értékrendszerébe 
emelte fel. így lesz maga is megtestesítője annak a magyar művésztípus
nak, amelyről Horváth János írta: ..amennyiben van egy sajátos magyar 
jellengű líraiság, úgy az nem Petőfi átlátszó, nyugodt, világos és kicsat- 
tanóan egészséges líraisága, hanem valami elmélkedő hajlam, művelt
ség és történelmi meg személyes tapasztalatok által megfékezett, 
gazdagon árnyalt és sokféle színben ragyogó érzésvilág." Az Európa és 
magyarság között feszülő ellentétekben is így lesz Babits magatartása 
példamutatóan európai-magyar magatartás, mely határozottan utasít 
el mindent, ami »semmi más, mint magyar". Babits Mihály magyar
sághoz fűződő szeretete ott kezdődött, ahol a nemzeti gondolat nyitott 
lett az európai értékek irányába. E nyitottság és az általa létrejött 
kölcsönösség magában hordozza a humanizmus és a humanitás meg
tartó hatalmát is.

Az európaiság a latin hagyománytudatot és a keresztény erköl
csiséget is jelentette, s amíg ezek forrását Babits Denténál és Szent 
Ágostonnál lelte meg, a klasszikus és örökölhető magyar hagyományt 
Berzsenyi, Vörösmarty és Arany költészetében fedezte föl. A szintézis 
igazán magas művészi fokon — Keresztuiy megítélése szerint a férfikor 
delén —, a Versenyt az esztendőkkel című kötetének megszületése 
idején, 1928—1933 között jött létre, ekkor jutott el a költő a teljes 
személyesség és a belső szemlélődés hatalmas tereket átfogó kor
szakába. Babits Mihály összes verseiről írt és 1938-ban keletkezett 
méltatásában Keresztuiy e gondolkodói elhivatottság gyökereit Babits 
egykori szellemi környezetében leli meg. ..Babits valóban a kultúra 
költője; a Dunántúlról származik, arról a pannón tájról, amely a 
legrégibb, legfolyamatosabb kultúra földje a magyar medencében; 
olyan magyar patrícius család gyermeke, amelyben eleven valóság s 
termékeny hagyomány volt a konzervatív polgári műveltség szelleme; 
attól a katolicizmustól nyerte ifjúsága legmélyebb benyomásait, 
amelyik megingathatatlan magyarságának talaján állva nyugodtan 
tárhatta ki szemét és szívét a. nemzetek feletti szellem mély ins
pirációinak." Ehhez fűzi még hozzá: »Költészetének legnagyobb 
fejlődéstörténeti jelentősége éppen az, hogy a magyar lírát a régi és a 
modern világirodalom rendkívül sok termékenyítő elemével gaz
dagította." Még ennél is jelentősebb azonban az a szellemiség, melyet 
ily módon a morál magaslataira emelt.
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Babits Mihály életműve példaadó erejében csak egy Bartók 
életművével mérhető. R ĵta kívül Bartók volt képes a magyar 
hagyományokat európai rangra emelni, ügy, hogy az a megújulás 
ígéretét hozta a magyar köztudatba. Keresztuiy Dezső, felismerve a 
párhuzamokat, idézi Bartók programadó megállapítását: tiszta erkölcsi 
elkötelezettséggel járható út egyedül »a népművészet és a klasszikus 
hagyomány alapján álló modem művészet szintézise. Akármelyik 
tényezőt hagyjuk ki a koncepcióból, sánta lesz az eredmény. A 
népművészetkultusz modern művészet nélkül parlagias magyarko
dásba vezethet, s a modern művészet öncélú kultusza, a közösség 
művészetétől elszakadva, néptől idegen akamokoskodás, végül a 
klasszikus művészet kultusza a másik kettő nélkül polgári szépelgés". 
E hármas feltételezettség kialakulása Babits Mihály gondolatrend
szerében is határozottan nyomon követhető, s a szintézis létrejötte a 
húszas évek közepére tehető, hogy az igazi nagy művek — versek, 
regények, tanulmányok és esszék — sora az évtized végére szülessen 
meg. A harmincas években azután mindez bölcseletté érett, ami meg
teremtette a prófétai elhivatottság felismerését is. Az már szinte 
p&nnóniai törvényszerűség, hogy a felismerés nyomán azonnal 
jelentkezik és elmélyül a tehetetlenség érzése, s az érzés feletti 
kétségbeesés kimondhatatlannal viaskodó harca.

Keresztury Dezső Babits-élményéről számot adó könyvének igazi 
nagy tanulsága a határozottan kirajzolódó arcéi. A kötetbe gyűjtött 
írások azt bizonyítják, hogy a babitsi gondolat és elhivatottság sqját 
életének is teljes érvényű meghatározójává vált Meglátta a gondolatiság 
mögött rejlő alkotói szándék lényegét még Babits életében, és szószólója 
lett ezen elhivatottságnak még akkor is, amikor a költő alakját a 
hallgatás övezte. Annak pedig, hogy írásait éppen most gyűjtötte kö
tetbe, egyenesen példamutató ereje van.

(1988)
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PESTI KÁVÉHÁZAK CYRANÓJA

KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ EMLÉKEI KARINTHY FRIGYESRŐL

..Ez a marha volt közöttünk az egyetlen zseni" — mondta 
Kosztolányi, már nagybetegen, amikor betegágya mellől Karinthy 
távozott. Az olyannyira jellemző és őszinte mondatot Kosztolányiné 
Harmos Ilona emlékezete őrizte meg, sok más mondattal, gesztussal, 
életképpel és vallomással egyetemben, hogy azután férjéről írt emlékező 
kötetét követően (Kosztolányi Dezső, 1938), 1954 és 1957 között 
megírja emlékeit Karinthy Frigyesről is. Kosztolányi és Karinthy párat
lanul színes és izgalmas barátsága, a három évtizeden át tartó minden
napos együttlét avatta Kosztolányinét ..minden titkok ismerőjévé", 
tréfák és sírások, derűk és fájdalmak, tépelődések és remények, 
bizakodások és félelmek beavatottjává, hogy azután kellő alapossággal 
legyen e határtalan életek krónikása. Férjéről írt könyve máig a 
legszebb vallomás a költőről és az emberről, Karinthyről szólva pedig 
az együtt érző barát hajol az egyre kétségbeesettebb élet fölé. Mert 
kétségbeesett volt ez az élet minden látszat derűje és őszintének tűnő 
vidámsága ellenére is; kezdve a hatéves korában átélt tragédiától a soha 
meg nem lelt otthon folyton hiányzó, ám kellő méltósággal titkolt és 
soha fel nem panaszolt családi nyugalmának a kereséséig. Az anyát kora 
gyerekkorrában elveszítő Karinthy lelkében kitörölhetetlen fájdalom
mal kutat a megértő asszonyi tekintet után — az asszony keresését min
den anyakomplexusával egyetemben nála tragikusadban talán csak 
József Attila élte meg —, hogy a hiány életében kifejezője legyen min
dennek, ami fáj. Szalay Károly, Karinthy életének és műveinek leg
kiválóbb értője a ..féltve őrzött titok" lényegének, egyszersmind a teljes 
életmű legfontosabb teremtő elvének a szeretet isteni hármasságát 
tartja: a (célját vesztette) anyaszeretetet, a szerelmet és a haza- 
szeretetet. Aki mindezt nem látja meg Karinthy műveiben, az nem érti 
századunk magyar irodalmának egyik legnagyobb és legegyetemesebb 
alakját. S a dolgok lényegéből eredően Kosztolányiné is kénytelen a 
szeretetigényt — büszke férfi módjára — csak tekintetében őrző Karin
thy alakját rajzolni. «A hatéves gyerek nem sírt, amikor édesanyja 
meghalt. Megírta egy vallomásában, hogy mennyire nem szerette, ha 
sajnálkoztak rqjta, ha szegény kis árvának mondták. Most, csak most, 
az asszony halálával siratta meg igazán az elveszett anyát is. A gyermek 
még ellent tudott mondani minden szomorúságnak, a költő, a férfi már 
nem volt ilyen ellenálló, gátlás nélkül zokog és gyászol. Hamar, hamar 
gyógyulni szeretne, de nem sikerül." A Judik Etel korai halála feletti
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kétségbeesés nyomán támadt fájdalom szűnni nem akaró gyötre
lemként kíséri Karinthyt élete során. Naplójába feljegyzi: ..A lelki 
sérülés nem gyógyul be soha: de hozzászokik a lélek. Úgy érzem, agyam
ban daganat képződött, vagy egy éles, idegen tárgyat döftek bele, 
amikor ő meghalt — ezt a kést nem húzhatom ki belőle, mert hiszen ő 
halott marad (csak ha feltámadna, ami lehetetlen), de idővel 
hozzászokik majd az agyam a késhez, és járni fogok vele, mint aki golyót 
hord a koponyacsontjában. Nyomorék lettem, egész életemre." Ret
tenetes a gyász, s rettenetességében válik gyógyíthatatlanná.

Karinthy Frigyes és Harmos Ilona, a bizonytalan egzisztenciájú 
költő és újságíró, és a még bizonytalanabb egzisztenciájú színésznő 
1908-ban ismerkednek meg a pesti utcán, hogy nyomban azután Har- 
mosék lakásán Karinthy elzongorázza Schumann Die zwei Grenadire 
című dalát, ..mqjd körüljárta a szobákat, megfogott, megnézett minden 
apró tárgyat, kiment a konyhába, kenyeret kért, sót, paprikát. 
Kínáltam, hogy kenek vajas kenyeret, bontok befőttet, vagy valami 
mást. Nem kellett neki, csak kenyér, só meg paprika. A kenyeret 
megsózta, msgd telis-teli szórta paprikával, jóízűen megette. Újra be
ment a szobába, ismét a zongorához állt, megint csak a Die zwei 
Grenadire-t énekelte, azután elszavalta Goethe Erlkönig című versét, s 
a Kevlaari búcsút magyarul. Részleteket mondott Az ember tragé- 
diájából". így indultak művészi körökben a barátságok a századelő 
Budapestjén. Harmos Ilona még megjegyzi: ..Csupa lelkesség volt és 
lobogás." A költő egyre gyakoribb látogatását több ízben ő is viszonoz
ta, így lett a Karinthy család közeli ismerője. Később Karinthy Frigyes 
fogja őt bemutatni Kosztolányi Dezsőnek is.

Azután Karinty életében 1911-ben eljött az újabb nagy ismeretség
— az újabb színésznő, Judik Etel személyében. Ő volt ..Az Ej királynője", 
..A Halál Fekete Angyala" — ahogyan Kosztolányiné korabeli fel
jegyzéseiben megörökítette. Leírása nyomán a végzet asszonyának 
szecessziós fényekkel és árnyakkal felruházott, a századforduló minden 
Csodáját és Titkát megtestesítő alakja áll előttünk: ..Szeme: tompa 
fényű bársony, szeme körül kék holdkaréjubőre, mint a tearózsa szir
ma, sötét haja számtalan gyűrűbe bodorítva mélyen hullott domború 
homlokába. Bánat, s a bánattal oly közelrokon kéj, illatszerfelhő s egy 
lila fátyol lengte körül." Csodálatos alakját mintha Ady költötte volna, 
titokzatossága azonban Krúdyé. ..Ha gyümölcshöz hasonlítanám, érett 
fügére gondolnék, dús volt és lankadt, kissé már túlérett." Karinthy első 
házassága azonban rövid ideig tart, Judik Etel 1918-ban meghal. S a 
költő ekkor kezdi siratni az Asszonyt, s gyásza immár egy életre szól.

Gyásza egy életre szól, még akkor is, ha Böhm Arankával kötött 
házassága kezdetben a ..megújulást" ígérte. S ha Karinthy családi ott
honra, békére és nyugalomra vágyott, Böhm Aranka mindennek az el
lenkezőjét hozta el életébe. Kosztolányiné nem titkolt ellenszenvvel írja 
róla:
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»Saját magáról a legmeghökkentőbb dolgokat nyíltan hirdeti — a 
családi fészek becsületének a védelme ismeretlen a számára —, amellett 
az az érzésem, hogy valamit rejteget, és ezzel a nyíltsággal egyebet 
leplez, olyasmit, amit legalább ő maga, nagyobb bűnnek vagy nagyobb 
szégyennek gondol a bevallottnál.

Mindenkinek, de főként minden férfinak első találkozásra már 
régi ismerőse, barátja, szerelme, testvére, rokona vagy — nagy ritkán — 
ellensége.

Senkit sem tisztel. Orvul beledöf bárkibe, de szemtől szembe is.
Bátor, vakmerő, meghökkentő s ezért mulatságos. Nem alaposan 

művelt, de pompásan használja mindazt, amit tud vagy éppen akkor ol
vasott. Sokat és hangosan kacag, lehetőleg mások rovására.

Központi szemlélete tisztán és bevallottan: nemi'*
A leírás is elárulja: Böhm Aranka egyszerűbb, ám egyszerű

ségében pusztítóbb asszony volt, mint Karinty első felesége, Judik Etel. 
Kosztolányiné utólag emlékezve rá megemlíti, nehezen tu^ja leírni róla 
azt, hogy »asszony". »Nemigen volt ő az, amit asszony szóban értünk, 
Karinthynénak sem igen tudom mondani, mert feleségnek még 
kevésbé volt feleség, ő  csak az Aranka volt."

Második házassága rettenetesen megviselte Karinthyt, olyany- 
nyira, hogy a vágyott otthon békéjétől egyre végzetesebben kerül távol. 
Az íráshoz a nyugalmat immár csak kávéházak eldugott sarkában leli 
meg, anyagi körülményei egyre ziláltabbak, gyakran kell új és új lakásba 
költözniük. Karinthy olykor családi háborúk véraláfutásos nyomaival 
az arcán jelent meg a kávéházban, s egy ilyen alkalommal kérdezte meg 
tőle Heltai Jenő: »Már megint a macskáddal játszottál?"

Rendezetlen életkörülményei, s a nyomában támadt anyagi 
bizonytalanság erején felüli munkára kényszerítette Karinthyt. Ren
geteget írt ez idő tájt, s Kosztolányiné úgy véli, műveiben ekkor bukkan 
fel az őszinte nőgyűlölet, amiről Heuréka, Görbe tükör, Száz új 
humoreszk, Capillária, Utazás Faremidóba című kötetei árulkodnak. 
Ám az asszonyi megfigyelés egyebeket is lát. Észreveszi például, hogy 
Karinthy nem szerette a virágokat. Vagy csak kemény elhatározással 
titkolta a virágok iránti érzelmeit? Úgy vélte volna, túl sokat árul el 
magából, ha láthatóvá tenné szeretetét? Karinthy Frigyes rejtőzködő 
magatartásának a lényege ez. Meglepő ezzel szemben, hogy cseppet sem 
rejti véka alá, mennyire szeretne szép férfi lenni ő  ugyanis közismert 
volt csúnya és alaktalan orráról. »Cyrano volt ő, elmés és harcos, jó és 
szenvedő — íija róla az emlékező. »Nem ismerte a spleent. Soha egy 
percre se fordított hátat az életnek, még halálos betegségében sem, min
den, de minden foglalkoztatta, legfőképpen azért, hogy valami olyan 
eredményre jusson belőle, ami az embert boldogabbá tehetné, és 
aminek segítségével szenvedés nélkül és félelem nélkül élhetnénk le 
életünket." S miközben Karinthy végérvényesen az emberi lélek titkai
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felé fordul, családi élete már-már elviselhetetlen szélsőségekbe csap át. 
»•Csak egy elmebajos viselheti el ezt az életet" — mondogatták maguk 
között Kosztolányiéit.

Megrendítő az élet látványa, amit Kosztolányiné könyvében 
feltár, őszinte együttérzéssel rqjzojja meg Karinthy Frigyes alakját, 
úgy, hogy mindenekelőtt az érzéseiben megcsúfolt ember követeli az 
utókor rokonszenvét. Emberi megcsúfoltságának felismerése azonban 
elviszi a titok fölé hqjló olvasót az életmű rejtelmeinek a felismeréséhez 
is. Szeretetlenül vágyni a boldogságot — Karinthy legféltettebb, legrej- 
tegetettebb titka ez, melyből a művek hosszú sora született. Lehet, hogy 
mindezt csak a női tekintet képes meglátni Annyi bizonyos: 
Kosztolányiné mélységes együttérzéssel megfestett Karinthy-képe a 
Sixtusi kápolna teremtésképének érintésre váró Ádányát idézi meg.

(1988)
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HOLTTESTE PARÉJJAL ÉS FŰVEL VOLT 
LETAKARVA

CSÁTH GÉZA HALÁLÁNAK KÖRÜLMÉNYEI 

I.

»Csáth Géza morfinista volt, és — közvetlenül — a morfium ölte 
meg őt, harminchárom éves korában" — írta róla Kosztolányi Dezső 
1919 decemberében a Nyugatban Csáth Géza betegségéről és haláláról 
címen közzétett — és azóta sokat idézett — jegyzetében. A költőtárs 
rendhagyó nekrológot ír, amikor — részben a tanú jogán — szinte or
vosi szakszerűséggel íija le a morfinista szenvedéseit, a kíntól szabadul
ni igyekvő, de menekülni immár nem tudó gyötrelmeit, aki a mindent 
egy lapra tevő hazár^játékos szenvedélyével űzte a »komoly, szomorú 
gyönyör"-őket. Mert — ahogyan maga Csáth Géza írta Ópium című 
novellájában — »A gyönyör eltünteti a körvonalakat és az értelmet
lenségeket. Kihelyez bennünket a tér béklyóiból, és az idő zakatoló 
másodperc óráját megállítva, langyos hullámokon emel bennünket a lét 
magaslataiba". Mindezt 1909-ben írta, ugyanakkor Kosztolányi meg
jegyzi: »f.. .  nem sokat tévedek, ha — egyes jelek nyomán — 1910-re te
szem azt az időpontot, amikor először szúrta magába az oltótűt, és 
ráharapott a szer használatára.”

Csáth Géza a már idézett novellájában, mintha későbbi szenve
délyének ésszerű megokolására törekedne, egzisztenciális fogal
makkal bíbelődik, meghatározásra törekszik, miközben komolyan 
mérlegel: « ... annak, aki csak látott, hallott, szagolt, ízlelt és tapintott
— nincs joga mondani, hogy élt. A megismerést, az Isten boldogságát 
csak a gyönyör a ĵa számunkra." Ám az isteni boldogság gyönyöre az 
ostobáknak és a gyáváknak csak egyetlen pillanat erejéig adatik meg, 
ezzel szemben a bátraknak módjukban áll, hogy »megragadják az 
öröklétet vitéz és nemes kockázattal". Az apró ópiumpipa az, amely el
vezeti ezeket a vitézeket oda, ahol az élet már pusztán önmagáért való. 
S az önmagáértvalóság megtelik gyönyörrel, és minden földi eredetű 
dolgot és eseményt — így az idő múlását is — kizáija magából. »Egy nap 
alatt tehát ötezer esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül 
kétmillió évet jelent. Föltéve, hogy az ópiumszívást mint kifejlett erős 
férfi kezded, és nagy gondot fordítasz testi épséged fenntartására — 
amelyet legjobb ügyes orvosra bízni —, tíz esztendeig élhetsz. És akkor 
húszmillió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök meg
semmisülés jeges párnájára." És hogy szerzőnk mekkora elszántsággal 
vetette magát a révület karjaiba, hogy — elmegyógyász léttére — meny
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nyíre tisztában volt mindazzal, amit fogyasztása — mint ok és mint 
okozat — jelenthet, bizonyítja a szóvá tett tíz év is, amelyet önmagának, 
mint a szer fogyasztójának jósolt. Az Ópium című novelláját 1909. 
február 16-án közölte a Nyugat, s a korabeli lapok tanúsága szerint 
Csáth Géza 1919. szeptember 11-én lett öngyilkos.

A pusztulása korántsem volt olyan derűs, ahogyan azt egyik ked
velt morfinista hőséről, a varázslóról A varázsló halála című el
beszélésében megírta: ..A varázsló, egy harmincon aluli férfi, akinek 
arca már egészen szomorú, ráncos és kisgyerekes volt a sok ópiumtól, 
cigarettától és csóktól — hamvazószerdán kora hajnalban haldoklott. 
Bálteremben vagy lakomán, nem tudom. Egy kis fülkében ült szegény 
egyedül. Kétség nem fért hozzá, hogy mire a nap felkel, már ki lesz 
nyújtózkodva, s maga is jól látta ezt. Nem volt szomorú miatta." Derű 
és könnyed kacérság lengi be & novellát, amint az egykor szeretett nők 
eljönnek búcsúzni a varázsló koporsójához. Annak rendje és mó^ja 
szerint évődnek is felette, mindenki elmondja, milyennek látta ő a 
varázslót hősszerelmes korában. A lánnyal pedig — az egyetlennel, akit 
szeretett — maga a varázsló vált néhány búcsúszót, úgy, hogy még a 
halálában is tesz huncutkás célzást: »Tedd a fejem alá a párnát, és ügyelj 
mqjd rá, hogy rendesen csukják le a fedelet. A koporsó kis aranykulcsa 
maradón nálad" — mondja a síró lánynak, mqjd búcsúzóul szájon 
csókolják egymást. Derűs búcsú, egy ópiumszívóhoz méltó gyönyörteli 
elmúlás. így élt ez a fiatal Csáth Géza képzeletében.

II.

Havas Emil lapja, a Magyar Újság, melynek fejlécén még zárójel
ben ott szerepel a Bácskai Hírlap apróbetűs név is, 1919. szeptember 
13-i, szombati számában a következő tudósít4st jelenteti meg:

CSÁTH GÉZA MEGMÉRGEZTE MAGÁT

— Sqját tudósítónktól — szept. 12.

Ma déli féltizenkét órakor egy paraszt szekér állott meg a Nem
zeti Kaszinó előtt: a kocsiról szuronyos katonák szálltak le, felsiettek a 
térparancsnokságra és jelentették, hogy egy holttestet hoztak a 
demarkácionális vonalról.

A halott ifi. dr. Brenner József, írói nevén Csáth Géza, aki hat 
héttel ezelőtt megőrült és agyonlőtte a feleségét és ugyanakkor ötféle 
méreggel megmérgezte magát, de valami különös véletlen folytán meg
mentették az életét és a bqjai kórház elmeosztályán helyezték el.

Dr. Brenner József, a jónevű elmegyógyász a kórházból meg
szökött és Budapestre igyekezett. Kelebián akarta átlépni a demar-
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kácionális vonalat, de a katonaság elfogta az őrült embert, aki azt kérte 
a katonáktól, hogy lőjék agyon. De mikor erre nem voltak hajlandók, 
mérget vett be. Az öngyilkossági kísérlet után még élt pár óráig, azután 
meghalt, és behozták Szabadkára egy paraszt szekéren. A holtteste 
paréjjal és fűvel volt letakarva.

Az öngyilkosság híre hamar elteijedt és sokan állták körül a ko
csit, ahová nemsokára az apja is megérkezett.

*

Kosztolányi Dezső említett Nyugat-beli írásában egy meg nem 
nevezett személy levelét idézi, melyből kiderül, a levélíró Csáth Géza 
halálának pontos időpontjáról tévesen tájékoztatta az írót. Miután 
röviden szól a morfinista márciusi összeomlásáról, a július 22-én 
délután, a rendelőszobában történt gyilkosságról, az ezt követő 
öngyilkossági kísérletéről és a bajai kórházba történő beszállításáról, a 
levélíró a következőket írja: ..Szeptember 11-ről 12-re virradó éjjel 
megszökött, és 12-én reggel hat órakor — kórházi nadrágban, csíkos 
kórházi sapkában és zsakettben — beállított gyógyszerész nagybáty
jához, kitől morfiumot és atropint kért. Természetesen nem kapott. 
Félórai ottidőzés után távozott, és Budapest felé indult gyalog, a 
nagybátyjáról kért száz koronával. El is jutott a demarkációs vonalig, 
ahol a katonák föltartóztatták, és visszafelé kezdték kísérni, ő 
könyörgött, hogy lőjék agyon, mert nem akart a kórházba visszamen
ni Mikor a katonák nem teljesítették a kívánságát, a magánál levő és
— nem tudni, hogyan és honnan szerzett — mérget lenyelte, és szep
tember 12-én este hat órakor meghalt. Holttestét másnap hozták be 
kocsin a városba, és az itteni temető halottasházában ravatalozták fel."

Csáth Géza halálának pontos időpontját illetően egészen a 
közelmúltig nem voltak hitelt érdemlő, filológiai bizonyossággal 
használható adataink. A köztudatban sokáig meglévő tévedések forrása 
egyrészt a korabeli lapok tudósításaiban rejlik. Az író haláláról közölt 
beszámoló — láthattuk — szeptember 12-ét említi ama napként, 
amelyen a halottat Szabadkára szállították, holott a tudósítás megírása 
és megjelenése között eltelt egyetlen nap zavart kelthet. Nem beszélve 
arról a tévedésről, mely Budapesten kapott szárnyra, és Csáth Géza 
halálát szeptember 29-re datálja. A pontatlanságokat azután Kolozsi 
Tibor számolta fel Változatok két dátum körül című írásában, mely az 
Üzenet 1977. 2—3. számában jelent meg.

A Magyar Újság szeptember 14-i számában Szaulich Antal 
búcsúzik »a finom melankóliák és hangulatszín képek megrögzítőjé"- 
től, mqjd a következőképpen fogalmaz: »A háború alatt keveset írt. A 
háború borzalmai a szeizmografszerűen érzékeny, exzáltált lelkű férfire 
nagy hatással voltak. Hogy testi és lelki fájdalmaitól szabaduljon, mór-
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flnista lett. Apatikus semmibe vevéssel szemlélte a világháború 
szédületes esélyeinek (!) kaleidoszkópját, kínteljes vánszorgását. Lelki 
invalidus lett: legutóbb is úgy járt köztünk, mint egy hervadt fejű, 
csüggedt lelkű és megtört gerincű ember. Az utóbbi években már nem 
is írt: belső lázadásában élte fel benne magát minden téma, mígnem 
egyszer az agyvelege lázadt fel s a legborzalmasabb lelki megrázkódtatás 
után végigélt egy modem tragédiát és az élet vándora a szokrateszi 
méregpohárhoz nyúlt.”

Ezt követően a lap szeptember 16-i, keddi számában Csáth Géza 
temetéséről tudósít. Érdemes a tudósítást teljes terjedelmében közölni, 
hiszen az élet kegyetlen lezáródásának pillanata mintha az írói sorsot 
is jelképezné.

»Csáth Gézát, a magyar irodalom reményét szombaton délután öt 
órakor helyezték örök nyugovóra a bajai úti temetőben. Előző napon 
dr. Váli Dezső felboncolta a temető hullaházában, másnap pedig 
szűkebb körű rokonság jelenlétében eltemették Csáth Géza ifj. dr. 
Brenner Józsefet. Egyszerű ceremóniátlan volt az utolsó aktus: a 
gyászos család volt ott, az anya, az apa, dr. Brenner József tb. városi 
főügyész, kamarai elnök és a két fivér: Brenner Dezső gyógyszerész, írói 
nevén Jász Dezső és Brenner László. Ott volt még az előkelő rokonság: 
Kosztolányi Árpád főgim. igazgató és családja, Decsy Dezső gyógy
szerész, Decsy Gyula gyógyszerész, Decsy Jenő gyógyszerész és családja, 
Lányi Ernő zenedei igazgató.

Mindenki siratta Csáth Gézát, a korai elmúlásra kárhoztatott 
örök zsenit, dr. Brenner József orvost, a kiváló pszichiátert, akinek 
tragikus halálában újból megismétlődött a régóta hangoztatott átok, 
hogy minden elmegyógyásznak az a keserű vég jut osztályrészül, hogy 
a végén önmaga is belezavarodik a klasszikus bölcseleti teóriába, hogy: 
nem a dolgok zavaiják meg az ember agyát, hanem a vélemények a dol
gokról.

A Magyar Újság munkatársa beszélt a Brenner família egyik 
tagjával, Brenner László műegyetemi hallgatóval, aki a következőket 
mondotta:

— Szegény tragikus sorsra jutott bátyámat egy héttel ezelőtt hoz
tuk a szabadkai kórházba a bqjai kórházból. Azt akartuk, hogy itt 
ápolják és mi is könnyebben meglátogassuk.

— Hetedikén voltunk nála a kórházban: kicsiny, erősen rácsozott 
külön szobában volt, ahonnan lehetetlennek látszott a szökés. Bátyám 
hegedűn éppen Goldmark Áriáját játszotta. Gyönyörűen hegedült, 
pedig legalább másfél év óta nem játszott, mióta a családi életében 
változás állott be.

— A bátyám nyolc év óta morfinista volt s legbensőbb családi élete 
csak siettette a regőcei drámát. Mi nagyon szerettük volna felvinni
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Budapestre Moravcsik tanár klinikájára, de nem lehetett. A tragikus 
véget nem lehetett megakadályozni, csak eltolni A kórházból 
megszökött és a méreg poharához nyúlt.”

in.

Kosztolányi Dezső azonban még ennél is többet tud a Csáth Géza 
tragikus halálához vezető stációkról. »Én, aki reszkető aggodalommal 
és jíy, oly reménytelen és hiábavaló küzdelemmel próbáltam őt 
visszahívni az életbe, lejegyeztem fájó tapasztalataimat, melyek csak 
azért értékesek, mert egy nagyon kiváló és öntudatos emberre vonat
koznak.”

Első gyanús jelként ő is észreveszi, hogy Csáth Géza kevesebbet 
ír, mintha csalódott volna az irodalomban, s ha a művészetekről beszélt, 
egyre azt ismételgette: ..boldog akar lenni”. A költő felismeri, hogy az 
írótárs már ekkor menekült ..attól az ideges túlfűtöttségtől, melyet a 
morfiummal gyógyítani akart”. Kosztolányi leírása igazán megrázó: 
"Mert a morfium nem hoz hódító és mennyországi lázakat, mint a 
hozzánemértők képzelik. Éppen ellenkezőleg hat. Összeszűkíti a szem 
bogarát és kisebbíti a látóteret. A szellemi hatása is körülbelül ilyen. A 
részletek elevenen tűnnek fel, de az egész mellékessé válik. Ez a szer 
lehúz a földre, tompává, közönyössé, elégedetté, nyugodttá, prózaivá 
tesz. Csáth Géza az egészsége idején volt álomlátó, aztán csak a földre 
tekintett. Különös átalakulás, melyről eddig nem olvastam, minthogy 
az írók túlon-túl regényes színben látják a morfiumot. . .  A morfinista 
számára oltás után megszűnik minden testi és lelki ellentét, mely közte 
és a világ közt van. Nem érzi többé az ősi tragikumot, a vágyat, mely 
kielégülésért kiált, és a csömört, mely a kielégülés után jelentkezik. 
Mintha kiszabadulna a végzetes hálózatból. A szelleme és a teste 
könnyűnek rémlik. Semmit sem akar, csak azt, hogy ez mindörökre így 
maradjon.” így történt ez Csáth Géza esetében is. A morfiumoltás után 
rendszerint mélységes apátia vett rajta erőt, »éles kritikája nem 
működött", és a szellemi igénytelenség jelei mutatkoztak nála. Aki 
egykor Puccinit elsőként fedezte fel a magyar közönségnek, Koszto
lányi emlékezete szerint — szabad idejében kuplékat játszott. Az 
igénytelenség elhatalmasodásának tulajdonítható, hogy a pesti 
„klinikai állását otthagyta, és vidéken fürdőorvoskodott”. Arról érteke
zett, hogya háborúba vonuló katonáknak előre össze kell vagdalni a 
húsadagjukat, »mert a harctéren nincs idő arra”.

»Leírhatatlanul sokat szenvedett. Vértanú-testén nem volt egyet
len flllérnyi helyecske sem, melyet föl ne tépett volna az oltótű. 
Tályogok keletkeztek rqjta, és szájakkal kötötte át a lábát, hogy vala
hogyvánszorogni tudjon . . .  Mint orvos, figyelte magát, és kísérletezett 
testével. Válogatta a mérgeit, a morfiumot a pantoponnal és az ópium
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mai, de akár a hínárba került úszó, egyre jobban belebonyolódott. Hogy 
a sóvá nyitó morfiumot ellensúlyozza, hízókúrát használt arzénnel, 
minek következtében a fölismerhetetlenségig meghízott. Aztán, hogy 
lefogyjon, nyomban ebéd után hánytatót vett be. Évekig csak nyitott 
szemmel aludt, könnyű, egészségtlen álommal." Közben félelmei, az 
egyre nagyobb morfiumadag ellenére is egyre inkább nőnek. Éles 
kést hord magával a zsebében, és minden kórházból megszökik, 
gyanakvásain immár nem tud erőt venni. Az utolsó stádiumban azután 
..tétlenné vált és közönyössé. Egy jóságos csecsemőhöz hasonlított. Aki 
úgy öltözködött, mint az élet hercege, semmit sem törődött magával, 
pecsétes kabátjáról lógtak a gombok, a szellem, a tudás, a tehetség e 
nagyszerű jelensége egy vidéki kasznárhoz hasonlított. Irtózatos volt 
látni ezt a kísértetet. Környezetétől véres verekedéssel csikarta ki a 
mérget". És ez már a biztos halál felé vezető út volt.

A morfinizmus mindig okozat és nem ok — fogalmazza meg 
Kosztolányi, és szerinte Csáth Géza is a melankólia elől menekült a 
gyönyörök szférájába. Esetében is arról a bizonyos spleenről van szó, 
melyet évtizedekkel korábban már Baudelaire is megénekelt, s mely oly 
kegyetlen könyörtelenséggel szedte áldozatait éppen a felvilágosult 
gondolkodók soraiban.

Azóta számtalan kísérlet történt e nagyon életellenes érzés 
titkának a megfejtésére, megnyugtató és elfogadható magyarázattal 
azonban sem a tudományok, sem a művészetek nem szolgáltak. És hogy 
Csáth Géza egyike lett a spleen áldozatainak, egyértelműen azt 
bizonyítja, hogy ekkor már a magyar táj sem vonhatta ki magát az 
európai események és történések sodrásából. Az új szenzibilitást 
tragikus voltában is európai szelek hozták Pannóniába.

(1987)
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NAPLÓ A HALÁLBA VEZETŐ ÚTRÓL

RADNÓTI MIKLÓS POKOLJÁRÁSA

Radnóti Miklós életműve a most megjelent naplójegyzeteivel vált 
teljessé. Elsősorban nem is azért, mert a Napló nyomán kikerekedik, a 
tragikumának teljes mélységével áll előttünk az életrqjz, hanem azért, 
mert a feljegyzések a szerző szellemi arculatának — ezen túlmenően 
világszemléletének és emberi magatartásának — hiteles rqjzát hozzák 
a múlt kétségeivel ma is hevesen viaskodó utókor számára. Ha valóban 
igaz az, amit századunk jeles naplóírói — Thomas Mann, Gide és mel
lettük Márai Sándor — vallottak, hogy tudniillik a legszemélyesebb fel
jegyzések is egy bizonyos idő múltán történelmi tanúságtétellé válnak, 
és mint ilyenek, az élet megismételhetetlen nagyságáról hoznak hírt, s 
ha mindemellett Széchenyi István kimondhatatlan kínokat hozó 
tépelődéseiről számot adó naplójegyzeteire gondolunk, egyértelművé 
válik a naplóírás történelmi jelentőségén túl megmutatkozó, mély
ségesen mély, emberi példamutató ereje is.

