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„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy békességet bocsássák e földre;
nem azért jöttem, hogy békességet
bocsássák, hanem hogy fegyvert.”
(Máté: 10. 34.)
„Vérzik és sebez, ami él.”
(Sinkó Ervin:

Kigyúló lámpa...)
„Tudta, hogy minden dolog reménytele
nül viszonylagos, s mérésére nincs biz
tos eszköz.”
(Kosztolányi Dezső:

Esti Kornél)

TANÁCSKOZNI JÓ

MÚLTBA NÉZŐ MODERNSÉG
Babits Mihály korai novellái és A gólyakalifa

abits Mihály elsőként közzétett novellája, az Este az utcasar
kon még igen távol áll azoktól a szellemi, bölcseleti törekvé
sektől, amelyeket majd hamarosan érvényesíteni próbál kis
prózájában. A novella Dupla Jeremosa, ez az anyagi gondokkal küsz
ködő „nagyon kis hivatalnok” egy ködös, nyomorúságos elsején úgy
dönt, hogy maradék pénzét elmulatja. Egy külvárosi kiskocsmában
köt ki, ahol annak rendje-módja szerint leissza magát, majd hirtelen
föltámadó önérzettel, sérelmeit megbosszulandó, minden útjába ve
tődő idegent lepuffant. Ámokfutással fűszerezett, egydimenziós, ön
körébe záruló rémtörténetről van szó tehát, melyben érdekes módon
maga Babits Mihály sem érzi egészen otthon magát. Amikor Jeremosának egy utcasarkon muzsikaszó üti meg fülét, váratlanul meg
szakítja az objektív narrációt, és belép a szövegbe: „ezt a szegletet
most leírom, mert ez ím, a színtér” . Rezdülésnyi, visszafogott gesztus
ez a novellában, de már benne lappang a későbbi Babits idegenkedése
a realista próza valóságkonvenciójától, életízétől, hogy ne mondjam,
életszagától. Babits már ekkor felfedezni szeretné a valóságot s nem
ábrázolni annak látható, felszíni rétegeit; már ekkor teremteni és
nem reprodukálni akar, még ha alkotóerejéből egyelőre bizarr rém
történetnél többre nem futja is.
A költő és prózaíró Babitsnak, mint már rámutattak, Bergson
filozófiája, a teremtő időről alkotott elmélete adott impulzusokat.
Eszerint az „anyagi világ lényegileg mennyiségi”, a lelki viszont „tel
jességgel minőségi”, s alapvető sajátsága az emlékezet, amelyet az
„anyagból megmagyarázni és az anyag mozgásából levezetni nem
lehet” . Az emlékezés révén az egész múlt él és hat a jelenben, épp
ezért, véli Bergsonnal Babits: „A múlt a lélek, a jelen a test: az
emlékezés a lélek hatása a testre.”
A mindent átfogó emlékezés mint alapvető lelki minőség tartósan
foglalkoztatja képzeletét. Petőfi és Arany című, nagy vihart kavart
esszéjének egyik fő tétele pl. az, hogy az „arisztokrata lélek, amely
az egész múltat hordozza magában, költészetében is tudatos folytatója
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és eredője az egész múlt költészetének, és minden sorából az egész
múlt lelke cseng” . Irodalom és társadalom című felszólalásában, mint
egy követendő programot adva, ennél is továbblép. „Mért mennek a
nagy költők mindig régmúltba, idegenbe tárgyért, díszletért, mért
vallott ma már szemmel látható kudarcot a XIX. század irodalmi
realizmusa, mért szerelmese a költő a régi neveknek, a régi szavak
nak?” - teszi föl a kérdést, majd nyomban megadja a választ is:
„Mert a művésznek nem kell, vagy inkább nem elég az az élet, ami
úgyis körülötte forr, neki mindenáron más kell, új szín kell ebbe az
életbe.” Ez okból a legnagyobb szellemek ismételten visszatérnek a
múltba, de nem azért, hogy definitíve ott maradjanak, hanem hogy
„kilássanak” a jelenből.
Ezen a nyomon haladva Babits végül egy olyan paradoxont fo
galmaz meg, amely messzemenően befolyásolja ekkori tájékozódását.
A koreszmék, a politikai irányok gyorsan elvesztik varázsukat, bi
zonygatja, s bár követőik abban a hiszemben ténykednek, hogy a
jövőt szolgálják és alapozzák meg, valójában a Jelent gyűrik múltba”,
szemben a művészettel, amely tudatosan a múlt felé tájékozódik
ugyan, de mégis Jövőt teremt” . Nem véletlen hát, hogy a futuristák
második kiáltványát tökéletesen érthetetlennek és nagyhangúnak,
a „modernség paródiájáénak találja, a „hírhedt” Marinetti és Paolo
Buzzi stílusa pedig egy „bemocskolt és leráncigált Nietzsché”-re em
lékezteti. A tárgyilagos kritikus álarcát elhajítva ingerülten nekiront
Marinettiék kötetének, egyértelműen azt sugallva, hogy azoknak a
szellemi megmozdulásoknak, melyek a jövő nevében nemcsak mel
lőzik a múltat, hanem tüntetőleg tagadják is, nincs és nem is lehet
jövőjük, mi több, a jelent sem érdemlik meg.
Múlt iránti programszerű nyitottságának jelzetei novelláinak első
sorozatában is jól megfigyelhetők. Az Odysseus és a szirénekben Ho
méroszig, a Kezdődik Éliás testvér hiteles történeté-ben Szent Ferendg, a Karácsonyi Madonnában a XQ. századig, a Mese a Decameronból
című novellában pedig Boccaccióig lép vissza témáért. A művelődésés irodalomtörténet egy-egy közismert vagy lehetséges helyét, ese
ményét aktualizálja, anélkül, hogy szövegének reprodukciós eszkö
zökkel próbálna hitelt biztosítani. Képzelete sohasem a feldolgozott
történet valóságosságának illúzióját kívánja megteremteni. A múlt
béli környezetet rendszerint visszafogottan, kevés részletre kitérőn
rajzolja meg, hogy aztán annál nagyobb kedvvel kinagyítson, hang
súlyossá tegyen valamely életutat megszabó lelkiállapotot vagy pil
lanatot, amelynek nemcsak a múltban volt vagy lehetett relevanciája,
hanem a jelenben is.

Ennek az intenciónak a nyomát kell látnunk már abban a szö
vegszervező megoldásban, hogy minduntalan nyomatékosítja a maga
perspektíváját. Az Éliás testvérben külön zárófejezetben világítja meg
a kóborló barát látomásának igazi természetét; a Boccacciót „átér
tékelő” novellának már első bekezdésében felhívja rá a figyelmet,
hogy amit a „ledér mester” vidáman és ötletesen mondott el madonna.
Lisettáról, azt másként kell előadni; az Odysseus és a szirénekben,
amely egyféleképp Homéroszt értékeli át, úgyszintén közbe-közbeavatkozik, arra ösztönözve az olvasót, hogy ne elégedjen meg a „lírai
novella” képeivel, hatoljon mögéjük, mert különben az eposz hősének
fundamentális lelki problémája nem válik érzékelhetővé.
A novellák erővonalai tehát rendre befelé mutatnak, s így van
ez akkor is, ha Babits a szöveg valós valóságosságának látszatát nem
roncsolja szét közvetlen írói kommentárral. Szép példája ennek a
Karácsonyi Madonna „regényes legendá”-ja. Artúr lovag várában
hatalmas tivornya folyik, s midőn már borfoltok borítják a vastag
asztalt és hányásfoltok a padlót, a lócákat, a lovag úgy dönt, hogy
meglesi Máriát, ki a jelenlevő páter szerint karácsony éjjelén egyedül
járkál a dómban. Hasztalan intik, hogy tegyen le szándékáról, mert
aki a megéledő Máriát megpillantja, halálnak halálával hal. Fölmá
szik, bezúz egy ablakot, Mária csakugyan megképlik előtte, s másnap
reggel élettelenül találják a kövezeten.
Úgy tetszik, hogy a novellát Babits épp a látomás kedvéért írta
meg, hisz miközben Mária alakját az amor sanctus fényében meg
fürdeti, a szerkezeti egység nyelvi fordulatai mindinkább prózaverssé
transzformálják a szöveget. Megszaporodnak az ismétlések, a jelzős
szerkezetek, annak a jeleként, hogy az Abelardus századába illő misz
tikus vízióban maga Babits is gyönyörködik. Ennek ellenére fonto
sabb, ami a lovag lelkében a látomás megszületéséig lejátszódik. A
legvaskosabb valóság talajáról indul, onnan, ahol nincs öneszmélés,
ahol a korlátlan magabízás az úr, ahol a hübrisz vétke elkerülhetetlen.
De amint felkapaszkodik a párkányon, a dóm befalazott végtelenje
azonnal foglyul ejti, s egy merőben ellentétes lelki folyamat indul el
benne. Most már érzi, hogy milyen parányi, jelentéktelen és kiszol
gáltatott az ember. Korábbi határtalan magabízásának és mostani
elveszettségérzetének metszőpontja teremti meg tehát azt a dinami
kus, határhelyzetet jelző pillanatot, melynek feszültségét csakis a
lélek kiszámíthatatlan, racionálisan nem irányítható működése old
hatja föl - számára halálhozón.
Ugyanezt a mechanizmust figyelhetjük meg az Éliás testvérről
szóló novellában is. Noha a zárórészben egy ironikus, poénszerű el
lenpont révén tudtul adja, hogy amit a barát csodálatos fényességtől

övezett szentek vonulásának vélt, az valójában farsangozó diákok és
„szemérmükről megfeledkezett némberek” vidám menete volt, a súlyt
mégis a látomást megelőző pillanatokra helyezi. Eliást váratlanul meg
szállja a kevélység ördöge, s a feltétlen hittel követett vallási dogmákra
árnyék vetül tudatában. Horatius jut eszébe, aki oly sokféleképpen el
mondta, hogy bolondság az életet fel nem használni, mígnem Jövend
a morgó vénség és a sárga halál” . Bár bűntudatot érez az efféle gon
dolatok miatt, egyre tovább merészkedik, s végül már irigyli a pogányokat, akik az ördögéi ugyan, de boldogok, mert „nem kell az
ördöggel küzdeniük” . Lázadása, eretnek eszmélkedése azonban még
sem viszi lehetséges nyugvópontig, mert az Istennel nem meri föl
venni a harcot. „Sem az Istennel bátorságosan, sem az ördöggel
küzdeni nem merészelt” - mondja Babits, itt is azt a pillanatot emelve
ki, amikor a határhelyzetbe került lélek a fölhalmozódott feszültséget
öntörvényűén, kiszámíthatatlanul, ésszerű tervekkel össze nem egyez
tethető módon oldja fel.
A Boccacciót „átértékelő” novellában ugyancsak a lélekműködés
titkos rugói tartják fogva képzeletét. Babits kedvelte a Dekameron
„derék, naiv” szerzőjét, kellőképp méltányolta is, ahogyan a jellemek
és indítékok terhétől szabadulva ismételten és fenntartás nélkül a
cselekménybonyolítás örömeinek adta át magát. Ennek ellenére a
madonna Lisettáról szóló novella újraalkotásakor az égi szerelem
dicsfényét is odarajzolja az eredetiben mérhetetlenül ostoba és hiú
asszony alakja köré, mintegy ily módon jelezve, hogy a léleknek rejtett,
földerítetten szférái is vannak, melyeket nem lehet megkerülni.
E téren legtovább talán mégis az Odysseus és a szirének című
novellában megy el. A szirének éneke a „sokat tűrt” hősben éppúgy
el nem fojtható vágyakozást támaszt, akár az eposzban is, csakhogy
Babits a novellában állandósítja ezt az érzést, s így Odüsszeusz hiába
érkezik meg Ithakába, ismét útra kell kelnie, mígnem egyszer megint
elmegy, és nem tér vissza többé. Leleményessége, megfontoltsága
révén eredményesen szembe tudott szállni minden gáncsot vető külső
hatalommal, önmagával azonban nem: a lélek ismeretlen erői nem
várt pályára kényszerítették. S ez már félreérthetetlenül A gólyaka
lifa felé mutat, hisz Táboiy Elemér nyomasztó gondjainak egyike
épp az, amit az erősen stilizált novella példáz. Helyzetének kilátástalanságán töprengve a következőket veti papírra önéletírásában:
„... ekkor láttam csak, hogy az az ellenség, akit magunkon hordozunk,
igazán győzhetetlen. Az ember ura lehet mindennek, de saját gon
dolatainak nem ura - és ez rettenetes!”
Nem sokkal megjelenése után A gólyakalifához máris odatapadt
a freudista jelző, Kassák Lajos pedig 1920-ban éppenséggel nem is

látott mást a regényben, mint a freudizmus illusztrálását. Szigorú
ítéletét, a kritikáját átható lekicsinylő szándék mellett, nyilván az
határozza meg, hogy a regényben csakugyan szó esik a „bécsi or
vos” -ról, emellett a helyzetteremtő első fejezet némely helye freudista
fogalmak beszüremléséről is tanúskodik. Ennek ellenére a regény
igen gyorsan átlendül a fantasztikum térségére, ahol a freudi álom
elemzés tanulságai csaknem maradéktalanul súlyukat vesztik. Ki
alakul a felszínen élesen elhatárolódó két pólus: az állandóan
napfényben úszó, már-már idilli ébrenlété és a sötét, mocskos, le
vegőtlen álomé, amely maga is rendhagyó: „nincs benne semmi le
hetetlen, semmi homály, semmi ugrálás, mint az álmokban szokott” .
És rendhagyó, sőt misztikus Tábory Elemér személyiség-megoszlása
is, lévén hogy a lelke „két különböző testben él és lakozik felváltva” .
Aligha vitás, hogy ezeket a fantasztikus mozzanatokat elsősorban
koncepcióbeli megfontolásból alakította ki Babits. Nélkülük a szöveg
torlódó, ugráló álmokba veszne, melyek önéletírás helyett legfeljebb
ha széthulló, csöppet sem koherens feljegyzéseket eredményezhettek
volna. A kettősen materializálódó egylelkű hős viszont lehetővé tette,
hogy két regénysíkot alkosson, melyeknek egymáshoz közelítésével,
gyorsuló ütemű ütköztetésével fokról fokra növelni tudta a feszült
séget, egészen Tábory Elemér haláláig.
Ehhez azonban hadd tegyem rögtön hozzá, hogy a stabil szerke
zetért elég nagy árat fizetett Babits Mihály. Minthogy a regényben
minden lényeges, eredendően pszichológiai karakterű esemény az
ébrenléti és az álombéli alakmások interakciójából, küzdelméből adó
dik, a köznapi, idilli Táboiy Elemér statikussá válik, van benne valami
állóképszerűség, némi túlzással azt is mondhatnám akár, hogy mind
végig az első fejezetben megismert Sonntagskind marad. S valójában
nem is lehet másként. Ha Táboiy Elemért Babits odakinti konflik
tusok é£ megpróbáltatások elé próbálta volna állítani, a díjnok a
regénykoncepciót lerontó módon perifériára szorult volna. Épp ezért
Babits Elemértől távol tart minden olyan mellékszereplőt, aki fényteli
napjaiba diszharmóniát vihetne, aki valamely más démont vagy dé
monokat szabadítana rá. Csupa sima, betáblázott, egyetlen jellemvo
nást megtestesítő figura veszi körül, s közöttük tán épp nagy szerelme,
Etelka a legérdektelenebb. A maga változatlan és tartalmatlan nyá
jasságával egészen olyan ő, mintha a századfordulón divatos, évődő
szerelmeseket ábrázoló mázolmányok egyikéről lépne közénk.
Statikusságából, Sonntagskind mivoltából adódóan a fény Táboiy
Elemére nemegyszer zsákutcába téved. Megtudjuk róla, hogy gye
rekkora óta áhítattal keresi a „magas szépségeket”, amelyek „fárad
ság nélkül el nem érhetők”, hogy a poézis és a festészet világát