Radnóti Miklós első naplójegyzetei 1934 júliusából származnak, 
hogy igazán rendszeressé a világháború megsejtett borzalmainak 
idegén, valamint a költő egyéni tragédiájának beteljesedése során vál
janak« Kezdetben többnyire költői és műfordítói műhelytitkokról, a 
párizsi utazás csodáiról, a francia szellem és kultúra utolérhetetlen tel
jesítményeinek olykor ünnepélyesen emelkedett méltatásáról szólnak 
a feljegyzések, ám az európai történések egyre komorabbra színezik a 
láthatárt, minek következtében a naplóban az egyéni sorskérdések 
kerülnek előtérbe. 1939. szeptember 1-én Hitler hangját halija a 
rádióban, nugd bejegyzi a naplóba: ..A németek megkezdték a 
hadműveleteket. Krakkót, Varsót, Kattowitzet bombázzák. Egész nap 
fekszem a heverőn, a gyomrom émelyeg, félóránként hányinger fog el. 
Megfeküdte a gyomromat a világ." Msyd néhány nappal később, 
mintegy a félmúltba visszatekintve feljegyzi: »Európainak lenni: 
lélekállapot!" Igazi érgét azonban ekkor sem tutaja megtagadni, hosszan 
elidőz fordítás közben egy-egy rím felett, s ügyel arra, hogy a verslábak 
hibátlanul csendüljenek. Közben mélységesen megveti az uszító in
dulatokat. Félelmei egyre erősödnek, s 1941. április 10-én naplójába 
bejegyzi: »Ha valóban van még elvégezni való munkám itt, nem pusztul
hatok el. S ha elpusztulok, akkor nem volt már értelme annak, hogy 
éljek. Tegnap éjjel a polcaimat néztem. A nagy életművek valahogy azt 
bizonyítják, ( . . . )  s ahogy születtem, — mert születtem valamire, 
különben miért lett volna az áldozat." Eközben sorskérdései úgy térnek 
meg hozzá, mint vergiliusi időkben alkonyatkor a pásztorok: csendes 
szomorúsággal és halvány bizakodással. Mqjd a csendes szomorúság las
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san megtelik néma, panasztalan fájdalommal. 1942. május 17-én 
naplójába bejegyzi Komlós Aladárhoz írt levelét, melyben származása 
mellett magyarságának kulturális gyökereiről is szól: ..A zsidóságom 
»életproblémám«, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. 
Kényszerből probléma. Különben magyar költő vagyok, rokonaimat 
felsoroltam, s nem érdekel (csak gyakorlatilag, »életileg«), hogy mi a 
véleménye erről a mindenkori miniszterelnöknek (...). Ezek kitagad
hatnak, befogadhatnak, az én »nemzetem« nem kiabál le a köny
vespolcról, hogy mars, büdös zsidó, hazám tájai kinyílnak előttem, a 
bokor nem tép rqjtam külön nagyobbat, mint máson, a fa nem ágas
kodik lábqjjhegyre, hogy ne érjem el gyümölcsét. Ha ilyesmit ta
pasztalnék, — megölném magam, mert másként, mint élek, élni nem 
tudok, s mást hinni és másképp gondolkodni sem.” Röviddel ezután, 
július elsején másodszor is behívják munkaszolgálatra. Helyzete egyre 
reménytelenebb, hangja egyre fájdalmasabb, megbélyegzettségének 
terhét lelkében viseli Titkon őrzött füzetébe lopva rója a sorokat, mint
ha érezné, mekkora súlya van minden leírt szónak. Feljegyzései mellett 
ekkor születnek költészetének remekei, közöttük az eklogák talán 
legszebbjeivel. Közben a költő egyre mélyebbre zuhan a kétségbe
esésben. Báró Hatvany Lajos cukorgyárában a munkaszolgálatosokkal 
emberfeletti erőfeszítéssel végzi a napi robotot. Október 20-án jegyzi 
fel: nS tegnap éjszaka, a hold ragyogásában, mikor vonszoltuk 
magunkat Nagytelekmqjor felé, a szállás felé, — éreztem, hogy nem 
kerülök már haza talán sohasem." S valóban, a kínok kínja még csak 
ezután vár rá, a szerbiai munkatábor, majd ezt követően a sok száz 
kilométeres erőltetett menet — minden emberi képzeletet felülmúló 
borzalmaival, egészen a tömegsírig. Eközben a lélek számára egyetlen 
fogódzó marad, a vakon araszoló írás a nyomorult barakkban. Hiszen 
aki élete igazi ünnepének tekintette az írást, a költészetet, az a leírt 
szóban pillanatnyi menedéket lel a vigasztalanság elől. Radnóti Miklós, 
a költő eljutott arra a pontra, amikor már valóban a formába öntött 
vers, a leírt naplósorok jelentik számára az életet. S ebben talán még 
Petőfinél is következetesebb volt. Az utolsó naplófeljegyzés idopontja: 
1943. március 14. Másnap, március 15-én fejezi be a Negyedik eclogát, 
a magyar irodalom egyik legcsodálatosabb szabadságversét.

Sokan és sokszor leírták már, hogy a napló tragikus idők titkon 
ejtett vallomásainak a műfaja. Ilyen tekintetben Radnóti Miklós 
feljegyzései századunk magyar történelmének emberi kényszerűségek
ben jelentkező, tragikus — talán a legtragikusabb — korszakáról 
szólnak. Ahogy fokozatosan elborul az ég az európai kultúra felett, úgy 
nő az üldözöttek alakja az elhitványult világ fölé. Radnóti Miklós em
beri méltóságának megingathatatlanságában európaisága aratott 
diadalt

(1989)
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„VOLT EGY VILÁG, AMIÉRT ÉRDEMES VOLT
ÉLNI”

MÁRAI SÁNDOR KÖNYVEIRE VÁRVA

Mondanám: Márai Sándor végre hazatalál. Mondanám, de tudom, 
igazi otthona akkor lesz a szerzőnek, ha humánus gondolatait 
végtelenül elszegényedett világunkban magasztos felegyenesedésünk 
perében naponta fogjuk idézni, ha majd naponta emlékezünk figyel
meztetésére: ..értelemmel kell megváltanunk az embert sorsának em
beri következményeitől", s hogy ezerszer elárult emberi gondjainkkal 
szemben a ..megoldás csak erkölcsi felelősségérzet lehet: ez az ember is
teni lehetőségeinek felső síkja". Egyike volt ő századunk gondolkodói 
közül azon keveseknek, aki emberi ügyeinket mindenkor az isteni 
magassághoz, méltósághoz, sérthetetlenséghez és nagysághoz mérte, 
annak ellenére, hogy lelkében is ott élt a gyanú: ..Lehet, hogy a bűnre 
és a szenvedésre örökké szükségünk van, mert az emberi értelem nem 
tudja felfogni az emberi sors értelmét, s csak a bűn és a szenvedés — 
mennyi bűn és milyen reménytelen szenvedés! — nevel végül emberré, 
épít egy milliméternyi erkölcsi nyúlgátat az emberi tájakon a 
szenvedélyek áradása ellen." Mindezt Sértődöttek című regényében írta, 
kételyektől gyötörten, a tömeg igénytelensége és a megváltónak hir
detett lázadás, a forradalom összeegyeztethetőségének megsejtett 
reménytelenségét mérlegelve, Ortegával és Huizingával egy időben, 
aggódva a klasszikus polgári értékrend pusztulása miatt. Gongjainak 
súlyáról vall, amikor leírja: ..Nem áltatom magam hamis képzetekkel: 
egy szellemi élet minden erkölcsi és pedagógiai erőfeszítése sem változ
tat többet az emberi butaság felületén, mint egy könnycsepp, melyet 
egy Gaurizankár-nagyságú gránit-sziklára ejtenek, változtat a hegy
óriás térfogatán. Ennyi az arány, a szellemi cselekvés hatásának aránya 
és lehetősége. De a könnycseppet, melyet a részvét és az értelem sajtol 
ki az emberi szemből, mégis le kell ejteni" Milyen kevesen látták 
kortársai közül ily tisztán az emberi jó szándék reménytelenségét, s 
mily kevesen voltak Márai Sándorhoz hasonlóan makacsok a hit s a 
dacos humánum tekintetében. Vajon kinek a bűne, hogy mi nem a leg
kiválóbbak tanításán nőttünk fel? Kinek a bűne, hogy mérhetetlen 
kifosztottságunkban idegenül állunk, szemben az igényességgel?

Olvasom, hogy megkésve ugyan, talán soha nem pótolható 
mulasztással, de mégis megújult biztatással hamárosan megjelentetik 
Márai Sándor életművét. Az Akadémiai Kiadó és a Helikon gon
dozásában 1990-ben négy Márai könyv jelenik meg, utat nyitva ezzel az
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író végleges hazatalálása előtt. Ma már leírható: Márai Sándor, 
századunk egyik legnagyobb magyar írója ..emigrációs éveiben 
mindvégig hű maradt elveihez, a polgári világ, a humanizmus, a 
demokrácia eszméihez". S amíg ő ragaszkodott a megingathatatlan 
értékrendhez, egy nemzetet kényszerítettek vele szemben hűtlenségre. 
A tervek szerint elsőnek jelenik meg a gyűlölet és a megbocsátás, a 
férfias fájdalom és a feloldhatatlan keresűség regénye, a Gyertyák 
csonkig égnek, melyben a világ és az emberi kapcsolatok pusztulása
láttán kérdésként fogalmazta meg az író:..... mit nyertünk minden
okosságunkkal, gőgünkkel és fölényünkkel"? Mindemellett a kérdés
ben az is benne van: mire mentünk volna mi, ha erkölcsünkben nem 
vagyunk különcök? ..Volt egy világ, amiért érdemes volt élni és meghal
ni. Ez a világ meghalt. Az újhoz nincs közöm. Ez minden, amit 
mondhatok." Voltaképpen a szerző minden egyes művében ezt az elve
szett világot idézi meg, látványában és emlékezetében, színeiben és 
illatában, graciőz álmaiban és büszke gesztusaiban. Idővel már maga 
sem tudja, vígon e dédelgetett világ létezett-e valaha is a valóságban, 
annyi azonban bizonyos, hogy az emléke nélkül élni egyszerűen lehetet
len.

Rajta kívül talán csak Kosztolányi Dezső ismerte ennyire azt a 
világot, amelyről mindketten hírt hoztak. Ezért is van oly közel 
egymáshoz az Édes Anna és az Egy polgár vallomásai, Márai leg
jelentősebbnek tartott műve, melyben illúziótlan pontossággal mutat
ja be a polgári világ pusztulásra ítélt életét, szokásait és erkölcsét. 
Ugyanakkor azonban azt is tudja, hogy e világ mélyén olyan, 
századoktól öröklött erkölcsi rend munkál, amely az élet és a kultúra, 
a hagyomány megtartójának bizonyult. Reményeink szerint még az 
idén olvasható lesz a hatalmas mű, benne a sorskérdések leggyötrel- 
mesebb megfogalmazásával: ..Igazában nincs más »élmény«, csak a 
család; s nincs más »tragédia«, csak a pillanat, amikor döntened kell, 
megmaradsz-e a családban, s annak nagy, széles sugárkörben táguló 
változataiban, az »osztály«-ban, a világnézetben, a fajtában — vagy 
mégy a magad útján, s tudod, hogy most mar örökre egyedül maradtál, 
szabad vagy, de mindenki prédája, s csak te segíthetsz magadon..."  
Hihetően, az egész Márai-életmű legsejtelmesebb titka e vívódás, e 
tépelődés, a hovatartozás megoldhatatlan dilemmája. Mintha minden 
művében erre keresné a választ, miközben egyre világosabban látja a 
magány reménytelenségének hatalmas mélységeit. Ha elpusztult mind
az, amiben hittünk, ami éltető világunk volt, az emlékezésben már 
törvényszerűen válik magányossá az ember, aki ráadásul még a régi 
rend törvényeit is igyekszik magában megőrizni Az emlékező ember 
lassan disszidenssé válik.

Ezért lesznek megrendítő olvasmányok a Márai-naplók is, hiszen 
vallomásaikban a lélek rendigényének titkait őrzik. E legendás fel
jegyzésekből az idén kettő jelenik meg, a még Magyarországon kiadott
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Napló 1943—44 és a már Nyugaton közzétett Napló 1945—57. A 
háborús napló a nemzeti bűnökért való szégyenkezés könyve. »Úgy 
élünk Európa művelt és felelős erkölcsű népeinek tudatában, mint 
egyfajta tolvaj és emberevő cigányhorda, valahol a Putriban, Európa 
peremén, ahol a törzs gyanús és utálatos dolgokkal foglalkozik: tyúktol- 
vajlással és dögevéssel. S mindezt el kell viselni — talán magyar 
nemzedékeknek! — néhány gazember miatt. S azért is, mert a nemzet
nek nem volt elég erkölcsi kivető ereje. Magyarország becsületét már 
csak néhány szellemi ember mentheti meg: írók, tudósok, művészek, 
technikusok, nevelők. . .  De ki marad még itt, akinek ereje és jogcíme 
lesz nevelni?" A kérdés nem tegnap, csaknem fél évszázaddal ezelőtt 
hangzott el. Majd nem sokkal ezt követően a feljegyzésekben megfogal
mazódik a hitvallás is :...... én az európai humanizmusban hittem, s
abban a polgári szocializmusban, mely minden dolgozó számára 
tisztességes életszínvonalat, szabadságot és műveltséget nyújt. Tehát 
nem az önző, kapzsi és műveletlen magyar középosztályban, hanem a 
másikban, mely Európát épített, s melyből a Felvidéken és Erdélyben 
élt néhány nemzedékrevaló. Ha ez a szándék kipusztul a magyar 
életből, vele kell pusztulnom (...). A lecke ennyi: marad-e még szellemi 
ember, aki Magyarországot vissza tudja rántani egy végzetes fordulat 
mélységeiből az európai életszintre, a méltányos és alkotó demokrácia 
szintjére?" Tudjuk, nem maradt. Nem sokkal ezután Márai Sándor is 
emigrációba kényszerült, s ezzel mintha minden emberi reményünk el
veszett volna.

Ma ott tartunk, hogy a radikális humanisták nélkül kell 
demokráciát teremteni, úgy, hogy már a hagyományok is réges-régen 
feledésbe merültek. Ez az, amit maga Márai Válás Budán című
regényében előre megsejtett:.....most az »egész«-ről van szó. — Igen,
túl a törvény betgjén, túl az »igazság« eszméjén, valami gyakorlati és 
kézzelfogható veszély közömbösítéséről van szó. A társadalmat kell 
megmenteni, nemcsak a formákat, hanem magát a tartalmat.. 
Márait azért kell olvasni, mert ő teljességében ismerte életünk ret
tenetes titkait, külső, társadalmi, s belső, a lélekre szabott rendjével 
egyetemben.

(1990)
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NEHÉZ SZÁMVETÉS





PANNÓNIÁBAN KÉSIK A NAPÓRA

IRODALMUNK TÉTOVA ESTENDEJE

Az 1987. év a vtgdasági magyar irodalom életében nem hozott 
kiemelkedően jelentős műveket. Nem került az olvasók asztalára olyan 
könyv, mely az utókor emlékezetében korszakos jelentőségűvé avatná 
az elmúlt esztendőt, még akkor sem, ha eltekintünk attól a min
denképpen létező sajátosságtól, hogy a nemzeti kisebbségek irodalmi 
és művelődési életében egy-egy jelentéktelennek látszó eseményt a 
sqjátos fénytörések idővel egyre fényesebbé bűvölnek. Minden okom 
megvan rá, hogy higgyek abban, a felszíni eseménytelenség alatt létez
nek olyan mélységek, ahol komoly, jelentős eredményekkel biztató 
alkotó és teremtő folyamatok húzódnak meg, s hogy az elmúlt év során 
megjelent mintegy félszáz magyar nyelvű könyv többsége egy-egy gon- 
dolkodói-alkotói pálya jelentős állomásának tekinthető, melyek azután 
pannóniai jelenlétünk sajátos törvényszerűségeiről is hírt hoznak. 
Hinni kell ebben már azért is, mert teremtő evilágiságunk feljogosít, mi 
több: kötelez bennünket erre a reményre.

A művek legjelentősebbjei magukban hordják annak az alkotói 
folyamatnak tényleges dimenzióit, amelynek fontos állomásaként 
őrzik a gondolatiságnak mindmáig makacsul fenntartott szuverenitá
sát. Ily módon azután a művek nagyobb hányada túlmutat önmagán, s 
a létezés legtöbbször tapinthatatlan tágasságát befutja a sorstudat 
határozott élményének — már nem a grandiozitása, csupán keletiségé- 
ben önmagáért remegő — látomása. Minden bizonnyal az sem véletlen, 
hogy e látomásról a legteljesebb képet a költészet tárta elénk.

Dia-dalok címmel jelent meg Sziveri Jánosnak immár harmadik 
verseskötete, mely hatévi hallgatás után az élmény és a hangszerelés 
újszerűségével lepte meg az olvasókat. Sziveri Hidegpróba című 
1981-es kötetében még a létezésről, annak abszurditásáról transzcen
dens látomások formájában szólt:

A képtelenség itt a végső szabály
(az abszurd minta: ad abszurdum-ragály).

A csillagokig
Hisz, ettől csak a „torkig” több. Arra mér 
semmi sem épül. Az ember kiköpni készül 
egy ütemmel, egy határozattal.
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Ennek a lírának azonban transzcendens korszakában is megvol
tak azok a vonulatai, amelyek sejteni engedték, hogy a gondolatok 
őrzőjének előbb-utóbb fel kell ismernie a csillagok »művelhetet- 
lenségét", s hogy ezen abszurditás egyéni életét és közösségi sorsát is 
messzemenően meghatározza. E felismerés nyomán »társadalmiasul" a 
költői szemlélet, s lévén, hogy költészetről van szó, egyszersmind 
demokratizálódik is. Ennek nyomán fordul a figyelem valós sors
helyzetek felé:

lelkem szélein szaporodik az áhítat: 
hát én élek (!) 
de átitat
erényeivel az élet hogy tovább féljek.

(bábjáték)

Sziveri az a költő, aki a demokrácia klasszikus értékeire ftlggeszti 
pannóniai tekintetét, s közben felismeri, hogy a totalitással szemben 
csak az autonóm egyén lesz védett, s hogy az autonomitás kérdése min
denkor sqját minőségforradalmainkon múlik, hiszen a kor sajátossága, 
hogy a forradalmak közül egyedül ez őrzi még integritását és sérthetet
lenségét Ily módon a költő »megéli (jó) minőségforradalmait / . . .  és a 
dolgok (v)elejéigjut el".

E költészeten belül így jelennek meg a dolgok társadalmi 
függőségünkben, s az átpolitizált függőséggel szemben az irónia jelzi az 
egyéni különállást, a »kivonulását" abból a világból, ahol az életet az 
ideológia, az élpolitika, az osztályöntudat, a forgótőke és a bér határozza 
meg, s ahol az állampolgárok éppen integráltságukból eredően lesznek 
álompolgárok, akiknek qjkán vüloni hetykeséggel »csörömpöl" a tömeg
dal:

minket az öröm igazgat és elkerül 
a bánat
bennünk erénnyé magasztosul a gyalázat
minket megbecsül az ország
s nincs ebben semmi ravaszság
nekünk mindenki hisz
de mi nem hiszünk mindenkiben aki igaz
(megérdemelünk ennyi látszat-vigaszt)
a mi türelmünk kifogyhatatlan türelem
nekünk szép ez a táj
ha ez a lecke
bátran kiállunk mellette!
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mibennünk épül egy új végzet egy korszak
egy világszemlélet
megnemesedik a borszag
építménnyé terebélyesedik bennünk a képzet —
mert mi a népért
mert mi a nép nevében
mert mi mi vagyunk
mert mi vagyunk a hasadás — a tudaton

(álompolgárok)

Új hangot hozott Sziveri János Dia-dalok című kötetével a 
vajdasági magyar lírába, hiszen a mindmáig nem létező politikai 
költészetet honosította meg a hatvanas évek gerilladal-költőinek leg
nemesebb hagyományai nyomán. S amíg nála egy kezdeményezésnek, 
egy kibontakozásnak lehetünk tanúi, addig Pap József Jegy című, 
összegyűjtött verseit tartalmazó kötete egy költő összegező számve
téséről hoz hírt.

Ritkán megszólaló költője a vajdasági magyar lírának Pap József, 
s hogy az összegyűjtött versek kötete sem tartalmaz kettőszáznál több 
verset, az korántsem jelenti azt — ahogyan sokan gondolák —, hogy a 
költői »némaság" Pilinszky János-i szándékát követi, s csupán a 
kétkedés az, ami az önkínzás magas hőfokán rokonítja őt nagy 
elődjeivel. A megnevezés tisztasága sejteti csak annak a harcnak a 
keservét, mellyel a költő a számbavétel pillanatában küzd. Hat
vanévesen című versében így vall e küzdelemről:

A bölcsek bizonytalanok 
és nemcsak idejük, 
merszük sincs már 
kőbe vésni észleléseiket.
Az ember meg úgy van, 
hogy kétségek gyötrik, 
és támaszra szorul.

Az összegyűjtött versek nyomán válik világossá: az örökség 
számbavételével indult ez a költészet, hogy sorstudatának feszítőereje 
sorra szólaltassa meg — ugyancsak — a pannóniai létezés orgona
hangjait. S belső genézise folytán, bármennyire is megköveteli annak 
eldöntését, pesszimista és lemondó, vagy optimista és a távolba néző ez 
a költészet, roppant nehéz ezt meghatározni Nehéz még akkor is, ha 
sajátos ismertetőjegyeként mérhetetlen emberszeretet sugárzik ebből
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a lírából. Pap József humanizmusa hol részvevőén rokonszenvező, hol 
bizakodóan felemelő. Ilyen eldöntetlen verse Az én időm című is.

Gömbölyüsége lassan elszivárog 
Embere feszíti méretét 
Torlaszaiban titkol egy virágot 
Szögletek közé horpad a lét 
Embere feszíti méretét 
Gömbölyüsége lassan elszivárog.

A költemény gondolati zártsága jól példázza azt a klasszikus for
matiszteletet, amelynek Pap József a jugoszláviai magyar költészetben 
egyik legkövetkezetesebb képviselője. Minden bizonnyal ez a fegyelem 
az indítéka a végsőkig racionalizált költői versteremtő gesztusnak is.

Pap József költészetében eljutott az összegezés korszakába, 
amikor már tapasztalatai révén a gondolatisága jelentősen elmélyül, 
aminek nyomán bölcseleti lírája újabb messzeségek ígérete előtt áll. 
Talán éppen ezért módfelett meglepő, hogy a mindvégig feszes ívű pálya 
adott pillanatában a költő elbizonytalanodik és megtorpan. Képzelgé
sek című versében a kőtörőfu jelképes sorsa felett töprengve születik 
meg a vallomás:

Mintha azt várnám, 
tegye a dolgát: 
észrevétlenül 
repessze a sziklát 
Helyettem is.

Költői mivoltából eredően a »helyettem is" nem lehet megoldás 
Pap József számára sem, legyen bármennyire is lehatárolt a létezés, 
egyéni sorsában még mindig munkálkodnak nemes indulatok, 
mérhetetlen — vagy csak költői szándékkal mérhető — feszítőerők.

Mint ahogyan újonnan felismert sorsközösségi indulatok kény
szerítették Tolnai Ottó Prózák könyve című elbeszéléskötetének 
novelláiban is a szerzőt a pannóniai létezés folytonos újraértékelésére. 
A kötet negyedszázad novellatermésének legjavát kínálja az olvasónak, 
hogy a visszatekintés alkalmával világosan felismerhetővé váljék, 
hogyan fordul az író szemléletében a létezés egyetemesen emberi 
princípiumaitól mindinkább a hely és az idő meghatározta egyéni 
sorskérdések elsőrendűségének a felismerése felé.

Tolnai Ottó ahhoz az egykor lelkes, hittel teli alkotók generá
ciójához tartozik, amelynek tagjai még bíztak a világ emberarcú
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átformálásának lehetőségében, s ennek nyomán megteremtették a hat
vanas évek forradalmi optimizmusát. Számukra minden kérdés emberi 
általánosságában fogalmazódott meg, s ebből eredt hitük vonnám 
eufóriája. Hogy azután annál nagyobb legyen a kiábrándulás, amikor 
ráébredtek forradalmuk leszerelhetőségére, sqját princípiumai révén 
önmaga ellen fordíthatóságára. Racionalistái voltak ennek a századnak 
annyiban, amennyiben hittek a cselekvés, s a cselekvést irányító fel
világosult szellem mindenhatóságában. Csak azt nem látták, hogy 
ugyanaz a felvilágosult szellem megvívta a maga ipari forradalmát is, s 
gazdasági téren megteremtette az indusztrializált jólétet, s ezzel az 
ösztönöket fordította önmaga szellemisége ellen. Az ösztönök mögött 
azután ipari érdekeltségek állnak, melyekkel szemben immár tehetet
len minden cselekvő forradalmiság. A létezés így hát eleve determinált, 
s az is kérdéses, hogy ezen belül saját sorsunkkal rendelkezünk-e. A 
hatvanas évek forradalmi ifjúságának csak az maradt, hogy felismerje: 
a csillagok helyett talán a saját sorsa a ••művelhető". Ezért lesz 
Sziveri János nemzedékének az irónia az egyetlen kapcsolatteremtési 
lehetőség olyan magasztos fogalmakkal és jelenségekkel, mint a 
társadalmi és az emberi lét, s ezért van az, hogy a sorskérdések kapnak
— még közösségi alapon is — elsőbbséget.

Az evilági lét sorssá való leszűkülése az a folyamat, mely világosan 
felismerhető Tolnai 1962—1980 között írt novelláinak legjavában, 
melyeknek szemléletbeli sajátossága, hogy a világra való nyitottság 
adta határtalanság érzése idővel leszűkül a »valahol otthon lenni", 
gyökereket és kötődéseket kereső lélek elsőrendű igényére. A hatvanas 
években keletkezett elbeszélések legtöbbjében a világ nyit teret a min- 
denséget birtokolni vágyó lélek számára, hogy a félig lezajlott és tejesen 
leszerelt forradalmak nyomán idővel a lélek számára már csak az legyen 
fontos, amit sqját határain belül a világból bírhat, hogy többé ne a 
tágasság határait fürkéssze a tekintet, s hogy szándékai legmélyén az 
otthonteremtés igénye legyen a legzaklatóbb. Tolnai Ottó ezt időben 
felismerte, amikor megfogalmazta: ..Tovább gereblyéztem a füvet, 
próbáltam boglyát rakni, mint azt kedves közös ismerősünktől — 
emlékszel, Zérus? — tanultuk volt, amikor még azt hittük, a ház, az 
udvar, a kert az az alapegység, amelyből — mindenek ellenére — ki fog
juk növeszteni új világunkat, ha már nem mentünk időben világgá, ha 
már nem lettünk öngyilkosok.. ."  Az otthonkeresés és a otthon- 
teremtés súlyos gondolatisága munkál a Gastarbeiter story és A tékozló 
fiú hazatérése című novellaciklus valamennyi darabjában. A lélek 
határtalanságának idején a létezés brougheli komorságára emlékeztető 
színeiben jelenik meg: »Mind hidegebb lett. összerezzentünk, meg
szorította a karomat, amikor egy-egy nehéz zöld levél ütődött a kis 
pohár falához. Olyankor az a pár csöpp bor szétgurult, m^jd ismét 
találkozva, kis tócsát alkotott a pohár fenekén. Néha dió pottyant az 
udvar kövezetére, összereccsenve, mint valami gyerekkoponya.
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Valamelyik szomszédban levelet égettek. A folyón mintha víz alól 
dudáltak volna a hajók. A madarak egyenesen, határozottan repültek 
az éjszakába." A Zászló, kék zománcos jelvény című korai novellában — 
amelyből a fenti idézet való — még érezni lehet a világ tágasságát, szem
ben a Briliáns című későbbi elbeszéléssel, melyben a lélek önma- 
gáértvalósága végtelen ridegségében jelenik meg: «A kecske meg a kutya 
messziről követtek. Érezték, készül valami Izzott a határ. Parázslott a 
hó. Egy nagy kristály volt a világ. Egy nagy, tiszta kristály. Rettegni 
kezdtem, beállít anyukám, és összemaszatol, összenyálaz, összeszutykol 
mindent."

Tolnai Ottó novelláskötetének óriási értéke, hogy egy, az intel
lektustól áthatott lélek helykereső szándékainak módosulásáról hoz 
hírt. S e helykereső módosulásaiban mindenkor határozott világlátás 
nyomán kialakult életfilozófia — pontosabban életbölcselet — segít. 
Talán ez teszi a Prózák könyvének jó néhány elbeszélését a magyar 
novellairodalom remekművévé.

Az elmúlt év során alig néhány regénnyel lett gazdagabb a vaj
dasági magyar irodalom, s közülük Herceg János Iketánia című műve 
az, amely témájánál fogva is emlékezetes marad az olvasók számára. 
Művét fantasztikus regénynek szánta az író, s a történetet a haladás 
kétezer-négyszázas éveibe helyezi. Iketánia kicsiny délkelet-európai 
ország, amely történelme során arról volt ismert, hogy szilvapálinkát 
és hízott disznót szállított a kontinens iparilag fejlettebb országainak. 
Xm. Jakab parasztkirályságát azonban egy operettszerű forradalom
ban megdönti a jöttment norvég halászlegény, Sander, nem kevésbé 
jöttment lázadó serege. Forradalmuk abból áll, hogy a történelemből 
jól ismert alapokon felszámolják a paraszti hagyományokat, s egy ur- 
banizált, »forradalmi" társadalom kiépítését tűzik ki célul, aminek 
folytán első és legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy összetörjenek 
minden ekét. Hiszen »a gyárak fontosabbak! A termelés mindennél 
előbbrevaló! Ne felejtsük el, hogy mindazok a forradalmak, amelyek 
többet ígértek, mint amit adni tudtak, a sqját sírjukat ásták meg!"

Az új gazdasági (és politikai) rendszer azonban nem bizonyult 
életképesnek, s csak a külföldi kölcsönök tartották ideig-óráig életben. 
Időközben mintha a forradalmárok is meginogtak volna a hitükben: 
».. .  minél jobban elszaporodtak az országos bqjok, ők annál inkább 
kerültek szorosan egymáshoz. Mintha igazán csak egymásban bíztak 
volna. Vigasztalást, hitet és bátorítást is egymásból merítve a forradal
mi küzdelemhez. Legközelebbi barátaihoz se voltak olyan bizalmasak, 
mint néhány évvel azelőtt még. Elszigetelődtek, de apró csoportok 
alakultak körülöttük is." Iketániában a forradalom ugyan nem bukik 
meg, de elveszíti lényegét és jelentőségét.

Utópikus regénynek szánta művét Herceg János, az olvasó azon
ban úgy érzi, emlékiratot olvas. Emlékiratot, amelyben az irónia terem
ti meg a kapcsolatot a valós társadalmi-történelmi körülmények és az
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ábrázolt világ között. S ez az irónia a racionalista gondolkodók megfon
tolt bölcsességével hat. Sziveri János költészetében az irónia villoni 
hetykeség formájában jelentkezik, Herceg Jánosnál ezzel szemben a 
bölcs egyensúlyozza a történelem groteszkségét.

Egy széles tablójú, társadalmi-történelmi regény lehetőségeit is 
magában rejtő szándékkal készült Beder István Nagyböjt Abbáziában 
című művének megírására, hogy azután Bóka Imre súlyos megpró
báltatásai három évének bemutatása valahol megrekedjen a riport 
szintjén. Hogy a regény nem több a napjainkban oly divatos ..élet
mondásnál, az egyrészt a forrás természetéből, másrészt a korra vonat
kozó hiányos ismeterekből ered. Beder István egyik, sajtónak adott 
nyilatkozatában elmondta, hőse élő személy, aki vallomását magnó
szalagra mondta, ami—megítélése szerint — oly kiválóan sikerült, hogy 
neki úgyszólván csak kisebb módosításokat kellett eszközölnie a 
szövegen. Úgy tűnik, ebben rejlik a regénnyé ki nem kerekedő mű alap
vető fogyatékossága.

A Nagyböjt Abbáziában éímű regény hőse, Bóka Imre — aki valódi 
nevén szerepel a műben — péksegédi vándorévei során a korabeli 
Monarchia hatalmas területén, Zentától Brassóig, Budapesttől Fiúméig 
sok helyütt megfordul életének 1909—1912 közé eső keserves éveiben, 
sok mindent lát és tapasztal, története azonban mégsem szerveződik a 
műalkotás megkövetelte emberi sorssá. Pedig a Ferenc József-i kor a 
sorshelyzetek mérhetetlen gazdagságát kínálja az érdeklődőnek, ám 
hogy Beder István csak részben tudott megfelelni a kihívásnak, annak 
mélyebb társadalmi gyökerei vannak. Ezen a tájon, ahol ő él és alkot, 
határozottan népszerűtlen téma az Osztrák—Magyar Monarchia 
története, ennek folytán az objektív körülmények szabtak szűk korlátot 
alkotói »látomásának és indulatának".

Ha szem előtt tartjuk, hogy Bóka Imre a Monarchia történetének 
milyen, eseményekben gazdag korszakában éliát ifjúi eszmélésének pil
lanatait, kifejezetten sajnálatos, hogy a regény cselekménye ilyen 
halványra sikeredett. Halványra sikeredett, mert végeredményben sem 
határozott Monarchia-kép, sem világos Kelet-Európa-élmény nincs a 
regény cselekménye mögött.

Bori Imre irodalomtörténészi pályájának fontos fejezetét jelentik 
a kapcsolattörténeti kutatások. A nemzetek együttélésének, s a 
kultúrák egymásra gyakorolt hatásának kérdésével forglalkozik utolsó, 
Tanulmányok a magyar—délszláv irodalmi kapcsolatokról című 
gyűjteményes kötetében is. A szerző irodalomtörténeti tapasztalatai
nak és ismereteinek birtokában bátran leszögezheti: ..a magyar— 
délszláv irodalmi együttélésben a »nemzeti« határok majdnem ezer 
esztendőn keresztül többé-kevésbé nyíltak voltak, ennek folyamán nem 
képeztek zárt szellemi egységeket sem, függetlenül attól, hogy őket 
külön-külön vagy pedig együttesen más irányból érkező hatások is
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érhették. »Nemzeti« határok ugyan voltak egymás felé is, de ezek jel
legzetesen »áteresztő« jellegűek lévén, a szellemi ozmózisnak a 
folyamatait érvényesülni engedték. Kapcsolattörténeti stúdiumaink
ban tehát folyamatokat, szellemi áramlatokat, mozgásban volt irodal
mi komplex egységeket kell látnunk, melyek a magyar, a szerb és a 
horvát nép szellemi együttlevésének olyan sajátos alakzatait képezik." 
Ennek szellemében tekint vissza a kutató egészen a Szent Lázsló 
legendáig, hogy a középkorban létrejött kölcsönhatásoktól eljusson 
Szenteleky Kornél ..dunai kultúrterv"-éig. Teszi ezt azzal a tudósi el
hivatottsággal, melynek humanizmusa éppen a ..szellemi határsávban" 
született és ért a nemzetek iránti tisztelet megfontolt alázatává.

Ahogyan a közösségi sorsvállalás alázata indukálta Homyik 
Miklós A Délbácska története 1920—1929 című, a tudományos alap
vetést szolgáló művének a megszületését is. Mert Homyik nem keve
sebbre, mint a jugoszláviai magyar sajtótörténeti kutatások 
megalapozására vállalkozott a lap történetének példamutatóan 
részletes feldolgozásával. Műve bevezetőjében rámutatott: ..Vidékün
kön a század elején még igen alacsony az iskolázottsági szint, szembeöt
lően nagy az írástudatlanok száma, következésképpen olvasási 
kultúránk sem lehetett olyan szinten, mint a gazdagabb, fejlettebb 
országrészekben. Az újságokra várt az a feladat, hogy a tömegek olva
sási kultúráját fejlesszék." Az államfordulattól kezdve azonban sajtó- 
orgánum nélkül marad a vajdasági magyar kisebbség, hogy többszöri 
sikertelen próbálkozás után 1920. december 12-én Újvidéken, a katoli
kus hitközség anyagi támogatásával, dr. Szlezák Rezső szerkesztésében 
mégis megjelenjen a Délbácska című napilap, mely — felismerve a 
kisebbségi szerepvállalás jelentőségét — egészen 1929. december 1-ig, 
amikor is a királyi diktatúra kikiáltását követően kénytelen volt nevét 
Reggeli Újságra változtatni, mindvégig feladatának tekintette a vaj
dasági magyarság szellemi tájékozódását a kisebbségi önmagára találás 
szándékával segíteni Ennek óriási jelentőségét akkor értjük meg 
igazán, ha tudjuk, hogy a ..jugoszláviai magyar kisebbség mindennap
jaiban, politikai és társadalmi harcaiban nem az irodalmi művek és 
mozgalmak, hanem a napi- és hetilapok töltöttek be tudatformáló 
szerepet". Maga a Délbácska azért is fontos, mert művelődési 
intézmények hiányában kisebbségvédelmi ideológiájával úgyszólván 
egymaga készítette elő Szenteleky Kornél kisebbségi öntudatú irodal
mi progranyát is.

Végtelenül lehangoló a kép, melyet a szerző a napilap megpró
báltatásairól és harcairól rajzol. Levéltári kutatások alapján fényt derít 
azon atrocitások indítékaira is, melyek a lapot időről időre érték, 
valamint azon hatalmi rendelkezések eredetére és lényegére, melyek a 
Délbácska megjelenését mindvégig megnehezítették. Mégis e munka 
igazi jelentőségét abban kell látni, hogy a szerző elvitathatatlanul
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rámutatott: vidékünk irodalomtörténeti, társadalomtörténeti és 
művelődéstörténeti kutatása mindaddig nem-lesz teljes érvényű, amíg 
nem lesz komoly sajtótörténetünk és -repretóriumunk. S ez annál is 
inkább így van, mivel a vajdasági magyar sqjtó volt a két háború között 
a kisebbségi tudományos és közélet egyetlen fóruma. Talán most jött 
el az ideje annak, hogy az említett repertóriumok, továbbá retrospektív 
bibliográfiák formájában ténylegesen is megvessük tudományos gon
dolkodásunk alapjait.

Az önmagunkról való gondolkodásnak ugyancsak szép példája 
Lábadi Károly Kopácsi vízi élet című néprajzi témájú könyve, melyben 
a baranyai táj gazdag népéletébe nyújt betekintést. A kopácsi rét 
évszázadokon át teljességében meghatározta a vidék lakosainak életét, 
amely — vízi fogságából eredően — többet őrzött meg ősiségéből és ar
chaikusjellegéből, mint a környezetükkel közvetlenebb kapcsolatokat 
fönntartó vidékek. Részletesen bemutatja a halászok életét, leírja a 
halászathoz használt ősi eszközöket, részletezi a vízi élethez fűződő 
népszokásokat és hiedelmeket, s mindezen keresztül bemutatja egy nép 
ragaszkodását az ősi tájhoz. A könyv anyagának teljessége és szerves 
egésze Hermán Ottó legsikerültebb műveinek széles látókörét juttatja 
az olvasó eszébe, amit a könyv dokumentumértékű fényképanyaga is 
megerősít.

Lábadi Károly eddig megjelent hét kötetével néprajzkutatóink 
egyik legjelesebb alakjává vált. Teljességigénye és ügyszeretete lassan 
kerekké formálja a Baranya népéről kialakuló képet.

Nagyon sok kiadványról kellene még szólni, hogy az elmúlt 
időszak könyvterméséről akár csak megközelítően is tejjes legyen a kép. 
Mégis, úgy érzem, az itt kiemeltek jól illusztrálják azokat az alkotó
folyamatokat, amelyek vidékünk legjelesebb költőinek, íróinak, 
irodalom- és művelődéstörténészeinek, valamint néprajztudósainak 
munkájába adnak betekintést. Ezek a művek sok mindenről árulkod
nak, közös ismeretőjegye azonban valamennyinek az adott sors
helyzetekből eredő kérdésekre történő válaszadási kísérlet. S hogy e 
válaszadási kísérletek mögött nem egy esetben egész életpályák leg
szebb emberi szándékai húzódnak meg, az mindenekelőtt e szándék 
komolyságát hivatott hangsúlyozni Azok az életpályák, amelyekről a 
fent említett művek hoznak hírt, belső erkölcsi törvények szerint 
alakulnak, s ez a lehető legtöbb, ami az adott helyzetben megőrizhető. 
Mindemellett a tudományos elhivatottság parancsai lendítik a magas
ba a gondolatot és az alkotókedvet egyaránt. És emellett természetesen 
a szolgálat nemes elhivatottsága is.

(1987)
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A REJTŐZKÖDŐ ÖNTUDAT

VÁLASZKERESÉS SORSKÉRDÉSEINKRE

Talán, mert a földet se hittem, 
amint nem hittem az eget, 
talán mivel nen kértem itten 
és nem reméltem eleget

(Babits Mihály)

1988 őszén Sziveri János, az Új Symposion öt évvel korábban 
leváltott főszerkesztője nyilatkozott a belgrádi NIN hetilapnak, s egyik 
mellékmondatában kifejtette: meggyőződése szerint a jugoszláviai 
magyar irodalom mint önálló egység nem létezik, hiszen a Jugoszlá
viában magyar nyelven művelt irodalom szerves — és mint ilyen, 
elválaszthatatlan — része a magyar irodalomnak. Véleménye az in
terjúban tárgyalt témának — az Uj Symposion sorsának — egy mellékes
nek tetsző részletkérdése volt, minden bizonnyal ebből eredt — az egyéb 
körülmények között elengedhetetlen — árnyaltságának hiánya is. Meg
jegyzése nem is vert volna nagyobb hullámokat egykedvű irodalmunk 
állóvizében, ha a Magyar Szó Kilátó című mellékletének jegyzetírója 
nem reagál oly hevesen Sziveri kijelentésére, hangsúlyozván: a nyilat
kozó több mint fél évszázada eldöntött kérdésben jelentette be külön
véleményét, amit ha elfogadunk, a jugoszláviai magyar irodalom teljes 
múltját, lényegét és történetét tennénk kérdésessé. A jegyzetírónak 
abban feltétlen igaza volt, hogy a magyar irodalom egységes és osztha
tatlanjellegének a hangsúlyozása, mi több, tényként történő elfogadása 
a jugoszláviai magyar irodalom önállóságába vetett hitét alapjaiban in
gatja meg; más kérdés azonban, hogy e szigorú elhatárolódás s külön
állás valós gondolati tartalmak és eszmei értékek alapján jött-e létre, 
vagy bizonyos — irodalomtól idegen — ideológiák külső, -rendszer- 
teremtő" ötletének üveglábaira épül-e. Vígon arról van-e szó, hogy a 
nyelv egységteremtő erején túl erősebbnek látszik a lényegesnek ítélt 
tartalmi jegyek elkülönítő ereje, hogy egy szellemi közösség szervessé 
épített történeti léte nyomán kultúrájában, bevallott és vállalt hagyo
mányaiban képes volt sajátos, csak rá jellemző, létéből eredő szellemi 
értékeket teremteni, s a létező intézményein keresztül ezt közösségi 
értékké avatni, ami azután különállásának és elkülönülésének tör
vényrendszerét is kialakította? És ha még így is volna, hirdetett elha
tárolódásunk nem jelent-e szembenállást az európai kultúrák —
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lényegéből eredő — egységesítő folyamataival szemben? Végeredmény
ben kit, kiket sérthet, ha egykori széptevéseinkkel szemben, összeka
csintó lojalitásunk ellenében a jugoszlávia magyar irodalmat végre 
annak tekintenénk, ami: a magyar irodalom részének? Hogy ez a 
korábbi hittételek felülvizsgálatát jelentené — az csak természetes. 
Hogy létezett korábban a tanítás, miszerint a jugoszláviai magyar 
irodalom magyar nyelven írt jugoszláv irodalom, s hogy erre az alkotói 
szándékkal szembeni hivatalos politikai elvárások épültek, azt kár 
lenne tagadni, hiszen voltaképpen ez legalizálta egyrészt az irodalmunk 
..gyökértelenségéről" vallott elméleteket, másrészt a ..szavatolt" kötő
désekből eredő hqjlíthatóságot. Esetlen, túlideologizált korszaka volt ez 
irodalmi életünknek, hamis büszkeségével a különállásnak, megté
vesztő gesztusával az elhatárolódásnak. Azóta megírták a Jugoszláviai 
magyar irodalom rövid történetét is, mely irodalmunk előzményeit, 
meghatározó örökségét a magyar nemzeti irodalomba szervesen 
beépülő és jó értelemben vett tájirodalomban látja, egészen a 
reneszánsz, a humanizmus és a reformáció szellemi mozgalmáig 
visszavezethetően, ugyanakkor 1918 után konok elhatárolódást hir
detve, az önálló történetiségen túl felmond minden szellemi kötődést 
az egyetemes magyar irodalommal. Ha valóban nemzetietlen lett a 
jugoszláviai magyar irodalom az elmúlt hét évtizedes történelme során, 
az azt jelenti, hogy valamikor megtört a belső, szellemi tartalmakból 
eredő fejlődése. Nemzetietlensége pedig abban mutatkozik meg, hogy 
már nem képes vállalni a közösségi gondokat sem. Mindemellett ha el
fogadjuk, hogy a jugoszláviai magyarság szellemi erejét tekintve 
értékteremtő közösség, ha elfogadjuk, hogy vállalt értékeit abból a 
valós világból meríti, amelynek tagadhatatlan történelmi múltja van, 
akkor a nemzeti-nemzetiségi értékek vállalása nem elhatározás 
kérdése. Akkor van egy hagyomány, amelyet cselekvő gesztusainkban 
vállalni és folytatni kell — vállalni és folytatni úgy, hogy megalkotott 
gondolati világunkból ne zárjuk ki a »genius loci"-t, a hely szellemét, 
szellemiségét sem. Minden bizonnyal Szeli Istvánnak van igaza, aki a 
kisebbségi kultúra lényegét tekintve Nyelvhasználatunk etikája című 
tanulmányában leszögezi: a nemzetiségi lét lehetővé teszi a »(nemzeti) 
kultúra teljességének birtokbavételét és beépítését a környezetbe. Más 
kérdés, hogyan élünk ezzel az adottsággal és lehetőséggel, élünk-e vele 
egyáltalán, vagy talán visszaélünk vele. Itt már igen magas fokon jut
nak kifejezésre a tudati tényezők, a kultúra szubjektuma, ahogy azt ma 
divatos mondani. ízlés, elszánás, a műveltség foka, ismeretszint dolga, 
hogy az ember (akár társadalmi vagy nemzeti) műveltségállományának 
mely elemeit tesszük magunkévá . . ."  Persze felmerül a gyanú, hogy az 
elszánás kérdése és a ..műveltség foka" kisebbségi helyzetben mennyire 
kondicionált.
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Lehetetlen nem látni a meghasonlottságot abban a kettősségben, 
miszerint egyfelől adott a jugoszláviai magyarság számára a nemzeti 
kultúra teljes érvényű hagyományrendszerének a vállalhatósága — 
többnyire elvi szinten —, másfelől a gyakorlatban szigorú elhatá- 
roltságában hirdetik a jugoszláviai magyar irodalom jobbik esetben 
független és ».önálló” jellegét, szerencsétlenebb esetben lényegétől 
többnyire idegen hagyományokhoz történő kötődését. E kötődések 
téma- és élményvilág tekintetében lehetnek a politikai régió által 
meghatározottak, mindemellett a nyelv, amelyen megszólal, a nemzeti 
irodalommal vitán felüli egységet teremt. Maga Szenteleky Kornél is 
világosan látta, hogy a jugoszláviai magyar irodalom önállóságra van 
utalva, hiszen sorskérdései is a történelem módosító erejénél fogva, a 
nemzeti léttől eltérő, sajátságosán kisebbségi gondokban jelentkeznek, 
mindemellett a nemzeti kultúra hagyományait érvényesnek, megha
tározónak, mi több, kötelező érvényűnek tekintette. Ezen a tényen mit 
sem változtat, hogy maga Szenteleky voi\ja le az új, kisebbségi helyzet
ből eredő tanulságot: ..nekünk magunknak kell megteremtenünk 
irodalmunkat és új kulturális életünket.” Ehhez a munkához látta ő 
elengedhetetlenül szükségesnek a táj szellemiségének irodalmi művek
ben történő, esztétikai érvényű megfogalmazását. Az irodalomnak — 
íija — ..Bele kell kapaszkodnia az idő, a talqj, a tények, a társadalmi 
adottságok pozitívumába". Ennyiben önálló, s lényegéből eredően tör
vényteremtő is a jugoszláviai magyar irodalom élete. Ám az irodalom 
etikai-morális felelősségét ő is a történelmi-kulturális hagyomány 
vállalásában látja, ..kisebbségi világnézetéinek bölcseleti tartalmát is 
erre építi

Ennyire bonyolult, ennyire összetett a kérdés a jugoszláviai 
magyar irodalom lényegét jellegét és hovatartozását illetően, s az, hogy 
a kérdés — még ha puszta szóváltás formájában is — fölmerült, azt 
bizonyítja, hogy ki nem beszélhető gongjaink, elintézetlen dolgaink az 
elmúlt évtizedek egymást követő nagy borulásai folytán egyre zaklatóbb 
erővel gyülemlettek fel. Hosszú idő óta — csaknem fél évszázada — nem 
volt mód közösségi sorskérdésekről szólni, s a jugoszláviai magyarság 
az életébe belekönyökölő ideológiai kényszerek miatt sqját azonosság- 
tudatát érintő kérdéseivel igazából nyűtan sohasen szembesülhetett. 
Kisebbségi azonosságtudatára épülő önismeretének hiánya a hovatar
tozásával kapcolatos, megválaszolatlan kérdések hosszú sorát szülte, 
ami mögött a történeti gondolkodás hiányát kell látni Ha egy közösség 
bármilyen oknál fogva nem vállalja sqját történetiségének valós 
értéktartalmait, gyökértelenné válik s ĵát jelenében is, aminek folytán 
értékigényeit sem lesz képes megfogalmazni sem önmagával, sem az őt 
körülvevő világgal szemben. Az ilyen közösségnek kultúrája sem lehet 
teljes, hiányozni fog belőle a történelmi hagyományok vállalásából 
eredő mélystég. Történeti gondolkodás nélkül pedig hogyan képzelhető 
el a nemzeti-nemzetiségi önismeret, s az önismereten nyugvó
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önbecsülés? »A történelem kényes kérdéseit feszegetni minden időben 
veszélyes vállalkozás volt. . ."  — íija múltba néző visszaemlékezéseinek 
legújabb kötetében Herceg János, ami egyben azt is jelenti, Európának 
e régiójában a múlttal, a történelemmel történő szembenézés kétszeres 
bátorság és kétszeres tisztesség kérdése. A közösségi cselekedetekben 
megnyilvánuló hagyományos értéktudat történelmi dimenziója hatá
rozza még a kisebbségi valóságunkat — s ennek kellene meghatároznia 
kisebbségi irodalmunk elhivatottságának jellegét is. Ilyen feltételezett- 
ségében elvitathatatlan a nemzeti hagyományok meghatározó ereje 
(mint ahogyan elvitathatatlan a jelen társadalmának befolyásoló ereje 
is). E felismerések alapján állapíthatta meg Szeli István önéletrajzi val
lomásában: «A magyar nyelven művelt itteni irodalom magyar irodalom 
továbbra is, anélkül, hogy kiszorulna a magyar műveltség egészéből."

E megállapítás ellenére is látni kell, hogy a jugoszláviai magyar 
irodalom úgyszólván feladta nemzeti-nemzetiségi önismereti szándé
kait, ezért van az, hogy hosszú évtizedek óta az átbeszélhetetlen hideg
ség jellemző irodalmunkra. Az írói toll hosszú évtizedek óta nem ad 
választ kisebbségi sorskérdéseinkre, hiszen e sorskérdések egyértel
műen és világosan a kellő mélységű egyéni és közösségi önismeret, a 
létezésből kibomló azonosságtudat világosságánál fogalmazódhatnak 
meg. Dobos László csehszlovákiai magyar író nyomatékkai mutatott rá: 
«Az önismeret alakítja az egyén és a közösség egészséges reflexeit, az 
önvédelem, a gondolkodás, a megértés műveleteit." A biztos alapozású 
önismeret segíthet csak a nemzetiségi-kisebbségi tudati zavarok áthi
dalásában, a nemzetiségi-kisebbségi létezés — ami elsősorban és min
denkor politikai kérdés — kellő vértezetű értelmezésében. A kisebbség 
létét biztosító jogokat nem elegendő, ha a törvény, a jogi normák biz
tosítják, a megmaradáshoz feltételenül szükség van az önismeretből, az 
önbecsülésből szárba szökő szellemi programra is. A közösségi gondra 
nyitott értelmiségi, író ember, Szenteleky Kornél tudta azt, amiről 
mára már mindenki jószerével megfeledkezni látszik, hogy a szellemi 
program mélyén szervezőerőként a kellő határozottsággal kialakított 
kisebbségi világnézet áll, ami egyszersmind kellő nyitottságot is jelent 
nemzeti hagyomány, többségi nemzeti kultúra és európai értékrend- 
szerek irányába. Szenteleky Kornél még világosan látta: életünket, sor
sunkat vagy az értékek irányítják, vagy nem irányítja semmi, s akkor a 
közösség ki van szolgáltatva a parttalan hányódásnak. Ezek az értékek 
a történelmi tudat és a vállalt nemzeti hagyományok alapján kitel
jesített önismereti értékek lehetnek csak. Széchenyi István — akiről 
kisebbségi sorban szokás megfeledkezni — egy egész nemzet elé tűzte 
ki feladatul: az önismeret és az önkritika indította belső reform lehet a 
mi legmagasabbrendű célunk. Nem szabad ezt szem elől téveszteniük
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a kisebbségi sorban élőknek sem, már azért sem, mert átpolitizált 
létezésünk erkölcsi hitvallását jelenti e gondolat. Ugyanakkor nem 
feledkezhetünk meg a heideggeri tanításról sem, hiszen emberi ta
pasztalatunk bizonysága szerint minden nagy dolog abból született, 
hogy az embernek hazája és nemzeti hagyománya van. Haza és nem
zeti hagyomány a kisebbségek számára kettős kötődést jelent, az 
egyensúly meglelése erkölcsi kötelességgé válik.

Van-e önismeretéből eredő erkölcsi felelőssége napjainkban a 
jugoszláviai magyar irodalomnak? Lehetne, ha vállalni tudná történe
tiségéből eredő elhivatottságát, ha vállalná történelmi létezésének igazi 
súlyát. Ezzel szemben az igazi gond éppen abból ered, hogy mindmáig 
nem történt meg az önismeretét kialakító történelmi és kulturális 
hagyományok kellő szintű értelmezése. Közösségi tudatából hiányzik a 
történetiségébe vetett hite, s ez nagyfokú kiszolgáltatottságot teremt. 
Mert mi az, ha nem kiszolgáltatottság, megrokkant szellemi csonkaság, 
ha az újvidéki Magyar Szó lapjain az Illyés Gyula halálára írt nek
rológban az irredentizmus vácijával bélyegzik meg azt az embert, aki 
teljes — csak európai léptékkel mérhető — életművével hirdette: csakis 
történelmi hagyományaiban lelhet magára egy közösség, legyen az 
nemzet vagy nemzeti kisebbség? Talán ekkor jutott legmesszebb 
sorsának tudatos vállalásától a jugoszláviai magyarság. Joggal írta erről 
a kifosztott létezésről a költő, Sziveri János:

Szemétre vetve ázni esőben 
ehhez van talán gusztusod 
kiszenvedni és szenvedni időtlen 
miközben szabdalják élő húsod 
vagyunk így rendre egyre többen.

Ugyanakkor a költő azt is kimondja: »Példából tudjuk, annak 
lehet itt jó sora, /  aki helyezkedést a pillanattól tanú les el” — ami kény- 
szerűséget és kiszolgáltatottságot egyaránt jelez.

E kiszolgáltatottságából ered, hogy irodalmunk csak a legritkább 
esetben tu^ja megmutatni a közösségnek a vállalható értéktartal
makat, ezért hosszú idő óta folyamatosan másról beszél. Ha a 
kisebbségi lét lényege a maga hiányaiban mutatkozik meg, akkor a 
művészet által megkísérelt létértelmezési próbálkozásoknak is elsősor
ban a kiányokról kell szólniuk. Az őszinteségnek azonban objektív 
akadályai vannak. Szirmai Károly mutatott rá a maga korában: a 
kisebbségi irodalomban bármilyen tendenciában szándékú is a valóság, 
a valós élet- és sorshelyzetek megmutatása, annak kritikai éle minden 
egyes esetben a többségi nemzet érdekeit sérti Czine Mihály erre is 
utalva, éppen a jugoszláviai magyar irodalomról írt tanulmányában
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jegyzi meg: »Ez magyarázza, hogy a kisebbségek életéről oly kevés 
érvényesen beszélő regény született. Nemcsak Jugoszláviában, 
Romániában és Csehszlovákiában is csak töredékesen született meg a 
kisebbségi regény." Ebben rejlik az oka annak is, hogy a kisebbségi 
sorsban oly nehezen születik meg a szociálisan elkötelezett művészet, 
az a művészet, amely elhivatottságát fölismerve, a tényleges emberi sor
sok fölé hqjol, s e sorsokban teljes érvényű, emberi kérdéseket fogal
maz meg. Hiszen korántsem arról van szó — Czine Mihály sem erre 
gondolt —, hogy az irodalomtól (és a művészetektől) kizárólag 
..kisebbségi témát" kellene követelni Volt erre is példa, s a local couleur 
téves értelmezése, röghözkötöttsége már-már minősíthetetlen szintre 
süllyesztette a jobb sorsra érdemes alkotói szándékot. Azt viszont 
feltétlenül látni kell, hogy ha a kisebbségi lét sqjátos hiányállapotot 
jelent, akkor e hiányállapotnak a művészet teremtette sorshelyzetek
ben is jelen kell lennie. Az igazi művészet bármilyen mértékű elvonat
koztatásokban is beszél a csendről és az üvöltésről, az ürességről és a 
hiányról, a fényről és a sötétségről, ha hitelt érdemlő tisztasággal mind
ezt emberi sorsokhoz köti, életről fog szólni, emberi szabadságról vagy 
annak hiányáról, demokráciáról vagy annak hiányáról fog beszélni De 
ehhez meg kell látni az emberi sorsokból eredő csendet és üvöltést, 
ürességet és hiányt, fényességet és sötétedést — vagyis szociális 
elkötelezettséget kell vállalnia, ami a kisebbségi irodalmak számára a 
legnehezebb. Főleg akkor reménytelen, ha ebben a szándékában nem 
támogatja a nemzeti-nemzetiségi azonosságtudat és önismeret, ha nem 
támogatja történelmi hagyománytudata.

Kétségtelenül ebben rejlik a jugoszláviai magyar irodalomnak 
úgyszólván valamennyi gyengesége. A legföbb hiányossága, hogy ez a 
közösség máig sem vetett számot a létezését meghatározó tényekkel, 
nem vetett számot történelméből eredő helyzetével Történelmének 
hét évtizede során kellő határozottsággal sohasem nézett szembe 
gyámoltalan önmagával. A jugoszláviai magyarság körében máig nem 
végeztek népismereti kutatásokat, nem végeztek szociográfiai 
fölméréseket, nem derítették föl történelmi jelenlétének argumen
tumait. Nem végezték ezt el sem az intézmények, sem az erre hivatott 
személyek. A jugoszláviai magyarságnak ma sincs történetírása, mely 
segítene fölépíteni saját identitástudatát, ennek következtében e 
közösség megmaradt az önmagáról való gondolkodásnak egyféle 
patriarkális állapotában. A romániai magyarsághoz fogható közösség
tudata nincs, következésképpen múltját és jelenét sem birtokosa vélt 
európaiságunknak megfelelő határozottsággal. Az is igaz, hogy a 
folyton fölötte lebegő nacionalizmus vácijának félelmétől sokszor 
inkább lemondott a sorsát érintő kérdések végiggondolásáról, semhogy

59



alkalmat adott volna e sorskérdések jogtalan elvitatására* Azt azonban 
mindenkor tudni kell, hogy az idült kevesetmondás idővel együtt jár az 
egyre kevesebbet-gondolással, s ez végül a megszólalás kockázatával jár.

így jutott el hosszú évtizedek során a jugoszláviai magyar 
irodalom arra a pontra, melyen már határozottan jelentkezett a 
közösségi sorsvállalás föladásának veszélye. Sehol egy megszólító, sehol 
egy hazahívó, egy megtartó hang, sehol egy biztató üzenet. Mintha min
den sorsunkból fakadó gondolat illegalitásba vonult volna, s ez főleg 
irodalmunk utóbbi másfél-két évtizedére jellemző. Mindez persze nem 
jelenti azt, hogy kisebbségi hiányállapotainkról ne készült volna 
számvetés. Tétova, bátortalan próbálkozásokkal olykor-olykor íróink 
megkísértik a lehetetlent is.

A kisebbségi-nemzetiségi emlékezést ..pótolja" Szeli István 1988 
őszén megjelent így hozta a történelem. . .  című önéletrajzi kötete, 
melyben az idős tanár, nemegyszer éppen a történelmi múlt felé 
kiélezett újságírói kérdésekre válaszolva mondja el élete történetét. 
Szeli István e tájék azon kevés humanista elkötelezettségű értel
miségijeinek csoportjába tartozik, akikről bízvást elmondhatjuk: is
kolateremtő egyéniség volt. Nem csak azért, mert neki ténylegesen is 
megadatott, az iskolateremtő tettek vállalásának lehetősége, hanem 
elsősorban azért, mert Szeli István emberi magatartása akár példaként 
is szolgálhat a kényszerhelyzetek mindenkori tisztességgel történő el
viselésére. Egyike ő azon keveseknek, akik teljes történelmi súlyukban 
tudták érzékelni a kisebbségi közösségek életét, az életükből eredő 
sorskérdések megannyi kényszerítő hatalmát. Erről tanúskodik 
úgyszólván valamennyi figyelemre méltó kötete, az Utak egymás felé 
(1969), a Nemzeti irodalom — nemzetiségi irodalom (1974), A magyar 
kultura útjai Jugoszláviában (1983), de különösen a Történő történelem 
(1981) és Az erózió ellen (1986) című két utolsó gyűjteményes 
tanulmánykötete. Erről a gondolatokban és tettekben gazdag életről 
szól életrajzi vallomásaiban, úgy, hogy közben mindvégig egy közösség 
szendergő létállapotáról beszél, megmutatva azt is, amit a nem létező 
művelődéstörténet-írásunknak remélt önmagára találásakor számba 
kellene vennie. Szeli István, mérlegelve az önmagunkkal szembeni 
mulasztásokat, figyelmeztet: ..a magunk világa nélkül nem ismerhetjük 
mega tágabb világot sem, éppen így, a múlt nélkül nem lehet jelenünket 
sem értékelni, jövőnket sem építeni, kimunkálni." A tudós tanár, aki 
élete során mindig tudatosan vállalta a kimondhatatlanul ellentmon
dásos kisebbségi értelmiségi szerepét, aki ifjúkora óta szolgálatait 
nemes indulattal szentelte a jugoszláviai magyarság oktatási és 
művelődési — ezen túlmenően tudományos — élete megteremtésének, 
mi több: intézményrendszere kiépítésének, s akit minden bizonnyal 
sokszor megkísértett az Európán belüli majdnem-peremlét gyötrel
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meinek félhomálya, éppen a múlt nagy tanulságai nyomán fogalmazta 
meg követésre méltó elszántsággal és lelkesítő biztatással: »a regionaliz- 
mus és az egyetemesség nem abban az értelemben mond ellent egy
másnak, ahogy azt a mindennapi szóhasználatban tapasztaljuk. Az a 
körülmény, hogy egy műalkotás, egy irodalmi mű tájhoz, régióhoz, 
vidékhez kapcsolódik, vagy éppen abból nő ki, abból merít ösztönzést, 
még nem regionalizmus, nem jelenti azt, hogy a mű vidékhez tapadva 
nem lát túl önmagán. Vonatkozik ez természetesen a tudományos 
kutatásra, irodalomtörténetre, irodalmi kritikára stb. is. Tehát én nem 
témában, a tárgyban, egy bizonyos helyhez való kapcsolódásban 
keresném a regionalizmus ismérveit, hanem inkább egyfajta magatar
tásban, szemléletben, gondolkodásmódban. Az a körülmény, hogy egy 
táj vagy vidék ihletését lehet felismerni egy műben, akkor negatívum, 
ha azonossá válik a vidékiséggel, vagyis lélekben és szellemben az." 
Ugyanakkor idézi Milkó Izidor megállapítását is, miszerint ..a vidékiség 
szív- és lélek-ügy, nem pedig illetőség kérdése”. Szeli István rámutatva 
oldásaink és kötődéseink lényegére, gyámoltalan s többnyire messze 
tekintő önismereti tapogatózásainkhoz kínál fogódzót, nem feledkezve 
meg arról sem, hogy rámutasson: irodalmunk sorskérdéseinek legfon- 
tosabbja, lesz-e határozott emberképe, lesz-e benne európai értékekkel 
is mérhető, de a valóságból eredő nyitottsága a sorskérdések iránt. 
Mindemellett önéletrajzi vallomásában azokról a fogyatékosságokról is 
szól, melyek a jugoszláviai magyarság már-már dermedt tudományos 
életét jellemzik, s amely fogyatékosságok történelem- és valóságis
meretünk jelenlegi homályához vezettek: ..voltak és még mindig van
nak félelmeim, hogy eljárásainkban, módszereinkben, kutatásainkban 
nem vagyunk eléggé alapösak. Valaminek a feltételezéséből indulunk 
ki, ami már nem is feltételezés bennünk, hanem meggyőződés vagy 
kinyilatkoztatás, és ehhez keressük azután az argumentumokat. . .  
ahelyett, hogy valóban induktíve nyúlnánk a kérdéshez: megismerni, 
felkutatni, feltárni, elemeire bontani, azután elemeiből összerakni 
valamit, ami mqjd — gyakran függetlenül a mi szándékunktól — a saját 
törvényei szerint alakul. De ezt nekünk tudomásul kell vennünk mint 
tényt, mint olyan igazságot, amin a mi gyarló szándékaink nem változ
tathatnak. Mondom, a mi történelmi, irodalomtörténeti kutatá
sainkban — tisztelet a kivételnek — sokszor éreztem a filológiai 
megalapozottság hiányát, ami viszont nem azt jelenti, hogy el kell 
veszni holmi apróságokban, hanem a sok lényegtelennek látszó 
apróságból ki kell szűrni a dolgok esszenciáját, velejét, és abból építkez
ni. Ez lehet csak szilárd építőanyag, nem pedig valamiféle koncepció, 
elgondolás, amit azután lefelé bontunk.” Az elmondottakból kitetszik: 
önismeretünket támogatni hivatott történeti kutatásainkat úgyszólván 
mindig egyféle helyezkedést megkövetelő koncepció határozta meg, és
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sohasem a sígát törvényei szerint alakuló megismerési szándék. Kell-e 
mondani, milyen indítékokból eredően? Ilyen helyzetben persze is
meretlen fogalom lesz a botorkáló szellemet szólító tágasság, ahogy a 
lélekkel befutható és birtokolható terek sem lesznek megszólító távol
ságok cselekvő gesztusaink számára. Koncepciókkal és kötelező meg
felelésekkel szemben szinte reménytelen vállalkozásnak látszik 
megalkotni a tájból kinövő, s az egyetemes kultúra magaslataira felfutó 
szellemi építményt, kisebbségi világunk hitelét biztosító gótikánkat.

Szeli István sokatmondó ítéleteinek hitelét egy végigküzdött 
tudósi pálya acjja. Magánháborúiban keresi annak okát, miért nem 
jutott e közösség önismeretében a tudatosságnak arra a szellemi magas
latára, amelyen azután sorsformáló erőként avatja szellemi otthonává 
a t ĵat, amelyen él.

A múlt előítéletektől és koncepciózus elvárásoktól mentes, csak a 
tényleges értékekre nyitott értelmezésének igényét jelenti be Herceg 
János Módosulások című önéletrajzi regényében, melyben a több
ségiből egyszerre kisebbségivé lett közösségi élet megannyi buktatóját, 
de a humánus emberi szándékoktól vezérelve legtöbbször meg
kerülhető és kivédhető megpróbáltatások történetét íija meg. Herceg 
János emlékeit ez idáig három kötetben tette közzé, de az Élő múlt, a 
Két világ és a Visszanéző című művei után — melyek többnyire a két 
világháború közötti kisebbségi élet eseményeit idézik meg — most a 
»kezdetekhez" tér vissza, a gyermekkor világába, s emlékezik min
dennél színesebben, líraiságának páratlan ragyogásával. Első matróz- 
ruháját ölti magára, amikor körülötte, felette összedől egy jobb sorsra 
érdemes világbirodalom, miközben az elvonuló és a helyükre érkező 
katonák vqjmi keveset zavarják meg a város, Zombor és vidéke életét. 
Impériumváltás után felelőtlen egyének ledöntik ugyan Schweidel 
József aradi vértanú bronzszobrát, de a századok óta együtt élő népek 
közössége sokáig sértetlen marad. Mégis úgy rémlik, hogy az emlékezet 
mérhetetlen vágyódással őrzi annak a világnak a képét, amelyben Kosta 
Grk kora este a háza előtti pádon a Eiener Nachrichtent olvasta, 
miközben Gering Mici nem sokkal odébb a Bácsmegyei Naplót kínálta, 
s a városi urak a Jövendő szabadkőműves páholy ülésére igyekeztek. A 
csalóközben a kereskedők üzleti ügyeiket intézték, az iparosok 
műhelyeikben végezték mindennapi teendőiket, egyszóval ment az élet 
a maga útján, öröknek hitt törvényeivel, miközben a közeli szerb korzó 
is lassan benépesült, s még az úri lovasok is megjelentek »szemellenzős 
sapkában, csíkos dresszben, lovukon kicsit előrehqjolva a lenti fák 
alatt". »Mindezt Szent Pál kőbe faragva, fejét a vállára hqjtva, könyvét 
a melléhez szorítva, egykedvűen nézte a megyeháza kaptája fölött, két 
toronnyal a palota két oldalán, melyeken időnként zászlót lengetett a 
szél, kék-fehéret, a megye színeivel, és mintha senkit sem ejtett volna 
ámulatba ez a csoda, a könyv a címerben. Kard helyett könyv ezen a
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vidéken, amely nemcsak gabonával látta el az uszályok hosszú sorát tel
jesen megrakva, de a hetenként vagonszámra szállított hízott man
galicától is Bécset, a császárvárost”

Természetesen a családot is választás elé állítják a történelmi 
változások, akkoriban néhány évig nehéz ellenállni Budapest csábítá
sának, a kárpitosmester azonban váratlanul megrendelést kap — nem 
is akárkitől, az új polgármestertől —, s ez eldönti a család sorsát Talán 
nem is volt nehéz határozni, hiszen az akkoriban divatba jött minősítés
— mely az embereket vagy »államalkotó elemM-nek tekintette, vagy nem
— sok esetben meghatározta nemcsak az egyének, de a családok sorsát 
is, hogy ezzel egyszerre a létbizonytalanságba taszítsa őket. »A menni 
és maradni kérdése — emlékezik Herceg János — a háború befejezése 
után két-három évig időszerű maradt, csak a menési vágyat lassítva és 
csökkentve a múló időben, s a határon túlról jövő hírekkel, melyekben 
a vagonlakók yesztő sorsa is helyet kapott." S ha a hivatalnokok mind
ezek ellenére mégis útra keltek, a »derék iparosok" többsége maradt. 
Maradtak, mert minden kényszerűség ellenére is otthonuknak érzik a 
vidéket, magyarok, szerbek, németek, zsidók, bunyevácok, sokácok 
közös világának. S az emlékezet, ha lehet, még színesebbre varázsolja 
a ma már csak az emlékekben őrzött csodás világot Doroszló, Bácsker- 
tes és Bezdán »volt a három színtiszta magyar falu a Zombort körülvevő 
népek tengerében, szokás, viselet és életforma megannyi eredetijeiével, 
úgyhogy a háború után nem csak a tanfelügyelők, jegyzők meg szol- 
gabírák dolga volt, hogy Bácskertesen felfedezzék az elmagyarosodott 
szlovákokat, Doroszlón a németeket, ha nem is tudtak már németül. A 
nagy történelmi vándorlásban talán csak a zsidó boltosnak elnézve a 
származását, figyelmen kívül hagyva, hogy legtöbbje holtáig magyar 
maradt, szegény". Csupán a németek maradtak meg a maguk elzár
kózott világában, s nemigen járultak hozzá a »vidám, népi kavalkádhoz, 
pedig itt voltak, falvaik egész koszorúja vette körül Zombort Talán 
azért minden népnél inkább magukban éltek, csupán a szomszédos 
parasztsággal érintkezve, úgyhogy azok nem is feledkeztek meg róluk 
később, szekérszám vitték nekik az élelmet a gákovai táborba, kitelepí
tésük átmeneti helyére, a sztapári meg a sziváci szerbek is".

De nem csak a színes közösség emléke tér meg, hét évtized múltán 
is békét hozva az emlékezetnek, de feltűnnek a táj, a vidék feledhetet
len alakjai is, Tillinger Rezső, a kőfaragó, Scheer Henrik, a festékes, a 
mesterségükre büszke iparosok és kereskedők, s a művészvilág szel
lemében mérhetetlenül vidéki, de becsvágyában egeket ostromló alak
jai, Patqj Sándor, a költő és lapkiadó, aki egymaga írta és szerkesztette
— s valószínűleg olvasta is — az Igazság című lapját, s aki vitáit mindig 
»legálisan intézte el, mint azt az utolsót is, ott a trafikban: »Le style, 
c'est rhomme! Azzal egy érzelmes pillantást vetett Gering Midre, s 
eltűnt a korzó őszi ködének fái alatt, hogy nuyd húsz évvel később 
lássam viszont Pesten Lazarevics csemegeüzletében a Rákóczi úton, 
amíg kimérték neki vqjpapírban a negyed kiló zombori túrót." De nem
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kevésbé vonzó Radics György és Laza Kostié költők és bohémek alak
ja sem. S velük a tudósok népes serege, Bieliczky Károly pénzügymi
niszteri ellenőré, aki létrehozta a zombori könyvtár gyűjteményének 
alapját, 8 utódai, akik vállalták a nemes ügy továbbvitelét, Heissler 
Ferenc és Schmitt Jenő, mqjd a Történelmi Társulat páratlan ügy
szeretetről tanúskodó két tudósa, Dudás Gyula és Gubicza Kálmán, s 
mindenen túl a bölcs öregség már-már mitikus alakja, Margalits Ede, 
aki kilencvenen is túl, vendégeinek büszkén mutatja azt a kubai szivart, 
amelyet a fukarságáról messzi földön ismert Deák Ferenctől kapott 
ajándékba.