belülről ismeri, kiváló matematikus, szenvedélyesen érdekli a lélektan
stb. Annak fe fikciónak fenntartásához, hogy a regény önéletírás,
mindezek az ismeretek és adottságok nélkülözhetetlenek, arra vi
szont már semmi szükség, hogy Tábory Elemér a Darvas tanár úrtól
kölcsönzött modern pszichológiai könyvek elolvasása után is kétféle
emlékeinek különválasztására törekedjék, hogy sonntagskindi naivi
tással meg próbálja akadályozni az ébrenlét „szent borának” elegye
dését a díjnoki világ „utálatos levével” .
Vagy vegyünk egy másik példát. Amikor Tábory Elemér már
díjnoktestvére felé csúszik alá, a tartós félálom állapotába jut, mely
nek iszonyatát így érzékelteti Babits: „A két énem (...) úgyszólván
teljesen együtt volt, egyik sem aludt egészen, mindkettő félálomban
mímelte az ébrenlétet, vagy inkább pillanatonként váltották egy
mást.” Az álom és ébrenlét ennyire felgyorsuló váltakozása nyilván
nem pusztán szellemi, hanem alig elviselhető testi gyötrelmekkel is
jár, Tábory Elemér azonban két lappal később, amikor Nenne vonatra
teszi, mégis elemyedőn, felhőtlen derűvel tudja szemlélni a dunántúli
tájat: „A szép dunántúli dombok között, melyeknek szelíd gömbölyűsége egy ártatlan leány kebleit juttatja eszünkbe - a szelíd bor
emlői ezek a szelíd dombok, s a nyájas szőlő rézsútos sorai hálózzák
be, mint finom bőrt a pórusok - a gyönyörű Völgységen át, melyet
Vörösmarty, apáink költője megénekelt, Vörösmarty és Garay, és ahol
Petőfi is utazott hajdan a négyökrös szekéren, a szép Erzsiké mellett.
A vicinális mordan verte, szórta vissza füstjét az őszi szellőben, mint
hajdan az ősmagyarok hátrafordulva szórták vissza az ellenségre nyilaik
fellegét.” Bármily mélyen, akár maréknyi altatóval alszik is netán a
díjnok, Táboiy Elemér gyötröttségéből csakis kizökkentőleg követ
kezhet ez a lelkesen lirizáló futam.
S ha a regény másik síkjára vetünk pillantást, ott is hasonló
tüneteket észlelünk. Az álombéli alakmás és a köréje csoportosuló
figurák: az asztalosmester és családja, a segédek, majd a hivatalbeli
munkatársak mind-mind sztereotipek, egyénítetlenek. Erről a tenyé
szetről állapítja meg Rába György: „a vértolulásos, basáskodó iroda
vezető, az iszákos és disznó vicceket mesélő családapa, a hencegő,
lump báró és a protekciós jogászsaij alakja a félfeudális ország tipikus
csoportképévé áll össze” . így van, kétségkívül, de épp mert tipikus,
mert Babitstól valójában idegen ez az összkép, nem a regény súlyát
növeli, hanem inkább annak állványzatára hívja föl a figyelmet, épp
úgy, mint Táboiy Elemér idilli napjainak rajza.
Arra kell gondolnom, magát Babitsot is nyugtalanította, hogy A
gólyakalifa tisztán lélektani alapkérdését megkopott, többször külső
leges eszközök igénybevételével dolgozta fel. Erre a regény záradéka

enged következtetni, ahol kilép a fantasztikum világából. Móricz Zsigmondnak, eredetileg neki címezte a pár soros fejezetet, beszámol a
kéziratról, írói közbeavatkozásáról, hogy aztán látszólag teljesen in
dokolatlanul mindent visszacsatoljon a fantasztikumhoz. Táboiy Ele
mért ugyanis halva találják a szobájában, „homlokán lőtt sebbel”/
fegyver azonban nincs körülötte, s a nyomozás sem vezet eredményre.
Rendkívül finom megoldás. Míg a regényhős elképzelhető természetes
halála az önéletírás „természetességének”, Babits ízlésével össze nem
egyeztethető valóságosságának vonatkozásait hozná előtérbe, addig
a fantasztikum másodszori aktivizálása azt húzza alá, hogy Táboiy
Elemér tulajdonképpen nincs - és nem is volt, hogy díjnok nincs és nem is volt. Hogy csak nélkülözhetetlen kulisszákról van szó,
melyeknek összeomlása után az ember belső kettősségéből adódó
küzdelem lázai maradnak fenn, az írón és regényén is túlmutatva,
szinte föléjük emelkedve.
(1991)

VISZONTLÁTÁSRA, DRÁGA...
egjárta Galíciát, az olasz harcteret - ha egyszer-egyszer
felkerült szabadságra Budapestre, hadnagyi ruhában,
félrecsapott sipkában, tábori adjusztirungban, kezében
kis nádpálcával - olyan volt, mint egy szabadságos magyar katona
a nótában” - írta Tersánszky Józsi Jenőről bő ötven esztendővel
ezelőtt Schöpflin Aladár, s ha tanácskozásunkra készülődve épp ennél
a szabadságos katonánál állapodtam meg, ennek oka az, hogy az írói
pályák kezdete, különösen ha maradandó alkotást is eredményez,
olyan jegyeket kínál, melyek nemcsak végigvonulnak az egész élet
művön, hanem egy-úttal tisztább képletekben mutatkoznak meg,
mint később, amikor már a rutin rejtettebbé, oldottabbá teszi őket.
A Viszontlátásra, drágá ...-t Ady Endre emlékezetes kritikája óta
általában az első magyar háborús regényként szokták emlegetni.
Egyeseket a háború értelmetlenségének rajza ragadta meg benne,
mások szimbolikus jelentést tulajdonítottak a lengyel lány sorsának,
s végső fokon Galícia regényének látták a művet, az újabb elemzők
pedig, kik az irodalomban mindenekelőtt valamiféle pozitív eszmeiség
vagy tanulság után nyomoznak, az író mély humanizmusára és há
borúellenességére helyezték a súlyt. Az efféle meglátásokban persze
sok az igazság. A regényben a „kárhozatos, nyomorult háború” ki-
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törése után kezdenek peregni az események, s ha a harcok leírására
nem vállalkozik is Tersánszky Józsi Jenő, lépten-nyomon találkozunk
azoknak emberroncsoló következményeivel, sőt egyhelyt két orosz
katona között parázs vita kerekedik a háború őrültségeinek kény
szeréről, miközben elhangzik az is, hogy a mindennél drágább élet
védelmében a lövészárkokba kényszerített barmoknak rá kellene tör
niük hajcsáraikra. Mindennek ellenére egyoldalúsághoz vezetne, ha
kirekesztőlegesen a háború felől szemlélődnénk, s Nelinski Nela kiégé
sének, aláhullásának, erkölcsi megsemmisülésének folyamatát csakis a
kizökkent idővel, az esztelen vérontás tényeivel próbálnánk magyarázni.
Annak ellenére, hogy önkéntesként vonult ki a keleti hadszín
térre, Tersánszky Józsi Jenő gyorsan ráeszmélt, hogy az egyes ember
sorsa mérhetetlenül fontosabb, mint az eszmei szemellenzők által
meghatározott „közösségi” életutak. Egyszersmind felismerte azt is,
hogy az egyénnek véletlenek özönével kell szembenéznie, melyek
akaratától és célkitűzéseitől függetlenül irányt szabnak neki. Az örült
szerelme című elfeledett regényében írja: „Itt a magyarázat, ott a
magyarázat, kész és nyilvánvaló, de a magyarázatok mögött ott van
a véletlennek engesztelhetetlen és könyörtelen keze, mely egyiknél
támogat, a másiknál csak ront-bont s meghiúsít.” Noha a Viszont
látásra, drága ... ennyire sarkítottan sehol sem áldoz a véletlennek,
valószínűnek látszik, hogy az már a nótából ki-kilépő Tersánszky
számára is megkerülhetetlen evidenciát jelentett. Amellett, hogy Ne
linski Nela történetét behálózzák a rá utaló mozzanatok, valójában
a regény alaphelyzetét is a véletlen teremti meg. A már meghasonlott
Nela hónapokkal a háború kitörése után felkeresi a gránát dúlta
posta udvarát, és a sok kacat között rábukkan egy „véletlenül épen
maradt” fiókra, mely barátnőjének, Vigának hozzá írt levelét rejti.
Azt a levelet, amely meredeken visszaveti Nelát abba az időszakba,
amikor még a személyek és helyek tekintetében számára egyaránt
idegen események nem játszódtak le. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy
Nela Viga véletlenül megtalált levelétől indíttatva vállalja a szem
benézés minden keserűségét.
Az egyes ember életét azonban a társadalmi élet eseményeinek
kifürkészhetetlensége mellett a bensőjében szunnyadó végzet is be
folyásolja, sugallja Tersánszky Józsi Jenő. A front közeledtekor, a
menekülés pillanataiban Nelának az a benyomása, hogy valami viszszatartja, egyszerűen nem mehet el, máskor a végzet előérzete fojto
gatja, a történtekre visszapillantva pedig kategorikusan is leszögezi:
„túlságosan is szavamon fogott a végzet” . Nem túlzás tehát azt ál
lítani, hogy Nela a véletlen és a végzet, illetve - paradox kifejezéssel
- a véletlen végzet hálójában vergődve jut el addig a szélső pontig,

amikor már merőben értelmetlennek érzi életét, s mind többször
gondol az öngyilkosságra. S hogy mennyire így van, az akkor válik
igazán kézzelfoghatóvá, ha alakjának mind társadalmi, mind biológiai
determináltságát közelebbről is szemügyre vesszük.
Amennyiben Tersánszky Józsi Jenőnek netán kedve lett volna
hozzá, hogy a XIX. századi regény szerkesztési elveit követve adja
elő a történetet, valószínűleg rengeteg időt pazarolt volna a háború
előtti évek rajzára, és a lineáris, távolságtartó ábrázolás eszközeivel
helyzetek egész során át halmozta volna Nelának mindazon alkati
és magatartásbeli jellemzőit, amelyeket a háború csaknem máról
holnapra elsöpör. A levélregény műfaja azonban szükségtelenné tette
az előzmények részletes feltárását, a nyűgös aprólékosságot, s Ter
sánszky megkapó szubjektivitással a túlzó, nagyító, ám ugyanakkor
a megszokottnál erősebb, határozottabb vonalakkal dolgozó vissza
emlékezés szférájában maradhatott. Az elbeszélés retrospektív jel
lege, az utólagosan mindent átértékelő ítéletek annyira uralják a
regényt, hogy akár kizárólagosíthatnánk őket, holott Tersánszky nem
csupán arra törekedett, hogy a háború előtti Nela arcképét a később
alázuhanó Nela tudatműködése révén újraalkossa, hanem hogy ezzel
párhuzamban egy harmadik, egy virtuális Nelát is megsejtessen,
akinek pusztulását tragikusnak érezhetjük.
A regény elején, már ez is figyelmeztető szimptóma, Nela rátalál
egy levelére, melyet nem sokkal családi tragédiájuk s az isten háta
mögötti kisvárosba való megérkezése után írt, de végül nem adott
fel. Minthogy ez a levél egyetlen olyan részlete a regénynek, amely
belső ellenpontozás nélkül állítja elénk a háború előtti Nelát, érdemes
szövegszerűen is elidőzni nála. „Tudod - íija egyebek között Vigának
-, valamikor régen, mikor mesét olvastam, játszott képzeletemben
ilyen ósdi, pirinyó városka, ahova megérkezik a szerencséjét kereső
legény, s a királylány beteg, egy kis tornyos, erkélyes kastélyban nos, csupán akkor voltak még ilyen hangulataim, mint mikor itt az
első sétát tettem. Egy délután mindent láttam, ami itten látnivaló.
Minden oly ódon, s minden oly piciny, s oly öregecske mosollyal
pillant az emberre. Egy szép nagy folyó van a város végén. Azóta is
mindennap, sokszor órák hosszat elálldogálok kőhídján, s nézem a
hullámokat. Igazán nem tudom, más folyó is ilyen. Sosem láttam
még ilyen világoszöld vizet, s oly bájosak rajta a fehér fodrok. Renneberg comtesse volt így öltözve a kabarén: zöld selyem, fehér csip
kével, ha emlékszel még ... És oly szép halovány színűek a halmok,
kirajzolva ábráival s egy-egy sötét fenyves erdővel. Csodálkozom,
mindennel úgy vagyok, mintha most venném először észre életem
ben.” Máskor, ugyancsak a városvégi folyó mellett andalogva, arról