Megejtő varázsa egy hajdanvolt világnak, melyre emlékezni 
becsület és tisztesség kérdése. A háború átvonult a vidéken, országok 
és birodalmak dőltek össze, g a helyükbe újak születtek, úgy, hogy a 
közösségi élet szellemi-lelki kötelékeit nem tudta megbontani. Idővel 
az embereknek kellett emberségükben megromlaniuk, hogy az 
összetartozás fölszámolható, elpusztítható legyen. De Herceg János 
még annak a világnak az emlékezetét őrzi, ahol az emberi tisztesség 
kérdése évszázadok örökségére tekint vissza. Egyszeri, megismétel
hetetlen — s ami a mi szomorúságunk, hogy visszahozhatatlan — 
csodákról hoz hírt az írói melékezet: »Egyébként is sajátos hangulata és 
különös levegője volt ennek a városrésznek, úgyhogy a két háború 
közötti időben megannyi vidám históriára adott alkalmat a csalóköz és 
vidéke. A Vadászkürtnek például abban az osztályokat elválasztó és 
megkülönböztető korában két részlege volt, amelyeket a szálloda 
kapuja választott el. Egyik oldalán a Kongó, amelyet nem afrikai tájakra 
emlékeztetőn nevezett el a vidám öngúny, hanem mert nappal kongott 
az ürességtől, viszont este, amikor asztalait vakító fényár ragyogta be, 
s a zenekar, élén az emigráns Ember »tanár úrral«, s az édes kis Man- 
cival a zongoránál, belefogott valamelyik operett nyitányába, úgyhogy 
a költő Huszár Sándor is kitehette maga elé a versíráshoz szükséges 
kutyanyelveket, egyszerre mintha szárnyra kapott volna a kávéház, s 
az egész csalóközt maga mögött hagyva, valahol a messzi nagyvilágban 
szállt volna le. Ott volt már Žarko is, az örökké állástalan újságíró, aki 
a StaniSié-féle mozaik-műterem tulajdonosának illő honorárium 
ellenében lefordította Elek Artúr egyik tanulmányát, s a velencei Szent 
Márk-templom főoltárának aranyló mozaikját »mozaik zlatnog koi\ja«- 
ként vélte szerb nyelven híven visszaadni S a ruhatárból hallható lett 
Ivkov mérnök mély baritonja, ahogy talán a »kezeit csókolom«-mal 
köszönő vécés nénit ajándékozta meg egy »maga mindennap fiatalabb 
lesz« nagylelkű bókkal, miközben barátja, a daliás bankigazgató, 
Milivoj Lepedat már felakasztotta a fogasra felleghqjtó köpenyét és 
széles karimájú barna művészkalapját, úgyhogy Huszár Sándor is fel
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neszeit a kutyanyelvek fölött, nemcsak azért, mert aki jött, folyó
számlát nyitott neki minden soha meg nem jelenő kötetére, havonta 
befizetett honoráriumokra, hanem azért is, mert talán az egész város
ban csak ő tudta, hogy a közben bankigazgatóvá lett nagyúr »szintén 
zenész« volt boldog úrfi korában, vagyis költő, s első és utolsó ver
seskönyvét, a Bánatprocessziót, Ady Endre ismertette a Nyugat egyik 
1918-as számában."

Fényűzően szép, elbűvölő a látomás, s amennyiben Krúdy Gyula 
meglelte és prózájában megköltötte a Nyírség emberét, s a Nyírség 
emberének világát minden utolérhetetlen csodájával, akkor a magyar 
irodalomban kétségtelenül Herceg János az, aki költészetté tudta avat
ni a Bácskát s a táj emberét. Ügy, hogy közben nem feledkezett meg a 
világra tört történelmi idők végzetes hatalmáról sem. Mindezt azonban 
utolérhetetlen varázzsal emberi sorsokhoz tudta kötni, s éppen az em
beri sorsok megrendítő erejű, de mindenkor megbocsátó ábrázolásában 
rejlik Herceg János hatalmas, tájból kinőtt életművének titka. 
Elkötelezettségénél talán csak az emberi méltóság iránti makacs 
ragaszkodásának igénye az elbűvölőbb.

Két életmű, mely a maga teljességében mutatta meg, hogyan kell 
értelmiségi elhivatottsággal, európai méltósággal vállalni a táj és a 
történelem — s benne a mindenkor esendő és pusztulékony emberi élet
— nagyságát és kicsinységét, kevéske diadalát és mérhetetlen 
vereségeit. Szeli István tudósi szándékával és Herceg János írói 
életművével messze fölötte áll a vidék önismereti félálmokkal terhelt 
emberének önmagára záruló világán. Gondolatvilágukban és élet
művükben a táj történelmi feltételezettségének ismerete rendteremtő 
erőként, egyszersmind szellemi kútfőként jelentkezik — ezért jöhetett 
létre két olyan hatalmas szellemi magatartás, mely — bízvást állíthatom
— páratlan e mindenkor — így ez idő tájt is — peremlétezésre kény- 
szerített vidéken. írástudónak nem lenne szabad példájukról megfeled
kezni. Mert ez a példa azt mutatja: igenis lehet a szellem rendigényű, 
mi több: rendteremtő ínséges időkben is, ha a bátorságot rendteremtő 
gesztusaihoz a történelmi létezés elvitatható, de fel nem számolható, 
és mint ilyen, közösségi hagyományainkat értékeiben megőrző 
folyamataiból meríti. Lehet az egyéni élet a közösségi létezés 
hiányállapotától terhelt, szabhatnak neki határt szűk horizontok, 
naggyá tud nőni, ha liliputi igényekkel szemben a kultúrában megleli 
annak egyetemes érvényű, közösségteremtő erejét — úgy, ahogyan azt 
Márai Sándor a Garrenek történetében megmutatta. Az elévülhetetlen 
igényesség a lélek ügyévé képes avatni a kölni dóm rozettájának színes 
fényeit az aracsi pusztatemplom romjaiban is fenséges, fénytelen, de 
emlékeztető nagyságával együtt, ha a létezőt és a hiányt sorsunk 
meghatározó részének tekintjük. Mert mégiscsak e sors mélységes
mély átéléséből eredő helyzettudat, az önmagát kereső azonosságtudat
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az, ami a világ részesévé avat bennünket. A világi rend szigorú törvénye, 
hogy csak az önmagát, a hitét vállalni képes embernek tud helyet biz
tosítani a kultúra szellemi folyamataiban. S*a végső cél csak az lehet, 
hogy az egyén a kultúra világpolgáraként belenőjön, eljusson a hajdan
volt és ma is fénylő szellemi értékeket őrző, kereszttel megjelöltek egyre 
fogyó, de makacs és tántoríthatatlan, titkos szövetséget létrehozó 
lovagrendjébe.

Szeli István és Herceg János immár kiteljesedett életműve mel
lett számot kell vetni még néhány, a kisebbségi lét lényegének a megraj
zolására, annak emberi kényszerhelyzeteket teremtő, olykor 
leküzdhetetlennek látszó, hatalmas erejének a feltárására tett írói
költői kísérlettel. S ha más körülmények között a költészetnek hatal
ma van, s e hatalomból eredően a lehető legerőteljesebben képes 
megfogalmazni, olykor a metafora magaslataira emelni a legsúlyosobb 
sorskérdéseket is, akkor a jugoszláviai magyar irodalom ..tudatálla
potáról" mindennél kifejezőbben és pontosabban tájékoztat a gondolati 
líra háttérbe szorulása, s a helyébe lépő álbölcseleti helyzetdalok el
burjánzása. ..Ahol a költészetnek még szerepe van — fogalmazta meg 
Csoóri Sándor —, ott az életet még sorsként tudja átélni az ember." 
Szomorú valóság, hogy költészetünk hosszú idő óta feladni látszik még 
a hatvanas években is erőteljesen őrzött, az életet ténylegesen is sorssá 
avató szerepét. Mintha az élet feladta volna felröppenni kész szándékát, 
s röghözkötöttségében nem tudna szembesülni a gonddal. Költésze
tünknek ma nincs ..egzisztenciális szikrázása", s ezért — ahogy Csoóri 
Sándor írta — mulandóbb a tiszavirág-életű újságcikknél.

Mindemellett Sziveri János eddigi életműve az, ahol a líra eljut 
ama bizonyos felszikrázás hevületéig. Az egyéni (költői) léthelyzetek 
megéneklésekor kap Sziveri költészete olyan szociális tartalmat, amely 
azutan — a líra liturgikus erejéből eredően — a közösségi gondok 
vállalásával szemben is nyitottá teszi ezt a költészetet. Az egyéni lét 
végsőkig lehatárolt lehetőségeinek megéneklése során észrevétlenül 
fordul a figyelem a hiányállapot társadalmi feltételezettségű gondjainak 
a megfogalmazása, kimondása felé. A kifosztottság, a kisemmizettség 
érzése Hidegpróba (1981) című kötetében fogalmazódik meg először — 
többnyire még egyéni — sorskérdések formájában, ám már ekkor 
világos utalás történik arra, hogy a belső kényszerekre ..kívül a 
magyarázat", s hogy a világi jelenlét e kettős feltételezettségének végső 
összegződése: ..kitalált eszményi rend: tetszhalott, kezdeti /  siralom
állapot". Dia-dalok (1987) című verseskötetében az egyéni sors és a kö
zösségi létezés már egzisztenciális mélységek felé tágul, s a hitét a lélek 
minőségforradalmaira építő költő a hatalom teremtette ..tökéletlen 
társadalom" létezési körülményeivel közösséget vállalni nem képes, s 
ennek folytán sajátos emigránsi magatartást kénytelen magára ölteni. 
E magatartásnak egyik, kétségtelenül legkifejezőbb verse a társaster
vezés című költeménye:
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hallgattam embereket erkölcsről beszélni kik 
maguk között megosztották hatalmakat —
s hallgattam--------
egy pillanatra azt képzeltem lesz majd 
lakásunk vagy legalább valami albérleti kályhánk 
amibe néhanapján az időzített tüzelőt hánynánk
nem mint most-----
pannóniai vagyok, és János
harminc éves s csak költő de ezt te is tudod —
a földdel kéne tudni bánni
lehet-e ennél szebbet kívánni
de hol a földem legalább talpalatnyi
ahol a fogamat ott bírnám hagyni--------
még jó hogy kimeríthetetlen az optimizmusom 
s vagyontalanságomat is az utókorra hagyományozom

E ..középkori léthuzat"-ban azon túlmenően, hogy a politikai 
létezés álpolitikai bazárrá züllik szét, megjelenik a történelmi tehertétel 
víziója is. Sziveri János költészetében a múlt felé táguló horizontok a 
Szájbarágós (1988) című kötetében közölt szonettekben jelennek meg, 
egyszerre kölcsönözve a lírának újabb lendületet és újabb dimenziót, 
bizonyítva egyszersmind azt is, hogy a politikum kérdésének jelentő
sége mit sem veszített korábbi érvényéből. Ünneprontó című szonettjé
ben fogalmazza meg azt, ami válogatott verseinek igazi feszültségét 
a ĵa:

körülkerengnek csörömpölő holtak 
ha egyáltalán valaha is voltak 
fejünkbe lesnek lopnák a jelent

a múltat amíg valamit jelent — 
mindebből csupán annyit ha értünk 
semmi sem történik most éppen értünk

S mert nem történik értünk semmi, egész létezésünk mintha 
észrevétlenül átbillenne a már értelmezhetetlen súlytalanságba, ahol 
többé már nem lesz törvényteremtő az élet. »így lettem saját hazámban 
idegen" — állapítja meg a költő CÉletízesítő szonett), idegen annyiban, 
amennyiben a gazdátlan valósággal szemben még mindig makacsul őrzi 
magában a szellem rendteremtő hatalmába vetett hitét. S ameddig csak 
magában lesz kénytelen őrizni, emigransa lesz a kifosztott közösségi 
létnek. Ennek kiéneklése jelenti ma a legteljesebb emberi, történelmi, 
lírai jelenlétet.
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Máig megismételhetetlen pillanata volt a jugoszláviai magyar 
regényírásnak Gion Nándor két regénye, a Virágos katona és a 
Rózsaméz, melyek rövid ideig élni hagyták a reményt, talán mégis el
mondható, igazi művészi erővel és hitellel ábrázolható a birtokolásnak 
makacsul ellenálló kisebbségi világ, talán mégis lehetséges megmutat
ni azt a hitbéli elveszettséget, mely egyre erőteljesebben fordul szembe 
közösségi sorstudatunkkal. Gion Nándor története azonban még befe
jezésre vár, a trilógia harmadik kötetéről még csak írói ígéret formájá
ban esett szó.

Megszületett viszont egy másik, páratlan szépségű monológ 
formájában megírt regény a táj és az ember kölcsönösen szigorú 
feltételezettségéről. 1983-ban jelent meg Dudás Károly Ketrecbál című 
regénye, sajátos kísérleteként a kisebbségi élet megannyi kényszer- 
helyzetének a számbavételére, a múltba tekintő, jövőt már nemigen 
látó, de még mindig okokat kereső írói szándék igazi szép pillanataként.

Magó Gellért hatvanéves brazil állampolgár negyvenévi távoliét 
után tér haza szülőföldjére, hogy még egyszer — vakmerő reményei 
alapján is — utoljára találkozzon a falujával, Brazíliával. A Bácska 
szívében lévő kis falu nevében őrzi történetét; 1925 júliusában egy 
közeli település elesett parasztjai fölkerekedtek, hogy a tengeren túl, 
Brazíliában találjanak maguknak és családjuknak megélhetési 
lehetőséget, ám bátortalan szándékuk csak egy vizesárok túlsó partjára 
vezeti őket, s a lélek terhe igazán akkor oldódik, amikor közösen 
kimondják, bizony ők ezzel megérkeztek Brazíliába. Avarfüstszerű 
álmaikat az újonnan alapított falu nevében ma is őrzi. Magó Gellért 
beleszületett ebbe a legendába, s kamaszfővel elindul, hogy megkeresse 
az ígéret földjét, amiről ősei tétova félelmükben lemondtak. S most íme, 
négy évtized után megjelenik faluja határában, hogy immár a távolról 
jött szemével lássa meg szülőföldjét, s vesse össze annak lelkében őrzött 
képével. A véletlen úgy hozza, hogy a falu határában a tanyavilágot járó 
vándorszínészek társulatával fut össze, hogy csatlakozva hozzájuk, 
estéről estére a vidék ünneplőbe öltözött arcát lássa. Az ..ágrólszakadt 
vidék" látványa így is szívet szorító: ..milyen szegény maradt ez a falu, 
gondolta, vert falú alacsony házak, léckerítések, salakkal leszórt utcák, 
pedig milyen nagy városokon, gazdag hegyi falvakon jött keresztül, 
akkor még azt hitte, az országnak ezen a részén is ekkora fejlődést 
tapasztal majd, az anyja sohasem írt róla, hogy itt elutazása óta alig 
változott valami. . ugyanakkor ..eszébe jut, hogy nem messze innen 
egy egész falut fölépítettek a környék fiataljai az ideérkező telepesek 
számára, a messziről érkezett fáradt hegyi emberek csak nézték tágra 
nyílt, hálatelt szemmel, hogy itt minden ház vadonatúj, egy vadonatúj 
kész falu várja, hogy beleköltözzenek". A faluban gyerekkori cimborái 
még megismerik Magó Gellértet, de valahogy mondani már semmit sem 
tudnak egymásnak. Magó érzi, szeretni kellene ezt a vidéket, ezt a falut,
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de a végtelen szegénység és elesettség elborzasztja őt. Régi sorsok 
tűnnek föl emlékezetében, s akkor hallani véli egykori tanítója, Balog 
Károly hangját: »merhetek el innen minél messzebbre, rosszaságok, 
mihelyt csak elmehettek, szélesetek szét, mert itt rátok omlik a világ, 
szar lesz belőletek, nagy rakás szar, amilyen énbelőlem lett.. ."A jóslat, 
a fenyítés beteljesülését láthatja most maga körül a messzi vidékről 
megtért vándor, aki képtelen eldönteni, kihez volt könyörtelenebb a 
sors: őhozzá-e, aki elhagyta szülőföldjét, s idegen emberként él távoli 
földrészen, s akinek unokái már nem beszélik az anyanyelvet, vagy az 
ittmaradókhoz, akiket viszont már csak őseiktől öröklött, megkopott 
és fényevesztett nyelve köt a világhoz. Mögöttük a végeláthatatlan 
nincstelenség, az örökös harc a betevő falatért, közben átgázolt rajtuk 
a háború, idegen katonák tépték nincstelenségüket, majd az új rend 
meghozta a beszolgáltatások korát is, s a közösség sohasem volt képes 
fölegyenesedni, sohasem volt képes igazából megvetni lábát a 
televényen. Magó Gallért szívszorító idegenségében látja mindazt, amit 
a falu lakói fásultságukban már nem képesek látni: igazi kisemmizett
jei ők a történelemnek. Akár ő is megfogalmazhatná a kérdést, ami 
felett Domonkos Karcsi, Dudás Károly A gyalogtörök (1987) című 
regényének kamasz hőse töpreng: ..Ki az oka annak, hogy mindez így 
van,. . .  az apja-e, a nagyapja vagy a dédapja mega dédanyja, akik éppen 
ott telepedtek le, ahol letelepedtek, s nem kicsit északabbra, vagy ki
csit délebbre, esetleg a hegyekben, valamelyik gyors sodrású vagy las
san hömpölygő folyó mentén, vagy itt a tengerparton; s miért pontosan 
ott, ahol? Miért? Vagy mégis a törökök okozták az egész galibát, ahogy 
öregapja állítja, ők keverték összevissza a népeket?"

Dudás Károly írói világában központi helyet foglal el a táj embere. 
Regényeiben, elbeszéléseiben szociális feltételezettségében áll az idők 
kisemmizettje, az éppen csak létező, de helyét már meg nem lelő, 
helyzetét meg nem értő, tudatában a sorskérdésekig föl nem növő 
ember. Aki mégis kinőtt a tájból, s fölismeri t ĵ—ember—történelem 
szoros függőségét, csak az jut el az egzisztenciális kérdések lényegéig, 
mint ahogyan e\jut Domonkos Karcsi is, a paraszti világ mostohán el
hagyott gyereke, aki egy nyári zivatar nyomán kélt látomásában tanúja 
lesz a török háborúk egy jelenetének, amelyben egy török katona 
..magára maradtan menekülne kifelé a véres háborúból, abból a 
háborúból, amelyből menekülni nem lehet". Látomása nyomán a fiú 
megéli a valódi sorskérdések lényegét: ..Az járt-e jobban, aki bátran 
meghalt, vagy aki gyáva nyűiként megfutamodott? Ki temetett el kit, 
és vqjon hol pihennek a túlélők csontjai? Mélyre eresztett kétvasú ekék, 
életlen ásók nyomán hol fordulnak ki a földből? Volt-e értelme 
egyáltalán ennek a csatanak? Volt-e értelme életünk és történelmünk 
megannyi csatijának, ha mindennek végső eredménye, hogy pusztul a 
közösség, hogy elveszett a megtartó erő, hogy mostoha lett hozzánk a
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táj, hogy egyre idegenebbek a kötelezővé tett csaták, s hogy — amint 
azt Domonkos István is megénekelte Kormányeltörésben című versében
— téves csatatéren kell meghalni, kenyértől és gondtól függő Magó 
Gellért-i külső, vagy ami még szomorúbb, Domonkos Karcsiéhoz 
hasonló, belső emigrációban?

Megrendítő súllyal jelentkezik a táj és az ember egymásnak 
kölcsönösen hátat fordító gesztusában az emigráció, a kiközösítés és 
kiközösítettség érzése Tolnai Ottó utóbbi években keletkezett novel
láiban. S amíg korábban a szerző az egyetemes emberi létezés végső 
határait és e határokon belül lehetséges élet lehetőségeit kutatta, 
nemegyszer forradalmi tettekben, ma világi zajoktól távoli töpren
gésekben keresi a létezés kínjait föloldó lehetőségeket. Ám amikor írói
költői világlátásának átalakulása során a világ tapinthatatlan 
tágasságától eljutott ugyanazon világ immár emberméretű vállal
hatóságának és ..lakhatóságának" kérdéséig, amikor arról van szó, hogy 
önmagunk számára mégiscsák értelmezni kell valami módon — már 
nem a határtalant, de — az otthonként vállalható világot, akkor Tolnai 
művészetében a maguk konkrétságában jelennek meg az emberi sor
sok. A Prózák könyvében (1987) az olvasó tanúja lehet szemlélete 
átalakulásának, annak, ahogyan létfilozófiája egzisztenciális kérdések 
feszültségével telítődik. Briliáns című elbeszélésében az emigránsélet 
egy sajátos formáját, a vendégmunkássorsot mutatja meg, a ki
szolgáltatottságnak e sajátos formáját, melyben nehéz eldönteni, hogy 
az őrület határán felcsillanó és a briliáns fényével sziporkázó látomások 
világát a sorsát elveszítő ember bolyongó magányának fájdalma, vagy a 
végérvényesen földre sulykolt, földbe süppedt ember lemondása terem- 
ti-e meg. Egy azonban bizonyos: a tudati bomlás ebben a remekműben 
együtt jelentkezik az ember végtelen magányával, mely megint csak a 
kiközösítettség és otthontalanság hiányvonatkozásaiból ered.

Teljes egészében vallomásszerű a kötet utolsó ciklusa, A tékozló 
fiú hazatérése, melyben Tolnai a gyerekkor tájaira, egyszersmind az ott
honiét meghittségébe tér meg. És amikor megtér, akkor felfedezi az is
mert vidék egyéni sorsok tragédiáiban jelentkező hatalmas erejét is, 
akkor meglátja Vámbéri bácsi elveszített szeme világa feletti fájdalmát, 
az anyakocát új otthona felé terelő, s közben eltévedt fiú félelmét, 
amiként egy utazás után az is megfogalmazódik fiatal hősében: 
»Börtönbe zárhatnak. Meghalhatok." Mindebből kitűnik: Tolnai Ottó 
tájélménye korántsem idilli, s a tájélmény felfedezésével egyidejűleg 
jelentkező tragikus sorskérdések súlya egyszersmind az élet lehető
ségeiről szóló ítélet is.

önismereti szándék és közösségi sorsvállalás tekintetében 
mindössze ennyi az igazán számba vehető eredmény a jugoszláviai 
magyar irodalom elmúlt egy évtizedének termésében. Megannyi 
bátortalan kísérlet a költészetben, a kimondhatatlannal viaskodó
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próbálkozás a prózában — a sorskérdéseinkre mindig érzéketlen 
drámafrás mellett —, s mégis milyen kivés a vers, az elbeszélés, a regény, 
amely vállalni tudná a jugoszláviai magyarság sorsproblémáinak a meg
mutatását. Beder István Nagyböjt Abbáziában (1987) című regényének 
megírásakor a Monarchia összeomlásának pillanatát volt szándékában 
megörökíteni egy, a vidékünkről vándorútra induló kamasz egyéni 
sorsán belül, ám hogy írói kísérlete úgyszólván eredménytelen maradt, 
annak legfőbb oka a történelem kellő ismeretének a hiánya, a 
történelmi tudat hiánya, ami megint csak azt bizonyítja: a nemzeti
nemzetiségi önismeret tehet nyitottá egy irodalmat az egyéni és 
közösségi sorshelyzetekben jelentkező egzisztenciális kérdések iránt. 
Ahol a tudati tényezők bármelyike is hiányzik, ott a művészi szándék 
félszárnyű madárként vergődik. Mindemellett azt is tudni kell, hogy a 
félszendergő tudati állapot a kisebbségi helyzetben legtöbbször sajátos, 
nem egyszer feloldhatatlannak látszó kényszerűségből ered. Kisebbségi 
helyzetben az életet legtöbbször a féligazságok alakítják. S azt megint 
csak Csoóri Sándortól tudjuk, hogy a félig elmondott igazságoknak 
kielégületlenség, rossz közérzet, erkölcsi elbizonytalanodás lesz az 
eredménye. ..Mert aki csak félig ismer meg és félig tár föl valamit, 
bizonyos idő után semmiben sem különbözik attól a hamis tanútól, ki 
önérdekből hallgat el súlyos és perdöntő részleteket."

A jugoszláviai magyar irodalom önismereti válsága abból a bátor
talanságából ered, amelynek sok egyéb mellett egyenes következménye 
az is, hogy önmaga lényegét, lényegi kötődéseit sem képes teljes 
határozottsággal, politikai érdekek feletti tisztasággal vállalni. Már
pedig önmagába zártan a nemzeti kultúrákon felnőtt irodalmakhoz 
hasonlóan igazi felszabadultságát sohasem fogja meglelni. Mint 
ahogyan nem fogja meglelni igazi feladatát sem. Nem fogja meglelni, 
mert az irodalmak lényege a nemzeti kultúrák folyamataiból és 
örökölhető tartalmaiból eredő történelmi feladatában rejlik. Az élő 
hagyományaiban vállalt nemzeti kultúra nemzetiségi-kisebbségi sors
helyzetekben történő feladása valódi lényegétől fosztja meg a nem- 
zetiségi-kisebbségi irodalmat. A gáttalan, feltartóztathatatlan 
oldódásban létrejön az a viszonylagosság, mely az általánosságba — 
tehát a semmibe — löki a közösség lényegi mivoltát meghatározni 
igyekvő, ennek következtében mindenkor történelmi jellegű kérdések
hez fűződő gondolati tájékozódás szándékát. Végeredményben tehát 
előbb-utóbb a történelmi létezés alapkérdéseivel kell szembesülni, úgy, 
ahogyan azt az európai kultúrák demokratikus hagyományai 
megkövetelik — ily módon lehet csak elkerülni a peremvidéki létezés 
kiúttalanságát. A léleknek és a szellemnek csak a jelentkezésük leg
magasabb minősége adhat létjogosultságot, s százszor így van ez 
kisebbségi helyzetben. Minden bizonnyal erre gondolt Csoóri Sándor
is, amikor megfogalmazta: ..... a huszadik század emberének egyre
határozottabban a történetiség tudatába kellene belekapaszkodnia,
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legalább úgy, mint ahogy valamikor a vallásba kapaszkodott. Ettől 
kapna eligazítást, mint ahogyan a középkorban a vallástól kapott." 
Európára nyitott nemzeti hagyományaink történetiségéből nőhet ki 
megmaradásunk bátorító hite, s akkor láthatártól láthatárig kisebbségi 
önismeretünk is befuthatja pályáját, hogy létrehozza önbecsülésünk 
számára a tágasság klasszikus iskoláját.

Budapest, 1989. március 20—25.
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MINT ORRSZARVÚ FEJÉN A CSIPKE

NEMZEDÉKI MAGATARTÁS LÍRÁNKBAN ÉS PRÓZÁNKBAN

A jugoszláviai magyar irodalom helyzete annyiban sajátos más 
vidékek magyar irodalmához képest, amennyiben nem rendelkezik 
folytatható vagy kellő határozottsággal megtagadható hagyományok
kal. Hetven év a világnak ilyen tájain nem elegendő a hagyomány
teremtéshez, egyszerűen az emberi tudat nem képes e még történelmi 
szusszanásnak sem nevezhető időtöredék alatt a szellem számára is 
megbízható ítélőképességünket bátorító értékrendszerek megterem
tésére. Olyan időkben, amikor a szellem tétlenségre ítéltetett, kettős 
feladat hárul a lélekre: támaszt kell adnia a gondnak és a gondolatnak 
egyaránt. A gondnak, mert egyfcyta, őseinktől ránk testált örökség 
mégiscsak létezik, s a gondolatnak, mert ezzel az örökséggel a leg
tisztességesebben parancsoltatik élni a tájon. így adódik azután, hogy 
ott, ahol nincs hagyomány, százszorta féltettebb kincs az örökség, mert 
ez minden, amiben magkapaszkodhat a mindenkori utókor. S így 
adódik azután, hogy ha kézrátétellel nem gyógyít a hagyomány, szel
lemiekben még mindig őrizhető az örökség.

Értelemszerűen következik ebből, hogy a jugoszláviai magyar 
írónak szinte mindent magának kell megteremtenie: minden vállalást 
és minden tagadást, minden sorskérdést és minden megszólalást. Nem 
mintha más vidékek íróinak nem kellene külön-külön és egyenként 
megalkotniuk sqját viszonyukat a valósághoz, de ehhez szerencsés eset
ben legalább a hagyományok sietnek a segítségükre, s így azután lehet 
a szellemnek stratégiája. Ha valaki észrevette, hogy a jugoszláviai 
magyar irodalom legfontosabb kérdései mennyire nemzedéki kérdések 
is egyben, akkor azt is megérti, hogy a gondolatiságban a hagyomány 
teremtette rend itt átalakul, leegyszerűsödik az időbeni egymásmellet- 
tiségen, az egyidejűségen belüli nézet- és véleménykülönbségekké. 
Irodalmunkban a tartalmi kérdések hangsúlyozásának progran\ját 
hozta annak idején a Szenteleky meghirdette couleur locale, hogy a 
szándék egészen a hatvanas évek elejéig vívja reménytelen harcát a 
megvalósulásért. Ekkor viszont egy új és immár valóban európai 
látókörű nemzedék az esztétikai forradalom avantgárd progran\jával 
lépett a színre, hogy újraértékeljen mindent, amit ez az irodalom ez 
idáig értékei közt tartott számon. S ha korábban az okozott gondot, 
hogy a szociális tartalom nem talált magának megfelelő esztétikai 
formát, akkor most — mintegy visszahatásként a korábbi állapotokra
— a túlfűtött és felfokozott esztéticizmus ragadtatta el magát, s 
emelkedett közömbösen minden közösségi gond fölé. Természetesen
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mindezeken túlmenően léteznek teljessé kerekedett életművek, 
melyeken belül a valós közösségi kérdések releváns esztétikai formában 
fogalmazódnak meg és nyernek művészi kifejezést. Elegendő, ha Her
ceg János, Fehér Ferenc vagy Tolnai Ottó írói, költői világára hivat
kozom. Ugyanakkor az is igaz, hogy az avantgárd esztéticizmusának 
ezoterizmusába zárkózott írók és költők csoportja ma is süketen és 
vakon megy el az önmagukat hatványozottan újrateremtő közösségi 
gondok mellett — megint csak azt mondom, európai elhivatottságuk 
talmi ragyogásától káprázó szemekkel. Ma sem dicsekedhetünk fél 
tucatnál több olyan alkotóval, akinek írói szerepvállalását közvetlenül 
determinálta a közösségi sorsvállalás.

Ilyen körülmények közepette lépett az irodalom szorítójába a het
venes évek közepén egy új nemzedék, amely előtt a Pannóniában 
történő első körültekintést követően talán éppen ma válik világossá a 
választás lehetősége, mi több, a választáson túlmenően egyszersmind a 
szintézis megalkotásának rájuk váró, nem csekély kockázattal járó, el 
nem odázható parancsa is. Ennek az új nemzedéknek kell felismernie, 
hogy az irodalom legszebb korszakaiban mindenkor az emberi eg
zisztencia legfontosabb kérdéseit fogalmazta meg és emelte esztétikai 
formában a szellem magaslataira. A nemzedék tagjainak egyenként is 
megkell látniuk, hogy az elődök által kizárólagosan művelt szociális jel
legű tartalomkultusz és az öncélúan villogó formakultúra felett 
kezdődik az igazi irodalom, s hogy a fehérek közt akkor leszünk 
európaiak, ha az irodalom eszközeivel teremtjük meg viszonyunkat a 
valósághoz, illetve, ha a valóság teremtette közösségi — bármilyen 
szintű közösségi — gondok műveikben meglelik megfelelő esztétikai 
formájukat.

Ilyen szempontok alapján mérettetik ma meg minden írói 
tevékenység, így Balázs Attila és Fenyvesi Ottó, nemzedékük két kiváló 
tagjának eddigi munkássága is. Rájuk is a szintézis feladata vár, nem 
közömbös hát a számunkra, hogyan fogalmazódnak meg úgymond írói
alkotói eszmélésük pilanatában az egyéni és közösségi sorskérdések, il
letve mekkora az ellenszél, mellyel szemben vitorlát kell bontani.

Kortársuk, Sziveri János évekkel ezelőtt úgy fogalmazott: ..nem 
Páris, sem Bakony: vér és takony" az, ami nekünk jutott. Ezüstpat
kányok vagyunk mi, áttetsző selyemzónában, ahogyan a parafrázisa 
kínálkozik Fenyvesi Ottó verseskötete címének. S hogy ugyanőt 
idézzem:

A bágyatag katarzisok korát, a középszerűség idejét 
éljük. A manierizmus idejét. Testünkben lerakódnak az 
eperfaoltványok, a piszok átüt a körömlakkon.
A kompromisszumok ideje ez. Mindennapi szükségletek 
és planetáris víziók fonnyasztják látásunk.
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Micsoda kancsal ködlámpák, micsoda 
neoprimitív barokk fesztivál 
A város és a szülőföld.
Indiferensen.

(Via Negativa)

Nem csoda, ha ebben a világban ».jogunk és kötelességünk /  
elégedettnek lenni", hogy »meghurcolt pirkadás" az, amivel a »lecsüngő 
jéggel bélelt évszakok" kezdődnek, s hogy a tények azt mutatják: 
»nemzedékem az őrület romjaiban", mégis »tudjuk jól, hogy csinálni 
kéne valamit, így nem /  megyünk semmire", s hogy egész életünk olyan, 
»mint orrszarvú fején a csipke". így fest a széttekintéskor elénk táruló 
látvány a Helló, Pannónia! című, azt is mondhatnám jellegzetesen 
közép-európai ihletésű versében.

Ez a nemzedék már ismeri a próféciát, miszerint »ki szépen 
kimondja /  a rettenetet", azzal majdnem »föl is oldja". Csakhogy ma 
már éppen a majdnem kockázata a nagy. Legalább annyival nagyobb, 
amennyivel teljesebbek és hatalmasabbak az ezredforduló világi hatal
mai Légkondicionált tükörtojás című versében Fenyvesi Ottó így fogal
maz:

mondom élet, mondom halál 
mondhatnám berlini fal meg hogy 
leomlottak jericho falai
mondjuk sok a paranoia meg a vizeldei vénlány 
a valóságszállító médiun 
a biztos távolságban zajló esemény
NATO -  VARSÓI PAKTUM -  AFGANISZTÁN -  IRÁN -  LEN
GYELORSZÁG

Ez már átvezet bennünket Balázs Attila merőben más, a 
széttekintés és helyzetfelmérés szándékában azonban feltétlenül 
egyazon határozottságú prózavilágába. A szerző Szerelem, szerelem 
című kisregényében, melyben a Cuniculus világot számba vevő szer
telenségével szemben már a formafegyelem szigorú követelményével
is felveszi a harcot, így intonál:..... lelkemben borzasztó űr tátong,
mint tektonikus mozgások nyomán keletkező szörnyű repedések — 
valami megfogalmazhatatlan hiány érzete, megfogalmazhatatlané, de 
félreérthetetlené, csak mintha ezt nem lennék képes bevallani önma- 
gamnak. Miről van szó? Melyik borzasztóan sötét erő miatt kell úgy 
éreznem, életem mégsem teljes, sőt, bizonyos értelemben egyetlen célt 
tévesztett képmutató várakozás.. ."  Az ürességnek ez az itt meg
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fogalmazott rettenetes kihívása az, amivel Fenyvesi Ottó ćs Balázs 
Attila valamennyi nemzedéktársával együtt küzd. Ezért jött létre az 
ovális történetté összeálló családi mítosz — kerekké sohasem nőheti ki 
magát! —, melynek megírását Balázs Attila a Cuniculus&zal kezdte, a 
Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból című kötetével folytatta, 
s ígérete szerint a trilógia majdan megszülető harmadik könyvével zárja 
le. Igen, egyfajta mítoszteremtés ez, a távoli ősök és példaképek, 
Faulkner, Thomas Wolfe és Ezra Paund mintájára, csak egy kicsit 
európaiadban, azon belül tétovaságában keletiesebben. S lám, minden 
próbálkozása ellenére a kockánál bizonyosabb ennek a nemzedéknek 
sem jutott! Fenyvesi Ottó írja Commando Dance című versében:

megettem egy tombolajegyet ittam rá 10 korsó 
rettenetes mesetejet 
leültem és papírra vetettem 
másfél oldal koromsötét prózát,
melynek radikális szutykát ezer évig nyaldosta az óceán 
még növendék vagyok 
vágtáró színtiszta kétségbeesés.

Hosszan idézhetők Fenyvesi Ottó versei, Balázs Attila prózája, de 
idézhető nemzedéktársaik úgyszólván valamennyi műve, a végső követ
keztetés ugyanaz lesz: a jugoszláviai magyar irodalomban létrejött — s 
mint ilyen, él és követel — a széttekintésnek az az igénye, mely az egyéni 
sorshelyzeteket immár európaibb mércékkel méri Tisztában vannak 
azzal, hogy helyzetük egyetlen lehetőségként kínálja fel nekik az 
egyetemességnek ezt a klasszikus formáját. De azzal is tisztában van
nak, hogy e szemlélet működésének mechanizmusát nekik kell megal
kotniuk. Ha úgy tetszik, csakugyan ..ezüstpatkányok" ők, egy talán soha 
nem létező aranykor utáni világ ..növendékei", s mint ilyenek, egyben 
törvényalkotók is. Európai iskolán nőtt fiai a peremvidéknek, akikre 
komoly talentumokat bíztak a múzsák.

(1987)
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A MEGÁLMODOTT CSEND FELÉ





A LEGMAGASABB PARANCSOLAT

HERCEG JÁNOS EURÓPÁJA 

VILÁGNYI EMLÉKEZET

Nincs e tojnak olyan írástudója, akit munkája, az írás szolgálata 
során ne kísértett volna meg a vidékiségtől való félelem nyomán kelet
kezett önvizsgálat kényszere. Az önvizsgálat nyomán született befelé 
tekintő, szemlélődő magatartás mindig azt fürkészi, van-e az írói 
cselekedetnek egyetemes emberi értéke, s mert az egyetemes értékek 
mindig kulturális üzenetekben fogalmazódnak meg, hát azt is mérlegel
ni kell, hogy a megfogalmazott és a művek által kimondott gon
dolatoknak van-e hitelük, emberi sorsokhoz kötött humánus 
tartalmuk, az élet mellett hitet tevő, őszinte szándékuk. Minden 
valamirevaló írói-költői életmű alapvető kérdései ezek, melyekre 
önámító, csalóka, hamis ragyogású választ bármikor adhat az értékelő 
szándék, az őszintéltenség azonban az első leírt mondatból, az első 
kerekké formált műből kiderül, mert hamisan fog zúgni a lélekben 
megkondult harangszó. A lélek mélyén kiteljesedő élmények nyomán 
kélt harangzúgás igazán csak az őszinteség nyomán csendülhet fel 
katedrálisokhoz méltó hangszerelésben. Megnyugtató lehet minden 
írástudó számára, ha szellemi katedrálisának harangzúgása vissz
hangra kél a lelkében. Olyan visszhang ez, melyet művei révén minden 
olvasója meghall, ami után többé nem kísért a vidékiség félelme. A 
vidékiség azonban ma már jobbára csak a szellemiekben létezik, s 
éppúgy előfordulhat gazdag kultúrájú közösségekben, mint a látszólag 
elhagyatott vidéken; a televény kifejezetten a lélek és a szellem, s ebből 
eredően a magatartás kérdésévé vált.