álmodozik, hogy az egyébként gyűlöletes nagyvárosból csakhamar
levél érkezik, művésznőnek invitálják a kabaréba, színpad, mosolyok,
óriási siker, káprázat, forróság, s ami a legfontosabb, igen, a nézőtéren
ott ül a „szőke gróf’ is, aki esztelenül beleszeret, s gálánsán meg
ostromolja az öltözőben. Sjóval később, amikor már a kisváros békéjét
definitíve földúlja a háború, az utcán pedig megjelenik a számára
végzetes Malagin Nyikolajevics Nyikolaj, még akkor is az álmok sűrű
ködében él, hiszen a tiszt feltűnését módfelett regényesnek tartja,
olyannak, amiről már olvasott, csak éppen nem tudja fölidézni, hol.
Nelának ezeket a megnyilatkozásait Tersánszky tervszerűen el
lenpontozza. Az idézett levél mögé a meghasonlott Nela azonnal
odaépíti az elhallgatott keserű órák, lemondások tényeit, mondva,
hogy a jelzett időben valójában „durva munka, sanyarú, filléres gon
dok, kofa veszekedések, halálos undor s képtelen, nevetséges ábrán
dok” között teltek napjai. S ugyanezt cselekszi a színházi siker és a
szőke gróf kapcsán is, hisz a parfümös képzelgés epizódja után a
lecsúszott Nela azonnal nyomorultnak, nevetségesnek nevezi egykori
önmagát, őrültségnek tartva mindazt, ami korábban a fantáziáját
foglalkoztatta. Az ilyen és ezekhez hasonló ellenpontoknak erős fé
nyében a vidékre megérkező Nela egyértelműen igazi század eleji
polgárlánynak látszik, kinek neveltetése, differenciálatlan ízlése, avatag álmai következtében nincsenek intellektuális igényei, mint ahogy
nem épített ki a maga számára egy olyan kritikai szemléletet sem,
amelynek segítségével kontrollálhatná tulajdon cselekedeteit, és a
rázúduló eseményekkel szembefordulva megkísérelhetné sorsa ala
kítását. Lebeg, sodortatja magát, tartalmatlanul álmodozik, egyszó
val csaknem eszményi célpontot jelent a véletlen számára.
Csakhogy a helyzet azért mégsem ennyire egyszerű. Egy naiv,
butuska polgárlánynak, aki menetrendszerűen sétál és álmodozik,
fogyasztja a filléres regényeket, s környezetének igényét kielégítendő
naponta édesdeden klimpíroz - egyszerűen nem lehet sorsa, végzete.
Az ilyen teremtések általában érzékeny lelkű úriasszonnyá lesznek,
s anélkül, hogy valaha is önmagukra és a világra eszmélnének, életük
végéig a csendes, ragacsos képmutatás ösvényeit jáiják. Éppen ezért
Tersánszky, ha óvatosan, ha alig érzékelhetően is, de megnyitja Nela
szokásokkal, merev magatartásképletekkel és erkölcsi normákkal
lehatárolt alalyát. Nem feledkezhetünk meg ugyanis arról, hogy a
regény elején Nela véletlenül sem a nagyváros után sóvárgó balga
úrilány szerepében lép elénk, akit aztán a vidéki unalom és a háború
zűrzavara valósággal belekerget a mind üresebb, mind gépiesebb
szerelmi kalandokba. Ilyesmiről szó sincs. Nela voltaképpen lázadó
angyalként érkezik meg nagyapja vidéki házába, s ezt több ízben is

nyomatékosítja. „Te azt hiszed, Vigám, hogy minden csapás közül
az sújtott engem legjobban, hogy oda kellett hagynom a nagyvárost
s idekerülnöm ebbe a - mint te mondod - csúnya, eldugott fészekbe.
Nem így volt, ebben nagyon tévedsz” - mondja egy helyütt, másutt
pedig a nagyvárosban töltött utolsó napok elviselhetetlenségét, „utá
latos izgalmait” említve így fakad ki: „Épp elég volt az emberek
társaságából.” Nelában tehát van valami az orosz regények azon
hőseiből, akik a moszkvai vagy pétervári társas élet talmi fényeitől
megundorodva a békés vidéktől, a természettől váiják elveszett belső
egyensúlyuk helyreállítását. Az el nem hanyagolható különbség abban
van, hogy míg azok többé-kevésbé átgondolt tervek alapján remélnek
értelemadó támpontokra lelni, addig Tersánszky lázadó, fentebb vir
tuálisnak mondott Nelája megreked az ösztönösség térségében. Lé
nyén így ellentétes előjelű, egymást lerontó, tisztázatlan intenciók,
vágyak lesznek úrrá, lelki zavartságot okozva, amely lépten-nyomon
szerepjátszásra, alakoskodásra készteti.
S itt, ezen a ponton merül fel biológiai determináltságának kér
dése. Nelát már a nagyvárosban megkísérti a testi vágyakozás. „Sok
szor valóságos szerelmes kívánkozás kínzott önnön idomaim iránt,
karjaim csókoltam, s forró vallomásokat suttogtam önmagámnak”
- vallja meg, majd elárulja azt is, hogy vidéki magányában csakhamar
fokozottan éledt fel benne „ez az átkozott érzelem”, mely „kínzó,
csábos, ajjas sugalmakkal” kerítette éjjel és nappal egyaránt, „mint
valami boszorka” . Schöpflin Aladár nyilván Nelára is gondolt, midőn
azt fejtegette, hogy Tersánszky nagy élménye az erotika, a „testi
szerelem, a ráaggatott romantika nélkül, nyersen, animális mezte
lenséggel, a maga ellenállhatatlan csábításával” . Mert hiszen a len
gyel lány egész valóját csakugyan fogva tartja az erotikus vágyakozás,
olyannyira, hogy mindennemű mérlegelés vagy tényleges választás
lehetőségétől meg van fosztva. Szexualitása azonban, amely abszolutizáltságában eleve tragédiát sejtet, korántsem csak a hús egyszerű,
felhőtlen örömeinek megszerzésére tör. A regény derekán Nela odavetőleg említést tesz egy fiatal, a férfiszemnek kívánatos apácáról,
ott dolgozik a kórház kötelékében, akinek bámész, világoskék szeme,
fitos orra, erős idomai váratlanul a következő asszociációt pattantják
ki tudatában: „Ez éppoly kevés lelki emésztődés nélkül adhatja át
magát a gyönyöröknek szeretője vagy tán szeretői karjaiban, mint
ahogy bizonyára most is elvégzi imazsámolyán napi ájtatosságát.”
Mennyire más Nela! Elemi erejű vágyakozása, legalábbis a Nyikolaj
utáni idők kezdetéig, a szenvedély magas lángjával lobog, lelki vívódás
hatja át, elsősorban annak a jeleként, hogy Nela az örömszerzésen
túl a szerelem révén ösztönösen önmagát is realizálni szeretné. Min-

denségáhítatú szexuális izzás az övé, amelytől kiutat remél a közönyös
örökkévalóságban.
E tekintetben Nelinski Nelának persze számos rokona van az
irodalomban, ám az a mód, ahogyan Tersánszky Józsi Jenő a végzetét
kiteljesíti, már egészen sajátos. Pontosan tudja, hogy a véletlen végzet
határmezsgyéjére küldött, üveglábakon álló lányt a regény kockáz
tatása nélkül nem lehet közvetlenül a háborúk során fölerősödő fér
fibrutalitás áldozatává tenni, hiszen ez melodramatikus felhígulást
eredményezne, arról nem is szólva, hogy azonnali megalázása egy
csapásra eltávolítaná alakjáról a végzetszerűség árnyait. Épp ezért
Malagin Nyikolajevics Nyikolaj személyében Tersánszky elsőként egy
olyan békebeli úriembert, csaknem gáncstalan lovagot perdít Nela
elébe, akitől távol áll a szélhámosság minden válfaja. Mint kiderül,
értelmiségi ember, amolyan költőféle, de valahol menet közben el
vesztette a hitét, a lemondó szemlélődés pozícióján áll, s nemcsak
hogy nem kér részt egy eljövendő emberibb korszak építéséből, hanem
éppenséggel fáradt iróniával kinyilatkoztatja, hogy nem tud rokon
szenvezni semmiféle társadalmi renddel és erkölccsel, sőt, restellne
a tükörbe nézni, ha tudná, hogy hasznos polgára a társadalomnak,
„vagy éppen előmozdítója a közügyeknek, melyekre éppúgy illik a
közös elnevezés, mint egy farkasfalkára vagy egy örömházra ...”
Nyikolaj tehát közérzet dolgában igen közel áll a néhány hónappal
későbbi, zsákutcába jutott Nelához, kettejük teljes értékű találkozá
sára azonban mégsem kerülhet sor. Nemcsak azért, mert Nelát vi
szonylag soká fékezi a társadalmi és biológiai determináltsága között
támadt kollízió, hanem mert a lány nem tud mit kezdeni Nyikolaj
mély pesszimizmusával. Egyszerűen nem talál utat hozzá, s ez okból
megtorpan az erotikus szenzációk szűkebb körében - a vágyott tel
jesség helyett kénytelen megelégedni a parcialitással. Nem véletlen
hát, hogy amikor kapcsolatuk egyébként is hűlőben van már, s Nyikolajnak a hadihelyzet folytán távoznia kell a regényből, Nelán a szó
szoros értelmében rémület vesz erőt, amely gáttalanul az „átkozott
élv” felé taszítja. Az ide-oda harmonikázó front úgyszólván dűti Nagy
apus házába a különféle figurákat, s Nela szinte válogatás nélkül a
szeretőjük lesz. A mélypontot akkor éri el, amikor az egészen fiatal,
még eszmék bűvkörében élő Heinrich előtt oly ocsmányul riszálkodik,
ahogy talán a hivatásos prostituáltak sem. Itt már egyértelműen
messze az általa említett apáca nívója alatt áll.
Tragédiája természetesen nem abban van, hogy elkurvult, ez hé
be-hóba mással is megesett már, mégsem akarta elemészteni magát,
hanem abban, hogy elfogyott körülötte a levegő, hogy az érzékek
pőre játékának rabszolgája lett. Cellába szorult, ahonnan nincs kiút.

Friss tapasztalatai birtokában huszonöt éven át kialakult életvitelé
nek máza lepattogott, végérvényesen, ugyanakkor azonban a virtuális
Nelát sem teljesítheti ki, mert ahhoz szellemi készültsége teljesen
elégtelen. Kiszolgáltatottsága fokozhatatlan, s ebben egy kicsit min
den ember kiszolgáltatottságát is ott érezni. Annál inkább, mert a
fiatal Tersánszky Józsi Jenő ragyogó érzékkel mindvégig kerüli a
lélektani elemzés buktatóit, az unalmas bölcselkedést, minden olyan
digressziót, amely leginkább korhoz kötött lévén, a leggyorsabban
szokott elévülni is.
(1990)

LETELMENY-VARIÁCIÓK
CSÁTH GÉZA MŰVEIBEN
T T
egy-egy íróval foglalkozva a művén kívülre kénytelen
I
I
lépni az ember, szorongás fogja el, hiszen az irodalmat
J .
életrajzi adatok, ideológiai előítéletek, belemagyarázások,
félreértések vastag hamurétegei kísérik és borítják évszázadok óta
már. Csáth Géza esetében mégis vállalnom kell az efféle kitérők
minden veszélyét. Prózaírói munkássága oly szorosan kötődik ter
mészettudományi alapozású világszemléletéhez, hogy kurta pályájá
nak meredeken felívelő első periódusát, majd megtörését, elhallgatás felé
mutató szakaszait a műközpontú esztétizálás eszközeivel még viszonylagos
pontossággal sem lehet értelmezni. Nem hiszem persze, hogy novellát
csak tudományos mankók segítségéveljárhatjuk körül, mint ahogy nem
hiszem azt sem, hogy a pszichoanalízis kulcsainak szakadatlan csörgetése
nélkül eleve kudarcra volnánk ítélve. Pusztán azt szeretném jelezni, hogy
szecessziós színekkel befuttatott lélektani naturalizmusához akkor
férkőzhetünk igazán közel, ha rövid kirándulásunkon a szépíró Csáth
Géza mellett az eszmélkedő Csáth Gézát is szem előtt tartjuk.
Kiindulópontul Németh László Csáth Gézáról rajzolt régi arcké
pét választottam, amely paradox módon elmarasztaló, csaknem ke
gyetlen konklúziójával nyit előttünk távlatot. Csáth „klasszikus ízlésű
formaművész”, szivárványa széles, „abszolút muzsikusa” az írásnak,
lelkendezik Németh László, hogy aztán annál váratlanabbul kimond
ja: „Nem is a morfium, hanem az irodalmi divat áldozata.” Németh
Lászlót itt szemlátomást annak megfontolása vezérli, hogy jó lenne
mielőbb tisztázni az okozati összefüggéseket, mert nem az a fontos,

hogy személyisége integritásának felbomlásáig, az öngyilkos szenve
dély kontrollálatlan fellobbanásáig csakugyan a narkotikum vitte el
Csáth Gézát, hanem hogy mi taszította a morfium felé, mi kény
szerítette rá, hogy egészen fiatalon lemondjon az alkotómunkáról, s
a mesterségesen elócsalogatott álmoknak engedje át képzeletét. A
kérdésfelvetés vitathatatlanul fontos, a válasz azonban már kevésbé.
Németh László ugyanis nemcsak a magyar irodalmi szecesszió „bíbor,
lila és türkiz” fényeit marasztalja el, hanem az akaratgyenge Csáth
Gézát is, aki gyanútlanul, klasszikus ízlését feladva, a múló divat
csapdájába lépett.
Anélkül, hogy a divat vonzerejét, meghatározó szerepét lebecsül
ném, el kell vetnem ezt a föltevést. A sokfelé tájékozódó, fogékony
Csáth Géza korántsem volt annyira naiv, hogy felszíni jelenségek
bódulata kedvéért sodortatni hagyta volna magát. Már egészen fia
talon az élet teljességének elérését tűzte ki célul. Tavaszok című
etűdjét, melyben zenei áttételezéssel a gyerekkortól a felnőtté válásig
terjedő időszakon pásztáz végig, a következőképp zárja:
„Ó, élet, a te nagyszerű crescendód mámorral és elégedettséggel
tölt el engem. Legyen a crescendo hosszú, idegfeszítően lassú, de
folytonos és valóban mesteri. Hogy a teljes fortissimónak legnagy
szerűbb és egyúttal leggyászosabb pillanata után, megvetve minden
hiú és öncsaló reménykedést, nyugodtan mondhassam el:
Szép muzsika, isteni zene volt, oly nagyszerű és teljes, hogy a
többit én már nem akarom hallani.”
És a fiatal, még húszon innen levő Csáth Géza elméleti alapot
is talál vágyképzetének realizálásához. Annak az elemi erejű alko
tásvágynak parancsára, melyről Önéletrajzibán tesz említést, elhiteti
magával, hogy a „társadalmi élet evolúciójával párhuzamos a művé
szetek evolúciója” (Modem muzsika). Fölismerése meghökkentően
hasonlít a néhány évtizeddel később nyomorító hatalommá erősödött
zsdanovi posztulátumhoz, mely szerint a szocialista realizmus pár
excellence a legmagasabb rendű művészet, hiszen a társadalmi fejlő
dés addigi legmagasabb rendű formációjának áldásos adottságai kö
zött jön létre. Csáth Gézának természetesen esze ágába se jut, hogy
a korabeli magyar valóságot a fejlődés csúcsává idealizálja. A társa
dalmi történések nemigen foglalkoztatják, s ha esetenként megfogal
mazza is véleményét a közállapotokról, Adyra emlékeztető minősítései
rendszerint a lehúzó parlagiságot hozzák előtérbe. Éppen ezért nyil
vánvaló, hogy a társadalmi és művészeti fejlődést párhuzamosító
gondolata futó reflexió csupán, mellyel nem annyira az alakulásfo
lyamatok tényleges irányára kívánt rámutatni, hanem inkább a modern
művészeti törekvéseket emelte volna a szükségszerűség szintjére, azzal

a célzattal, hogy útjukból eltávolítson minden olyan gyanúsítást, mely
e törekvések felhajtóerejét a végsókig hajszolt szubjektivizmusban,
feltűnési vágyban és önreklámozásban látja. Szépen kitetszik ez
imént idézett írásának következő megállapításából: „Az összes mű
vészetek ma a meglepőt, az intimet, a misztikust keresik, mint olyat,
amit a ma emberének érzékeny idegrendszere az élet mélyéből va
lónak érez, igazságosnak sejt.” Szó sincs tehát az alkotói hiúság
gyorsan ellobbanó lángjairól, bűvészkedésről, annál kevésbé, mert a
modem alkotó úgyszólván predesztinálva van arra, hogy az élet fel
táratlan mélyrétegei felé tájékozódjon, ahol számos meglepetés váxja.
Függetlenül attól, hogy Csáth Géza túlzón általánosít, önnön
magatartásának determinánsait is rávetítve a művészetekre, tény,
hogy már ekkor, 1906-ban tervszerűen tisztázta maga előtt írói mun
kássága irányát és célját. Nem csoda hát, hogy évekkel később, amikorra
teljes értékű novellák egész sorozatát alkotta már meg, továbbra is a
befelé figyelő író típusára esküszik, s az esztétika egyetlen kötelességét
a betűk, a mű mögött álló ember arcának feltárásában látja. Az új
írókat kivétel nélkül az ún. „belső írók” közé sorolja, leszögezve, hogy
sem az irodalomban, sem a festészetben nem a természetmásoló
képesség az elsődleges, hanem hogy abban a módban, ahogyan valaki
„lefesti, amit lát, mennyire van képviselve az ő lelki élete, az emlékei,
a gondolatai, az asszociációi, az élete, amik a benyomásokat elvá
lasztják, átalakítják. Ha Aiszkhüloszt olvasom, ha Michelangelo szob
rait nézem, ha Bach muzsikáját hallgatom, ha Böcklin képeit szemlélem,
mindig egy ember kedélyének fenekére láttam, mindig egy lelki élet
mélységei tárulnak fel előttem” (<Jegyzetek egy új rajzgyüjteményről
és a művészetekről). Ennek megfelelően Csáth Géza azokat az írókat
becsüli igazán, akiknek „művészi látótere az »emberre« van beállítva,
akiknek az »egység« nem a mese, hanem egy emberi élet...” ő k írják
azt a regényt, amelynek „olvasása nemcsak gyönyörűség, hanem
még egy darab élet is, de ami nem riport, hanem líra” (Jegyzetek
Mikszáthról és az új regényről).
Ezeket a követelményeket és intenciókat Csáth Géza nem csupán
a modem magyar irodalom „csodás atlétáinak” útitársaként hirdeti,
hanem az alkotómunka terén is érvényt tud szerezni nekik. Gyors
felfutása idején, igaz, a borzasztó rémület, a feketén ömlő csönd, az
irracionális borzongás és a céltalan menekülés motívumaival is el
játszik, mint A magány történeteidben például, s esetenként a sze
cessziós díszletek bizarr elrendezésére is vállalkozik, mint a sokszor
idézett A varázsló halálá-ban, ez azonban nem homályosítja el azt,
hogy valójában az Anyagyilkosság és A varázsló kertje jelenti ebben
a korszakában a célkitűzéseivel teljes mértékben harmonizáló meg

valósulást, amelyben a lélek mélyei felé haladva egyetlen pillanatra
sem zuhan „álomzagyva stílusmoslékba” , ellenkezőleg, mind a nyel
vezetben, mind a kompozícióban „kristálytisztán klasszikus”, miként
azt novellaírása kapcsán Szentkuthy Miklós észrevételezte nemrég.
Az alkotómunka azonban korántsem tölti el zavartalan örömmel
Csáth Gézát. Hiába tudja, hogy mint újat kereső és újat merő író
hullámhegyre jutott, az élet crescendójába mégis zörej vegyül, a meg
nyugvást hozó pillanatok rendre elmaradnak. Ennek első jelét A
sebész című novellája kínálja. Egy fantasztát mintázgat itt nagy kedv
vel, aki mindennapi alkoholos káprázatában rátalál az időérzékelés
agybéli központjára, s most a megváltást hozó műtétre készül éppen,
melynek során egyszerűen ki fogja kanalazni „az emberi bánat át
kozott darázsfészkét” . Ha csak tébolyt súroló tervét tartanánk szem
előtt, akkor ezt a csodabogarat egyszerűen a szántszándékkal meg
lepővé formált szecessziós figurák tárházába utalhatnánk. Nem te
hetjük azonban, mert amit az „elmúlás oktalan bánatá”-ról, „csendes
őrületéiről maga elé dünnyög, az messzemenően metszi Csáth Géza
világát. Előbb Babits Mihály „esti kérdéséire asszociáltató módon
eltöpreng: „Miért kínlódik az ember? És miért eszik? Miért szeret?
És miért örül? Az életért. Ugye, nevetséges, aminek egyszerre vége
van. Ami elmúlik.” Majd kisvártatva így folytatja: „Az időnek a mérge
beleette magát a filozófiánkba, a művészetünkbe, a napi beszédbe.
Az embernek, amint kinőtt a gyerekkorból, társává válik az idő gon
dolata, s el nem hagyja a halál pillanatáig.”
Az emberi életnek ez a föloldhatatlan konfliktusa néhány év múl
va többszörös hangerővel fog visszhangozni Csáth Géza műveiben.
Az önfenntartás „hatalmas ösztönéiről megállapítja, hogy az nem
tud belenyugodni, mert nem szabad belenyugodnia a megsemmisü
lésbe, ezzel szemben kezdettől fogva mégis azt tapasztaljuk, hogy
mindannyiunkra a „halál, a pusztulás, a megsemmisülés vár” (A
vallások és a mítoszok pszichológiája), éppen ezért az emberiség
„születése óta benne nyög ennek a konfliktusnak nehéz igájában, és
bukva, pusztulva meg újra és újra erőre kapva halad a maga útján”
(tJegyzetek egy rajzgyüjteményről és a művészetekről).
Hiba lenne azonban Csáth Géza efféle eszmefuttatásait a szok
ványos halálfélelemre visszavezetni. Csáth Géza nem annyira a ha
láltól fél, hanem inkább attól, hogy a halálig terjedő időszak végső
fokon teljesen értelmetlen. Az anyagelvűség apostolaként egyfelől azt
vallja, metafizikai egérutat sem hagyva magának, hogy az anyag
alakulási esélyei szerint alkotott állatok vagyunk, és nincsen lelkünk,
másfelől azonban neuraszténiás alkata - ezen idegrendszere „fejlődöttebb, kifinomultabb állapotá”-t érti - valósággal sóvárog a nem

lehető, a meghalt Istennek nem megbocsátó, jutalmazó kegyelme,
hanem végtelensége után, amelybe tudatműködésének termékei fel
szívódhatnának. E kettősség, mely mögött hipertrofált életvágy mun
kál, oda vezetett, hogy Csáth Géza az élet egyetlen területén sem
tudta az annyira áhított egyensúlyt létrehozni. A definitív egyedi
végességnek és a tudat mindenségáhítatának megújuló küzdelme
olyan fokú hiányérzetet horgasztott föl benne, hogy rövidesen a szö
késben látta meg az enyhülést ígérő egyedüli lehetőséget. Pontosan
úgy járt tehát, mint csodabogár sebésze, aki egyáltalán nem azért
dolgozza ki abszurd elméletét, mert napszámban vedeli az abszintet,
hanem mert a múlandóság kelepcéjében az alkoholtól, e „múló értékű
belgyógyászati szer” -től reméli a föloldozást mindaddig, amíg „gran
diózus” műtéti elképzelését valóra nem válthatja.
Az ópium témájára variáló Csáth Géza helyzete lényegében ugyan
ilyen. Varázslói palástban szecessziós kis színpadára lép, s a gyávák,
megalkuvók felé sújtva nem kevesebbre készülődik „vitéz és nemes
kockázattal”, mint hogy a végtelen megrablása révén az „örökkéva
lóságba lendítő hosszú gyönyör” állapotába jut. Mialatt azonban e
túlérett intellektuális hedonizmus fegyvereit forgatja, nem lehet nem
észrevenni, hogy egyfolytában vacog a foga. Az „ős, szent gyönyör”-t
teszi meg a lét esszenciájának, de nem az öncélúság jegyében, mint
szuggerálja, hanem mert a tér béklyóitól, az idő másodpercmutató
jától szeretne szabadulni - mindenáron. Az élet egyetlen célja maga
az élés, veti papírra legalább öt változatban, anélkül azonban, hogy
észrevenné, milyen föloldhatatlan kontroverziákba keveredik ek
képp. Mert ha az ember „alatti” életnek csakugyan az is egyetlen
célja, hogy éljen, az önmagára eszmélt ember már semmiképpen sem
elégedhetik meg ennyivel. Vajon Csáth Géza csakugyan periferikus
nak látta volna a művészet, a filozófia és a tudomány évezredes
törekvéseit, melyekkel az ember birtokba akaija venni a létet? Egyál
talán nem, csak épp a tudat mérges virágától, a végső értelmetlenség
érzetétől kívánt szabadulni, mégpedig úgy, hogy öntudatát nem ki
oltani, csak elaltatni szerette volna.
Aranykor-nosztalgia, fából vaskarika - a hullás előtti percekben.
Mert ez már a hullás kezdete. Minthogy a morfium az öröklét meg
rablása helyett szenvedést hozott, csaknem kétségbeesetten kutatni
kezd valamely biztos pont után, melynek segítségével lassíthatná az
előre tudott zuhanást. Lépésről lépésre lezáija világát, lövészárkot
von maga köré, az összes ajtót bevágja. A tudományos tisztánlátást
választja istenéül, amely megóvhatja az öncsalástól, azt azonban nem
észleli, hogy görcsös igyekezetében fokról fokra dogmatizmusba csú
szik ót.

Ma az „életet, a természetet valóságban ismeijük”, a termé
szettudomány alaptételei véglegesek, Darwin ráakadt az „összes ta
lányok kulcsára” , Freudnak sikerült „végérvényesen megoldania az
álom évezredes nyílt kérdését”, vallja, elfogultságának végpontját
pedig az a megállapítása jelzi, mely szerint a XIX. század lehetővé
tette, hogy megismeijük a „nagy kozmosznak, az életnek a titkát” .
Ez az egyoldalúság, kételyt nem ismerő zártság, ez a menekvő
végletesség végül aztán magát az embert is a biológiai erők egyszerű,
átlátszó produktumává fokozta le Csáth Géza gondolkodásában, oly
annyira, hogy minden lelki jelentést, minden érzést, gondolatot, íté
letet, emlékezést, képzetalkotást egyaránt a létért való küzdelem
szigorú célszerűségű manifesztációjának tekintett, minek következ
tében írói képzelete mindinkább lefékeződött.
„Csáth Géza az egészsége idején volt álomlátó, aztán csak a földre
tekintett” - írja találóan Kosztolányi, s e jelenség oka feltehetőleg
épp abban keresendő, hogy a végletekig vitt „tudományosság” bűvö
letében Csáth egészen közel került a naturalistákhoz. Nem aprólékos
verizmusuk, életmásolásuk, a valóság felszíni rétegeinek megraga
dását célzó ábrázolásmódjuk tekintetében, hanem mert ekkorra em
berképét a biológiai determinizmus elve torzította el. Első korszakában,
amikor még az emberi lélek rejtett régiói felé tájékozódott, pontosan
megformált, érzelmi töltésükben visszafogott mondatait friss felfe
dezések szenzációja feszítette, most azonban, amikor már szó szerint
is, áttételesen is kifelé halad, amikor az emberről már mindent tudni
vél, ihletének forrásai sorra elapadnak.
A mechanizmus még működik, nem is akárhogyan, de a kései
novellák egyike-másika mégis azt a benyomást kelti, mintha nem
állna mögötte senki.
(1988)