Herceg János életművében talán a szokottnál is nagyobb súlyt kap 
az önvizsgálat. Ifjú éveiben a mostohának hitt Bácska, a vidék 
félszendergő valósága látszólag taszítja magától, útjára bocsátja annak 
reményében, hogy Budapest, a magyar glóbuszt magában rejtő 
nagyváros szélesnek hitt horizontja meghozza az ifjúi becsvággyal 
megálmodott tágasságot, megnyitja a távlatokat. Nem biztos azonban, 
hogy a léleknek imaginárius távlatokra van szüksége, a tágasság 
élményét meghozhatja a mélység, az elmélyültség is. Minden bizonnyal 
ezt sejthette meg Herceg János, amikor néhány pesti év után visszatér 
a Bácskába, itt keresve a továbbiakban a megálmodott szolgálat 
értelmét. Ettől a pillanattól kezdve világosan látja, tucjja, érzi, hogyan 
lehet röghözkötöttségben is elérni a messzeséget. Megleli a remélt
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egyensúlyi állapotot, s ettől fogva a messzeség naponta a várt harangzú
gással tér meg megalkotott bölcseleti világába. Herceg János katedrá- 
lissá építette életművét, annak minden áhítatával és határozottságával, 
minden fegyelmével és méltóságot sejtető rendjével, hogy legyen hon
nan kitekinteni emberi messzeségek felé.

A kitekintés a bölcs öregkor műfaja, hiszen a távolságok 
megleléséhez feltétlenül szükség van a magasságok és a mélységek 
élményére is. Csak az élmény nyomán tekinthet túl mindenkor szűkös 
világ határain az író, emlékezzen akár gyermekkori élményeire, akár 
utazásaira, szellemi kalandozásaira, akár őrizni érdemes, nagy álmo- 
dásokra. Nem véletlen hát, hogy Herceg János életművében fontos 
helyet foglal el a napló helyett írt, szellemi számvetésnek szánt, az élet 
és a kultúra csodáit sorra számba vevő, lírai jegyzetek és töprengések 
sorát hozó vallomás. A vallomás, mely hitelét és őszinteségét — és 
egyben teljességigényét is — Szent Ágostontól kölcsönözte, de van 
benne valami az öreg Rousseau önmagával szembeni könyörtelen
ségéből is, amennyiben a szerző önmagát sem tartja a világ kegyelt
jének, s tu ĵa, önmaga esendő csonkasága a mindenség csonkaságából 
ered. ..Az általános emberi és európai gondok" írója, Herceg János 
Távlatok című kötete folytatásaként, ha lehet, a gondok hálójának még 
líraibb szövésével Kitekintő címmel tette közzé európaiságunk olykor 
áhítatos, máskor mítosztalan élményeinek emlékeit, hogy a leírt gon
dokkal egyszerre történelmünket a maga tragikumában idézze meg.

Szemléletének, kultúraértelmezésének és művészetfelfogásának 
rendszerteremtő alapját sötét századunk történelmi tényei képezik, 
ezen belül is a művészi sors kérdései vezetik el Herceg Jánost a 
megalázott élet tragikumának a felismeréséhez. Ennyiben lesz egy
szerre rákérdező is a vallomás. ..A diktátorok — írja a szerző, a hamis 
hitleri naplók felett töprengve —, akik gátlás nélkül gázolnak át 
milliókon, rendszerint félnek. Es félelmükben pusztítanak. Nérótól a 
legújabb korig kivétel nélkül rettegtek a legyőzött ellenségtől, amely 
lehetett fegyveres sereg és lehetett a másképpen gondolkodók, más 
rendszert kívánók gyakran alig néhány emberből álló mozgalma. így 
került sor tisztogatási akciókra, inkvizícióra, haláltáborokra." A 
történelemben állandósult terror kultúrapusztító erejének tragikus 
élménye vonul végig a Kitekintő lapjain, szóljon az író a nagyvárosok 
militáns világáról, a bauhausi örökség léleksanyargató betonépülete
iről, sivár bútorairól, elszegényedett lélekre valló térmegoldásairól, a 
modern művészetek formakísérleteiről, vagy azokról az életművekről, 
amelyeknek lényege e sivárság elleni küzdelem. Aki háborút vív 
századunk megnyomorított világával, az mind magányos. A tragikus 
sorsú orosz írónőről szólva jegyzi meg a szerző: ..A magány csak annak 
nem jó társaság, aki hazához és néphez való tartozását nem érzi annyira 
intenzíven, mint Ana Ahmatova. A kis népek és országok megosz
tottságában, a mindenre süket vidék közönyében, és annak tudatában, 
hogy semmi sem marad utána, szinte elviselhetetlen." Kétségtelenül

80



sqját írói sorsáról is szól, amikor hozzáteszi: «A magány nem szerep, 
hanem állapot. És a költő tulajdonképpen akkor is egyedül van, ha egy 
nemzedék vagy egy irány Sturm und Drangjának része." Hiába megy 
vissza az emlékezet elmúlt századok ködbe vesző alakjaihoz, hiába for
dul bátorító tanácsért Michelangelo, Goethe, Saint Simon herceg bölcs 
gondolataihoz, Herceg János európai széttekintései során mindig a 
hiányról, a félben maradt lendületről, a ki nem teljesedett életről 
kénytelen szólni, miközben a klasszikus értékek ismeretében mind
végig tuctfa, mivé lehetett volna ez a kultúra, mivé lehetett volna meg
annyi jóindulatú emberi szándék. Cs. Szabó László halálakor meg
hatóan szép vallomás keretében emlékezik a száműzött magyar íróra, 
aki egyszer, tragikus időkben átkiáltott hozzá: »Ne szégyelld, hogy 
sírnod kell! Látod, mi is sírunk!" Sokan sírtak azóta is a világ kegyet
lensége s önmaguk tehetetlensége felett. Mindez ott él, ott munkál az 
emlékezet mélyén, s a szívünket követeli — ahogyan Pilinszky János 
vallott erről ugyanazon tragikus évek emlékeinek terhétől gyötörten.

A Kitekintő című kötetben szereplő írásai közül külön fejezetbe 
lehetne gyűjteni azokat, amelyek a sztálinizmus borzalmaival, a 
sztálinizmus íróáldozataival, diktatórikus parancsaival, halálos 
elképzeléseivel, irodalmat-művészetet megszégyenítő követeléseivel 
foglakoznak. Ana Ahmatova mellett, esszében idézi meg Bulgakov, 
Makszim Gorkij, Katqjev, Nagyezsda Mandelstam alakját, láttatva egy
szersmind sorstragédiájukat is, de nem feledkezik meg arról sem, hogy 
felidézze Zsdanov nyomorúságos személyét is, némi elégtételt véve 
tengernyi gyötrelemért. A fényképről visszatekintő hitványságról írja: 
».Éles, szenvedélyes profilt képzeltem a szerepéhez, s ehelyett egy apró 
szemű, tömzsi, ritka bqjuszú, rövidlátó, katonaruhás alak nézett vissza 
rám. Nem az igazságot keresők lángoló arcával, hanem a diadalmas 
középszer böfögő megelégedettségével." A jellemzés olyan találó, hogy 
a történelem bármely hitvány diktátorára ráillene. Erről persze Herceg 
Jánosnak mások mérhetetlen megaláztatása mellett sqját sorsa is 
eszébe jut, a hallgatás éveinek a keserű emléke; «jó időnek kellett eltel
nie megint, amíg visszakaptuk a megjelenés lehetőségét, illetve hangot 
és hozzáállást változtatva mindenki magára találhatott". írja mindezt 
azért, hogy rámutasson: Michelangelo és Johann Sebastian Bach, 
Baudelaire és Gustav Dóré, Kafka és Móricz Zsigmond Európájának 
történelméhez a tragikus elsötétedések éppúgy hozzátartoznak, mint a 
Léda a hattyúval, vagy a H-moll mise örökbecsű ragyogása. Herceg 
János bölcs belátással már felmérte: a művészetek története soha, 
egyetlen percig sem volt független a történelmi erők démoni küzdel
métől, ezek befolyása magukon a műveken, s a mögöttük rejlő és sejt
hető művészi erőfeszítéseken is érezhető. Mégsem ez az igazi tanulsága 
a történelem és a művészetek felbonthatatlan kapcsolatának, hanem 
az, amit az egykori vesztfáliai pap, Martin Niemöller élete alkonyán így 
foglalt össze: »Az emberiségnek egyetlen szép és magasztos eszméje van: 
a szeretet". És a megbocsátás — teheti hozzá az olvasó a Kitekintő végső
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és legmélyebb tanulságaként. Nemcsak vallási, de mindenekfelett 
erkölcsi értelemben. Erre tanítanak a már említett nagy európai 
művészek hattyűi és Lédái, szépen zengő miséi is.

Megkapó az a szelídség, az indulatnélküliség, mellyel Herceg 
János századunk Európájának művészi sorstragédiáit láttatja. Még csak 
az sem állítható, hogy az elmondottakat figyelmeztetésnek szánta, hi
szen e tragédiák megmutatásában nincs semmi szándékosság, még 
kevésbé tendenciózus példálózás. Magatartása a békét kereső tanúé. 
Személyes jóbarátjáról, jóakarójáról, Benedek Marcellról íija könyve 
legszebb lapjain: nála »én tisztább és szabadabb szellemű embert, 
nemesebb jellemet azóta sem ismertem". Benedek Marcell hajdani 
példamutatása akkori fiatal követője lelkében termékeny talajra lelt, 
melynek következtében hosszú évek során lassan beért az a bölcsesség, 
amely számon kérő és számon tartó ugyan, de megbocsátó és feloldó is, 
egy magasabb — a legmagasabb — parancsolat, a szeretet bölcseleti 
tanítása szellemének megfelelően. Századok messzeségébe kellett 
ehhez elvándorolni, hogy a térdmagasságnyi világban is meglelje e 
bölcselet érvényes vonatkozásait.

UTAK ÉS ÚTVESZTŐK

A jugoszláviai magyar kisebbségi irodalom félszendergő létál
lapotának egyik, talán legegyértelműbb bizonyítéka az emlékírás 
gyéren csordogáló erecskéje; hiszen ahhoz, hogy határozott arcélű 
memoárirodalom szülessen, a gondolkodói-írói öntudaton túl irodalmi
— ezen túlmenően: közösségi — öntudatra is szükség van. Bizonyítják 
ezt azok a határozottan fölépített társadalomképek, amelyek az erdélyi 
Kacsó Sándor s a szlovákiai Egri Viktor emlékirataiból is kiolvashatók. 
Velük szemben a botorkáló szellem tétovasága lelhető meg a 
jugoszláviai magyar emlékiratokban; Lőrinc Péter túlcsorduló lojalitása 
a Válságok és erjedések, a Vándorlások és a Pirkadás, valamint Mqjtényi 
Mihály rejtőzködő számvetése a Magunk nyomában és a Szikra és hamu 
című emlékezéseikben egyaránt a szembesülés és a bevallhatóság felet
ti tanácstalanságról árulkodnak. Kettejük ellenében az őszinte 
számvetés szándékáról tanúskodik,Lévay Endre Megélt életről szóló 
memoársorozata, amelyből azonban mindmáig csak a Terhes örökség 
című kötet jelent meg bizonyítva egyszersmind azt is: az intéz
ményesített kisebbségi öntudat sem képes a múltbéli örökséggel és a 
vele kapcsolatos valós gondokkal zavartalanul szembenézni Egyedül 
Herceg János volt az, aki határtalan lelkiismeretességgel vallatóra fogta
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a múltat, és a személyes sorsában összefutó kisebbségi gondokat vissza
emlékezéseiben úgy írta meg, hogy a megidézett történetekből immár 
a hqjdani élet megközelítő teljességében bomlik elő. Két világ és Előjáték 
című köteteiben a két világháború közötti évek történéseit — ezen belül 
is az egyéni útkeresés esztendeit — eleveníti fel, melyeket színesen 
egészít ki a Visszanéző című, Zombor város egykori életével foglalkozó, 
vallomásos emlékezése. »Egy bizonyos idő múltán tisztábban látja az 
ember a dolgokat, bár a megszépítő messzeség színesebbé és helyenként 
érdekesebbé teszi a történteket, mint amilyenek a valóságban voltak"
— íija a szerző a Két világ megjelenésekor, s valóban, az emlékek pazar 
színei teszik egyedülállóvá ezeket az emlékiratokat.

Módosulások című — immár negyedik kötetében — Herceg János 
a lehető legmesszebbre, az ifjúkorára tekint vissza, megidézve a szá
zadelő két évtizedének békés és meghitt világát. Mert a világháború és 
a birodalmak összeomlása ellenére is békés és meghitt volt az élet a 
vármegyében, hiszen a lélek és a szellem még őrizte régi, öröklött 
rendjét, s az életnek kellett idővel megkeserednie ahhoz, hogy a béke 
és a nyugalom eltűnjön a mindennapok gesztusaiból. S a régi világ 
rendjével együtt eltűnt a meghittség, a bizalom, az erkölcsi hit is az em
berek életéből.

A vármegye első városának, Zombomak régi — már csak az 
emlékezetben élő—világában a cselekvés, a tett még valahogy kitöltötte 
a felkínált távlatokat, akkoriban még minden gesztus értelme önmaga 
értékében rejlett. A város és a környező világ még őszintén adott helyet 
az egymásra utalt közösségeknek, parasztnak, hivatalnoknak, iparos
nak, művésznek és értelmiséginek, s a nemzetiségi tagoltság sem bontja 
meg a századvég és a századforduló világának teljességét. Hinni kell, 
nem az emlékezet színeváltozása teszi, de a valóságban is tapasztalható 
volt — hiszen életművek tanúskodnak róla —, nagyon kevés volt ak
koriban az önmagával meghasonlott lélek. Dudás Gyula, Gubicza 
Kálmán, Radics György, Margalits Ede, valamennyien tisztességes 
életművet hagytak maguk után, amelyek ma is tanúságtevők az utókor 
biztatást és bátorítást váró tanácstalansága előtt. S ha a lelkekben mégis 
kizökkent volna az elhivatottság hite — mint ahogyan kizökkent Patsy 
Sándor költő, Juhász Árpád festő és Szemző Gyuszi »gazdálkodó" eseté
ben —, a világnyi szertelenségnek a bohémitás, a vagabundus-vigéces 
magatartás adott színt és formát.

Az egyéni sorsoknál is színesebb az egymás mellett élő nem
zetiségek életének a bemutatása. Magyarok, németek, zsidók, szerbek, 
bunyevácok és sokácok éltek egymás közelségében, aránylag zárt 
közösségekben, mégis egymásra utáltán, összefűzve, összekötve a 
gazdálkodás mindennapi botladozásaiban. »Mennyei bőségéről árul
kodott, ha a zombori hetipiac alkalmával a doroszlói, bezdáni, bácsker-
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tesi és kupuszinai gazdák, valamint a környező tanyavilág gazdálkodói 
színes népviseletben, áruikkal felvonultak a Grassalkovich-palota előtti 
téren. Ilyenkor a művészt is megkörnyékezte a múzsa, Juhász Árpád, 
a festő is ezt a pazarlóan színes világot »igyekezett megörökíteni (...), 
ha éppen nem volt munkája a környező kastélyokban, s ezekkel a 
pirospozsgás parasztmadonnákkal még élőbbé tenni azt a magyar 
zsánerképet, amelynek az idő tájt oly nagy keletje volt Pesten a Károlyi 
körút műkereskedéseiben."

Megbocsáthatatlan bűne a történelemnek, hogy az élet nyugalma 
és békéje elveszett ezen a tájon is, mint ahogyan elveszett a lélek békéje 
szerte a Duna-vidéken. Herceg János egyedülállóan szép emlékiratában
— amit maga regénynek nevez — azonban még sértetlenül áll előttünk 
az idővel tékozolt világ színes forgataga. Éppen e sokszínűség iránt 
megőrzött végtelen tisztelet — és talán alázat — emeli magasba a val
lomás hitelét is.

(1989)
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SZEGÉNYSÉG, TIÉD AZ UTOLSÓ SZÓ

CSÉPE IMRE ÍRÓI VILÁGA

Élni és tűrni kell, meg meghalni.
Sírni vagy jajgatni már nem muszáj...

MEGTÖRT FÉNYESSÉGEK

Csépe Imre írói eszmélése, emberképe és világlátásának kiala
kulása során sajátos utat járt végig. Sajátos ez az írói út, hiszen nemigen 
van rá példa századunk irodalmában, hogy a paraszti világ meghitt 
ábrázolása idővel, az írói világ szemléletbeli módosulásai során ne jutott 
volna az adott kor kínálta ideológiák közelségébe, s ha az ideológiai 
hátszél még segítette is a világkép megannyi lobogójának a kibontását, 
úgy az író nem egy esetben — olykor harsány irányváltások révén — 
korábbi pártatlanságát föladva állt az üdvösnek hitt »eszme” szolgá
latába. Veres Péter életműve a példa rá, és vele szemben Sinka Istváné, 
s melletük Szabó Pálé, hogyan vezetheti tévútra a lélekből fakadó, 
éppen ezért a legtisztább humánumú világszemléletet és világlátást 
az ideologikum kényszere. Amint az írói szándék ideológiai meg
kötöttségek alá rendeli magát, egyszerre feladja a belső világ erkölcsi 
törvényeire épített önállóságát, s azonmód a külvilág morális tör
vényekkel már nem befolyásolható hatalma szolgálatába rendeli írói 
»meggyőződését". S itt nem csupán arról van szó, hogy a művészet 
lényegéből eredően nem tűri az ideológiai kényszereket, lévén, hogy 
valódi mibenléte sqját, belső rendeltetésű törvényeiből ered, hanem 
arról is — vagy mindenekelőtt arról —, hogy a paraszti világ ábrázolója 
életközelségéből eredően magával az élettel szemben követ el árulást, 
ha föladja a függetlenségét. Mert sem a világ, sem a világot betöltő és 
otthonává avató élet nem ideologizálható. S hogy mégis ideologizálták 
a történelem során, létrejött a kényszerek és kényszerűségek szövevé
nye: a társadalom. Az irodalom (és a művészet) ezzel szemben csakis 
akkor marad hű önmagához, ha megőrzi függetlenségét, mentes marad 
mindennemű ideológiai befolyásoltságtól, mert ez egyben azt is jelenti, 
sikerült megőriznie a tiszta humánumot, amelynek voltaképpen 
létezését köszönheti Az irodalom — a művészetekkel együtt — csakis 
bírálója lehet a társadalomnak és a társadalmi rendet megteremtő — 
vagy meg nem teremtő — ideologikumnak, bírálója az élet minden- 
hatóságának az igézetében. Bírálója mindennek, ami parancsol és 
megtör, mindennek, ami megszeg és kicsinnyé tesz, mindennek, ami 
az élet határtalanságából tragikus földhözkötöttségében emberi sor
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sokat teremt. Hiszen a sors mindig a kicsinység büntetése. Ezért 
tragikus. Csépe Imre tisztán látta az életek mélyén e kicsinységet, s a 
rettenetes büntetést, amit az emberek a sorsukban magukkal vonszol
nak. Láthatta, mert határtalan volt emberszeretete, s határtalan
ságában az egyetlen, ami világképét írói pályáján mindvégig meg
határozta. Tanűságtevője volt a nagynak álmodott élet bácskai ki
csinységének, a lehatárolt paraszti sorsnak, a röghöz kötött, szárnya- 
szegett mindenség utáni vágynak.

írói pályája a szemlélődés jegyében indult, s a paraszti világlá
tásnak megfelelően életképekben — ezen belül pedig anekdotikus 
történetekben — láttatja Közép-Bácska paraszttársadalmának életét. A 
derűsebb, a mosolygósabb oldaláról közelíti meg a mindennapi élet apró 
tényeit, a születés, a házasság, a halál, a szántás, vetés, gazdálkodás, az 
ünnepvárás, a virradat és az alkonyat, a verőfény és a zivataros jégverés 
egymást váltó, egymást követő, hullámzó játékát, az égi és a földi 
tereken botorkáló és szárnyaló lélek dérijét és kétségbeesését. A baráz
dáktól körülzárt életben együtt van virtus és dévqjság, együgyűség és 
botorság, ravaszság és leleményesség. Az indulatok áradását a táj 
bukolikája ol^ja békévé, s az élet nyomorúsága feletti elborzadást, a 
nyomába szegődő kétségbeesést a virágzó mezők s a gondozott kertek 
látványa csendesíti el. A Mondom Balázs házasságában a házasélet 
előítéletei, a Tamás bácsi meg a süldők című elbeszélésében a paraszti 
leleményesség, a Vérdíj címűben pedig a melldöngető virtus felett derül 
az író, A hintázó Krisztus című elbeszélés edényfoltozó vándorának 
leleménye feletti vidámságba azonban már mintha belopta volna magát 
csöppnyi mélabű is.

Csépe Imre világlátásában az első komor sötétedések tájleírá
saiban jeletkeznek. S amíg korai történetei legtöbbször virágzó »májusi 
mezőkön" játszódnak, vagy a betakarítás gazdagnak hitt, a bőség álmait 
meghozni látszó kora őszi földeken, addig az élet megsejtett tragé
diáinak előképe éppen az író tájélményeiben veti előre árnyékát. A 
megrontottak című elbeszélésben a táj még derűt és békességet sugall: 
»Kint pedig a júniusi ég alatt lágyan pihegtek a terhes mezők s fölöttük 
tele arccal mosolygott a hold. A nagy fejű bácskai kalászok rácsodálkoz
tak az égre s hosszú pilláikon kristálykönnyek ingtak, amik szikrázva 
gördültek le karcsú derekukon. — A homály mindig jobban szürkült az 
erősödő holdtól, aminek világánál fölmerültek az alvó tanyák. A 
radicspusztai erdő némán nyújtózkodott a csillagok felé, amik fílrgén 
kergetőztek fölötte a végtelenben. A nagy lomha mqjor fölborzolt 
nádfödeles tetőivel úgy ült az alája húzódott életek fölött, mint 
kotlóstyúk a csirkéin, s fejét a kiemelkedő kastélytornya képezte 
vörösréz kupolájával." Tünedéri tájon »tündéri emberek" megérdemelt 
békés álmukat alusszák, semmi nincs tőlük oly távol, mint a való élet
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gyötrelmes megpróbáltatásai. Hogy reggelre nem kel meg a kenyérnek 
szánt kovász, s hogy ennek bűnét egy vajákosnak hitt öregasszony 
nyakába varrják, aki azután megrendültségében fölakasztja magát, nos, 
mindez csak amolyan balladai színfoltja az élet megbonthatatlan 
szövetének. Ezekben a korai elbeszélésekben még az élet rendje a 
világkép meghatározója. Még a Halál a búzaföldeken című elbeszé
lésében is fölébe nő a táj békéje az emberi tragédiának. ..A júniusi reg
geli nap, mint egy nagy kannarózsa locsolta a tájra ikráit. A kalászok 
kontyán harmatcseppek ültek, s millió színnel tündököltek a szőke 
fürtök között. Könnyű pára emelkedett a mezők fölé, amely lassan 
fölivódott a magasságokba. A téglagyár füstje tétován állt a kémény 
fölött, mint aki ágya szélén nyújtózkodik, majd lomhán ellépve rádől a 
kékségek keblére. A nyugati szemhatár szélén borult volt az égalj, 
ahonnét apró bárányfelhők legelésztek kelet felé." Érdemes azt a 
parányi borulást szem előtt tartani, talán ez az a pillanat, amikor az 
egyre sötétedő felhők Csépe Imre írói világán belül is lassan elborítják 
a láthatárt.

Hősei, a bácskai emberek — úgy látszik — ekkor még mit sem sej
tenek életük eljövendő nagy viharairól. Mérhetetlen ugyan a szegény
ség, de még őrzi csendjét a lélek. Kenyér alig kerül az asztalra, de még 
sugárzik a szeretet, és derűs minden egymásra találás. Láthatóan, az 
élet még őrzi öröknek hitt értékeit. A lélek belső határtalanságán túl a 
mindennapiság apró kellékei jelzik az élet valódi tartalmait. Azok az 
apró, de a bácskai ember életét teljes egészében kitöltő tárgyak, 
amelyeket a Kaszával Amerika felé című elbeszélés hőse, Kiss Mihály 
Lajos is fontosnak tartott magával vinni, amikor útra kelt az ígéret 
földje felé: ..A batyu lassan elkészült. Belekerültek a szükséges 
nélkülözhetetlen dolgok, amik nélkül még Amerikába se mehet az 
ember. Egy pár új bakancs volt az első, három pár vastag kapcával 
teletömve a szája, hogy esetleg ne sivalkodja el magát örömében a 
határon, az mellé került azután a tokmány a kaszakővel, meg a 
kalapács. Köll az ott is. Utána következett a nagykabát, kitömve az ujja 
levelesdohánnyal, a belső zsebbe borotva került pamaccsal, egy darab 
szapannal meg a kis tükörrel. A külső zsebbe benzines üveg fészkelte 
meg magát, finoman bedugaszolva, mellette egy gyufásdobozban 
papírba csavart tűzkő is hitet tett az útra. Ezután következett egy rend 
ruha, két ing, egy téli meg egy nyári gatya, majd az asszony ruhái, 
leterítős nagykendője, virágos papucsa, téli-nyári fejkendői, három pen- 
dele, ingek, kötők, közéjük rejtve a nagybugyelláris a katonakönywel, 
benne malacpasszusokkal, meg a tavalyi aratási szerződéssel. Ennek a 
tetejére jött azután a rongypokróc, ami olyan sokat megvédte a 
legyektől humás közben. Már csak ezt nem hagyja itthon, ki tudja, 
milyen dungók járnak arra. (. . .)  No most gyühet a másik... Abba kerül 
azután egy vánkos, rá a bekecs, báránybőr süveg, két pár szoknya, a 
kalendárium meg a plajbász, egy kis csöcsös kanta, amit még
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Máriagyűdről hozott az asszonynak, papírba csavarva a pogácsaszag
gató, csörögemetélő, a cérnás kisszakajtó, benne ár, szurokkal meg 
dratvával, sárkefe, ruhakefe, glancszerszám bakancszsírral és így 
tovább." S mindezek mellé persze ami a legfontosabb, a kasza. Vol
taképpen ezek azok a tárgyak, kellékek, amelyek nélkül a bácskai 
ember el sem tuctfa képzelni az életét. Hogy végül is mindez 
elesettségének, ágrólszakadt szegénységének bizonyítéka? S hogy 
egyben a benne kialakult értékrendet is jelképezi? Az csak természetes. 
Sokkal fontosabb ennél, hogy a lélek, a lélek még sérthetetlen, 
törvényei töretlenek. A tragédia még nem tragédia, csak az élet rend
jének beteljesülése. Mintha az embereknek csak életük lenne, sorsuk 
nem — akár az ókori népek mitikus világszemléletében. Ünnepek és 
hétköznapok, szokások és hiedelmek, cselekedetek és szemlélődések 
megalkotják a rend mindent befedő szövetét. Természetes rendjében 
virrad az éjszakára a hajnal, és sarjadnak a búzaföldek téli olvadás után, 
majd beérik a föld gazdagsága, s az emberek újra nekifeszülnek a 
munkának. A patriarchális világ békés rendje ez, a ciklikus élet- és 
természetfelfogásé, a folytonos ismétlődésé, amelytől még idegen az 
idő, a világ történetiségének életet sorssá érlelő tragikus súlya. Még nem 
zökkent ki az idő, s még nem kell helyrehozni a helyrehozhatatlant. 
Még minden emberi tett önmagáért és önmaga hiteléért van. Nincse
nek megkeseredett titkok, nincsenek elárult szentségek, csak az élet 
örök és megingathatatlan törvénye az egyetlen megtartó erő.

S ha az élet igazi tartalma önmaga békéjében rejlik, s hogy ez a 
béke teljes és mindent átfogó, azt a gesztusok sugározta türelem — és 
bizonyos mértékig a figyelem — bizonyítja a legteljesebben. Az 
imádságból merített áhítat mellett csak a dohány, a pipa, a pipaszó az, 
ami kerekké teszi a külső és a belső világ egymásra boruló egészét. Illyés 
Gyula a Puszták népében mutat rá, mekkora jelentősége van a pipa
gyújtással járó szertartásnak, s hogy a paraszti világképnek milyen fon
tos eleme a dohány. Csépe Imre elbeszéléseinek is gyakran a 
legfontosabb mozzanata a pipatömés és -gyújtás, az a rövidke idő, 
amikor az ember csak önmagával törődik, s amikor jövőjére nézve fon
tos döntések születnek. A felfokozott áhítat az elhatározások jelentős 
pillanatait idézi meg .Doh ányt  hozzá, meg masinát! — szólt Jóska az 
öccse után, s kinyújtotta ültéből bal lábát, hogy könnyebben a zsebéhez 
férjen, amiből üggyel-bajjal, lapos nyögések között, előrángatta a haris
nyaszár dohányzacskót meg a masinát. A pipa már kéznél van, még ren
desen ki sem hűlt, de máris elő kell állítani, hadd szóljon. No de hát igaz 
is: mit csináljon az ember így egymagában? Pipaszó mellett mégiscsak 
könnyebben elvan. Meg hát tu ĵa a fene, mintha a gondolat is jobban 
kedvelné a pipafiistöt, amit magára borít, mint hazajáró lélek az 
ágylepedőt. Kiverte markába a még mindig szikrázó hamut, és ledobva 
rátaposott. Beleszelelt a pipába és nekifogott tömni Nem sokáig bil
legette a rövid pipaszárat, mert úgy negyedig tömve bajusza alá tartot
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ta és a pipába köpött, majd újból belemerítette a dohányba. Ezt azért 
csinálta, hogy bagót élesszen, amin majd hát elidőz lefekvús után, mivel 
úgysem bír hamar elaludni" S a Jóska megbizonyosodik című elbeszélés 
hőse a pipa mellett ugyancsak fontos elhatározásra jut. Kocsis Tamás 
viszont ételen haragra gerjed, amikor hajnali itatáskor a kút ostorfája 
kiüti szájából a pipát, s az a kútba esik, égi és földi összeomlást jósolva 
a béresnek, ami hamarosan meg is érkezik a gyűlölt gazda személyében. 
Ezzel szemben békét hoz a pipafüst a kapálóknak, a szántóvetőknek, 
az aratóknak, de még a cséplőknek is — feltéve, ha szigorúan lezárják 
a pipa kupakját. A földi nincstelenségben igazi gazdagságot jelent a 
tömött pipa fölszálló füstje. Mintha az egyetlen állandó valami lenne a 
folyton új és új alakot öltő valóságos élet lassú áradásában.

De mintha az a parányi felhő ott a nyugati égbolton egyre 
szélesedő borulással takarná be az ég alját.

A TRAGIKUS ÉLET SÚLYA

A változás, az elkomorodás Csépe Imre világlátásában ismét csak 
tájélményeiben, azok módosulásában érhető tetten. Mintha az élet 
öröklött rendjének szövedéke felfeslett volúa valahol, egyre kevesebb 
a tájban a virágzás, egyre kevesebb a termő gazdagság, s valahonnan 
beköszönt a magasztosnak hitt élet elszikárosodása, tragédiák által 
alakított sorsszerűségének kiteljesedése. A szótlanság már nem az élet 
gazdag rendjéből merített bölcsességet rejt magában, hanem az egyre 
határozottabban felismert kín és gyötrelem nyomán született meg- 
keseredést. A pacsirtatrillás virradatok napfélyes ragyogásának 
helyébe súlyos, gondtól terhes látomások lépnek: »Vén kis vityülót 
tapos az idő — hangzik Az üstökös hátán című elbeszélés komor 
bevezetőjében. — Súlyos talpát ráteszi s nyomja lefelé a földbe, mintha 
útjába[n] volna neki Fedele félre van billenve, ami alól homályos egy 
ablakával megtörten pislog vallatója felé. Hátát az iparkamara magas 
végének döntve úgy lapul alatta, mint öregember a cserépkályha mel
lett, akit  ̂álmai a banyakemencéhez visznek vissza. Homlokzatán 
gyűrődések futnak szanaszét, amivel úgy néz ki, mint gondtól feszítő 
ember halántéka táján a kidagadt erek. Ajtajának két rossz szárnyával 
egy beteg madárhoz hasonlít, amely széttárulkozva melegeti magát a 
téli napsütésben." Az elesettség, a kifosztottság, a lepusztulás tragédiát 
sejtető világa köszönt be ezzel az újszerű látásmóddal Csépe Imre írói 
világába Az élet egyszerre parányivá zsugorodik, s fölébe magaslik a 
sors kegyetlen rémülete. Az idő hatalmas talpa — ami mqjd később a 
történelem és a történetiség fogalmává tisztul—földhöz szegezi a rónák
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hőseit, a béreseket, a cselédeket, a kommenciósokat, a zselléreket, de 
még a gazdálkodó parasztokat is. Mennyire más Vica néni, a taplófőző 
asszony sorsának az ábrázolása, mint a már idézett Kiss Mihály Lqjosé, 
aki minden szegénységét összecsomagolva, lélekben gazdagon indult 
Amerika felé. Ebben az elbeszélésben — Csépe egyik legszebb írásában
— már mindent a halál sötét gondolata jár át. Az asszony mérhetetlen 
nyomora kilátástalanságában csendesen fohászkodik: »Mqjd csak 
rátalál őrá is az a megváltó halál, aki lassan minden korabelit elhordoz 
a faluból. Ő sem marad itt dísznek ebben a kis rossz csőszkunyhóban a 
két jegenyefa alatt a faluszélen..." S amikor jégbe fagyva valóban 
rátalál a sokszor megidézett halál, az elbeszélés záróképe balladai 
színeket ölt: »Alkonyattájon a kunyhó melletti jegenyére egy varjú száll 
föl s ott károg sokáig, mintha ahhoz a kócos árva macskához beszélne, 
amely ott nyávog minden este a rozoga csőszkunyhó ajtaja előtt.” Hová 
lett a táj meghittsége, s benne az élet virágzó bukolikája? Hová lett a 
törvényeit maga teremtő paraszti világ rendje? Megsokasodnak a 
tragédiák Csépe Imre elbeszéléseiben. Az eldobott gyűrű című írásában 
Gyuri megöli régi szeretőjét, s annak tőle fogant fiát, a Mirtuszszirom 
a Tiszán című elbeszélésében az elhagyott lány öli magát a léken át a 
folyóba, mqjd néhány lépéssel arrébb a boldog vőlegény új meny
asszonyával és a násznéppel szakad a jég alá — a mű Csépe írásmű
vészetének legékesebb gyöngyszeme! —, a Vízililiom Ilonkája pedig a 
féltékeny félj kegyetlensége elől menekülve veti magát a kútba. Nagyon 
megkeseredett a Csépe Imre láttatta világon belül az élet. Békés kará
csonyra készülő emberek feje felett kigyullad a ház, és a tűzben bennég 
a legfiatalabb gyerek, az éhségtől űzött béres a téli éjszakában megfagy 
a hófútta határban. A sors ekkor már fölébe kerekedett a korábban 
békésnek hitt életnek. Csépe Imre világlátásán belül az élet belső 
meghittségének helyébe a külvilág kényszerítő erőinek hatalma lép, s 
a korábbi védettséget a kiszolgáltatottság váltja fel. Eljön a pillanat, 
amikor az írónak — hőseivel együt — meg kell kérdeznie: Miért? Hon
nan e változás? Ehhez azonban ki kell lépniük az ereszalji védettségből, 
s meg kell látni a történések eredeti okait is.

MEGÉRKEZNEK A FAGYLALÓ SZELEK

A hatvanas évek elejére Csépe Imre világlátásán belül jelentős 
változás megy végbe, korábbi tapasztalatai arra kényszerítik, hogy zárt 
világképét feltöije, s az elbeszéléseiben láttatott és leírt tragédiák 
mögött meglássa a megtört élet lényegét, a kiteljesedett emberi sor
sokat. Meg kell látnia, hogy az egyéni szándékok sorsáról mindig
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magasabb, közösségi eredetű ..törvények" döntenek, s e társadalmi
történelmi törvényekkel szemben az egyes ember mindenkor aláren
delt szerepet kap. Meg kell látnia, hogy az élet holdhogyatkozásait 
távoli erők össqátéka okozza, s hogy az embefr sorsában a porszem ki
csinységének büntetését kénytelen elszenvedni Világszemléletén belül 
lassan kirajzolódik az emberi sors társadalmi feltételezettségének 
eredete, ugyanakkor kirajzolódnak meglátásaiban a társadalmi 
feltételezettségek történelmi determináltságának folyamatai is. A 
paraszti élet kényszerítő erejű törvényeinek eredetét mindinkább egy 
határozottan megrajzolt társadalomképen belül kutatja, s a társa
dalomképe egyre határozottabb formában ölti magára a történeti jel
leget. S amikor egyik hőséről azt íija: »Mindenhol édes gyermek volt, 
ahol a kenyeret termelik, csak ott volt mindig mostoha, ahol szegik", 
már világosan látja a béresek, a szolgák, a zsellérek és a cselédek 
társadalma felett azokat a hatalmakat, amelyek ezeket az embereket 
az élet megvetettjeivé és száműzöttjeivé süllyesztették. Csépe Imre 
ugyanakkor azt is felismerte, hogy az elbeszélés szabta határokon belül 
képtelen megmutatni az emberi sorsok meghatározó erővonalait, a 
műfaji zártság nem ad lehetőséget az erővonalak kuszaságának 
kifejtésére. Márpedig ezt a szövevényt társadalmi összefüggéseiben kell 
láttatni ahhoz, hogy azok hatalmát hitelt érdemlő határozottsággal 
feltárhassa. Felismerése nyomán született meg Fordul a szél című 
regénye, a bácskai parasztélet máig leghitelesebb műalkotása.