A BIZONYOSSÁGTÓL
A VISZONYLAGOSSÁGIG
- AZ ARANYSÁRKÁNY
A
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élet félreértések sorozatából rakódik össze” - eszmél
T J rá Novák tanár úr, midőn már a semmi felé halad.
99± j L Z J Ha észleletét az Aranysárkányról írt kritikák, tanul
mányok némely ismétlődő megállapításával szembesítenénk, aligha
nem ugyanazt mondhatnánk az irodalmi gondolkodás egy vonulatá

ról, mint đ az életről. Föltétlenül érdemes lenne tehát seregszemlét
tartani a regény eddigi interpretációi fölött, kiemelni és cáfolni mind
azt, ami bennük beleérzésre, külsőleges kívánalmakra vall, hogy az
tán a létrejövő szabad térségen, a kisszámú használható jelzőtáblát
megtartva persze, új irányban indulhassunk. Erről azonban ezúttal
lemondok, hiszen eleveneknek és holtaknak efféle kihívása a dőre
nagyképűség benyomását keltené, s ami ennél is fontosabb, magam
sem tudom még, hogy rövid dolgozatomban eljutok-e olyan eredmé
nyekig is, amelyek nem bolygatják meg Novák Antal nyugalmát és
békéjét, valahol ott a Vénusz és a Szíriusz között.
Kiindulópontom meghatározása céljából egyetlen ellenvetés ere
jéig mégis kalózkodnom kell. A Kosztolányi-irodalom általánosan
ismert közhelyeinek egyike szerint a regény alapkonfliktusa abból a
felismerésből ered, hogy az ember végsőkig kiszolgáltatott és tehe
tetlen a világ gonoszságával szemben; Novák Antal nem tud kibékülni
szégyeneivel, belehal a csapásokba, melyeket a sárszegi senkiházi
alakok társasága rámér. Az egyén és a világ megütközésének ilyes
fajta koncepciója az Aranysárkány ún. valóságanyagának kutatását,
a sárszegi környezet rajzának kinagyítását, az egész regény lokali
zálását és lehatárolását előlegezi. Épp ezért érthető, hogy vallói közül
azok, akik a regényidőt tartják szem előtt, Kosztolányi alapvető in
tencióját a vidéki kisváros úri társadalmának leleplező élű ábrázolá
sában fedezik fel. Mások viszont, akik a regény keletkezési idejében
szeretnének fogódzókra lelni, egészen addig elmennek, hogy a fasiszta
rendszerekkel hozzák összefüggésbe a sárszegi alvilág erőit, melyek
diktatórikus eszközökkel megalázzák az embert, semmibe veszik mél
tóságát, s Novák Antal épp ezekbe a tényékbe nem tud belenyugodni,
amikor végül a halált választja az élet helyett. Nyilvánvaló, hogy
ezen konklúziók levonásához elsősorban a regény cselekménytarto
mánya, eseményvilága, tehát felszíne kínál támpontokat, melyeknek
elfogadása esetén Kosztolányi közvetlen céljai háttérbe szorulnak.
Érdemesebb hát azon a csapáson elindulni, melyet vagy másfél év
tizeddel ezelőtt Bori Imre jelölt meg, mondván: „Kosztolányit ekkor
már »az emberi élet mint olyan« foglalkoztatta, gondolatok izgatták,
amelyeket regényvilágok látványaként fogalmazott meg, egziszten
cialista szituációkat teremtve, s éppen az ilyenek szervezéséhez kellett
(...) az életanyag, a médium, amelyben az ilyen szituációk megmutat
kozhatnak.”
Ne törődjünk most azzal, hogy az Aranysárkány emlékezetes
helyzetei csakugyan egzisztencialista jellegűek-e, s ha igen, mennyi
ben, sőt azzal sem, hogy a regény „filozófiai” kulcsát valóban az
egzisztencialista regényirodalom révén nyerhetjük-e el. Arra figyel-

jílnk inkább, hogy Bori Imre felfogása szerint az Aranysárkány lét
rejöttét Kosztolányi létélménye határozta meg döntően, amelynek
aztán életanyagra, médiumra volt szüksége ahhoz, hogy a maga tel
jében megmutatkozhassék. Ha így van, akkor ez egyúttal annyit is
jelent, hogy a sárszegi világ hol nosztalgikusan, hol idegenkedőn
megidézett színeivel, képeivel, emberi tenyészetével szemben azt kell
elsődlegesnek vennünk, ami Novák Antallal, vagy pontosabban: Novák Antalban végbemegy, lejátszódik. Akkor is, ha a nováki eszmélkedés lépcsőfokainak kialakulását, megformálását természetszerűleg
messzemenően feltételezi a sárszegi építőanyag, a könnyen megne
vezhető, hogy ne mondjam, „életszagú” sárszegi habarcs.
Hogy mennyire így van, erről akkor győződhetünk meg igazán,
ha pillantást vetünk a regény mellékalakjaira, átmenetileg kikap
csolva őket Novák tanár úr áramköréből. Szinte kivétel nélkül egy
dimenziós, egyetlen jellemvonást kimerevítő, statikus figurák ezek.
Liszner Vili a szűkagyú erő, Ebeczky Dezső a stréber eminens, Csajkás
Tibor a jólnevelt úrifiú, Czeke Bélus és Farkas Cézár a gonoszkodóvá
zápult ostobaság megtestesítője, s a felnőttek társasága sem kínál
más képet. Fóris Ferenc az erőskezű, vasfegyelmet követelő, Tálas
Béla a megfáradt s fáradtsága folytán minden diákcsínyt eltűrő tanár,
idősb Ebeczky Dezső a szirupos szóvirágokba burkolózó, önérdekeinek
élő ügyvéd, Pepike pedig az áldozatos, naiv vénlány szűkös szerepében
lép fel, s ezt Kosztolányi nem engedi föllazulni. Ellenkezőleg, helyen
ként, mintha sokallná kissé a rájuk pazarolt időt, címkét ragaszt
alakjai homlokára. Vilit pl. maximálisan redukált eszközökkel, vég
sőkig sarkítón massa inersként jellemzi egyhelyt, Fóris kapcsán pedig
apaedagogia militans képzetét hozza előtérbe. A mellékalakok zömét
nem viszi el ugyan a lehatárolás ilyen végpontjáig, kétségtelen azon
ban, hogy jellemei zártak, változni nem tudók, sőt kissé sztereotipek
is. Ha olykor az egyoldalúság veszélyétől óvakodva mégis nyitni pró
bál, a szöveg azonmód fesleni kezd. Hadd hozzak föl erre is példát.
Novák tanár úr elverésének epizódja után Kosztolányi úgy találja,
hogy Vilit mégsem engedheti át a teljes sötétségnek, s ezért lelkifur
dalást ébreszt benne. Minthogy azonban a regény alapkoncepciója
kizárja a mellékalakok metamorfózisának lehetőségét, nem vállal
kozhatott arra, hogy a Vili gondolkodásában bekövetkező változást
lépésről lépésre nyomon kísérje. Ehelyett átmenet nélkül az alakjairól
mindent tudó író pulpitusára lép, és szűkszavúan közli:
„Vili elhúzódott tőlük, fölállt, maga elé nézett. Nem volt az apja,
az igaz. Mégis kár volt.
Ezt érezte:

Az embereket nem lehet megütni, mert mindnyájan rokonaink,
testvéreink, s az öregebbek kicsit olyanok, mint az apáink.”
Ebben a mágusi belátásban azonban mégsem az írói mindentudás
hat zavarólag, hiszen Kosztolányi valójában az egész regényt ilyen
pozícióból írta meg. Mindenütt jelen van: már akkor tudja, hogy
diákok úsztatják a sárkányt az égen, amikor még nem is látszanak,
egy-egy fejezeten belül teljesen szabadon váltakoztatja az események
színterét s ezzel párhuzamban az alakokat is, néhány mondat erejéig
mindegyikük előéletéről van közölnivalója, egyszóval nem ábrázol
vagy leír, hanem megír, mert belül van anyagán. Belül, amikor ifjú
sága életre szóló élményei fűtik a képzeletét, s belül, amikor Novák
Antal világát metszi vagy épp azonosul vele. Idézetünk disszonanci
ájának, idegenszerűségének okát tehát nem az írói nézőpont hirtelen
változásában vagy a céltudatos szerkesztés időleges kisiklásában,
hanem épp Vili alakjának megnyitásában kell keresnünk. Ha Kosz
tolányi a Novák Antal gondolati pokolra szállását előmozdító figurák
mindegyikével ugyanúgy járt volna el, mint Vilivel, ha tehát a valószerűsítés kedvéért Hilda, Czeke Bélus, Farkas Cézár vagy Bahó
Attila jellembeli egyoldalúságát ellensúlyok utólagos igénybevételével
enyhíteni vagy semlegesíteni próbálta volna, elháríthatatlan akadá
lyok gördültek volna az alapeszme kiteljesítése elé, vagy ha nem, hát
olyan hullámzás támadt volna a regényben, amely melodramatikussá
és merőben esetlegessé fokozná le a nováki eszmélkedés folyamatát.
Csöppet sem véletlen hát, hogy Liszner Vili, miután tér nyílik előtte,
használhatatlanná válik Kosztolányi számára, s mint ilyent kénytelen
végleg eltávolítani a regényből. Mindez pedig arra enged következ
tetni, hogy az Aranysárkányban a mellékalakok belső zártsága és
külső dinamizmusa Novák Antal belső nyitottságával és külső lefékezettségével, állandóságával konfrontálódik, egyensúlyt teremtő
módon, anélkül azonban, hogy Kosztolányi azonos erők alkalmazá
sával a szimmetria elvének érvényesítésére törekednék.
Ennek a föltevésnek a regény hosszúra nyúlt expozíciója látszólag
ellentmond, hiszen a gimnáziumi atmoszférát idéző szegmentumok
ban Novák Antal a stabilitás mintaképeként lép elénk. Tapintatos,
szilárd önuralmú, nyájas, elnéző, feddhetetlen életű, közvetlen, elfo
gulatlan, szabadelvű ember, aki ismeri a „természettudományból azt,
ami örökkévaló” , s így nem tulajdonít különösebb jelentőséget az élet
múlandó, esetleges, mindig változó jelenségeinek. Az örök érvényű
törvények égisze alatt módszeresen a tisztaság és a rend eszményét
követi. Ámyéktalan hittel hiszi, hogy az igazság kézzelfogható, akár
a valóság, a hazugság viszont puha, szétfolyó, mint az álom, hogy az
életet nem lehet vaskorlátok közé szorítani, de a fattyúhajtások foly

tonos nyirbólásával mégiscsak biztosítható az egészséges, helyes
fejlődés, amely harmóniát teremt az örök dolgok és a múlandóságtól
determinált emberi mindennapok között. E hangsúlyos bizonyosság
elemeit Kosztolányi finoman a diákélet anekdotikus, lármás, élénk
színekben tobzódó közegébe ágyazza, mintegy altatgatva az olvasó
figyelmét.
Ennek ellenére Novák Antal magatartása kezdettől fogva dilem
mák elé állítja az embert. Feltűnő ugyanis, hogy bőkezűen, sőt té
kozlón adagolt jellemvonásainak erővonalait nem lehet meghosszab
bítani, mert egyelőre nincs kivehető hátterük. Még nem lehet tudni,
hogy ez az emberélet útjának felén már túljutott, érzékeny, tisztes
férfiú végiggondolt és megszenvedett tapasztalatok birtokában ju
tott-e el a csak azért is nevében vállalt bizonyosságig, vagy épp for
dítva, régtől kísértő hiányérzetei elől menekült készen kapott eszmei
és etikai képletek védőbástyái mögé. A regény, mint ismeretes, ez
utóbbi lehetőséget teljesíti ki, egyértelművé téve, hogy akár Thomas
Buddenbrook, valójában Novák Antal is a „teljesítmény moralistája” ,
aki szívós ösztönösséggel tartózkodik minden olyan határ áthágásá
tól, amely létformálónak vélt szerepét netán veszélybe sodorhatná.
Amennyire hálás az efféle ébren álmodó, de nagy helyzeti ener
giával feltöltött figurák útra bocsátása, legalább annyira problema
tikus is, lévén hogy igen nehéz kikezdeni a védőmechanizmusukat.
Tudta ezt Kosztolányi is, amikor kénytelen-kelletlen amellett döntött,
hogy Novák Antalt sorozatos inzultusok elé állítja. Kénytelen-kellet
len, mert tartott a regény lélektani hitelét esetleg csorbító eszközök
alkalmazásától, amit egy belső monológban az olvasó gyanújának
elhárítása céljából nyíltan meg is vall: „Nem, ez nem is élet, csak a
regények ilyenek, mikor az író egymásra torlaszolja az eseményeket,
s nem indokolja meg kellően.” Emellett az inzultusokat oly módon
kellett fölsorakoztatnia, hogy Novák Antal, a rendezett és tiszta gon
dolatok híve ne tudja őket időközben feldolgozni. A regény elején
megismert alkati sajátságai alapján, ha nehezen is, de megtalálhatná
a Hildához visszavezető utat, ehelyett azonban Kosztolányi kénytelen
nem múló, intenzitásában nem csökkenő haragot bocsátani rá. „Áll
nia kellett dölyfét, melyet magára erőltetett. Pedig már nehezére
esett” - olvashatjuk ennek kapcsán a 28. fejezetben. Vagy gondoljunk
Novák megveretésére. Az ügy tisztázásának vagy legalábbis szelep
nyitó rendezésének csaknem minden eleme adva van, Novák azon
ban, mintha nem volnának ismeretei a mindenkori sárszegiek
eminens műfajáról, a pletykáról sokáig önszántából befelé irányítja
a mérget.

önként adódik a kérdés, a kalózkodó kérdés, hogy mindeme koc
kázatot, beleértve a mellékalakok egysíkúvá tételéből adódóakat is,
nem azért vállalja-e Kosztolányi, mert föltett szándéka, hogy a súlyt
a sárszegi sötét erők halálhozó csapásaira helyezi. A válasz ezúttal
is nem. Kosztolányi voltaképpeni célja ugyanis az volt, hogy satuba
szorított hősét minden megaláztatáson, szégyenen és undoron túl
megtanítsa látni. Látni az életet, látni a létet.
Annál inkább így van, mert e tekintetben Kosztolányi valóban
remekel. Az első rázúduló csapások után Novák Antal bizonyosságán
még csak hajszálnyi rés támad. „A szavak ostobák, semmit sem
fejeznek ki” - tűnődik el Csajkás Tiborral folytatott éjszakai vitája
utórezgéseként, a megveretését követő pillanatokban pedig megbor
zong az „ismert rövid szótól: én” . Apró, tünékeny reflexiók ezek, a
későbbiek során azonban, amikor a tervszerűen egymást követő orv
támadások ereje meghatványozódik, Novák már nem áltatja magát
azzal a korábban fundamentálisnak vélt igazsággal, hogy „egy meg
egy az mindig kettő” . Ekkor már, mind többször és mind messzebbre
sodródva, szembe kell néznie az ún. végső kérdésekkel. Nemcsak
arra döbben rá, még ha jókora késéssel is Voltaire után, hogy ez a
világ véletlenül sem a legjobb minden képzelhető világok között, s
hogy nagyralátó dőreség a pedagógiai Erósz áldozatos szolgálata,
hiszen neveléssel az embert nem lehet megváltoztatni, hanem arra
is, hogy az igazság mindig a hatalom oldalán van, „aki gyönge, annak
soha sincs igaza”, s ilyenformán az igazi erkölcsöt hasztalan is ke
resnénk a társadalomban.
Ezektől az egyre riasztóbb, de megkerülhetetlen gondolatoktól
Novák Antal újra meg újra visszahőköl néhai bizonyossága felé, minek
következtében viselkedése az ingamozgáshoz lesz hasonlatos. S kü
lönös módon ezt a mozgást törvényszerűnek találjuk, azt a pillanatot
várva, amikor majd az inga akkora lendületet vesz, hogy a túloldalon
óhatatlanul kivágódik a semmibe. Ez pedig akkor következik el, ami
kor Novák Antal már minden „földi igazság” -ot szánalmasnak talál,
az általa elképzelt rend teljes mértékben visszájára fordul tudatában,
s a totális, fokozhatatlan viszonylagosság rémképe mindennemű po
zitív bizonyosság irányában lezárja előtte az utat.
Más kérdés, s nem én vetem föl először, hogy az öngyilkosságot
közvetlenül megelőző, a regény súlypontját alkotó nováki háborgás
után Kosztolányi miért tereli vissza a szöveget a poros pannon síkra,
első pillanatra funkciótlannak látszó fejezetekkel toldva meg mind
azt, ami a regényt indító és a Novák életét kioltó két pisztolydörre
néstől közrefogottén a lezártság, a befejezettség érzetét kelti. Biztosra
vehető, hogy részben Novák Antal felismeréseinek súlyát szerette

volna növelni, hiszen Hilda és Tibor, sőt egész nemzedékük kallódásának leírása, még inkább a művet definitíve is lezáró spiritiszta
szeánsz kimenetele épp azt hivatott bizonyítani, hogy a tanár úrnak,
sajnos, igaza volt. Tévedés lenne azonban feltételezni, hogy Koszto
lányi ezzel az utókor irodalmárainak kívánt fölösleges munkát adni,
szinte nógatva ókét: tárjátok fel, járjátok körül, magyarázzátok meg
e tömény sötétség okát, s mentsetek ki érte, ha féltitek tőle az olvasót.
Másról van szó. Ez a két fejezet a maga álmos, kényelmes tempójú,
már minden feszültséget nélkülöző előadásmódjával nemcsak támo
gatja Novák Antal meglátásait, hanem egy ellentétes irányú folya
matot is elindít. A kihűlt, szürke, unalmas életek látványa ugyanis
feledteti velünk Novák Antal eszmélkedésének végletes jegyeit, s azt
is, hogy gondolatai egy kivételes, egzaltált lelkiállapot szülöttei. Ek
képpen a sarkított nováki tézisek konkrét tartalma helyett végül egy
általánosabb érvényű szorongás marad meg emlékezetünkben, amelytől
talán még a beprogramozott hitek szószólói sem maradhatnak érin
tetlenek.
(1986)

AZ ESTI KORNÉL
ÉS A VISZONYLAGOSSÁG
egutóbbi találkozónkon azt bizonygattam a magam szerény
eszközeivel, hogy az Aranysárkány Novák Antaljának tragé
diáját nem megaláztatásainak sora idézi elő, hanem az, hogy
makacsul védett eszméit, etikai elveit lépésről lépésre el kell veszí
tenie, s épp ezért, miután a „nem lehet semmit sem elintézni” fel
ismeréséig eljut, teljesen értelmetlenné és céltalanná válik számára
az élet.
Ezt a felismerést Kosztolányi Dezső Esti Kornélja természetesen
nem felejtette el. A könyv tizenharmadik fejezetében szó szerint a
következő mondat áll: „Esti nem hitte, hogy a földön bármit is rendbe
lehet hozni.” A csaknem azonos konstatáció, bár itt merőben más
jellegű szövegkörnyezetben és más intencióval bukkan fel, egy fon
tosnak látszó párhuzam megvonására ad alkalmat. Míg Novák Antal,
Kosztolányi érzelmi dúltságának fokát is érzékeltetve, megroppan
az észlelet súlya alatt, s a legértelmetlenebb cselekedetet választja
megoldásként, addig Esti Kornél már túljutott a felismerést kiváltó

tragikus hangulaton, már megteremtette azt a labilis belső egyen
súlyt, amely egészen a „közönséges villamosút” végállomásáig sajátja
lesz - fanyar mosolyt csalogatva arcára. Esti Kornél tehát meghaladta
a veszélyes határhelyzetet, s ilyenformán a felmerülő kérdés az, mek
kora árat kellett fizetnie a halál elodázásáért.
Óriásit, mondhatnám, a patetikus túlzás leghalványabb szándéka
nélkül. Hiszen nem kevesebb várt Kosztolányira, mint hogy az iro
dalmi alkotómunkában megkíséreljen ellensúlyt találni mindazokra
a gondokra, amelyeket az élet viszonylatában már deflnitíve meg
oldhatatlannak vélt. Ezt talán az Esti-ciklus egy inherens sajátsága
révén érzékelhetjük igazán. Függetlenül attól, hogy a viszonylag ké
sőn, 1933-ban írt első fejezetben Kosztolányi a narrátor és Esti Kornél
ellentéteket egybefogó kettősségén inszisztál, már-már eszményi
részleteket kínálva a freudista elemzéshez, a továbbiak során az
isteni és ördögi, az építő és romboló jellemvonások egybemosódnak,
háttérbe szorulnak, s az alakmás szerepe esetenként abban merül
ki, hogy ő adja elő a soron levő történetet. Kosztolányi tehát elsősorban
a távolságtartás céljából lépteti színre újra meg újra Esti Koméit.
Egyrészt ugyanis oly sokszor és oly közvetlenül kell metszenie leg
személyesebb intellektuális élményeinek körét, hogy nem mondhat
le arról az álarcról, melyet az első fejezetben Esti asztalán „talált” ,
másrészt viszont a figura megalkotásakor nyilvánvalóan áldozni kí
vánt a „valószínűtlen valószínűség” követelményének is. Ha ugyanis
a művészi formába kívánkozó tapasztalat „két” ember tudatán áram
lik át, akkor hitelessége is „megkettőződik”, arról nem is szólva,
hogy a kettős alkotói szerep segítségével olyan bonyolult epikai néző
ponthálózat hozható létre, amely nem csupán az ábrázolás, hanem
az ábrázoltak értelmezésének egysíkúságát is messzemenően kizárja.
Mindemellett Kosztolányi távolságtartó írói magatartásának kérdé
sét illetően arról sem feledkezhetünk meg, amit szenzibilitásáról ő
maga vallott meg egy korabeli jegyzetben: „Ez az érzékenység az
évek során lassanként tompult, a tapasztalatok hatása alatt közönnyé
fakult, hogy élni tudjak. Ha most, negyvenéves koromban csak egy
pillanatra is visszatérne régi érzékenységem, mai tudásommal olyan
robbanó vegyületet alkotna, hogy nyomban szörnyethalnék tőle, mint
valami hőgutától.”
A hitelrontó, nyílt személyesség elkerülésének szándéka, a valószerűsítés magasabb rendű igénye, az érzékenység és a tapasztalat
közvetlen szembesítésétől való félelem a húszas évek második felében
csaknem szükségszerűvé tette tehát Kosztolányinál egy amortizőr
figura megteremtését, kinek segítségével, az emberélet útjának felén

túljutva immár, termékenyen és számot adón bejárhatná a számára
megadott tér és idő teljességét.
Szembetűnő azonban, hogy ez a köztes területen fellépő alakmás
gyakran mégsem a Kosztolányi által sejtetett pályán mozog. Az első
fejezet azzal az írói közléssel zárul, hogy Esti Kornél történeteit
részint gyorsírói jegyzetei alapján, részint pedig emlékezetből vetette
papírra, vagyis egy jól ismert gesztussal megkísérli nyomatékosan
eltávolítani magától az éppen csak „leleplezett” alakmást. Merőben
céltévesztő lenne természetesen, ha ezzel a mozzanattal azt kíván
nám kiemelni, hogy maga a kötet viszont egyetlen szegmentumában
sem emlékeztet a dokumentarista próza megoldásaira, ellenkezőleg,
mindvégig az átgondolt művészi formateremtés jegyeit mutatja fel.
Céltévesztő lenne, mert a fiktív novellahős történeteinek fiktív rög
zítése legfeljebb a valós valóságosság felől szemlélődve lehet proble
matikus, a ciklus esztétikai valóságosságát azonban még csak nem
is érinti. Máshova szeretnék eljutni tehát.
Esti Kornél a ciklus több darabjában mesélni kezd valamely ká
véházi szegleten, ahol a „gyorsíró” narrátor is jelen van. A fiktív
távolság ekképpen már az alaphelyzetben hangsúlyos, különösen ha
Estit nagyobb asztaltársaság fogja közre. Ezt a távolságot azonban
Kosztolányi nem tartja meg következetesen. Amint előrehaladunk a
szövegben, egy-egy Esti tudta, Esti látta, Esti érezte kezdetű mon
dattal irányt változtat, s olyan hosszabb-rövidebb kommentárokat
ékel a történetbe, amelyek alig vagy egyáltalán nem kötődnek a már
megteremtett helyzetek láncolatához, hisz Esti életérzésének, világ
látásának csaknem időtlenné kristályosodott lényegéről fogalmaznak
meg és továbbítanak információkat.
A hagyományos rendezőelveket követő próza hasonló eljárásai
az írói mindentudás tényét hozzák előtérbe, s a magunk idejére éb
resztve bennünket, roncsolják a szöveget. Az Esti Kornél legjobb
novelláiban viszont ezek a kizökkentő effektusok rendre elmaradnak.
A létkommentárok megszüntetik ugyan a narrátor és az alakmás
közötti távolságot, ez azonban nem okoz törést, hanem paradox mó
don növeli a szöveg hatásfokát, mert nem történik más, csak épp
feloszlik a fikció köde, az alakmás arcképe kiegyenlítődik, azonosul
a narrátor arcképével, illetve, mondhatnánk így is, Esti Kornél ne
vezetes álarca lehull, s pillanatokra láthatóvá válik a rezignált, hit
nélkül is hitre sóvárgó, létmagányba süppedt Kosztolányi.
Ezeket a létkommentárokat, lévén hogy tiszta, erős fényben für
deti őket az író, eddig is számba vette az irodalomtörténet-írás. Volt,
aki értelmezésük során a tudat és a tudattalan rejtélyes együttmunkálkodását választotta kiindulópontul, váltig bizonygatva, hogy Esti

Kornél állítólagos anarchizmusa valójában Kosztolányi sokáig elnyo
mott, visszaszorított másik énjének heveny kitöréseivel magyaráz
ható, s volt, aki velük kapcsolatban Esti Kornél emberségét tartotta
megvédendőnek utóbb. Bár ezekkel a fogalmakkal és eszmei hold
udvarukkal nem tudok mit kezdeni, a létkommentárok vázlatos fi
gyelembevételét megkerülhetetlennek látom, hisz a narrátori
magatartás alapvető meghatározóit bennük lelhetjük fel.
Esti Kornél kezdetben olyan író akar lenni, aki a „lét kapuin
dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg”, remélve, hogy „valamit mégis
elleshet a titokból akkor, amikor az ismeretlen láb ránk tipor, s a
lét észrevétlenül a nemlétbe billen” . Utóbb azonban a „csalódás, a
mindenben való kétkedés” ködössé teszi a szemét, s elriasztja a cse
lekvéstől. Ráeszmél, hogy „boldogulásunk érdekében kénytelenek va
gyunk ártani másoknak, néha halálosan is, hogy a nagy dolgokban
majdnem mindig elkerülhetetlen a könyörtelenség”, s a ,jó szó, melyet
még nem valósítottak meg”, mindig több, mint a ,jó tett, melynek
kimenetele kétes, hatása vitás” . Kivonul a társadalomból, elzárkózik
a világ megváltásának a gondolatától, mert úgy találja, hogy az ember,
ha „nem sújtja tűzvész, árvíz és döghalál, háborúkat rendez és mes
terségesen idézi elő a tűzvészt, az árvizet és a döghalált” . Szomorú
lemondással tekint hát rá, annál inkább, mert nemcsak a maga léte
előtt áll tanácstalanul és hitetlenül, hanem az emberi életet mint
olyant is céltalanságnak, „nagy esztelenség” -nek véli, rezignált rész
véttel elmélkedve a társak „titáni butaságáéról és arról, hogy ösz
tönösen mindnyájan gyűlöljük egymást.
Esti Kornél mindeme megnyilatkozásait a viszonylagosság túl
fűtött tudata táplálja. Esti ugyanis nem csupán azt érzékeli, hogy az
ellentétek korántsem zárják ki egymást, hogy tehát a fájdalomban
titkos gyönyörűség is lehet, s a kéj nem esik messze a kíntól, hanem
egyszersmind azt is, hogy a viszonylagosság sorsdöntő determinánsa
mind az egyénnek, mind a társadalomnak. Más szóval, Esti Kornél
a dogmatikus egysíkúságot felülmúló, alkotóerőt mozgósító viszonylagosságtudatot meghaladva, a viszonylagosság egyetemes princípi
umáig jut el, amely már fékezőn, roncsolón, lefegyverzőn hat vissza
a teremtő cselekvésre. Nem tarthatjuk tehát véletlennek, hogy ami
kor Kosztolányi az első fejezetben több év után újra találkozik Estivel,
s mindketten vállalják a társszerzői státust - Esti már nem ír.
A kiélezett, sarkított viszonylagosságtudat működésének szimptómái az egész cikluson végigvonulnak, e tudat lényegének legvilá
gosabb megfogalmazását azonban talán mégis a 12. fejezet kínálja.
„Tudta, hogy minden dolog reménytelenül viszonylagos, s mérésére
nincs biztos eszköz” - sugallja itt Esti, megkerülhetetlenné téve a

kései olvasó számára is, hogy egy kitérő erejéig elidőzzön a kérdésnél,
vajon nem nihilista magatartással áll-e szemben. Hitem szerint nem,
mert Esti Kornél addig azért sohasem megy el, hogy tulajdon gon
dolatait is az egyetemes viszonylagosságnak vetné alá. Minden re
ménytelenül viszonylagos, állítja, a tézis folytatása azonban nem úgy
hangzik, hogy ebből következően a magam megállapítása is remény
telenül az. Ily módon ugyanis végtelen labirintus tárulna föl, amelybe
ha Kosztolányi netán csakugyan betéved, Esti Kornélja meg sem
születhetett volna. Annyit is jelent ez egyúttal, hogy Esti Kornél
határhelyzetekig merészkedő viszonylagosságtudata nem tagadó, ha
nem affirmatív, s voltaképpen Kosztolányi elemi hiányérzeteinek
összességét emeli ki, anélkül, hogy alkotói integritását, ama „belülről
jövő fény”-t ténylegesen is veszélyeztetné.
A kiélezett viszonylagosságtudat játéka nyomán érthető módon
abszurd helyzetek egész sora váltja egymást a ciklusban. Teljesen
abszurd például az, hogy Esti vízbe löki a megmentőjét, vagy hogy
fölkarolja a sorsüldözött özvegyet, végül azonban megveri. Mindkét
fejezet cselekménytartományát többféleképpen interpretálhatjuk,
annyi azonban bizonyos, hogy a hála gyilkos indulattá, illetve a se
gítőkészség brutalitássá transzformálódása végső fokon éppen a cé
lokat megcsúfoló, tetteket értelmetlenné porlasztó viszonylagosság
hatalmát hivatott hirdetni. Vagy gondoljunk a „becsületes város”-ról
szóló fejezetre, mely csaknem teljes egészében abszurd síkon valósul
meg.
Erről az Esti-kalandról nemigen szoktak behatóbban értekezni
a Kosztolányi-kutatók, s nem véletlenül. Jellegzetes ötletnovelláról
van szó ugyanis, amely a ciklus más, reflexiókban gazdag darabjai
mellett kissé egysíkúnak tetszik, annál inkább, mert Kosztolányi itt
a kaján képtelenség kirakókockáit rendezi el lineárisan, hogy aztán
poénszerű fintort vágva búcsút vegyen az olvasótól. Kétségkívül így
van, ha azonban nem feledkezünk meg a más fejezetekből rá eső
fényről, ítéletünket részben módosítanunk kell.
A „becsületes város” imaginárius világában kivétel nélkül min
denki igazat beszél. Ezeknek a derék polgároknak önismeretét se
érdek, se tapintat, se viselkedési normák nem kezdhetik ki, mind
nyájan az őszinteség fertőzöttjei, s ebből eredően azok a helyzetek,
amelyekbe az ámuló Esti és a narrátor belesodródnak, komikummal
telítődnek. Minthogy azonban ezek a helyzetek természetszerűleg
egytől egyig a novellában nem látható másik pólus, a mindennapok
negatív lenyomatai csupán, derülésünket szorongás kíséri. Világunk
ugyanis a hazugságok dzsungelének látszik végül, amelyben minden
igazságért való küzdelem meddő erőfeszítés lehet csupán, kiváltképp