A regényben benne van az egész paraszti társadalom a maga 
sokféle tagoltságában, úgy, ahogyan az Bácska történelme során 
kialakult. Életük, sorsuk ábrázolásában már elhatározó szerep jut a 
történetiségnek, a történelmi meghatározottságnak.

Bácska paraszti világát az 1930-as években egyfelől az egyre 
gyarapodó és virágzó, a világgazdasági válság által sem igen befolyásolt 
középbirtokosi réteg határozza meg, a Bieber Fülöpök és a Tappert 
Martinok feudális örökséget őrző, de az ipari vállalkozások felé is 
nyitott, porosz módra fegyelmezett, sváb gazdálkodói világa, másfelől 
a nincstelenek, a cselédek, béresek, szolgálók és kommenciósok 
földhözragadt és kilátástalan szegénysége jellemezte. Ebben az 
élethelyzetben a kiszolgáltatottságon tűi számukra az öröknek hitt el- 
rendeltetés tűnt mindennél kilátástalanabbnak. »Van szegény, koldus 
és kéregető — írja a szerző a regény bevezető soraiban. — Ez a t̂ j 
évszázadok óta bővelkedik bennük, szüli őket, mint űtszéle a macs
katüsköt. Itt sárgállanak, érnek a napon, hegyezik magukat az idők 
talpa alá." Érezhetően Csépe Imre világlátása ezeken a lopokon már az 
időbeli történések, a századok folyamatai felé vált nyitottá, s a társa
dalom égető gongjait, sorsokra lebontott kínjait már határozottan a
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maguk történelmi eredetiségében szemléli. Közben társadalomképe is 
kialakul a maga bonyolult összetettségében. »A cselédnek sehol nem 
lehetett szerezni semmit, csak a svábnál. Ott sem mindegyiknél. 
Mennél gazdagabb volt, annál kutyább és fösvényebb. A százláncos vagy 
azon felüli gazdák már nem mentek »kanét« keresni, sem cselédet. Ott 
volt nekik a cselédszerző, az szállította hozzájuk a szolgát. Hegyesen ezt 
a rabszolgavásárt a Kocsis Boris néni bonyolította le, akinek raktárán 
mindig voltak cselédek is, gazdák is, mindenféle fajta. Zsidó is, sváb is, 
szerb is, magyar is, csak a béres és szolgáló volt mindig egyfajta 
Hegyesen: magyar."

Az elmúlt két évszázad során a nagy, százláncos uradalmak 
határozták meg Bácska életét gazdasági, társadalmi és kulturális tekin
tetben egyaránt. Bekapcsolták vagy elszigetelték a szélesebb európai 
folyamatoktól, s a napóleoni háborúktól kezdve mindennapjait a 
gabona és a mezőgazdasági termékek piaca határozta meg. Mindez 
persze a cselédek világát vajmi keveset befolyásolta. A fentről rájuk 
szakadt kényszerítő erők hatása azonban vitathatatlan. ..Szörnyű az 
ilyen állati Sorban élő ember" — mondja a regény egyik hőse, Virág 
Ignác, amihez beszélgetőtársa hozzáteszi: ..De még borzalmasabb, ( ...)  
hogy tudatosan tenyésztik ezt a fajtát... A nagy uradalmak poloska- 
szagú, légypiszkos cselédlakásai a melegágya ennek. Az itt születettből 
állatkezelő állatokat idomítanak az uradalmak intézői. Nem látsz te 
azoknál még kalendáriumot sem. Hajszolják és éheztetik őket. Ez a két 
vezérelvük az intézőknek az uradalmon, ez vonja el az amúgy is szűk 
látókörű emberek figyelmét minden más dologról. Enni, csak enni, 
akármivel is kitömni u pucrot, és hamar-hamar feküdni, mert mindjárt 
hasad a hajnal.. Hasad a hajnal és kezdődik egy újabb nyomorúságos 
nap, a kilátástalan napok sorában a következő. S ha Csépe Imre 
korábbi, tragikus tartalmú elbeszéléseiben a végkifejletet, a tragédia 
bekövetkeztét, legfeljebb annak közvetlen előidéző okait ábrázolta, 
Fordul a szél című regényében már a tragikus élet kimeríthetetlenségét, 
végtelenségét és leküzdhetetlenségét látja, annak minden közeli és 
távoli okozójával együtt. A tragédiák e szigorú szőttesének világában 
hogyan is lehetne emberi megértésről, együttérzésről, sorssal szem
beszökő szándékról beszélni? Oly kevés a szeretet ebben a világban. 
Csak gyalázat van és kegyetlenség, erőszak és mérhetetlen kín. S 
közben élni és tűrni kell.

Csépe Imre világlátásában most játszódik le a tragikus élet valódi 
okainak a felismerése, most, hogy igazi méreteiben bontakozik ki előtte 
a sorsukban megtört emberek nyomorúsága. Ezzel eljutott az igazi 
sorskérdések megfogalmazásának küszöbéhez: ..Mekkora hatalma 
lehet ott az éhségnek, ahol a jóllakottság az úr? És félhet-e a törvénytől 
az, aki maga szabja azt? Nem a humanizmus kovácsolja itt a parag
rafusokat, hanem a lakkcipős, zsakettes, gyémántinggombos, kemény
galléros érdek" — ac|ja a panaszt egyik hősének a szájába. S valójában a
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humánumot és a humanizmust számon kérő, a tragédiák történelmi 
súlyából eredő kérdést ismétli meg Virág Ignác lelki viaskodásai, 
tépelődései során: »Miért ilyen az ő népe, honnan ered ez a sok 
szörnyűség, ez a sok mocsok az emberi életben? ( ...)  Honnan is eredt, 
miből is lett az a nagy szakadék, ami az emberek közé ékelődött?" Jó, 
hogy erre a kérdésre a regényben nem fogalmazódik meg a válasz. Jó, 
mert a kimondott válasszal már az ideológia területére lépnénk. A 
szerző, a regényíró megérezte: az ő feladata a kérdés lehető legpon
tosabb megfogalmazásával kimerül. A közösségi viszonyokban meglelte 
az emberi sorstragédiák eredőjét, meglelte az élet történetiségének 
lényegét, s ez jelentősen módosította művészi látásmódját. Azt a 
látásmódot, amely a ciklikus időnkívüliségből eljutott a folyamatok 
időbeliségéig és ezzel az emberi tudat patriarchális rendjétől elszakad
va a törvényszerűség és okozatiság felismerésének felszabadult szel
lemiségéhez emelkedett. Az egyetemes kultúrán belül sok évszázados 
ez az út, amely végeredményben európai gondolkodásunknak is a leg
fontosabb szakaszát jelentette. S hogy Csépe Imre írói pályáján belül 
ugyanezt az utat tette meg, a világgal szembeni mérhetetlen 
nyitottságát jelenti. Az élet nagy törvényeit nem a tanításokból 
merítette, hanem az emberi sorstragédiák sötét örvényléséből. Előbb 
látta a tragédiát, s csak azután a sorsszerűséget, előbb látta az életet, s 
csak azután a mögötte meghúzódó, szándékos törvényeket.

Módositotta-e a felismerés Csépe Imre eredeti írói szándékát? 
Jelentett-e a tények felismerése értékváltozást világlátásán belül? 
Felszabadította vagy visszafogta a látomásai mögötti írói indulatokat? 
S vígon megkísértette-e a felismerést követően holmiféle életbölcselet 
kimunkálásának az igénye? Az emberi sorsok determinizmusa milyen 
tanulsággal szolgálta a látás és a láttatás igényét? Hová emelte, s hová 
süllyesztette a paraszti világ ábrázolóját a történelem sorsformáló 
hatalmának a felfedezése?

Nem emelte és nem süllyesztette őt sehová. Csépe Imre em- 
berszeretete s emberképe által kialakult ragaszkodása a tájhoz megin
gathatatlannak bizonyult. Túl mindenen, föloldva az élet minden titkát 
és elcsendesítve minden háborgást, a gyógyíthatatlan kínok és a feled
hetetlen tragédiák szomorúsága mellett is megmaradt eredendő 
ragaszkodása a földhöz és a természethez, ami mögött már sajátos pan- 
teizmust kell látni. Jelképes leveleket számlálva, az elmúlt évekről, 
évtizedekről készít számvetést; elcsendesednek a kétségek, a 
hivalkodások, hallgatag lesz a büszkeség: »Színes tavaszok, virágzó 
nyarak, füttyös kedvű őszök, bandázó telek törnek szét részleteikre raj
tuk. Elmúlott éveim, minden kis szilánkja ide van tűzgélve ezekre a 
levelekre, az ibolyanyílástól a vadvirágos búzakévéig, vagy az őszi 
forgószelektől a téli tanyamélyig, minden kínjával vagy háborújával 
együtt." Kiderül, töretlen maradt Csépe Imre világképe, nem
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szédítették meg őt a nagynak hitt felismerések sem. Az élet rendjét 
számára a virágzó mezők bizonyossága jelentette, a tragédiáktól érin
tetlen természet pazarló gazdagsága. Sejtése szerint ebben a gazdag
ságban oldódik fel az élet, minden élet, így az övé is: ..Utam az avaron 
elvész, és én itt maradok az örök dér alatt dermedve, hangtalanul a 
nagy-nagy pusztaságban, amelyben szárnyára bukva lehull a dicsőség 
aranymadara is..." A békesség hangtalan aranymadarát nem sértik, 
nem sérthetik a földi viharok.

(1989)
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A VALLOMÁS TÖRTÉNELMI RANGJA

SZELI ISTVÁN, A CSELEKVŐ EMBER

Ha egy közösség történeti gondolkodása a belső szerveződés 
hiányában hosszú időn át nem jut el az önmagáról való elmélkedés terén 
a vallomásig, a hitelt érdemlő tanúságtevésig, akkor rendszerint a 
rokon tudományok, az irodalom vagy a publicisztika igyekszik pótolni 
a történeti öneszmélés vétkes mulasztásait. Nem ritka jelenség ez a 
közép-európai régióban, ahol a mindennapi élet történeti feltételezett- 
ségének következetes végiggondolása csak a legritkább esetben történ
hetett meg, nem utolsósorban azért, mert sérülékeny evilágiságunk 
röghözkötöttsége a rög kérdésében sem jutott el a tisztánlátásig. Azzal, 
hogy itt, ezen a tájon az öneszmélési folyamatok igazából soha nem 
futhatták be lényegük megszabta pályájukat, a közösségi lét soha nem 
lehetett törvényteremtő — mondhatnám azt is: a kelleténél és az elvisel- 
hetőnél szigorúbb ideológiai meghatározottságuk folytán. Ezért van az, 
hogy a jugoszláviai magyarságnak ma nincs történetírása, nincs olyan 
tudományos diszciplínája, mely képes lenne időszerű európaisággal 
szólni a közösség létezésének feltételeiről és körülményeiről, lehető
ségeiről és korlátairól, nincs ami tudományos megalapozottsággal érté
kelhetővé tenné a közösség társadalmi-történelmi létét. Patriarchális 
tudati viszonyokról árulkodik, ha nem vagyunk képesek a kisebbség
nemzetiség létét történelmi függőségében látni, s nem vagyunk képesek 
a függőségek által létrehozott feltételezettségeket visszavezetni a min
dennapi cselekedetek világába. Ez pedig törvényszerűen hozza magával 
a világból való kirekesztettséget is, hiszen — ahogyan a tudós tanár 
fogalmaz — »a magunk világa nélkül nem ismerhetjük meg a tágabb 
világot sem, éppen így a múlt nélkül nem lehet jelenünket sem 
értékelni, jövőnket sem építeni, kimunkálni”.

A gondolat abban a kötetté terebélyesedett vallomásban fogal
mazódik meg, amelyet Vékás János többszöri beszélgetés nyomán szer
vezett önéletrajzi számvetéssé, s amelyben Szeli István, tudományos 
életünk — bízvást állíthatom — első számú embere szól múltról és 
jelenről, s tekint a jövőbe, a felmerülő hiányvonatkozásokat is számba 
véve. Az újságíró által ..kicsalt” vallomás megint csak valamit pótol — 
pótolja a kisebbség-nemzetiség emlékezetét. Mindaz, ami megannyi 
évtized során nem született meg történelmi tanulmányban, monog
ráfiában, ami nem született meg szociográfiai feltárásokban, 
kimutatásokban, művelődéstörténeti esszékben és eszmetörténeti
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értékelésekben, az — ha pusztán jelzéseiben is — benne van a hatalmas 
lélegzetvételű beszélgetésben. És ha egyetlen élet, egyetlen életmű tel
jesítményeiben és értékeiben mérheti magát a történelmet, mennyivel 
inkább így van ez a közösség életével! Ha egy egyén elmondhatja: így 
alakult az életem, a sorsom, mert ..így hozta a történelem”, akkor v^jon 
mi akadálya van annak, hogy a közösségi számvetés is mérhető legyen 
az egyénileg már ..legalizált" történelemmel. Nem csak, de min
denekelőtt öntudat kérdése, hogy a nemzetiség önmaga létezésére 
visszatekintve kimondja: ..így hozta a történelem". S mégis, úgy tetszik, 
ma távolabb vagyunk ettől, mint az elmúlt idők során bármikor. 
Számvetést e közösségnek ma még szellemben nagy tanítóitól kell 
tanulnia, az írott hitvallás szabad katedráin.

Megragadóan szép, ahogyan Szeli István emberi sorsokról, egyéni 
és közösségi életről, magánhitekről és nezeti elhivatottságról szól — s 
teszi ezt mindig a tiszta erkölcsi példamutatás szándékával. Az ő 
esetében az erkölcsiség annál is inkább parancsolat, mert tanári, 
közéleti tevékenysége történeti méreteket ölt. Századuk közép-európai 
történelmének azon alakjai közt tartjuk őt számon, akikről — a 
humanista tanítások nyomán — elmondhatjuk: iskolaalapító volt, a 
magasságok minden iskoláját állt szándékában elhozni mostoha len- 
tiségünkbe. A magaféle iskolaalapítók nyomán szólhat sqját elköte
lezettségéről is: ..Az ember ma sem képes még úgy megszervezni a maga 
életét, a maga társadalmát, hogy ne fenyegessék mindenfelől veszélyek, 
babonák, tévhitek, téves ideológiák. Lehet, hogy ez a felismerés is 
hozzájárult ahhoz, hogy csekély adottságaimat, meg szerény képes
ségeimet a társadalom- és humán tudományok szolgálatába akartam 
állítani." És e szándék nyomán megannyi tanulmány és könyv született, 
ugyanakkor ott munkált megannyi intézményteremtő vállalkozás 
mélyén is. S hogy még mindig az iskolateremtő szándéknál maradjunk, 
az interjúkészítő Vékás János idézi Szeli Istvánnak a Magyar 
Tanszékkel kapcsolatos megállapításait. A Nemzeti irodalom — nem
zetiségi irodalom című kötetében olvasható: ..Tanszékünk nem csupán 
egyike a felsőfokú magyar tanárképzés műhelyeinek, hanem felada
tánál fogva sokkal több annál: a magyar nyelvi és irodalmi műveltség 
fenntartásának és ápolásának talán legfontosabb intézménye ezen a 
magyar kultúra szempontjából terméketlennek tartott tájon...  Külde
tése csak akkor mérhető fel a maga igazi arányaiban, ha meggondol
juk, hogy a jugoszláviai magyar humán értelmiség nevelésének 
legfontosabb iskolája volt..." Az elhivatottság felemelő érzésén túl 
azonban marad a kérdés: vígon a szó igazi, klasszikus értelmében is 
eleget tett-e a Magyar Tanszék a magyar humán értelmiség nevelésének 
szándéka által támasztott követelményeknek, vqjon megtett-e mindent
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annak érdekében, hogy — ha nem is reneszánszi értelemben, ami ma 
is példamutató lehetne, de a szó huszadik századi minőségében — 
szuverén és öntörvényű világszemlélettel rendelkező, közösség és értel
miség kölcsönös feltételezettségét styát sorsáfa és létére vonatkoztatva 
is világosan felismerő, morális indíttatású gondolkodó értelmiséget 
neveden? Attól tartok, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a tanszéken folyó 
oktatásban nagyobb hangsúlyt kellene hogy kapjon a történeti gon
dolkodás, az irodalom és a művészetek történetiségének bátrabb és 
lényegretörőbb értelmezése. Valami hasonlóról szól Szeli István is, 
amikor a vele készített beszélgetés során a magyar Tanszéket érintő 
lényegi kérdések kapcsán elmondja: .... .bármily tiszteletre méltó és 
elismerést érdemlő volt is a magyar irodalomszemlélet revíziója és az 
ebből eredő feladatok, a művek és alkotók új értékrendjének a kiala
kítása vagy a legfrissebb irodalomtudományi és kutatásmódszertani 
elveknek, esztétikai teóriáknak, költészettanoknak, stilisztikai 
elméleteknek a bevezetése és meghonosítása, az ember, akit mint a Voj- 
tina versben, »Lépen bök egy rúd, feltaszít a ló«, s aki nap mint nap a 
legprózaibb valósággal küszködik, el kell hogy gondolkodjon, hogy 
vqjon ez-e a dolgunk a világon. Ezek lennének-e hát most és itt a mi 
leggyötrőbb gondjaink?" A Történő történelem, a Nyelvhasználatunk 
etikája és az Erózió ellen című könyvek írója világosan látja, hogy a 
szándékok és a valós igények újfent milyen messze kerültek egymástól. 
S a tudós tanár, aki morális elhivatottsággal tekinti át a közelmúlt 
történelmét, vallomásaiban azt is elmondja, hite szerint e ..történelmi 
valóság" határozott közösségtudatot, magatartásformát és életszem
léletet követel meg az itt élő emberektől. És ez már a lélek ügye, a szel
lem gondja és feladata.

Mint ahogyan a lélek ügye az is, hogy helyhez kötött feladataiban 
meglelje az emberiség egyetemes ügyeinek a szolgálatát. Az elmúlt 
évtizedek során senki sem vetette ily határozottan fel a regionalizmus 
gondolatát, s a vele kapcsolatos kérdéseket, mint Szeli István. Számára 
a régió, ahol él, társadalmi, gazdasági és kulturális realitást jelent, és az 
alkotó embernek elsőrendű feladata, hogy e vidéket alkalmassá tegye 
a szellemi élet javainak a megteremtésére. Mindez természetesen 
művészeti kérdések tisztázására is alkalmat ad. ..Az hiszem — mondja 
Szeli István —, hogy a regionalizmus és az egyetemesség nem abban az 
értelemben mond ellent egymásnak, ahogy azt a mindennapi szó- 
használatban tapasztaljuk. Az a körülmény, hogy egy műalkotás, egy 
irodalmi mű tájhoz, régióhoz, vidékhez kapcsolódik, vagy éppen abból 
nő ki, abból merít ösztönzést, még nem regionalizmus, nem jelenti azt, 
hogy a mű a vidékhez tapadva nem lát túl önmagán. Vonatkozik ez 
természetesen a tudományos kutatásra, irodalomtörténetre, irodalmi
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kritikára stb. is. Tehát én nem a témában, a tárgyban, egy bizonyos 
helyez való kapcsolódásban keresném a regionalizmus ismérveit, 
hanem inkább egyfajta magatartásban, szemléletben, gondol
kodásmódban. Az a körülmény, hogy egy táj vagy vidék ihletését lehet 
felismerni egy műben, akkor negatívum, ha azonossá válik a 
vidékiséggel, vagyis lélekben és szellemben az.” Olyan, eddig talán soha 
ki nem mondott meglátások ezek, melyek már-már közösségivé 
növesztett bűntudatunkkal szemben az újraértékelés és újrafogalmazás 
igényével jelenkeznek. Vajdaságban egyetemi program épül arra a 
meggyőződésre, miszerint minden ..vidéki" — és mint ilyen szégyellni 
és rejtegetni való —, ami a táj ihletése nyomán született. E felfogás 
kártékony jellegét az sem menti, pusztító erejét az sem igazolja, hogy 
az esetek többségében a vajdasági indíttatás valóban silány minőséget 
eredményezett, hiszen korántsem a táj, a régió ihlette gondolat eleve 
alsóbbrendűségéről van szó, hanem a szemlélet kiforratlanságáról, 
melynek ihletésében e gondolat alakot öltött. A szemléletbeli 
félszegség, a gondolati következetlenség pedig kizárólag önismeretünk 
hiányára vezethető vissza, aminek ősokát történelmi tudatunk 
csonkulásában kell keresnünk. Intézményeinknek tehát — legyen szó 
akár a tanszékről, akár kiadóházról, akár lapkiadásról vagy 
könyvtárakról — történelmi léptékű önismeretünk megalkotását, meg
teremtését kellene szolgálniuk. így, s csakis így tölthetnék be igazi 
hivatásukat. S hogy intézményeink téves szerepvállalása folytán milyen 
téves beidegződések születtek és jöttek létre tudományos gon
dolkodásunk terén, arról részletesen beszél Szeli István akkor, amikor 
a filológiai tényismeret nélküli gondolkodás simulékony jellegéről szól, 
amikor nyomatékosan hívja fel a figyelmet arra, hogy a meggyőző 
tényismeret hiányában szemléletünk és meggyőződésünk könnyen 
idomul mindenféle prekoncepcióhoz, olykor téves elgondolásokhoz is. 
Az, hogy nálunk a legtöbb esetben »a tetőn kezdjük az építkezést”, azt 
eredményezi, hogy kész társadalmi-történelmi helyzetekhez keressük
— filológiai látszatmunkákkal — az igazolást. Számyaszegett 
azonosságtudatunk eredménye, hogy e mutatványok a legtöbb esetben 
sikerülnek is, s nem lehet eldönteni: egyéni vagy közösségi sorstu
datunkban tesznek-e nagyobb kárt, végeznek-e nagyobb pusztítást.

Széli István így hozta a történelem. . .  című vallomásában — 
szóljon akár egyéni sorsáról — egy közösség szendergő létállapotáról 
vall. Magánháborúkban keresi annak okát, miért nem jutott e közösség 
önismeretében a tudatosodásnak arra az európai léptékkel is mérhető 
szintjére, mely azután sorsformáló erőként avatja szellemi otthonává a 
tájat, amelyen él. Sok-sok évtizeden át szerettük volna hinni, teremtő 
közösségben élünk, holott valamennyien tudtuk, milyen szegények 
azok a gondolati tartalmak, melyekben támaszra leltünk. Igazi
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szegénységünk azonban akkor derül ki, ha világi jelenvalóságunk 
lényegi tartalmaira — ahogyan Vékás János, a beszélgetőtárs tette — a 
történelem kérdez rá. Vékás János kérdéseiben az a nagyszerű, hogy 
nem konkrét helyzetek alapján fogalmazódnak meg, elszenvedve a 
feltételezettség sokféle torzulását, hanem a sorshelyzeteknek azokon a 
magaslatain válnak számonkéréssé, amelyeken már a közösségi gon
dolati tartalmak nem reálpolitikai függőségükben, de egyetemes em
beri méreteikben merülnek fel. A kérdések nagy többségét Európa 
bármely régiójában megfogalmazhatta volna — ennyiben előítélet- 
mentes Vékás János viszonya a jugoszláviai magyar valósághoz. Ezzel 
megteremtette a válaszadás tiszta etikai feltételét. Ennek alapján tud 
Széli István úgy szólni egyéni sorsáról, pályájáról, értelmiségi feladat- 
vállalásról és elhivatottságról, tudósi szolgálatról és intézményes 
kötelezettségről, önismereti tartalmakról és tényfeltáró munkáról, 
napi helytállásról és erkölcsi parancsokról, hogy mindvégig közösségi 
sorshelyzetekről és a létezés igazi tartalmairól szól, jelezve ezzel egy
szersmind azt is, mik lennének a szuverén létezés történelmi tartalmai, 
amelyekről parancsolatként kellene tudnia a mindennapokon túllépni 
kívánó egyénnek is.

(1989)
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„ÉN NAGYON SZERETEK NAGYON MESSZIRE 
LÁTNI"

LÉVAY ENDRE UTCÁI

Külső és belső indítékai egyaránt lehetnek az emlékezésnek; van 
úgy, hogy a szellemi-lelki gazdagság kényszeríti vallomásra a külvilág 
sivársága és a lepusztulás látványa felett elmerengő emlékezőt, s van 
úgy, hogy a való világ látványának gazdagsága idéz meg régi tartal
makat, hogy a határtalan vágyódás mindkét esetben az élet hajdonvolt 
teljességét alkossa ujjá. A visszatekintő magatartás sajátossága, hogy 
mindig mérlegel, elmúlt korok s általában mostohának érzett jelen pil
lanatok között mérlegel, miközben makacsul bízik a betakarítható lelki 
és szellemi gazdagságban. ..Lehajló éveiben az ember bármennyire is 
menekül tőlük, a már-már feledésbe merült emlékek olykor mégiscsak 
visszatérnek hozzá. Egy arc, egy könyv, egy utcasarok, egy régi, 
vakolatát hullató villa, egy lombjaival lefelé hajló fa idézi meg őket... 
Mondom, az ember menekülne tőlük, de végül is befurakodnak a 
szívébe, olyan vadalmaízűen vagy édeskésen, hogy a végén már nem is 
hessegeti el őket, hanem inkább tartóztatja, ha lopakodni, távozni 
készülnek az elvonuló bárányfelhőkkel.. E táj írói közül talán senki 
sem fogalmazta meg szívhezszólóbb líraisággal az emlékezés kínjait és 
felemelő gyönyörűségét, mint Lévay Endre Szabadkán megjelent Régi 
utcák porában című kötetében.

Lévay Endre Terhes örökség című önéletrajzi vallomásokat tar
talmazó kötetével lépett tanítóink sorába, hogy ő is elmondja a táj 
keserű történetét, s megidézze édesbús emlékeit, hogy feloldja mindazt, 
ami valaha fájt, s megnemesítse a lélek egykori kínjait, hogy a bölcs 
kibékülések után mindörökre—és immár föloldhatatlanul — otthonává 
avassa az ismerős utcákat és udvarokat, ligeteket és tereket, házakat és 
kapualjakat, és hogy lehunyt szeme feketeségében megjelenjen minden 
egykori ismerős arc. Ugyanakkor nem lehet elhallgatni az emlékezés 
megszólító kényszerének lényegét sem: ..Még annak is, aki régóta is
meri ezt a fennállása óta többször békés, mozdulatlan, mint zajgó 
eseményekben gazdag várost, mindig jelenthet valami újat vagy letűnt 
emlékek visszatérését ezekben az utcákban egy-egy találkozás, egy 
beszédes homlokzat, sarokház, vakköz, változás vagy változatlanság, 
mert utunkat nem mindig a legrövidebb utakon járjuk." Kiderül, milyen 
gazdagok is lehetnek ezek a kerülők, ha képeá az emlékezet 
visszhangjaira felelni a lélek. Olykor régen elszállt zongoraszó csendül, 
vagy a híres szalonzenekar idéz meg régi fényeket, hogy a sarkon túl 
már a szegénység megtelepedett nehéz szaga emlékeztessen a gyermek
kor világára.
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Csak most, a kötetbe gyűjtött írások kapcsán derül ki, Lévay 
Endre csaknem másfél évtizeden át a búcsúzás szándékával járta 
Szabadka utcáit, báltermekre és cipészműhelyekre egyaránt emlékezve, 
mert hát a világ rendje már akkor is olyan volt, hogy űzte egymást az 
elesettség és a csillogás, a mindennapi kopottság és a törbbnyire csak 
megálmodott vigasztalás. Derűsebb emlékeiben a zónapörkölt illata 
lengi be a városháza környékét, tartózkodó szorongásaiban a város 
elkopott színeit siratja. Lévay Endre hangja igazán meghitté és 
bensőségessé a régi alakok visszaálmodásakor válik, hiszen emlékei 
sorában helyet kap Szegedi Emil, Lifka Sándor, Oláh Sándor, Lányi 
Ernő, Műnk Artúr, Kókay Károly, Dudás Kálmán, Tikvicki Marko, 
Vidor Imre és Pqjzs Pál feledhetetlen személyisége is, amint esendő 
küzdelmüket vívják a múlandósággal, alkotva és teremtve, építve és 
gyógyítva, hogy mégiscsak örökölhető legyen a világ, melyet az utókorra 
hagytak. Valamennyiük fölött azonban ott magaslik Kosztolányi 
Mariska csúnyaságából eredő alázata, a megvertségnek az a 
szótlansága, mely oly kegyetlenül teszi feloldhatatlanná a 
kiközösítettséget. Eltűnő alakja után nyúlva ..átnyaláboljuk a múló 
éveket", s mindent, amit az utca köve vagy a kávé illata megidéz; s akár 
a Krúdy-novellákban, végül nem marad egyéb, mint egy sokszor újraol
vasott könyvben a bejegyzés: ... . .Lévay Bandinak szívem egész 
melegével adom ezt a könyvet Kosztolányi Mariska." Megindítóbb 
történetet máig sem költöttek Szabadkán.

Nemes indulataiban bő áradású ez az emlekezés, s legfeljebb csak 
akkor mutat némi visszafogottságot, ha a pusztulás felett kesereg, ha a 
halottakat és a kéthúrú citerát, ha a földbe süppedő tanyákat és a már 
nem énekelt dalokat idézi meg. Ilyenkor mintha némi erőtlenség is 
bujkálna az emlékező hangjában.

A könyv szerkesztője, Dér Zoltán nagy szolgálatot tett irodal
munknak, hogy egybegyíytötte a 7 Nap lapjain kallódó írásokat. Bátor
talan emlékezéseink írott anyaga lett gazdagabb ezzel a kötettel, amely 
akár bátorságra is taníthatna bennünket oldást és kötést kereső, 
hétköznapi botorkálásainkban. Mert csak az láthat messzire a jövőbe, 
aki messzire mer nézni elhomályosodó múltunkba. Erre tanítanak az 
emlékezők.

(1989)
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„ONNAN MÁR CSAK EGY LÉPÉS AZ ÁROK’

FEHER FERENC TÁJAI 

SZOMORÚ ÉNEKEK A LIGETEKRŐL ÉS AZ ÉLETRŐL

Válogatott verseinek megjelenésekor immár egyértelműen 
kiderül: Fehér Ferenc költészetében minden emberi és költői gongja 
tájélményével fonódik össze, minden fájdalma és öröme, szomorúsága 
és kétségbeesése, reménytelensége és megsejtett ígérete a bácskai tájról 
szőtt vagy őrzött emlékképekben elevenedik meg, amelyek azután meg
tartói lesznek a közösségi gondoknak is. Ehhez azonban egyfelől a 
t^jélmény mitikus teljességére, törvényalkotó és törvényt parancsoló 
lényegének meglelésére, másfelől a teljesség látványa feletti megren- 
dültség élményére van szükség. Fehér Ferenc költészetében mindkettő 
történelmi jellegében—tehát folyamataiban—van jelen, s egy sajátosan 
módosított, egyéni módon megélt, az időben kiteljesített Thomas 
Mann-i létélménynek ad hangot, amikor a Változatok egy tanyaromból 
előmeredő szabadkéményre című versében mélységről és magasságról 
elmondja: »Mindaz, amit az égbe felsodortál /  Holdvilág-kűtba szédítő 
csillag-oltár", egyre tisztábban sejtve meg valamit az élet feletti meg
rendülés titkaiból, egyszersmind tájban rejtőző, megtartó erejéből is. A 
Pannon téli zsoltár első verse még teljesebben bontja ki a titkot:

Gyöngyözzetek, zöld haragú téli vetések.
Pávarikoltást küld elénk a törpe akácos.
Betyár-völgy. Vízmélyi ősi neszezések 
ringatják semmibe a messzi világot.

Itt már akárha földre is rogynánk: 
hantok humuszába hullna az arcunk.
Mindig az utolsó tél napja lobog ránk, 
mindig közel érilnk, s a végtelenbe tartunk.

Egyik legteljesebb megfogalmazása a vers a létezés lehetséges 
kérdésének, hisžen az anyagszerű természet kozmikus, a veszendő em
beri élet pedig — a végtelenre nyitottan — megrendítő sorstragédiájával 
van jelen. Fehér Ferenc költészetében mindkét elem idővel a maga tel
jességében, a maga sokszínűségében bomlik ki, a t ĵ magára ölti az em
beri sors valamennyi könyörtelenségét, az élet pedig csendet és 
nyugalmat kölcsönöz a bácskai, a baranyai, a pannon vidék örök 
bukolikájából.
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»Sárga akáccsoport fönt a lankán" — tér vissza a múltból egy régi 
látomás, s azonmód fölrémlik mögötte a történelmi emlék is: 
»Árnyékában átlőtt kaszások hevertek, aztán /  felhőkbe szálltak 
tajtékos lovakon" (Betyár-völgy). Másutt »a délibáb vizébe merülő nyári 
országutak"-at látja, a pipaccsal körülnőtt kilométerkarót, folyópartot 
fövénnyel, füzest hűvös árnyékokkal, búzaföldet izzó forróságban, mqjd 
az emlékezetben felmerülnek »a birsalmás szagú vidéki szobák", s a 
kalácsszagú ünnepek. ..Lengj vissza jó szagú hereföldi álmom" — 
fohászkodik a költő, a mező régi békéjét álmodva újra, hogy vágyódásai 
visszavigyék őt »tűnt gyermekarcok egyszervolt vadnarancsa" kedvesen 
mostoha világába. Kertek és ligetek, mezők és utcák emléke őriz 
valamit az egykorvolt világból, abból a világból, amelyből mai hitek és 
bánatok, mai fohászok és didergések erednek. S azt, hogy »köröttem 
munkál a mély idő", hogy a létezés titka a múlandóságból átmenteni 
valamit az örökkévalóságba, Fehér Ferenc a tájból merített látomá
saiban éli meg, oly hatalmas megrendültséggel, mely biztos alapot 
teremt egyéni mítoszainak létbölcseletéhez. Mindez azonban csak úgy 
lehetséges, hogy a teljesség látomásain belül a táj megőrzi, magával 
hozza lényegét, önmaga történelmét is.

Baranya lankáit Ács Gedeon lépi, a Tisza erdői Széchenyi István 
előrelátó jóindulatát, megfontolt rendigényét őrzik, s a folyó—ha éppen 
az Isonzo — apánk kínjait rejti titkai mélyén. S ha a százados 
hagyományok felé elnéz a költő, lelkében szárnyra kél a szomorúság, a 
»bánat, /  melyet a bácskai ég vizeinek /  lusta hulláma mos". Máskor 
elegendő a bólogató boglárka látványa, hogy töprengésre késztesse a 
költőt:

Fázós boglárka remegése — 
ennyi hát csupán az emlék?
Jön-e még ide, s ki jön el még, 
hogy ne súgjam: vége, vége...

(A kanizsai Vigadó teraszán)

Fehér Ferenc tájról alkotott és létbölcseletté tisztult látomá
saiban feloldhatatlan kettősség rejlik: egyfelől őrzi a röghözkötöttség 
tragikumát, az »innen még nem jutott senki messzire" kétsébeesését, 
melyet Vallomás című versében fogalmazott meg a legtisztábban, 
megérezve valamit az ősök sárba ragadt lábnyomának marasztaló 
hatalmából, másfelől a dűlőútszéli álom boldogsága ez, az ősökkel közös 
világ elképzelt teljessége, melynek igazi boldogsága, hogy képes meg
tartani életben és halálban egyaránt.
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Dajkáló, déli dűlők, szikkadt szülő-kezek, 
ahol halkabban jár a szél, itt fektessetek 
apám elárvult kunyhója mögé.
Szórjátok rám porát, könnyű porát a nyárnak, 
s majd őszre, szótlan, vén csőszök ha rám találnak, 
szúrják be botjuk a fejem fölé.

(Álom a dűlőutak szélén)

Hogy mégis, lelkes hazatalálásaiban is megrendültséget s 
határtalan szomorúságot őriz Fehér Ferenc költészete, annak okát 
éppen az élmény mélységében és kényszerű hatalmában kell látni. Hi
szen minden monumentalitás az egyszeriséget, a megismételhetetlent, 
a múlandóságot juttatja eszünkbe, megrendültségünk lényege pedig, 
hogy párás tekintettel nézünk múltunk hatalmas mélységeibe. Sors
tudattal megvert ember külső és belső nagyságait mérhetetlen szomo
rúsággal éli meg, mert tu ĵa, hogy a feje fölött összecsapó örökkévalóság 
az életet nem, csak a tanítást őrzi meg. Klasszikus időkben azonban 
még hatalmasabb volt az élet minden tanításnál, az embereknek nem 
kellett önmaguk lényegét tudati tartalmakba átmenteni; ezzel 
magyarázható a görög és az etruszk derű. Az európai civilizáció azon
ban a morál fölé helyezte az erkölcsöt, az élet fölé a tanítást, s ezzel el
hintette a tragikus életérzés, a fájdalmas sorstudat magvát.