ha ezt a dzsungelt a többi fejezet viszonylagosító perspektívájából is
szemléljük. A hatást azzal váltja ki Kosztolányi, hogy a „becsületes
város” jellegzetességeit mindennemű különbségtevés és árnyalás nélkül
a végletekig menő igazmondás síkján mutatja meg, minek következté
ben a láthatatlan másik póluson, ugyancsak differenciálatlanul, a ha
zugság válik általános érvényűvé, ha tovább nem is, de addig mindenesetre,
amíg a fejezet olvasása tart.
S ezen a ponton aztán elérkeztünk Esti Kornél viszonylagosság
tudatának egy újabb fontos, erősen paradox, de logikus sajátságához.
Esti, mint láttuk, a reménytelen viszonylagosságban fedezi föl léte
és hiányérzetei alapvető forrását, amikor azonban hiányérzeteit ex
ponáltabban kívánja kibeszélni, lemond a viszonylagossági ismere
teiről, és zárt helyzeteket, információsorokat teremt. A 12. fejezet
kivételesen keserű pillanataiban arról szeretne beszélni, hogy a költők
„izgága, hibbant lények” , akik „apostoloknak hazudjék magukat, de
ha ketten vannak, a harmadikról lerágják a húst” ; arról, hogy minden
piszok a rendteremtés szándékából származik ezen a földön, s épp
ezért a háborúk és forradalmak „förtelmesen rútak és aljasok” ; arról,
hogy az „emberiséget azok vitték szerencsétlenségbe, vérbe és pi
szokba, akik lelkesedtek a közügyért” stb. stb. Ha ezt a túlhevített,
kizárólagosító gondolatsort Esti Kornél relativizálná, árnyalná, akkor
eszmélkedése nemcsak hogy élét veszítené, hanem a kinti valóságnak
eszmeileg mindenki által elfogadható tükörképévé válna, márpedig
Esti Kornél ekkorra igencsak unta már az efféle tükörképeket. Nincs
más hátra tehát, létre kell hozni a szövegben egy olyan stabil, végletes
szituációt, amelynek viszonylatában a fenti gondolatsor irodalmi re
levanciát nyerhet. S Estinek ez sikerül is. Színre lépteti a Germania
közművelődési egyesületének elnökét, aki nemcsak az egyesületi ülé
seken elhangzó referátumokat alussza át évtizedek óta, hanem az
egész fejezeten át is alszik. Az elnök abszurd alvásának mágneses
terében Esti Kornél lamentációja most már funkcionálissá válhat,
annál inkább, mert a kimondottak egysíkúságát az (ön)irónia is el
lenpontozza.
Az elmondottakból kitetszik talán, hogy Esti Kornél viszonyla
gosságtudatát olyan szövegszervező erőnek találom, amely minden
képp megérdemelné, hogy egyszer alaposabban is foglalkozzunk vele.

LÉT ÉS NEMLÉT KÉRDÉSEI
SZIRMAI KÁROLY NOVELLÁIBAN
A
embert magára eszmélése óta élénken foglalkoztatja a
Z_A y 1 kérdés, hogy az egyedi életnek van-e, lehet-e folytatása
A . A # J valamely más, hogy ne mondjam, túlvilági koordináták
között. Kultúránk hajnalán, amikor még kevéssé differenciált tuda
tával csak elenyészően kis részletét ismerhette meg a látható való
ságnak, s amikor életének még önértéke adott súlyt, a válasz magától
értetődő és természetes lehetett. „Mert két dolog közül egyvalami a
halál: vagy abból áll, hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán
semmit sem érzékel már, vagy pedig - ahogyan mondogatni szokták
- abból, hogy a lélek itteni helyét egy más hellyel váltja fel és máshová
költözik” - elmélkedik bírái előtt Platón Szókratésze, mindkét le
hetőség megnyugtató voltát hangsúlyozva. Később azonban az eszmélkedésnek ez a görögös egyensúlya megbomlott, s a mérleg nyelve
hatalmasan kilendült. Egyfelől kialakult a keresztény vallás, amely
a maga egyigazságaival, túlvilági kulisszarendszerével, büntető és
megbocsátó, a hívőknek örök boldogságot ígérő Istenével csakhamar
a tömegek metafizikájává lett, másfelől azonban, főként az újkori
felfedezések és a felgyorsult tudományos ismeretszerzés következté
ben, a keresztény dogmák dogmatikus cáfolatára is sor került, első
sorban a dialektikus és történelmi materializmus részéről, mely az
önámítást elkerülendő olyképpen torlaszolta el az utat a lélek hal
hatatlansága előtt, hogy a mindenható anyagra esküdött, anélkül,
hogy az anyag természete, viselkedése, mibenléte kapcsán esszenci
ális kérdéseket tett volna föl.
Az emberi elme azonban, amelybe szinte bele van kódolva a mindenségáhítat, természetszerűleg sohasem fogadhatta el a dogmatikus
eszmerendszereket, hiszen azok zártságukkal épp a végtelennek lát
szó megismerés kalandjától és a föllelhető egérutak mindegyikétől
fosztották volna meg. Életünk végességén, illetve végtelenségén el
mélkedve Schopenhauer pl. abból indul ki, hogy a létből kiesnünk
éppoly lehetetlen, mint a térből, mert „elképzelhetetlen, hogy ami
egyszer a valóság minden erejével fölruházva megvan, valaha sem
mivé váljék és azután végtelen időn keresztül ne legyen” . Minthogy
Schopenhauer a létből való ki nem eshetés tényét érthető módon
nem Isten, hanem az ember felől kívánja bizonyítani, eljut addig a
föltevésig, hogy a természete szerint másodlagos öntudat nem élheti
túl a halált, de az élethez való akarat mint létünk lényege pusztulhatatlan és örök. Ne törődjünk most azzal, hogy milyen fordulatok

révén vonja le ezt a végkövetkeztetést. Arra ügyeljünk, hogy csaknem
megszállottan kutatja a létezésen belül maradás lehetőségét, miköz
ben szorongó tudatának megnyugtatása céljából paradox módon ma
gát a tudatot is veszni hagyja.
Valójában hasonló indítékokra vezethetők vissza mindazok a szá
zadunkban föllépett törekvések is, amelyek így vagy úgy életünk
halálon túli meghosszabbítására vállalkoznak. Amikor a századfor
duló kataklizmát érlelő világában valóságos divathóbort az asztaltáncoltatás, amit a jobb elmék csakis ironikusan tudnak megítélni,
nálunk Máthé Zoltán nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy termé
szettudományos alapon bizonyítsa a lélek állandóságát. Miután egész
sor érthetetlen, titokzatos jelenség leltárát készíti el, a fizikát hívja
segítségül, bebizonyítandó, hogy a „lélek nem más, mint egy kon
zisztens állapotban tartott elektronraj” . A lélek tehát nem idegen a
materiális valóságtól, ellenkezőleg, szerves része annak, s épp ezért
állandó, akár maga az anyag. Vagy gondoljunk azokra az egyre sza
porodó kísérletekre, melyek során neves orvosprofesszorok a klinikai
halál állapotából visszahozott egyedek azonos vagy hasonló élményei
alapján éppenséggel azt vallják, hogy a lélek a halál beálltakor el
hagyja a testet, lebegni kezd, majd egy sötét alagúton át megindul
a fény felé. Vagy, végezetül, gondoljunk Bruce Goldbergre, az ame
rikai hipnoterapeutára, aki a lélekvándorlás egy sajátos elméletét
dolgozta ki nemrég, mely szerint hipnózis útján nemcsak előző, hanem
jövendő életeink is feltárhatók. Ebből persze egyebek közt az követ
kezik, hogy az idő, melynek múlásától annyira berzenkedünk, nyu
godtan az érzéki csalódások körébe utalható, hiszen valójában nincs is.
A másik oldalon azokat a ragyogó elméket látjuk, akik nem haj
landók eltekinteni a gondolkodás által nyerhető tapasztalatoktól, akik
tehát nem hajlandók átugomi önnön tudatuk „árnyékát”, ám ennek
ellenére elevenen él bennük a létezésen belül maradás vágya. „Ha
az ember rájönne, hogy a világmindenség is képes szeretni és szen
vedni, akkor megbékélne a sorsával” - íija az Abszurd falakban
Camus, félreérthetetlenné téve, hogy életérzését erős abszolútuméhség hatja át, melyet azonban tudata nem enged csillapítani. S tulaj
donképpen ugyanez történik József Attilával is. Miben hisztek ...
című, sokszor idézett kései versében makacs állhatatossággal kér
dezgeti: „Miben hisztek, ti makacs égitestek, / hogy föllobogva / lán
gokkal egymásnak nem estek, / csak kerülitek egymást óvakodva? //
Szerelem tart-e, béke és igazság / titeket féken, / vagy pisla, hunyorgó
ravaszság, / mely farkasszemet néz az ürességben?” A menekülő, a
végső kirekesztettség állapotába jutott lélek félelmei elhessentése
céljából antropomorílzálni szeretné a kozmoszt, a létezést, hisz ily

módon az egyéni élet meghosszabbíthatóvá válna, mivel azonban az
öncsalás lehetőségében a tudat a lélek kiszolgáltatottságánál is na
gyobb nyomorúságot lát, a pozitív válaszadásra semmiképpen sem
kerülhet sor.
Szirmai Károly az alkotóknak ez utóbbi válfajához tartozik. Az
egyéni életet szigorú határok között tudja csak elképzelni, véletlen
fellobbanásnak, amely épp ezért nélkülöz minden mélyebb értelmet.
Már a Holló bán a „célok szegényes semmiségéit emlegeti, hogy
aztán bő egy évtized múlva Végállomáson című novellájának halálközeibe sodródott hősével kimondja: „De másnap újra kisüt a nap,
s a gyerekek odaülnek a helyükre, hogy elölről kezdjék a nagy, céltalan
hazugságot.” Már az efféle kategorikus megnyilatkozások sejtetik,
hogy Szirmai Károly is tragikusan éli át az abszolútuméhség csillapíthatatlanságát. Tragikusan, de jószerével másként is, mint az em
lített két író. Miután fölismeri szorongatottságának alapvető okát,
Camus egész filozófiai rendszert dolgoz ki a lét abszurditásának és
az abszurd ember magatartásának témájára, amely rendszer, igaz,
nem hozott és nem is hozhatott számára nyugalmat, de részben
mégis ellensúlyt képezett. S hiányérzetei közt hányódva József Attila
is csaknem utolsó pillanatáig a tudat tiszta működtetésére hagyat
kozott, amelytől a rég sejtett zuhanás elodázását remélte.
Szirmai Károly más úton jár. Már első novellájának hőse világba
dobottságának, magányosságának, lelke kiürültségének tényeit so
rakoztatja föl, a fiatal író azonban nem világítja meg közelebbről
alteregója közérzetének okát. Később, Önkeresés című versében még
közelebb merészkedik a kínzó kérdéshez: „Mióta ki-kimaradozom a
létből, sokszor elkérdem: / Ki vagyok én, honnan is jöttem?” A vá
laszadásra azonban sem ekkor, sem ezután nem vállalkozik közvetlen
módon. Kétségkívül annak a jele ez, hogy Szirmai Károly viszonylag
korán rádöbbent az emberi lét képtelenségére, ezt azonban nem kí
sérelte meg tudatosan, rendszeralkotón föloldani, hanem ismételten
visszaszorította a lélek, az emotív átélés, ha akarjuk, az ösztönösség
szférájába. A szellemileg földolgozatlan probléma így nagy helyzeti
energiákat halmozott föl benne, melyek legjobb novelláiban háttérbe
szorítják a valóságlátás sztereotípiáit.
Amennyiben innen indulunk el maradandónak látszó kisprózái
felé, arra kell gondolnunk, hogy kritikánk fölöslegesen időzött el
annak firtatásánál, vajon Szirmai Károly írásművészete vajdasági
ihletésű-e vagy sem. A helyi színek elméletének térhódítása idején
vízióinak nem kis szerepe volt abban, hogy egyesek a Szenteleky
által kijelölt út elhagyásával vádolták meg. Később, a harmincas évek
végén Herceg János már a „vajdasági anyag” és a Szirmai-víziók