Költészetünkben senki oly tisztán nem élte meg a táj nyugalmából 
eredő felszabadultságnak és a ..nem menekülhetsz"-erkölcsiség bénult
ságának kettősségét, mint Fehér Ferenc. Verseinek igazi lényege az 
otthoni didergés mindenséget kitöltő élménye lesz, külső és belső 
tájakra egyként vetítve rá. Elhagyott eperfák című versében fogalmaz
ta meg: »a fehértemplomi utcák gozsdui /magányában /  megsejtsem az 
eperfák világának /  hamis nosztalgiáját /  Verseim szomorúságának /  
nyitját."

A KÖLTŐ CSILLAGAI

Most utólag különösnek tetszik: Fehér Ferenc művei közül 
naplóivak, a Hazavezérlő csillagok című kötetével találkoztam először. 
Persze szavaltuk kisiskolásként mi is a verseit, köbbnyire zászlós fel
vonulásokon: »Elöl az ács jött, szálfatesttel, /  és utána mind-mind a 
többiek —", de ez valahogy kötelező volt, s ezért nem is hagyott nyomot 
bennünk. De a Hazavezérlő csillagok szíven ütött. Olyan volt, mint a 
Gondviselés figyelmeztetése: valahová tartozni kell, forduljon bárhogy 
is az élet — az élet, amelyről a kamaszkor elmúltával, akkor kezdtük
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sejteni, hogy mit is jelent —, alakuljon bárhogy is a sorsunk, a legfon
tosabb, hogy hazataláljunk, s ha ebben már senki sem segít, hát még 
mindig megmaradnak felettünk a csillagok. Nem fakuló ragyogással in
tenek: tartozol valahová, s tartozol valakihez. József Attila nyomán már 
sejtettem valamit a Titok lényegéről, verssorok visszhangoztak ben
nem, mint: ..Tudod, hogy nines bocsánat.. ."  és hogy: ..Azt hittem, 
annyi az ének, /  amennyi a magány üvegének /  vastag tábláin átszürem- 
lik". Az ég és a csillagok persze feltűnnek ott is, csak éppen a magányt, 
a kirekesztettséget, a szomorúságot és az egyedüllétet hangsúlyozva, s 
mindenen túl a világ megmásíthatatlanságának, szigorú, törvényes és 
törvénytelen rendjének a félelme üzent:

És fölnéztem az est alól 
az egek fogaskerekére — 
csilló véletlen szálaiból 
törvényt szőtt a múlt szövőszéke 
és megint fölnéztem az égre 
álmaim gőzei alól 
s láttam, a törvény szövedéke 
mindig fölfeslik valahol

Bennem motoszkál persze a ..művelhető csillagok" reménye is, s 
talán már akkor megkérdeztem magam is a költő nyomán: »Miben 
hisztek ti, makacs égitestek?”, mert hát olyan jó lett volna itt a földön 
is hinni valamiben. Sok mindent jelentettek nekem akkoriban az égbolt 
és a csillagok — még több dolgot ruháztam rájuk —, azt azonban Fehér 
Ferenc könyvéből tudtam meg, hogy a távoli fényességek hazavezérlők 
is lehetnek. Talán akkor támadt az első sejtésem: kell lennie valaminek, 
ami mindennél többet jelent, ami az ember számára maga a Mindenség, 
ami megment a kárhozattól, s ami elhozza a közösség élményét, a 
szolgálat örömét. Mások voltak tehát Fehér Ferenc csillagai, tétovák 
ugyan, de makacsok is, remegők ugyan, de biztatók. A Fehér Ferenc 
megmutatta csillagok a mindenségből hoztak haza, meglelni tájat és 
otthont, meglelni az életet. Az életet a maga kicsinységében és 
esendőségében, megannyi emlékében, ami e kicsinységére figyelmez
tet. Azóta tudom, mit jelent a vers:

Csaltak már csúcsokra a messzi fenyvesek, 
s ittfogott egy-egy dús lombú kőris, 
hogy rám peregtessék mindazt, mi elveszett.
Minden levél egy-egy mennyboltot őriz. . .
S a fénylő fejsze, az idő, ha törzsükbe vág, 
talpon várják azt is, testvéreim, a fák!

105



A Hazavezérlő csillagok után Vállalt világ címmel gyűjtötte egyve 
naplójegyzeteit, a t ĵ töretlen szeretetéről tanúskodó feljegyzéseit. 
Emlékezetben a középkori Baranyát és a Szerémséget is megidézi, 
Vörösmart művelt polgárait és Újlak elesett jobbágyait. S az író úgy 
hívja meg a múltat valódi, történelmi súlyával együtt, hogy abban — ha 
kell — végső elkeseredettségében is benne rejlik az örökség kényszerítő 
hatalmának megszólító ereje. Nagyapáti Kukac Péter festményeinek 
hangulatában felfedezi a barbizoni csodák távoli üzenetét, ugyanakkor 
azt is tu ĵa, a művész mégiscsak a dűlőutak, a kanyargó mezsgyék 
világában él, s ebben akár elődjének is tekintheti őt. Ha a kötete 
címében nem hangsúlyozná, akkor is egyértelműen kitűnne, Fehér 
Ferenc egy vállalható világ értékeit keresi olykor talán a kertté 
álmodott szülőföldi csodás igézetében.

Baranyai Júliára, a tudós tanárnőre emlékezve az író idézi egyik 
levelét: »Nem biydosunk-e mindnyájan egy kissé magányosan és 
dideregve most is?" Bujdosunk évszázadokon át, emlékeinkben bot
ladozva, keresve azt a csodálatos kertet, mely még művelhető, s 
ígéreteiben gazdag. Kertjeink ugyan régen elpusztultak, egyre bizony
talanabbak a mezsgyék is, de a csillagok. . .  a csillagok azok örökké 
változatlanok. Olyanok, amilyeneknek Fehér Ferenc látta és láttatta 
velünk, a hangjára figyelőkkel. Elhozta nekünk a magunk — látható és 
láthatatlan — csillagait, álmodott fényükhöz csodás kerteket, ahová 
íme, most csendben elbiydosott. Utána mintha valóban halkabban 
járna a szél, a csillagok finom porával hintve be évszázados 
magányunkat.

(1990, 1989)
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A HŰSÉG SEJTELMES CSODÁI

DÉR ZOLTÁN ÉRTÉKEI

Perben a pusztulással címen tette közzé válogatott tanulmányait 
a szabadkai irodalomtörténész, Dér Zoltán, jelezve, hogy hite szerint 
tiszta emberi szándékkal, elkötelezett gondolkodói erkölcsiséggel talán 
még lehet küzdeni az értékveszejtő indulatok ellen, hogy az egyre nyer
sebbé, szellemtelenebbé váló világunkban mégis van hitelük az élethez
szóló, nagy üzeneteknek. Illyéssel együtt maga is tudja: ..... a mi
világunkban is el lehet tüntetni egész népfcgokat, egész nemzeteket, 
anélkül, hogy az emberiség lelkiismerete ettől megrezzenne." Az »em
beriség" mitikus fogalomként is gonoszán közömbös, s e közöny 
ellenében nő meg az intellektus felelőssége, s nyer kimondhatatlan 
jelentőséget az alkotó ember lelkiismeretes hite, humánus szolgálata. 
A legnagyobb bölcseleti tanítások fogalmazták meg: a nagy életek éppen 
a hitükben tisztultak meg, s váltak követendő erkölci példaképpé, egy
szersmind menedékké a lentiségből, a mindent egybemosó közönyből 
szabadulni vágyók számára. A nagy életek erkölcsi felsőbbrendűségük 
révén megszólítanak, s üzennek a vigasztalanoknak — végtére is ez 
létezésük értelme. Dér Zoltán — Adyval együtt — azt is tucjja, hogy az 
élet »szent és sérthetetlen", legszebb törvényei örök érvényűek, s hogy 
e törvények morális súlyuknál fogva meghatározó szerepet játszanak 
a közösségi élet rendjének kialakításában, a társadalmi szokások 
összefüggő rendszerének létrehozásában, valamint az egyéni és kol
lektív cselekedetek értékének a megítélésében. Dér Zoltán értékszem
léletében a cselekvő élet morális tartalmán van a hangsúly, ennek 
fényében látja az irodalom — és a művészetek — nagy kérdéseit. Iro- 
dalomtörténészi gondolkodása ezért lesz mélységesen emberközpontú, 
csak az erkölcsiségben megtisztult élet kérdéseire figyelő, s mint ilyen, 
a legfenyesebb hitek titkait fürkésző. Századunk magyar irodalmának 
nagy életműveiben — Adyéban, Babitséban, Kosztolányiéban, Csáth 
Gézáéban, Németh Lászlóéban, Szabó Lőrincében, Illyés Gyuláéban és 
ülés Endréében — a nagy tisztasághoz méltó üzeneteket keresi, de 
keresi azt az utat is, amely az embert kínjai révén elviszi e tisztasághoz. 
Dér Zoltán még a klasszikus irodalomtörténet-írás híve, s a 
generativitásra és a szegmentálásra esküvőkkel szemben vallja: »Az 
irodalomtörténész — régóta íratlan követelmény ez — köteles ismerni 
mindent, ami az általa vizsgált művekkel összefügg, azok értelmezését 
megkönnyíti Újabban azonban ez a tudás csak amolyan rejtett erőként 
vesz részt szakmánk műveleteiben. Az életrajzírásról lassan leszokik az
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irodalomtudomány, vagy jobb esetben segédtudományává degradálja, 
ami abból is látható, hogy a legjobb interpretátorok nem írnak életraj
zot, az életrajzírók pedig tartózkodnak a szakszerű elemzésektől." Mqjd 
Szabó Lőrinc életrajzi dokumentumaira, naplóira, leveleire és val
lomásaira hivatkozva leszögezi: ..Nem hisszük, hogy avatott szakember 
lebecsülheti az életrajzi vonatkozásokat, jogosultnak véljük azt a 
módszert, mely a korról és a költőről való tudást csak láthatatlan 
állványzatként hasznosítja az elemzés és értékelés során, s a Szabó 
Lőrincre vonatkozó adalékokat sem tekintjük műalkotás értékű 
szentségeknek. Némelyik önmagában talán jelentéktelen is, de a 
belőlük kirajzolódó emberi helyzetek, konfliktusok ismerete nemcsak 
megkönnyítheti és elmélyítheti a műértést, hanem élet és mű 
kapcsolatának titkaihoz is közel vihet. A csodát az emberi alkotás 
természetes fényébe vonhatja, a révült műélvezőt az ember- és 
világértés örömével ajándékozhatja meg. A föld táperőiből, a napból és 
az esőből a gyümölcs hiánytalanul meg nem magyarázható, de ha ezek 
ismeretében szemléljük, létének misztikus burka levedlik, varázsa 
természetesebb fejleményként fogható föl." Élet és mű kapcsolatának 
titkairól szól a szerző, visszakövetelve ezzel a költészet és az irodalom 
emberarcú lényegét. Szabó Lőrinc költészete példaértékű a számára, a 
Semmiért Egészen című vers költőjéről rajzolt portréjában fonódik 
össze a legszorosabban az élet — annak erkölcsi tartalma — a művel, a 
költői teremtés csodájával. Mindez végeredményben a személyiség és a 
világ kölcsönösségének a kérdését is érinti; Szabó Lőrinc élete azért lesz 
példamutató, mert a modem kor emberének nagy kérdését, az 
»elidegenedést ő még olyan ember szemével és szívével élte át, akiben a 
személyiség és a világ: természet, dolgok, embertársak kapcsolata töret
len és közvetlen".

Az emberi személyiség töretlenségébe vetett hite és a hitének 
megcsúfolása okozta konfliktus lett Szabó Lőrinc költészetének 
alapkérdése. Amikor a költő felismeri, hogy a világot az önzés törvényei 
működtetik, s e törvények uralják az emberi élet legrejtettebb erőit és 
szándékait is, a fájdalmas felismerés nyomán előállt szótlanság 
oldódása után egyre »sóvárabban kereste a vesztett éden szigetszerűen 
föl-fölkínálkozó örömeit, a gyönyört, amelyet a szerelem és a természet 
élményei adtak". Szabó Lőrinc költészetének ellentmodásai, odaadást 
követelő könyörtelen zsarnoksága, a szeretet fajdalma, s önpusztító 
felkínálkozása nem érthető meg az életének nagy kérdéseiről és 
vívódásairól hírt hozó dokumentumok nélkül. Dér Zoltán tanulmá
nyában meggyőzően mutat rá a levelekbe, naplókba és cikkekbe rejtett 
tények életrajzi jelentőségére, ezen túlmenően pedig az életreyz kínálta 
műértelmezési lehetőségek megkerülhetetlen voltára.
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Az életrajzi tények jelentőségét látja Kosztolányi Dezső családi 
levelezésében is. A költő életműve ma már a maga sérthetetlen 
értékeinek biztos jelentőségével áll irodalmi tudatunkban, a levelek 
mégis egy új életrajz elemeit rejtik magukban. ..Természetesen tudjuk
— írja Dér Zoltán —, hogy Kosztolányi életének — attól kezdve, hogy 
publikálni kezdett — legfontosabb eseményei a művek. Annak is 
tudatában vagyunk, hogy élet és mű nem feleltethető meg egymásnak. 
Másképpen szólva: nem hisszük, hogy a levelekből nyerhető in
formációk a művek olyan nyersanyagaként hasznosíthatók, melyhez 
mérni lehetne a megvalósult alkotás eseményeit. Tudatában vagyunk 
azoknak a poétikai igazságoknak, amelyek ma már meggyökeresedtek 
a szakma tudatában: annak, hogy a mű nem egy-egy élményt tükröz, 
hanem az élmény által mozgósított tapasztalatok összességét; hogy a 
műben szereplő hős — a versbeli is — megformált, átformált, történelmi 
és nembeli élmény képviselője, tehát nem azonos a szerző magánem
beri érdjének egyik vagy másik élményével. Azt is tudjuk azonban, hogy 
a mű forrásai között a szerző magánemberi élete legalább olyan fontos, 
mint történelmi tapasztalata. Nem is hisszük, hogy a kettő elkülönít
hető egymástól." Egészen bizonyos tehát, hogy a családi levelekben 
megfogalmazott gondok részei annak a világ- és emberképnek, 
amelynek alapjain felnő és kiteljesedik az életmű. Azok a keserűségek, 
amelyek a levelekben megfogalmazódnak, egy magasabb szinten 
beleépülnek a polgári életnek azokba a gongjaiba, melyek a 
Kosztolányi-versekben, -elbeszélésekben és -regényekben meg
találhatók. A dokumentumokban még az egyéni sors kérdései rejlenek, 
de történetiségük révén tapasztalatokká nőnek — egyszersmind 
közösségi gondokká is — s az életműben már erkölcsi-esztétikai hitel
lel vannak jelen. A szabadkai polgári család egzisztenciális el
bizonytalanodásából eredő lélektani és létfilozófiai gondoknak egészen 
bizonyosan elsőrendű jelentősége van a K9 sztolányi-regényekben — a 
Pacsirtában, az Aranysárkányban és az Édes Annában — megfogal
mazott gyötrelmes sorskérdések kimondásakor. Mint ahogyan el
vitathatatlan a jelentősége az elbizonytalanodó, talpát vesztő polgári 
világban megélt gyermekkor félelmeinek is, A szegény kisgyermek 
panaszaiban néven nevezett szorongásoknak. Másutt, Csáth Gézáról 
írt tanulmányában elemzi részletesen Dér Zoltán a gyermeki világ kö
nyörtelen meghasonlottságait, s a meghasonlottság nyomán született 
kegyetlenségek lelki vonatkozásait, valamint e kegyetlenségeknek a 
novellákban játszott szerepét. Csáth a ..középosztálybeli gyerekeket 
( .. .) gátlástalan kis gyilkosokként ábrázolta", figyelmeztetve a 
jólneveltségben rejlő dac és könyörtelenség embertelen hatalmára is. 
Nem kérdéses, hogy Kosztolányi Dezső és Csáth Géza műveiben a 
tények művészi hitelükkel vannak jelen, hogy megőrzött személyes 
emlékeik általános emberi méreteket öltenek, és ilyen minőségükben 
válnak az élet mindent átfogó kérdéseivé, művészi megfogalmazásra és 
kimondásra alkalmas gondjaivá........ az élet alakulásában mélyebb
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szándékok érvényesülnek, tehát az élet választások révén alakul 
olyanná, amilyen, emiatt fölfogható jelkép értékű gesztusnak is." A 
jelkép értékű gesztus pedig maga a műalkotás.

Dér Zoltán Babits Mihály Beszélgetőfüzeteiben is a szenvedő, 
kínoktól gyötört ember megrendítő életét látja, miközben az életrajzi 
tények nyomait világosan felismeri a babitsi életműben. "Nincs még egy 
költő, aki után ilyen intim dokumentumhalmaz maradt volna, hiszen 
a naplók, emlékiratok, magánjellegű följegyzések zöme is számol az 
utókorral, közönségnek készül. Babits szövegei azonban a napi 
érintkezések spontán kényszereinek köszönhetik létüket..." Ahogyan 
a följegyzésekben fennmarad a testi fájdalmak, a lelki vívódások, a 
világgal való kapcsolatok, s a kapcsolatoktól rendre szabadulni igyekvő, 
egyre rejtőzködőbbé váló ember mindennapjainak emléke, az nem más, 
mint a költői pálya tragikus befejezésének megrendítő dokumentuma, 
nem más, mint maga a pislákoló élet. E rendkívüli jelentőségű 
följegyzések világánál érthetők csak meg a számvetések idején született 
versek, csak a halál közeleségében érthető meg a költő prófétai hite, a 
humanista gondok érinthető közelsége, s a cselekvő intellektus meglelt 
menedékének a titka. Ahogyan fájt a testi némaság, ügy vált egyre 
felszabadultabbá, egyre számyalóbbá a jussa felett számvetést végző 
szellem, s a testi erő fogyásával erősödik Babits Jónás-hite is, egyre 
teljesebb igénnyel mérlegelve a nemzeti és az európai sorskérdéseket. 
Dér Zoltán a ».gyötrelmek enciklopédiájának" tekinti a Beszélgető/űzetek 
feljegyzéseit, látva mindazon kötődéseket is, melyek már a költészet 
tájaira vezetnek. Babits Mihály szenvedő alakja panaszaiban maradt 
meg, hogy gyötrelmei révén a testi esendőségből a szellemi teljességbe 
mentse át emberi gongjait, létrehozva a magyar költészet máig leggaz
dagabb bölcseleti líráját.

Az egyéni szellem életrajzi dokumentumokban megőrzött lényegi 
jelenvalóságát üdvözli a szerző Király István Ady-monográfiájában is. 
Az életrqjz és a költészet közötti kapcsolat lényegére mutat rá, amikor 
megállapítja: »A vers, ha jelentős, a világkép egészét tükrözi" A 
műalkotásba rejtett világkép elemeinek természetesen előzőleg már 
nyoma kell hogy legyen az élet történései nyomán kialakított szellemi 
».arcképben" s a róla elkészíthető életrajzban is. S bár maga a műalkotás 
öntörvényű jelenség, szellemi titkai révén kötődik szorosan az élethez, 
emberképében pedig maga a világi teljesség rejlik. Ezért állapíthatja 
meg Dér Zoltán: »Adyhoz nem lehetett fél szívvel, ósdi fönntartásokkal 
hozzászegődnL Műve merőben új érzékenységet kívánt, s igazában azok 
értették, akik már az ő versein nőttek föl." Költő és mű kapcsolatában 
végtére is a világ és a szellem kölcsönösségének titka rejlik, s e bonyolult 
rendszer középpontjában maga az alkotó ember áll, szellemi világának 
teljességével.
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Ady Endre életrajzi dokumentumokra épített monográfiája, 
Babits Mihály Beszélgetőfüzetei, Kosztolányi Dezső családi levelei, 
Szabó Lőrinc naplói, levelei és cikkei, Németh László életrajzi val
lomásai és Vas István visszaemlékezései az irodalomtörténész számára 
olyan titkokat rejtenek, melyek éppen megőrzött emberi dokumen
tumaik révén elvezetnek a művek igazi nagy kérdéseinek megér
téséhez. Csáth Géza mohó érzékisége határtalan életvágyat takar, s az 
élvezetekre szondás ember gyötrelme lesz novelláinak igazi témája. 
Szabó Lőrinc már-már zsarnoki emberszeretete menekülést jelent a 
világ szörnyűségei elől, költészete ezért lesz oly reményvesztett és 
lemondó. Mindezek olyan tények, amelyek elemeikben megtalálhatók 
az életrqjz tényértékű részleteiben. Ám hogy ez látható legyen, a művek 
mögött ott kell tudnunk magát az emberi életet, annak bonyolult szel
lemi tartalmaival egyetemben. Érthető, hogy a hagyománytisztelő 
irodalomtörténet-irás ma is ragaszkodik az életrqjz tényeihez, sem
mivel sem pótolható bizonyosságot látva bennük.

Mindazonáltal Dér Zoltán értékekre ügyelő irodalomtörténet-írói 
magatartása, klasszikus igényességében mintha egyre magányosabb 
vállalkozás lenne. Irodalomtörténet-Írásunk új tanítások nyomába 
szegődve merőben új utakat jár, divatos szelekben kísérelve meg 
újrafogalmazni önmaga elveit, követelményeit és parancsait. Ma már 
nehéz eldönteni, hogy a történeti gondolkodás feladása nyomán vált-e 
dominánssá a »műközpontú" irodalomszemlélet, vagy éppen a 
műközpontú kizárólagosság folytán tékozoltuk el érzékenységünket és 
nyitottságunkat a történelmi és a történeti jellegű kérdések iránt. Egy 
bizonyos: a történeti gondolkodás igényének feladásakor elveszítettük 
a sorskérdések iránti nyitottságunkat, ezzel együtt lemgndtunk min
den, határozott emberképre épített bölcseleti gondolkodásnak a 
lehetőségéről. Az irodalomtörténet-írás persze továbbra is őrzi 
határozott emberképigényét, olyannyira, hogy modem megújulásának 
minden reményét erre építi, divatos iskolái azonban kalandos kitérőket 
jelentenek.

A hagyományos irodalomtörténet-írás klasszikus módszereit 
századunkban először a »marxista" tudományosság tette próbára, el
vitatva az élet szellemi tartalmának öntörvényű létezését, anyagi-gaz- 
dasági kérdésekhez kötve, s dialektikába süllyesztve a szellemi világ 
minden kérdését. Dér Zoltán a dogmatizmus értékpusztító és érték
tagadó hatását, szemléletromboló erejét Király István irodalom- 
történet-írói módszere kapcsán teszi szóvá, kifogásolva a politikai 
frazeológia merev alkalmazását. Dér tudja, hogy Ady pesszimizmusa 
nem a kapitalista gazdálkodásnak, még csak nem is az ..imperializmus" 
ideológiájának kérdése, mint ahogyan magyarságának titka sem a 
..kisúri" talajvesztettség dacos perében rejlik. A tanulmány írója ugyan
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nem mondja ki, de módszerei kapcsán egyértelművé vált: számára a 
materialista gondolkodás dogmatikája nem jelent járható utat. Nem 
jelent, mert lemond az emberközpontú értelmezés igényéről, s ezzel 
magát a létező teljességet acjja fel.

Lényegében ugyanilyen megfontolásból nem tartja elfogad
hatónak az avantgárd szemlélet kizárólagosságát sem. Hogy a 
jugoszláviai magyar irodalomtörténet-írás igazából nem tud mit kez
deni a hagyományos értékekkel, az is e kizárólagosságnak tulaj
donítható. Dér Zoltán a Szabó Lőrinc-i életművel szemben támasztott 
idegenkedés — közöny, értetlenség? — kapcsán vetette papírra: ..Szabó 
Lőrinc költészete, jóllehet félelmetes igazságokat tud a modern ember 
viszonyairól és belső világáról, jellegében elütött az irodalmunkban 
uralkodóvá vált műeszménytől: az új avantgárd néven ismeretes 
törekvésektől.” Azzal, hogy a Szabó Lőrinc-vers az élményekhez tapad
va jut el a gondolati általánosításig, megőrizte emberközpontúságát, 
mint ahogyan az emberi szellem izgalma munkál indulataiban is, ezzel 
pedig »Szabó Lőrinc költészete idegen az avantgárd vers minden 
változatától.( ...)  Ez a fejlődésmenet — folytatja a tanulmányíró — 
éppen ellenkezője annak, amit irodalomtudományunk a magyar líra 
számára termékenyebbnek, korszerűbbnek tart: a kassáki modellnek." 
De nem csak Szabó Lőrinc lírája lesz idegen az egyedül érvényesnek tar
tott modelltől, idegen lesz József Attiláé, Radnóti Miklósé és Illyés
Gyuláé is....... ma már aligha szorul bizonyításra, hogy irodalmunkban
nem lehet csupán egyetlen stílus vagy irányzat jelen, hanem kifejezésre 
kell jutnia benne minden hajlamnak, tehetségnek, szükségletnek. 
Ezért időszerűnek látjuk egy újrealista, klasszicizáló modell fölmuta
tását is.” Annál inkább, mert világirodalmi nagyságú költők képvisel
hetik a láthatárunkon kívül rekedt értékeket. Mindezt 1974-ben vetette 
papírra a szerző, azóta mintha semmi sem változott volna irodalom- 
történet-írásunk értékszemléletében.

Az értékszemlélet eredendően meghatározza az irodalomtör
ténet-írás módszerét is. A műközpontú irodalomszemlélet eleve lemond 
a te\jes emberkép igényéről, lemond az emberi kérdések történeti
ségükben rejlő teljességének a megfogalmazásáról. S azzal, hogy kísér
leteiben egyoldalúvá vált, lemondott a klasszikus értékek igényéről, 
egyszersmind arról az erkölcsiségröl is, amely e klasszicitásban rejlik. 
Ha egyszer komoly számvetés készülne az egyoldalúság és a 
kizárólagosság nyomán keletkezett veszteségeinkről, a szemléletbeli 
lehatároltság nyomán létrejött csonkaságunkról, világképünk feladott 
teljességéről, minden bizonnyal kiderülnének a szoros összefüggések 
emberi-kisebbségi azonosságtudatunk hiánya és a történelmietlen 
(történelemellenes), hagyományelvető gondolkodásunk között. Irodal-
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műnk és irodalomtörténet-írásunk avantgárd szándékaiban ugyanis 
éppen a klaszszikus teljesség igényét adta fel, s ha ma nem tudunk mit 
kezdeni Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, József Attila vagy Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső és Németh László szellemi örökségével, az 
azért van, mert elveszített emberképünkkel elveszítettük iden
titástudatunk legfontosabb elemeit is: szellemi tekintetben a történeti 
folyamatosságot, erkölcsi tekintetben pedig a morális hagyomány
tudatot. Érdemes lenne végiggondolni, a teljesség igényétől meg
fosztott irodalomszemléletünk nyomán létrejött töredezett világ- és 
emberképünk teremtett-e bennünk önismereti gyámoltalanságot, vagy 
hiányos azonosságtudatunk nyomán csak bizonytalan részleteiben 
vagyunk képesek felépíteni az élethez egyébként nélkülözhetetlen 
világképünket. Valahol mindenképpen utat vesztettünk, aminek 
önbecsülésünk is áldozatául esett.

S ha irodalomtörténeti tanulmányaiban Dér Zoltán arra figyel
meztet: fel kellene oldanunk végre a bizalmatlanságunk blokádja alól 
a klasszikus értékek iránti igényeinket, egyben arra is felszólít: darab
jaira hullt, s felszíni jelenségeibe átmentett világképünk középpontjába 
vissza kellene állítani ai alkotó embert szellemi-lelki és erkölcsi 
örökségének teljességével, történelmi meghatározottságának leg
magasabb, legmesszebbre tekintő igényességével együtt. Mert 
végeredményben a tényszerűségen túl hit kérdése is, hogy valóban el
fogadjuk: a jelentős művek a világnézet és a világkép egészét tükrözik, 
ami mögött pedig maga az ember áll a mindenségre törő igényével. Hit 
kérdése a szellemi önmegvalósítás, az érzelmi jelentét és a lelki önkitel
jesedés teljességet ígérő látomása, mint ahogyan hit kérdése az emberi 
nagyságnak a moralitásban rejlő lehetősége is. Ha mai irodalmunk és 
irodalomtörténet-írásunk nem tud hitelt érdemlőn szólni hitről és em
berről, erkölcsről és világról, minden kétséget kizáróan az értékszem
léletében van a hiba, s erre Dér Zoltán kimondatlanul is nyomatékkai 
figyelmeztet. A legnagyobb gond mindazonáltal abban rejlik, hogy 
irodalmunk ilyen jellegű árvaságában nincs mit a jövőre hagyományoz
ni Az veszik ki belőle, amit megőrizni lenne érdemes.

(1990)
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•UDVARI BOLOND SEM LESZELSZ MÁR"

TOLNAI OTTÓ ÚJ LÍRAI KORSZAKÁRÓL 

AZ ELVESZÍTETT OTTHON VERSEI

Tolnai Ottó írói-költői világa — pontosan meghatározható for
dulópont után — a látványra épülő-építkező élményközpontúvá vált, 
feladva ezzel korábbi, meglehetősen életidegen, meditatív jellegét. A 
Homorú versek, a Sirálymellcsont és az Agyonvert csipke című 
köteteiben minden megnevezett tárgy vagy jelenség függetlenedett a 
valóságtól, súlyosabb gond volt azonban, hogy függetlenedett egy
szersmind az életnek azon régióitól is, amelyeket a költői tudatnak kel
lett volna meghódítani és átlényegíteni, költészete által birtokába 
venni Mindemellett nem állítható, hogy Tolnai költészete korai 
szakaszában kifejezetten formaorientált lett volna — bár ez magában 
az avantgárd megszólalás szándékában eleve benne rejlett —, de azt 
látni kell, hogy kultikus tágasságában messze sodródott a gondolatiság 
mégoly egyéni tartalmaitól is. S gomolygott ez a tétovaság mindaddig, 
amíg Tolnai világképén belül a meditatív elemek létre nem hozták a 
rendigényt, ami azután, az újfajta indulatiság megjelenésekor bölcseleti 
szándékká lombosodott, nyitottan immár önmaga költői-emberi sorsa, 
s e meghódítható és átélhető sors révén az emberi élet törékeny esendő- 
ségefelé is. Akár ..bibliaiénak is tűnhet ez az eszmélés, hiszen a ..porból 
vétettél" gondolata a Világpor című kötete óta lesz úgyszólván legfon
tosabb eleme annak a világnak — és a világot betöltó életnek —, amelyet 
Tolnai önmagában és önmaga köré épít, s amelyet költészetében és 
prózájában immár megnevezni igyekszik. S ha indulását követően a 
költő a létezés értelmét a harsány különállásban, az elkülönülésben, a 
kifosztottnak tetsző és értelmetlennek látszó — mert ezerszer elárult — 
közösségi világtól elszakadva, harsányan egyéni útkeresésben látta, 
idővel be kellett látnia, hogy amit keres, az nem a kozmikus fogalmak 
körében van, hiszen — az avantgárd szándék legnemesebb indulatainak 
megfelelően — elhivatottságot mégis csak az élet igazán emberi tartal
mai mellett tett hitének megfelelően vállalhat. Költészetében for
dulópontot jelentett, amikor felismerte, hogy az élet valódi értékei az 
elkülönültségben megnevezhetetlenek, s hogy csak a birtokba vett 
világgal szemben lehet a költő (is) rendigényes. Felismerte továbbá, 
meghódító vagy elutasító ítélete a világról csak akkor lesz hites és hitelt 
érdemlő, ha a hazataláláskor a szuverén belső értékrend határozottan 
szembesül a külvilág makacs anarchiájával. S ha a »porból vétettél" 
ószövetségi tanítás végül is hazavezérli a költőt, az otthoniét igényét a
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továbbiakban már az evangéliumi bölcselet alakítja, amennyiben 
erkölcsi felelősséggel telítődik az otthonos világ áhítata. Korai novellái
nak egyikében, a Zászló, kék zománcos jelvény címűben létélménye még 
tömör idegenségében fogalmazódik meg: ..Mind hidegebb lett. Össze
rezzentünk, megszorította a karomat, amikor egy-egy nehéz zöld levél 
ütődött a kis pohár falához. Olyankor az a pár csöpp bor szétgurult, 
mtgd ismét találkozva, kis tócsát alkotott a pohár fenekén. Néha dió 
pottyant az udvar kövezetére, összereccsenve, mint valami gyermek- 
koponya. Valamelyik szomszédban levelet égettek. A folyón mintha víz 
alatt dudáltak volna a hágók. A madarak egyenesen, határozottan 
repültek az éjszakába." Ezzel a mindent átható és átfonó idegenséggel 
szemben a hazatalálás igényének megfogalmazásakor angyalsereg című 
versében íija sok-sok évvel később: ..állnék s sok fehér jószág között 
jóságos mosollyal arcomon s ők nyaldosnák csizmám bökdösnének no
szogatnának". Képi világában, hangulatában és indulataiban egyaránt 
hatalmas a változás e költészeten belül. A világból kivetettek sorsa 
bruegheli képekben elevenedik meg, s ha van is valami melegség a hulló 
levelek barnászöld, s a bor vöröses színében, az élet remélt békéje 
mindössze ígéret marad, amolyan éjszakai madárrepülés a semmibe. 
Meghittebb, melegebb, bizalmasabb látványt idéz a megálmodott 
otthon, a hófehér, bukolikát sugárzó pásztori élet reménye, az 
otthonosság hite, a hit, ami a számadó gazdát tölti el bizalommal 
jószágai feletti széjjeltekintéskor.

Kétféle érzésvilágról van tehát szó, ám mindkettőben végül is az 
otthon fogalma játszik elhatározó szerepet. Mondani sem kell, Tolnai 
Ottó költészetében a hazatalálás s az otthoniét elsősorban szellemi 
magatartást jelent. Az otthon a világnak az a része, amely erkölcsi 
felelősséggel birtokolható, amely értékeiben fölépíthető és formálható, 
amely oltalmat nyújt a kiürült külvilág kísértései ellen. Az otthon a 
csend világa, ahol önmagára talál az ember, s ahol beavatottja lesz min
den titoknak, megfogalmazója és végrehajtója minden üdvösnek hitt 
parancsnak. Az otthon egy meghódított világ, amelyen kívül reked min
den idegenség. Az otthon határain belül nincs zaklatás és üldözés, és 
nincs menekülés, az otthon megóv és elrejt a csordaösztönök kö
nyörtelensége elől. Nincs rejtőzködés, nincs alakoskodás, nincs 
színlelt kötődés és nincs mímelt szabadság. Az otthon a lehetséges leg
teljesebb élet. S az otthon esetében az igazi ünnep maga a hazatérés.

Valamit megsejtett ebből a költő a hontalanság idején is, hiszen 
Peinture metaphisique című korai novellájában egy elejtett vallomás 
keretében elmondja: ..Tovább gereblyéztem a füvet, próbáltam boglyát 
rakni, mint azt kedves közös ismerősünktől — emlékszel, Zérus?! — 
tanultuk volt, amikor még azt hittük, a ház, az udvar, a kert az az 
alapegység, amelyből — mindennek ellenére — ki fogjuk növeszteni új
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világunkat, ha már nem mentünk időben világgá, ha már nem lettünk 
öngyilkosok..." Az otthon és az otthoniét élményének gondolati 
súlya Tolnai életművén belül határozott formában alakítja ki az életről 
vallott nézetét, bölcseleti értékeléseinek belső indíttatású alapjait, úgy, 
hogy a létezés bemérhetetlen tágassága — elveszítve misztikáját is — 
gondolati határok közé szorul, egyedivé válik, emberi sorssá szer
veződik. Ami korábban a létezésről kimondott ősátokként hatott, az 
idővel az emberi sorsról elmondott ítéletté tisztult. Hiszen immár Tol
nai világszemléletén belül is egyértelművé vált, az otthon meglelése, 
felépítése és meghódítása minden emberi sors legelemibb és legalap
vetőbb kérdésévé vált, ettől függ békéje és nyugalma, háborúja és 
száműzetése egyaránt. Ez volt az a pillanat, amikor a költő a kozmikus 
létértelmezési kísérletei után meglelte az otthon titkai mögött rejlő 
sorstragédiák igazi kérdéseit. S ha olykor önmaga előtt is rejtegetve, 
jelképekbe öltöztetve szól az otthon megálmodott gazdagságáról, észre 
kell venni, hogy a gazdagságtól csendet és békét remél: ..mégiscsak 
kiegyensúlyozódik ez az őszelő első évbqn érik be a szőlőnk eddig min
dig csúnyán lerohadtak az óriás kecskecsöcsű fürtök” — íija érezhetően 
óvatos reménnyel Gyökérrágó című kötetének mosolygunk majd című 
versében.

A hazaérkezés és az otthon vigasza azonban módfelett törékeny
nek bizonyult, s úgy rémlik, a bukolikába öltöztetett ..birodalom” 
hamarább pusztulásnak indult, semhogy sikerült volna teljes egészé
ben, a védettség szonyú hozásából eredő morális parancsok szerint 
felépíteni Inkább csak sejtett, mintsem ténylegesen otthonossá avatott 
formájában létezik a menedék, máris beszennyezik a földhöz ragadt, 
mindennapi gesztusok. Kiderül, a béke sohasem lehet egyensúlyi 
állapot, s csupán vágyként, nosztalgiaként létezik, semmint megvaló
sulásként. A költő otthonának küszöbét — a görög sorstragédiákhoz 
hasonlóan — beszennyezi a vér, mindörökre elmosva az ártatlanság, a 
bűntelenség, a sértetlenség hitét és reményét. Az otthon kertje bika
áldozatok színterévé vált — hajdan, ókori időkben a haragvó istenek 
jóindulatának megszerzésének szándéka rejlett a szertartás mögött, 
ennyiben jelentett ünnepet, ma azonban már az isteni pártfogás 
megvásárolhatatlannak látszik, hiszen a bika vérével áztatott otthon 
világába beköltözött a rémület, az iszonyat, a kétségbeesés. Az otthonát 
feltő embernek látnia kell a gyilkos indulatot, amely ..a fejsze fokával is 
bezúzza szétveri az egész homlokot s kimarkolja a szinte még élő rug- 
dalózó állat agyát és a tenyerembe nyoiqja.. . ” Mi ez, ha nem az otthon 
békéjének megszentségtelenítése, mi ez, ha nem a nyugalom meg
csúfolása? A vér figyelmeztet az élet megválthatatlanságára, arra, hogy 
a világunk bűnben fogant, megbékélést, nyugalmat remélni bal
gaságnak tűnik. Háború dúl az otthon kertjében, az öreg diófa alatt, s 
mindent és mindenkit újra megkísért a száműzetés félelme: a »zsem
leszín magyar vizsla elszökött tőlünk tán az ő finom szattyánlényének
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is sok volt a vér a vérengzés a diófa alatt sok az édes nyers hús forró 
csont tonnái megszökött épp az utolsó vágás éjszakáján félt maholnap 
egymást mészárosuk" — írja Tolnai Ottó Gyökérrágó című kötete 
epilógus a bukolikához című versében. A diófához visszatérő harkály is 
halott fát talál a régi, eleven helyén. így foszlott szerte az otthonváró 
reménység, bizonyságul arra, hogy a csend, a béke, a nyugalom csupán 
a vágyképekben, egy megálmodott világ ígéretében létezhet. Amint 
valósággá válik az otthon, azonmód beszennyezik a világi indulatok. 
Mindemellett a világ is elveszítette ősi rendjét, mocsokká vált a vér, 
szennyé az élet kelméjének álmainkban szőtt hófehérségén. Hol 
vannák már az elképzelt kecskegidák, az ártatlan állatszemek, az ott
hon küszöbére esküdött hűség? Hol van az őszi verőfény, a beérett 
fürtök régi keserűségeket feledtető zamata? Hol van az istálló mélabűja 
és békéje, hol a jámbor nyugalommal felruházott kert gazdagsága? A 
bukolikába öltöztetett világ elszennyesedése a költő megálmodott ott
honán belül mindannak az elvesztését jelenti, ami nemes csillogást és 
fényt adott botorkáló reményeinknek.

A hontalanságot követő pillanatnyi hazatalálás, az otthoniét 
reményei után így jön el Tolnai Ottó költészetében az Otthon el
vesztésének, a kiűzetés felismerésének a korszaka, ami tragédiájában 
meghozza a korábban soha nem tapasztalt kiábrándulás keserű ízeit is. 
Korábban, az otthont kereső reményekben benne volt a megérkezés 
ígérete, a küszöb és a kert csábító misztikája is, de mit ígérhet az 
otthonunkból kiűző Kerub tekintete? S egyáltalán, hogyan lehet 
költészetté szelídíteni a kifosztottság indulatait? A költőnek ehhez 
szüksége volt egy Éden-vesztett alakra, valakire, aki egész lényével 
magában hordja a bizonyosság elvesztésének — egeket már nem 
káromló, isteneket nem szidalmazó, csupán önmagával'háborúzó — 
keserűségét, a soha meg nem békélés vinnyogó-nyűszítő haragját. S akit 
keresett, meglelte a Wilhelm-dalok hősében, Viliben, a falu bolond
jában.

A költői világképén belül tehát kész volt az a létbölcseleti 
rendszer, amelynek bukott hősét Viliben lelte meg. Viliben, aki Pechán 
József Énekes gitárral című festményén lépett először Tolnai világába. 
..A kopaszra nyírt Wilhelm egy ládán ül. Kezében gitár. Szája tátva, csak 
metszőfogai vannak meg. Vicsorít? Nyüszít? Üvölt? Sír? Énekel? Ez az 
ének számomra nem más, mint Pechán éneke, muzsikája, a portrékon 
látott vörös egész képen való elömlése.. .Wilhelm Faulkner Hang és 
tébolyának Benyje. Wilhelm itt mosolyog, vicsorít vissza a császárra, 
régi ismerősére. De itt vicsorít vissza a művész is tragikus sorsára. 
Pechán nagy győzelme ez a kép, amelyet senki sem említ, amely még 
ma is nehezen viselhető el" — fija Tolnai Pechán műremekéről az első 
igazán mély szembesülés alkalmával. A kép valóban páratlanul szép 
alkotás. A ládán ülő, gitározó alakot mintha halvány köd burkolná sej
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telmes rejtőzködésbe: finom sfumato — mondanák a párizsi szalonok
ban a műértök: a bácskai tekintet azonban világosan látja, penész fedi 
a dolgok rég megbomlott rendjének világát. Mindazonáltal Wil- 
helmnek, a falu bolondjának megvan a maga élettörténete. Pechán 
József a nevezetes festmény előtt, jóval korábban, már 1903-ban 
foglakozott hőse alakjával, róla festette Póttartalékos című képét is, 
melyen Vilit katonaruhában ábrázolta. A képet a művész Rima József 
álnéven a pesti Műcsarnokban is bemutatta, ahol a tárlatot megtekintő 
Ferenc Józsefnek nagyon megtetszett a kép. Pechán Béla, Pechán 
József fia jegyezte le a történetet: ..Ferenc József király utasította az 
őtet kísérő szárnysegédet, hogy ezt a képet vegye meg, de mire az elért 
az irodába, a kép már el volt adva. Egy Saxlehner nevű bécsi műgyűjtő 
vásárolta meg." Wilhelm, amikor tudomást szerzett a történtekről, 
azzal vigasztalta magát: ha már a festményt nem sikerült a császárnak 
megszereznie, akkor minden bizonnyal személyesen fog érte eljönni 
Verbászra, s magával viszi őt Bécsbe, az udvarba. Ettől a pillanattól Wil
helm sqját személye elvitathatatlan jelentőségének tudatában élt, s 
naponta — lélekben ünneplőbe öltözve — várta Ferenc Józsefet. Tudta, 
a császár megérkezése élete nagy pillanata lesz, s attól kezdve keserű 
élete eredendően megváltozik, egyszerre jóra fordul. Ebben a várako
zásban azután minden földi kín elviselhetőbb lesz. Ezért írhatja a költő, 
a Wilhelm-dalok Akárhova lépek föld című versében:

a bogarak is azért vetik olykor 
csíkos meg pöttyös hátukra magúkat 
azért kalimpálnak a semmibe lábaikkal 
mert megelégelték a földet 
az égen szeretnének mászkálni

A falu bolondját császárváró pünkösdi hangulatából egyetlenegy
szer zökkentették ki az események. Vili ugyanis gyakran megfordult az 
apácáknál, ahol az irgalmas nővérektől rendszerint ostyamaradékot 
kapott. Legünneplőbb, legalázatosabb mosolyával köszönhette meg az 
adományt, mert az egyik nővér kacagva jegyezte meg: ».Te, Szent 
Habakuk!" Vilinek ez szöget ütött a fejébe, s kíváncsivá tette, ki lehet 
őhozzá, a császári figyelemmel felszentelt emberhez hasonló, mígnem 
elmondták neki, Firenzében őrzik Donatello Habakuk prófétát 
ábrázoló szobrát. Attól kezdve Vili folyton a nagy zarándokűtra készült, 
a szent életű ember szobrát szerette volna látni. Bizonyára kétségek 
gyötörték: a császár érkezését, a földi hatalom diadalát is várta, 
ugyanakor ment volna, emelte őt a szent elhivatottság elképzelt égi 
fényessége. Mit tegyen ilyenkor az ember, a falu és a nagyvilág bolondja, 
aki életét, íme, ilyen nagy dolgokra tette fel? Nem tehet mást, mint
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énekel. A maga módján, mosolyogva és vinnyogva, ahogy a lélekből 
fakadó dal megköveteli Alakja közben lassan beleég a történelembe, 
mint ama Messiásé a lepelbe.

A költő így találkozik alakjával, hogy közben felruházza őt min
den kétségével és reményével, minden jövőbe tekintő félelmével. S a 
Wilhelm-dalok hőse idővel maga lesz a költő, az otthonából száműzött, 
de lelkében olthatatlan elhivatottságot őrző énekes, akinek szándéka 
és feladata van az énekléssel. Olykor a császárnak is üzen, mert hát ki 
üzenne a császárnak, ha nem a falu, e világnyi falu bolondja:

nem lenne gilt mondtam 
ha kifinganál gelb-császárkám 
nem lenne gilt
és mintha városágyúval tisztelegnék 
nagyot köpve közepébe 
földhöz csaptam a gittet

(gitté voltam)

Vili alakját tovább emészti a bácskai penész, egyéni arcvonásai 
olykor eltűnnek, s helyébe a vidék — és a világ — valamennyi elesettje 
lép panaszaival és reményeivel, hitével és szidalmaival. A falu bolondja
— álmaiban az elveszett otthon visszatérő látomásával — a kiűzöttek, az 
otthontalanok prófétája lesz, aki olykor dalol is didergő magányában. 
Vili alakja költészetté vált, távoli ígéretek fényében kialakított hivatás- 
tudata pedig ott él minden művészetet értő, szellemi utódjában.

így történhetett, hogy a Wilhelm-dalok új fejezetet nyitottak Tol
nai Ottó költészetében. A menekülő élet mítoszba öltöztetett világa ez, 
mely mítosz támasz is lehet a száműzetésben. S ahogyan a mítoszok 
esetében lenni szokott, a bennük rejlő világ új értékrendet és értékvi
szonyokat teremt, amelyek békés csendjében a falu bolondjára — és a 
művészre, a dal szülte énekesre — magasztos szerepek várnak: eldalol
ni a hontalanoknak, hogy egyszer talán mégis hazatérnek. Egyetlen 
reményteljes ígéret, ami számunkra megmaradt.

ELŰZÖTT FLAMINGÓRAJOK

Tolnai Ottó költészetében a Wilhelm-dalok megjelenésekor úgy 
tetszett, egy minden korábbi költői korszakát magába rejtő, átfogó 
világszemlélet kialakulásának lehetünk tanúi A világi jelenségek, a 
lelki történések és a szellemi fogalmak néven nevezésének kezdeti
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korszaka után — ami a valóságnak a költészet által történő meghó
dítását, birtokbavételét jelentette —, következett a költői létkérdések 
megfogalmazásának ideje, amivel együtt járt az emberi otthonkeresés 
csendes áhítatának a reménye is, hogy a Gyökérrágó című versesköteté
ben, s főleg a Prózák könyvé nek utolsó darabjaiban a reményvesztettség 
is helyet kapjon, s békekereső gesztusaiban e költészeten belül az ott
hon elvesztésének keserűsége, a hontalanság és a kiűzetés megvertsé- 
gében jelentkező rezignáltság váljon egyértelműen hangsúlyossá. A 
megverettetés lelkiállapotának megénekléséhez volt szüksége Tol
nainak Wilhelmre, a falu — és egyben a nagyvilág — bolondjára, a 
békésnek álmodott élet Póttartalékosára akit egyszerre űzött és 
szólított a világ, s aki úgy kapaszkodott az élet szent dolgaiba, hogy 
közben mélységesen megvetette a világi kötődéseket, megvetette, mert 
csak az ünnepekben hitt, s szolgálni nem akart. Wilhelm-Vili 
törvényalkotó életével a költői-művészi sors jelképévé is vált, hitében 
szent és profán küldetéstudattal, hiszen a császári hatalom fénye s 
Szent Habakuk próféta alázata egyaránt szólította őt.

Tolnai Ottó otthonkereső, majd a hazatalálás, a hazatérés lehetet
lenségének felismerése nyomán keletkezett s a végérvényes hon
talanságot megéneklő verseiben, valamint e költeményekben meg
fogalmazódó világkép erkölcsi törvényeiben mindvégig határozottan 
elkülönültek az emberi méltóságot őrző morális erők és jelenségek a 
brutálisnak is nevezhető emberi-társadalmi kényszerektől. Végső 
kicsengésében ez a humánum és a politikum szembenállását ered
ményezte — s ebben sajátosan közép-európai ez a költészet —, és 
ahogyan a morál klasszikus hagyományaira támaszkodó erkölcsiség 
egyre inkább háttérbe szorult a politikum immoralitásával szemben, 
úgy erősödött fel Tolnai költészetében a megveretés, a kiűzetés, az 
otthonvesztés belső összeomlással fenyegető hangulata.

Hogy a belső összeomlás verse-e a Cápácskám: apu! című 
költemény, azt nehéz eldönteni, ám mindenképpen bizonyos, hogy 
egyfígta megrendültségből fakadó értékválsággal állunk szemben. A 
riadtságát leplezni igyekvő tekintet előtt egyszerre jelenik meg a 
nyárpelyhek hófehér varázslata és a felpuffadt testek lila rútsága, a 
flamingók rózsaszín lendületébe burkolt álomvilág és a cápák ragadozó, 
gyilkos szürkesége, hogy a ..tulipán torka" metaforában megjelenjen a 
szépség jelképes könyörtelensége is, a gyilkos gyengédség fogalmaként. 
Becézett cápák nyájassága és az űzött flamingók rémülte ez, amelyben 
a pártfogolt kegyetlenségnek lesz kiszolgáltatottja a korábban 
kiválasztottságra rendelt, de mélységesen megalázott szépség.

A becézett kegyetlenségek mögött felvonul minden, ami az élet 
becstelen rétegeiből ered, s mint az alattomos ideologikum, űzi és hajtja 
a rózsaszín flamingók tisztaságába rejtett őszinteséget. A cápauszonyok
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jól definiálható könyörtelensége hasítja fel és tépi szét a flamingók rej
tett méltóságát, úgy, ahogyan a kötet illusztrációin, Bicskei Zoltán rsg- 
zain látható. A jelképes konfliktus a versbe rejtett két, remekbe szabott 
Wilhelm-dalban lelhető meg, az egyikben mint bűn, a másikban mint 
megbocsátás:

és megeszed a flamingókat
meg mint a bolond wilhelm a fannyka kombinéját
felzabálod mind a flamingókat cápácskám
a messzeségbe meredő flamingókat cápácskám: apu!
amikor megkérdezték wilhelmtől
mit tettél wili
azt felelte rózsásan nyáladzva
azt felelte megettem a flamingót
hogy a flamingót zabálta meg cápácskám: apu!

E bűnös ..rózsaszín nyáladzás"-sal szemben azonban már ott áll a 
fekete gyászban a megbékélés, amikor a bakacsinba burkolt ravatalnál 
wili ..keresztet hintett nagyapára a szentelővei /  és egy hirtelen moz
dulattal köpenye alól előrántotta /  a flamingót", s ebben a pillanatban 
a magasra emelt rózsaszín madár mégiscsak az ünnep jelképe lesz. 
Mindez az európai kereszténység hagyományaiból ismert zsolozsmázó 
hangon szólal meg. A zsolozsma pedig a ránk kényszerített bűntől való 
félelem imája.

Tolnai Ottó Cápácskám: apu! című kötetének verse minden
képpen a Wilhelm-dalok ihletkörébe tartozik, ám Vili korábbi, kétkedő 
alázata és békés szolgálata most új színfolttal, a bűn és a bűnösség 
kérdésével bővült, pontosabban: az emberre kényszerített bűnök 
föloldhatóságának kérdésével, ami egyben a létkérdések újabb körét is 
érinti Nem lesz meglepő, ha az elkövetkezőkben ennek részletezésével 
fogunk találkozni, ami — minden bizonnyal — e költészet bölcseleti 
áramának elmélyülését eredményezi.

(1989)
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ALATTOMOS KÖZCSODÁK ELLEN

SZIVERI JÁNOS A HALÁL KÜSZÖBÉN

Mélységesen megrendítő az a létélmény, amely Sziveri János 
Szájbarágós című kötetének verseiből kiolvasható. A nem menekül
hetsz keserűsége bénít meg minden költői szárnyalást, körültekintő 
lendületet, s az élet lentiségének kegyetlenségét kénytelen tudomásul 
venni az elme olyankor is, amikor messzeségeket fürkészne, olyankor 
is, amikor magasságokat hívna, hiszen a ..»nyáj«-béli magánszerepek" 
emberi gyötrelmeit a versek születésekor — a nyolcvanas évek közepén 
és a második felében — politikai durvaságok is tetézik. Ránk fagyott 
vulkánkőzetként költőt és olvasót egyként nyom a mérhetetlen vere
ség, amely teljes árnyaltságában kap hangot a kötet lírai darabjaiban, 
»senkik és valakik jönnek mennek /  takar mindent a félhomály /  ilyen 
ez a Couleur lokál" — szól az egyébként címével is a hagyományos 
kötődés igényének emlékét idéző A Couleur lokálban című vers han
gulati mélypontján elhangzó megállapítás. S e félhomály lengi be a 
Szájbarágós című kötet élményforrásának vidékét, amely ellen a pon
tos megfogalmazásokkal sem lehet küzdeni, lévén, hogy külső színterét 
képezi az életnek, annak az életnek, mely sajátos »minőségforradalmai" 
értelmében, szellemi tartozékaiban mindig fényre törő volt. S hogy a 
homállyal együtt jár a színtelenség is, az a költészetté fokozott élet 
szociográfiai értékű ..tényanyagából" olvasható ki: ..az asztalon paradi
csom avas /  szalonna sonka só /  kenyeret szelek facsarják orromat /  il
latok és szelek /  a fazékban szappanos vízben főnek a gatyák /  katolikus 
naptár /  előttem a rongyolódó falon /  zúg a fejem mint egy kaptár /  
szokatlanul élek nagyon..." — áll a Röpke nyáreleji fagyok című 
versben, hogy még ugyanott, a tapintható kényszerek nyomán a szel
lem támasza, a történelem tört én-elemre töredezzen, sajátosan tárva 
fel a költői világlátás igazi lényegét, azt, ahogyan az élet külső látványa 
a belső, tudati tartalmakra kihat, kimondva egyszersmind azt is: ..a kin- 
tet csak bentről láthatom" (Tök, élet, len). Az élményeknek ugyanez a 
kivetítése játszódik le az Arany ér című versben is:

ülök az ágyon gatyára 
vetkőzve
jó a nőre nézni lábán fuszekli haja 
szőke
s négy fal zárja körül a szobát odaát 
papírhalom áthallik a sírás akarom-nemakarom
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a ház körül bűzlik a lehelet
kérdésre nem jön felelet
szól a szám ez az egyetlen hibám

..Tájképeiből" kiderül, kínjaiban megalázó lett az a világ, ahol a 
léleknek otthon kellene éreznie magát, de mert nem érzi otthon magát, 
menekülni igyekszik azon erők elől, melyek az emberi kultúra folya
matait ..játéktörténelem"-mé csupaszították, s amelyben azután fel
szabadulnak a gyáva indulatok. ..Es bennem tér terem. /  Megmozdul az 
enyészet terve. /  S minden kihal velem----- " (Próféciák).

Gyermekkori meséskönyvemben volt egy metszet, amely félelem
mel töltött el. A katasztrófát túlélő hajótörött — akinek neve lehetne 
Robinson is — áll egy sziklán, botjára támaszkodva, foszladozó ron
gyaiba burkolózva, s a messzeséget kémleli. A szirt magasan a táj fölé 
nyúlik, lába alatt a feneketlen mélyég, előtte a végtelen messzeség, s ő 
elnéz valahová, a belátható messzeségen is túlra. Mögötte ott húzódik 
a sziget sejtelmes sűrűje, ám ő tudomást sem vesz róla, nézi a semmit
mondó láthatárt, s ki tu ĵa, lelkében milyen viharok dúlnak. Akár 
szabad is lehetne, de mert sorsa a kényszerűség szabadsága, hát 
küzdene ellene, csak lenne valami halvány ígéret a messzeségből. Csak 
felnőtt fejjel tudok magyarázatot lelni a képre, a félelem azonban a 
gyerekkori kétségbeesés elevenségével él tovább. Miért nem tesz az az 
ember valamit? Mert a tökéletlen üresség emberi hatalmánál is 
nagyobb. Most ez a látvány, ez a kép éled újjá bennem, amikor a 
Bábjáték című versben olvasom:

minden összeomlett ______
tenyerembe hajtom 
hamufehér arcom 
foszló eszmekosz lett

a megszelídült élmény

A költő veresége azonban súlyosabb a hajótörött vereségénél, 
mert ennek az összeomlásnak társadalmi-politikai okai vannak, amit 
nem oldhat fel a messzeségnek semmiféle ígérete sem. Hacsak azok az 
idill-dalok nem, melyek az irónia felemelő gesztusával nyújtanak az 
léleknek menedéket (Közérdekű ballada a valóságról, Dia-dal, Idill- 
dalt férfi hangra, Felhőszakadár). Ezek a dalok a csakis és kizárólag 
befelé ható irónia révén sajátos termékei a költő világlátásának, hiszen 
a ..tökéletlen társadalom" politikumának megmutatásával nem a 
társadalmat, csak a kényszereket elszenvedő egyént menti fel; a sok 
közéleti szenny áradásában ..nem látjuk lassan azt, /  amiért itt-lenni 
érdemes", mert ..itt az élet kínszövedéke terjeng" (Hidegpróba).
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A Szájbarágós című kötet lapjain mintha minden jóindulatú em
beri szándék eljutott volna végső értelmének a megkérdőjelezéséhez. 
Elsilányul minden valós tartalom, elszürkül minden meghitt cseleke
det, mert a világban nincs sehol egy megszólító, humánus üzenet. Ezen 
a szirtfokon nincs megtérő visszhang, nincs felröppenő felelet. 
Monológ ez a költészet egy végtelenül süket társadalom sejtelmes 
bozótja felett. Magánháború, megnyerhetetlen csatákkal, mert a 
vívódások masszív rendíthetetlenségében nem érinthetik a társadalmi 
valóságot. Ahhoz már túlontúl idegenné vált az emberi tartalmakkal 
mért élet számára. Valahogy totális jellegében nagyon primitív lett az 
az emberi háború, amibe az élet belekényszerült. S ezért végtelenül 
szégyenteljes is. ..Legvégül az ember /  tetőtől vállig /  tételszerűen /  
gazemberré mállik" — hangzik a Traktoros vers megállapítása, s e 
levetkőzhetetlen tény nyomán válik keserűvé e költészet. Akarom vagy 
nem, magam is besározódom abban a világban, mely felmentette magát 
az erkölcsi parancsok alól. Nem lehet küzdeni ellene, a külvilág mocska 
lassan elönti a belső tereket.

(1989)
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LÁBNYOMAINKBA VÍZ SZALAD

KONTRA FERENC DRÁVASZÖGI KERESZTJEINEK ÁRNYÉKA

A kritika megítélése szerint Kontra Ferenc költészetében a 
szavak úgy tudnak fogalommá szélesedni, hogy közben semmiféle 
ígéretet nem hoznak a jelen és a jövő lehetőségeit kutató tekintet 
számára, ez a költészet kifejezetten a múltélményekre épül, líraisága a 
megőrzött emlékképekben teremt maga köré színt és varázslatot. S ha 
e költészetben jelen lévő lemondás a kilátástalanság tragikus élményét 
rejti, hangulatában, tartalmi jegyeiben és pontosan leírható asszoci
ációinak holdudvarában egyaránt felfedezhetők azok a mozzanatok, 
amelyek a jugoszláviai magyar irodalomban a nyolcvanas évek idején 
váltak uralkodóvá — zárkózottá, visszafogottá, reményvesztetté téve azt 
hangjában és hangulatában egyaránt —, megsejtetve valamit abból a 
megvertségből, mely a sorssá keményedett életnek egyetlen, minden 
más élményt elhomályosító eleme lett.

A lírába öntött bánat s a mögötte rejlő vereségtudat a forrása 
Kontra Ferenc Drávaszőgi keresztek című regényének is, melyben a 
szülőfölddé zsugorodott nagyvilág golgotáinak történetei szólalnak 
meg, szaporodó sírokban és ácsolt keresztekben mérve a történelemmé 
nehezedő idő egyhangú múlását. ..Szavakkal hiába mondom, mennyi az 
a messze, mert az élet és a halál között feszül a legnagyobb távolság" — 
írja a szerző, meditatív magasságba emelve a regény lírai alaphan
gulatát, hiszen tagadhatatlan, hogy erős érzelmi szálak fűzik őt ma is
— vagy ma még inkább — a gyermekkor világához, melyben az ünnepek 
mintha mindig várattak volna magukra. Kodolányi János eszméltető 
és szemléletet formáló művei óta Baranya a haldokló vidék jelképeként 
él irodalmunkban és a köztudatban, a most íme, még egy regény, amely 
a táj fiatal szentjei fölött tart szemlét. ..Errefelé mindenki ugyanarra 
emlékezik. A partoldalba fúrt gádorok szutykosai tudják csak, hogyan 
lehet észrevétlenül elfogyni. Lecsúsznak a házak a gyertyalétben. Akik 
egykor fehér ruhába öltözve álltak a feldíszített asztal előtt a menny
országreményével, azok most másként néznek az elnéptelenedett völgy 
felé." Közben a világnyi völgy elnéptelenedett csöndje felett elsuhan a 
jég alá szakadt fiú, a fagy halált halt szerető, a kútba zuhant lány, a meg
vakult kosárfonó, a házat magára gyújtó, gyilkos férj, majd a rosszul 
elvégzett magzatelhajtásba belehalt gyereklány alakja, egy egész 
középkori világ megannyi balladai hőse. A kiapadt szemek fölött 
rendíthetetlen pontossággal megjelennek a feketébe öltözött sirató
asszonyok, hogy a megálmodott életből megint visszaadjanak valamit 
a televénynek. Nincs ebben a pusztulásban semmi emelkedettség.
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semmi, az életnek kijáró tisztelet. Senki sem borzad el a maghalás 
látványától, s ebben egy kicsit benne van a világ kérlelhetetlen 
rendjének a magsejtése is. És bár zivatar idején oltalomért könyörögve 
viharvirág lángjával engesztelik ki a haragvó elemeket, az élet mégis oly 
kiszolgáltatott, oly alávetett az ismeretlen törvényeknek, hogy 
megóvásáért tenni szinte semmit sem lehet. Süllyedő világ ez, mely — 
úgy rémlik — a római erődítmények korától folyamatosan vívja 
agóniáját: olykor a föld, a fölmagasló part is megindul. Aggódó, féltő 
szeretetnek semmi nyoma sincs az emberek közötti kapcsolatokban, 
mintha az életkedvvel együtt a ragaszkodás is kiveszett volna a 
lelkekből. A tél okozhat sebet a tájon, olykor fölszakadhat a csendes víz 
tükre is, de az emberi titkokat föltömi nem lehet. Makacsabb az em
beri szív, mint a külvilág megannyi pusztító ereje. Úgy, ahogyan az a 
balladákban lenni szokott. Amiként meghalni is csak úgy lehet, 
ahogyan a balladákban: a fiatal élet »felszáradt a harmattal. Magukkal 
vitték a hajnali napsugarak. Fehér volt, akár a frissen esett hó".

Pusztulnak az emberek virágzó fiatalságukban és szikkadt 
öregségükben, s velük együtt, bennük pusztul a táj is, már a vadvizek 
sem jönnek a kertek alá, s fukarul bánik az omló partszakasz is a római 
kori emlékekkel. A vándor elé még kiszalad a faluszélre egy-egy csaholó 
kutya, de az utcavégi házak ablakát már réges-rég bedeszkázták. A 
szülőföldjére megtérő utast ugyanaz a szótlanság fogadja, amely a 
nagyvárosi idegenségből már oly jól ismert, ám a szótlanság itt 
némasággá csendesül. »A présház édeskés penészszagából és a 
darázscsípésből nem maradt más, mint a fájdalom törékeny emléke. Itt 
kísértenek, kiket az örvény egykor elkapott. Elviszi utolsó útjukra a 
fákat a tájat egybemosó köd. Ismeretlenek maradnak, akik előttem 
jártak. Lábnyomaikba víz szalad" — szól az emlékező nem titkolt, 
elégikus keserűséggel.

Kontra Ferenc első regényével határozottan jelezte: az élet 
történetiségét az emberi sorsok lehetséges történeteiben véli felfedez
ni, ha kell, tájhoz és vidékhez kötött valóságában, s ezt hitvallásának is 
tekinti, úgy, ahogyan a kisebbségi magyar irodalmakban csak 
keveseknek volt hozzá bátorsága, elődei közül is talán csak Németh 
Istvánnak, Herceg Jánosnak és Dudás Károlynak, akiknek műveiben 
nemcsak a fájdalomról és az elesettségről van szó, hanem a fajdalom és 
az elesettség emberi lényegéről, életnyi dimenzióiról, teljes történelmi 
tájképpel a még látható, t̂ j alkotta háttérben.

Az a Baranya, amelyről Kontra Ferenc Drávaszögi keresztek című 
regényében hoz hírt, minden bizonnyal mindörökre és végérvényesen 
eltűnt. De maga az emlékezés még lehet megtartó erő.

(1989)
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AZ ÉLETHEZ RÉGEN IS KEVÉS VOLT AZ 
ÁLMODÁS

APRÓ ISTVÁN PRÓFÉTÁJA

A régi, nagy, középkorból itt feledett álmodók és álmodozók 
sorába tartozik Pusztai Péter, Apró István Három folyó című regényé
nek hőse, azoknak a sorába, akik még mertek álmodni, s visszajáró szel
lemük megkísértő ígéretként súgja a kései utódok fülébe: »Nem akaijuk 
megváltani a világot, csupán emberi életet szeretnénk élni" Pedig de 
meg kellene váltani a világot ahhoz, hogy végre emberi életet, 
önmagunkhoz méltó békességbe szőtt hétköznapokat és ünjiepeket 
élhessünk, emlékeinkkel és örökségünkkel, reményeinkkel és ki nem 
mondott vágyainkkal együtt, érezzük végre a magunkénak ezt a világot! 
És mert ma sem érezhetjük a sajátunknak, hát teremtünk magunknak 
mítoszokat, és álmodunk magunknak álmokat, s titokban meghívjuk 
terített asztalunkhoz történelmünk legszebb ígéreteit, ígéretét annak, 
hogy egyszer valahová hazamegyünk, ahol csend lesz, s az otthon 
csendjében megcsordulnak a beérett szőlőgerezdek.

Pusztai Péter sem akart mást akkor, azokban a vqjűdó, század 
eleji esztendőkben, csak egy darabka békességet a mérhetetlen zak
latottság közepette, néhány ember békés közösségéről álmodott, s nem 
az ő hibája, hogy a hivatalos ideológiák szerint elképzelései szektásnak
— s mint ilyenek — üldözendőknek minősültek. «Jó is volna elmerülni 
a magányban — töprengett Pusztai Péter alkalmasint minden virradat 
előtt —, amikor a csendesség kitölti az űrt, két mindenség, két örökké
valóság között! Ameddig csak a Mindent Látó szeme eltekint, csak a 
semmi, a végtelen nyugalom". Ilyen várakozó, jövőt kémlelő hangulat
ban olvasgatta napfelkeltéig hitvitázó elődei írásait, melyek nyomán ő 
is átadta magát az önfeledt képzelgésnek. Folyton arra a testvéri 
közösségre gondolt, amely védettséget biztosít mqjd önmaga és a hozzá 
hasonlók számára, s maga érti a legkevésbé, amikor a való világ 
könyörtelensége kijátssza és megcsúfolja álmait.

Pedig, ha Pusztai Péter szorongásain túl jobban odafigyel a 
valóságra, akár félni- és féltenivalója is akadt volna, hiszen a szépségbe, 
a jóságba, a misztikus egyensúly békéjébe vetett hitét éppen sqját gyer
mekkorának emlékei pusztították el. Elpusztították,úgy, ahogyan ők, a 
rettenetes gyerekek elpusztították maguk mellett — és ezzel együtt 
magukban is — a szépséget, amikor Teri holttestét felkínálták a 
folyónak. Ebben a gyermeki világban ugyanis Teri volt a megtestesült 
tökéletesség:» .. .soha nem láttuk őt vérezni, kímélték a bokrok és a
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tüskék, kímélték a parittyák és (jak sziszegő lövedékei, de kímélték még 
a veszett kutyák és macskák is, mintha minden élő és holt anyag óvta 
volna a benne megtestesült mindenkori szépséget — ami miatt megöl
tük őt" — néz vissza a múltba immár felnőtt öntudattal a regény hőse. 
A szépség elpusztításának, a halálba történő föloldásának misztikájá
ban az Ulpius-ház halálfilozóflájának elemei ismerhetők fel — min
denképpen töredezettebb és bizonytalanabb formában —, mint 
ahogyan a férfiúi eszmélést követő reménytelen, élet-halál kérdésévé 
emelt keresésnek, mérhetetlen vágyakozásnak is Szerb Antal regénye 
az ősforrása. Az Utas és holdvilág hősének azonban az olasz sikátorok 
meghozzák az újjászületést, Pusztai Péter ezzel szemben a nem kevésbé 
titokzatos folyópartokon, a Tisza, a Piave és a Körös fövenyén sem leli 
meg a maga föloldozását, a megbocsátást, amivel talán a végső vereségig 
még úgy-ahogy élni is lehet. Mert jön a szokásos, virradat előtti 
töprengések legrettenetesebbje, az utolsó, amelynek során kíméletlen 
tisztaságában jelentkezik a vereségtudat. »Egyetlen éjszaka, néhány óra 
elég volt, hogy tisztán lássa életének hiábavalóságát, az elmúlt tíz év 
félresikerült önámítását, az értelmetlen küszködés silány eredményeit." 
Odaveszett a remélt béke, s a megérdemeltnek hitt boldogság ígérete 
is, ami mindvégig, külső és belső háborúi során űzte és hatotta Pusztai 
Pétert.

Apró István Három folyó című regényében a boldogság és a bol
dogulás lehetőségeivel kívánt számot vetni, s ha a lehető leghatal
masabb kérdések nyomán maradt némi hiányérzete az olvasónak, az 
elsősorban az író nem leplezett bizonytalanságából ered. A mű ugyanis 
sem bölcseleti regénnyé — ami magától értetődő lenne —, sem 
történetiségre épített alkotássá nem teljesedik ki, megmarad egyféle 
tétova, köztes állapotban, olykor határozott világot idéző, máskor 
bizonytalan bölcseleti fejtegetésekbe merülő, időt az időtlenséggel 
tagadó regénynek. Sem történetisége, sem gondolatisága, sem a kettő 
békés egyensúlya nem ad határozott irányt a regénynek, így azután 
kevésbé okszerű a mű hősének veresége. Az élet felkínált titkainak 
fürkészésekor azonban mégis felsejlenek azoknak az értékeknek a 
körvonalai, amelyek — most már az alkotói szándékból eredően — az 
elkövetkező művekben e kettősségen belül egyensúlyt teremthetnek. 
Ennyiben ígéret a Három folyó című regény. ígéret továbbá a lírai 
futamokba rejtett írói őszinteség is, valamint a szembenézés és szem
besülés fesztelen igénye.

(1989)
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A rejtőzködő öntudat című nagy lélegzetű, 
irodalmunkat, kisebbségi léthelyzetünket, hovatar
tozásunk kérdéseit, tudatállapotunkat legközvet
lenebbül érintő ihletett tanulmánya, még ha egyes 
megállapításaival esetleg vitatkozni is lehet, két
ségkívül legfontosabb darabja a kötetnek. Kevesen 
írtak előtte égtájunk alatt ilyen elmélyült, nemes 
hevülettől átforrósított, mégis higgadtan elemző, 
pontosan fogalmazó tanulmányt a kisebbségi sors 
és az irodalmi alkotások szövevényes kapcsolatáról.

«E kiszolgáltatottságából ered — állapítja meg 
egyebek között —, hogy irodalmunk csak a leg
ritkább esetben tu ĵa megmutatni a közösségnek a 
vállalható értéktartalmakat, ezért hosszú idő óta 
folyamatosan másról beszél." Mégis: Szeli István, 
Herceg János, Sziveri János, Gion Nándor, Dudás 
Károly, Domonkos István, Tolnai Ottó műveinek 
elemzésével bizonyítja, hogy azért mégsem egészen 
reménytelen a helyzet. . .

-Európára nyitott nemzeti hagyományaink 
történetiségéből nőhet ki megmaradásunk bátorító 
hite, s akkor látóhatártól látóhatárig kisebbségi 
önismeretünk is befuthatja pályáját, hogy létrehoz
za önbecsülésünk számára a tágasság klasszikus 
iskoláját." Ebből a megállapításából erednek azok a 
teendők, amelyek akár útmutatásul is szolgálhat
nak számunkra.