egymást feltételező, szoros kapcsolatára mutatott rá, vastagon alá
húzva, hogy Szirmai sem irrealitásokból, hanem sárból, ködből, porból
építi meg látomásainak „komor színpadát” . Alig néhány év elteltével
azonban, akárha megbánta volna, hogy egyértelműen védelmébe vet
te írótársát, már így érvelt: „Persze bármily remekműveket mutasson
is fel ez a valóságontúli irodalom, mégiscsak eltévelyedés a józan
világtól, eltávolodás az egészséges, kiegyensúlyozott élettől, ami a
délvidéki embernek különben általában ismert jellemvonása.” Mon
danom sem kell talán, hogy ezzel aztán ismét nyitottá vált a kérdés,
s a táj és az írói magatartás viszonylatai csak jóval a háború után
tisztázódhattak, most már a vajdaságiak javára.
Ezeket a vargabetűket irodalmi gondolkodásunk simán elkerül
hette volna, he felismeri azokat a lelki indítékokat, melyek a víziók
létrejöttét döntően meghatározzák. Mert nem úgy van, mintha Szir
mai Károly a vajdasági táj ködétől, sarától, kietlenségétől nyert volna
ihletet, hanem épp fordítva: a létből való ki-kimaradozás nyomasztó
érzete kerestetett vele olyan részleteket, jelenségeket a tájban, ame
lyek dekórumként fölhasználhatónak bizonyultak novelláinak Her
ceg János emlegette „komor színpadá”-n. Nem a táj felől érkező
sugallatok voltak tehát az elsődlegesek, hanem ami a lélekből a tájra
kivetült. S ez akkor is így van, ha nem tévesztjük szem elől Éjszakai
látogatás című kései prózaversét, amelyben így viaskodik Szenteleky
emlékével, árnyalakjával: „Eljöttem hozzád, mert beszélnem kell ve
led, számon kérnem tőled, amiért ide pányváztál, amiért lábamat
beleástad az átkozott bácskai földbe, ahonnan nincs szabadulás; ahol
hosszú heteken át jéghideg eső kopog vékony verőivel sötét ablakodon;
ahol nagy tél idején, akár a nagy Szarmata-síkságon, Csicsikov Orosz
országában, trojkáddal kínlódva vergődsz át a melledig érő hóban az
úttalan pusztán; ahol télutón, megújuló rohamokkal, a kossava vad
kozákcsapata száguld végig üvöltő csatakiáltással elsöprően a tájon;
ahol a nyúlós, fekete bácskai sár mindenhová utánad kúszik; ahol
az isten háta mögötti falvak ugyanolyan holtak, mint fél századdal
ezelőtt; ahol az élet éppolyan megállott, mint valamikor; ahol az
emberek csak házuk falát mázolták át, de nem lelkűket; ahol meg
átkozod a temetőt és a sírokat, mert elragadták kedveseidet, s idődet
kegyetlenül számon tartóan téged is odavámak; s ahová ha kivetett
a sorsod, és magányosságodban nem akarsz megfulladni - miként
régebben írtam -, őrjöngő barbárként kupát kell ragadnod, s borral,
vérrel, hússal s nótaszóval áztatott lakoma mellett magányos far
kasként üvöltened az éjszakában, hogy az enyészet hamujával fojto
gató völgyben még nem halt meg, még föl-föllobog az élet.”

Érthető természetesen, hogy a létből ki-kimaradozó, de oda szün
telenül visszavágyódó Szirmai Károly a legnagyobb amplitúdójú ér
zelmi háborgást azokban a víziókban tudja fölszabadítani, melyekben
a végső kimaradás általa defmitívnek felfogott határáig, a halálig
merészkedik el. Képzelete ilyenkor, s ez úgyszintén érthető, ahelyett,
hogy időszerűnek vélt irodalmi elvárásoknak vagy patetikus stílus
fordulatoknak áldozna, a látszólagos közöny jegyében működik.
Szép példája ennek a Veszteglő vonatok a sötétben. Akár annyi
más novellájában, itt is azonnal megképlik előttünk az „ijesztő, vég
telen puszta” . Nem kétséges, hogy megidézésében szerepet játszott
Szirmai Károly verbászi magánya, csöndes szemlélődése, azt azon
ban, hogy a képet eredendően mégsem Közép-Bácska kietlen térsé
geinek látványa csalogatta elő, mi sem bizonyítja jobban, mint az
indító mondat második fele. A szövegbeli pusztán ugyanis megbomlott
sebességgel vonatok rohannak. A megbomlottság képzete a céltalan
ság érzetének még meg nem nevezett fájdalmát csempészi a szövegbe,
egyúttal pedig túllendít bennünket a húszas évek lassú, álmos bácskai
idején. S voltaképpen ugyanez a funkciója a vonatok fogalmának is.
Szirmai Károly nem valamiféle vidéki kávédarálót állít elébünk,
amint prüszkölve, önmagát túllihegve végigdohog a rónán, hanem
vonatok sokaságát látja és láttatja, melyek épp ezért kitágítják a
teret, olyannyira, hogy némi túlzással azt is mondhatnánk akár, hogy
az író az egész emberiséget utaztatja a „kormos éjszakádban. S hogy
hova, azt is jelzi nem sokkal később. Miután a száguldó vonatok
hirtelen s mily jellemző: egyszerre megtorpannak a nyílt pályán, az
utasok pedig szorongva eszmélnek rá, hogy „valami végzetes történt” ,
a szövegben nagy nyomatékkai kerül előtérbe a megállapítás, misze
rint az emberek feje fölött ott lóg „fönnakadva az IDŐ” . A nagybetűs
idő, melyet Szirmai Károly az emberi élet tekintetében végesnek fog
fel, s melynek minden szövegbeli torzulása épp ezért halálközelséget
sugall. S milyen meggyőzően teljesíti ki az idő fennakadásával érzé
keltetett szituációt, amikor éles, kemény körmökkel, rettenetet keltő
szemmel látja el a csöndet, a materializálódó halált, mely épp anyagi
dimenziói és sajátságai folytán válthatja ki azt a benyomást, mintha
mindenek fölötti hatalommal állnánk szemben.
Ez a tervszerű, alapképletében variációkat igen, de esetlegességet
nem mutató szerkesztési mechanizmus több más novellájában is meg
figyelhető. A Marionett-kertben pl. előbb a kávéházi teraszt, a moz
dulatokat, az emberi beszédet lódítja túl a valószerűn, a Tisza-parti
kisvároson, majd panoptikumba illő figuráit eszeveszett, az időt
visszafelé pergető táncra készteti, hogy aztán végül, amint „nagy

robajjal leszakad a Csend”, a ténylegesen és megmásíthatatlanul
beálló halál képeivel záija a szöveget.
Másutt, így halottlátogató vízióiban, akkor kezdi működtetni a
képzeletét, amikor lelkivilágában már fönnakadt az idő, már lesza
kadt a csend. Ilyenkor intenciója nem az, hogy a feszültséget lépésről
lépésre növelve a beálló halál látomásáig kalauzolja el az olvasót,
hanem hogy a halál térségeiről indulva magának a halálnak rémítő,
undorító, ocsmány voltát tegye hangsúlyossá, poénszerűvé. Ezeknek
a vízióknak első személyű hősei kezdettől fogva léten „túli” tájakon
bolyongnak, ahol a tér és idő evilági relációi a nagyfokú torzultság,
kizökkentség jegyeit mutatják. „Hátamban véget nem érő éjszakák
kal vándoroltam az országúton. Nem emlékszem, mikor láttam
utoljára napot, s mikor pihentem utoljára emberi hajlékban. Nem
emlékszem az utolsó tavaszra, nyárra, őszre, télre, csak mentem,
mindig mentem, egyforma porszürke országúton, melyre nem borult
sem csillagporos éjszaka, sem kopogtató hajnal, mert sohasem virradt
meg” - indítja pl. a „Hé, kocsmáros, italt adjál!” című víziót. Itt a
vékonyka cselekmény arra irányul, hogy a novellahős mintegy má
sodszor is halálba küldje a ki tudja mióta halott kocsmárost, fölszag
gatva, megtépázva sárga bőrét és fekete lyukakkal éktelenítve el
arcát, minek következtében a halál nem csupán végsőkig visszataszító
evidencia a novella csúcsán, hanem egyúttal, ha szabad így mondani,
megfellebbezhetetlen, abszolút realitás is.
Jószerével ugyanezt figyelhetjük meg a kevésbé meggyőző Bá
tyámnál esetében is. Miután az úgyszintén első személyű hős „elide
genedett utcákon”, csupa „egyforma ház” között botorkálva végre
eléri célját, s találkozik évek óta halott bátyjával, merőben érdektelen
részletek következnek a novellában, egészen addig a pontig, ahol az
író az imént említett másodszori, abszolút halál undorkeltő képeit
ismét „kijátszhatja” . - „ - Hallgass! - tört ki belőle szavaimra a dü
höngő kétségbeesés. S kezével elkezdte tépni a haját, mely csomókban
maradt ujjai között, s öklével mellét verte, mely nedvesen klaffogott,
mint a sűrű lével telített spongya” - mondja Szirmai, majd mintha
még ezzel sem tudna megelégedni, kisvártatva hozzáfűzi: „Elhúzód
tam, hogy szájammal ne kelljen érintenem a száját, mely mögött
már torkig gyülemlett a kikívánkozó szétosztás.”
A létezésen belül maradásnak az a rendkívül erős vágya, mely a
halál felé tartó vagy a halált leleplező víziókból üzen, természetesen
tetten érhető több olyan novellában is, ahol Szirmai Károly nagyobb
távolságtartással kezeli a témát. Ezekben rendszerint harmadik személyú hősöket léptet fel, kik életük valamely nehéz szakaszában,
céloktól és távlatoktól fosztottan útra kelnek abban a reményben,

hogy utazásuk a léten belülre juttatja őket. Mivel ezek az idővándorok
az emberi életet, akár megálmodójuk, csak deflnitív határok között
tudják elképzelni, érthető módon a múltjuk felé indulnak, ott vélik
meglelhetőnek azt a végtelennel felérő pillanatot, amely megnyugvást
hozhatna nekik. így aztán hol egy bácskai vasútállomáson látjuk
toporogni őket, hol a végtelen őszi pusztaságon vonszolódnak céljuk
felé, hol pedig ódon épületek között kószálnak fáradhatatlanul. Végül
azonban kivétel nélkül elbuknak: vagy a halál csúfolja meg őket,
vagy pedig arra ítéltetnek, hogy kilátástalanul, reményvesztetten
újra vándorútra keljenek. S nem is lehet másként. Arról a lehetőségről
ugyanis, amely útra kelésük előtt oly nagy várakozással tölti el őket,
Szirmai Károly eleve tudja, hogy realizálhatatlan. Életünk, mint a
Szavak múzeumá-bán fejtegeti, valójában összetördelt, diribdarab
cserép, melyet hiába is próbálnánk rekonstruálni, hiszen százszor
meghaltunk azóta, hogy megszülettünk.
Ez az újabb mozzanat, mely az idővándor-novellák mindegyikét
meghatározza, arról tanúskodik, hogy Szirmai Károly nemcsak a
lélek továbbélése, hanem földi jelenvalósága vonatkozásában is ál
landóan a nemléttel küszködött. Mindennapi, sőt minden-pillanatú
vendége volt a halál, mellyel eredményesen, értékteremtőn csak ak
kor tudott szembenézni, ha belső impulzusaira hallgatva vízióba szök
kentette szorongását.
(1990)

A SZÜLETÉSBEN, HALÁLBAN EGYARÁNT
VÉLETLEN ÉLET „KÉPESKÖNYVE”
harmincas évek elején a magyar esszéirodalomban felerősö
dött a naturalizmussal szembeni türelmetlenség hangja. Ha
lász Gábor több ízben és több változatban azt bizonygatta,
hogy a naturalizmus kibontakozásával a regényírók mind hajlamo
sabbá váltak a demonstrálásra, hőseik sorsát mintegy illusztrációul
szánták világos, könnyen megfogalmazható bölcseleti és társadalmi
tételekhez, s az új szándékú regényírók épp e művészietlenné vált,
tételigazoló, társadalmi törvényeket demonstráló ábrázolás ellen for
dultak, hiszen műveikkel nem bizonyítani akarnak, hanem epikai
történést rögzíteni. S Babits Mihály is milyen keserű iróniával szólt
a naturalizmus örökölt konvenciójáról, mely az írót megtörpíti, a
műfajt pedig elszegényíti. „A klisé túlságosan is kényelmes - írta. -

A

Konvenciós, de kifogástalan alkotások könnyű receptjét bíijuk; s az
írót nem lehet rajtafogni tehetségének kihagyásain, legalább addig
nem, míg élményeit íija. A zseni könnyen nélkülözhető itt, jobb is,
ha nincs. A fő, hogy az alkotás tökéletesen »életszagú« lesz, mert
megfelel annak a konvenciónak, amely az »életszag« jelszavával ki
alakult és beidegződött.”
Babitséknak ez az ismert és persze a XX. századi európai regény
kimagasló megvalósulásaitól korántsem független szembefordulása
közvetve egy olyan előítélet-hálózat meglétéről is tudósít, mely máig
terjedően érezteti hatását a magyar irodalomban. Nemcsak arról volt
szó ugyanis, hogy íróink nem kis hányada igyekezett szorgosan eleget
tenni az „életszagú” próza konvencionális követelményeinek, hanem
arról is, hogy az olvasók, köztük professzionátusok is, szintén igé
nyelték a regények valóságosságát, annak a jeleként, hogy az irodalmi
közgondolkodásban a költészet és a valóság relációit illetően sajátos
torzulás jött létre. A látható valóság súlya annyira megnőtt, hogy a
regények a valóság törvényszerűségeinek és jelenségei összefüggései
nek tükrében mérettek meg elsőként, s ha tükörképükön nem voltak
felfedezhetők homályos, szokatlan, rendhagyó foltok, csak akkor ke
rülhetett sor az alakok, az eszmeiség, a szerkezet méltató elemzésére.
Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy a valóságosság az epikai
hitel alapmércéjévé vált, másfél-két évtized múlva pedig a látnoki
pártossággal megvasalt realizmusigény a valóságnak már nem is
mondható valóság nevében tovább csökkentette az író kreatív sze
repét.
E folyamat jelei, hogy végre tárgyamhoz térjek, a Gelléri Andor
Endre első és egyetlen regényével foglalkozó kritikákban, iroda
lomtörténeti dolgozatokban is kiütköznek. Közvetlenül A nagymo
soda megjelenése után egyik kritikusa azt rója föl Gellérinek, hogy
az egyes emberek nyomorúságát ktilön-külön látja ugyan, de a Je
lenségeket még nem tudja összefüggésbe hozni egymással” ; egy másik
korabeli kritikus azt kifogásolja, hogy némely „alakja elveszti maga
alól a talajt, s tisztán a képzelet álomfigurájává válik” ; egy harmadik
a tapasztalatlanságát teszi szóvá, minek következtében a megálmo
dott jellemeknek nem tud hátteret teremteni. Ezekben és az ezekhez
hasonló kitételekben természetesen nem az a zavart keltó, amit meg
fogalmaznak, hanem ahogy megfogalmazzák. Aligha férhet ugyanis
kétség hozzá, hogy Gelléri Andor Endre a jelenségek mélyebb öszszefüggéseit valóban nem látta, annál kevésbé, mert hiszen maga is
megvallja egyhelyt, hogy a világos képekkel és lázakkal feléje tóduló
tébolyi látomásokat semmiféle tudományosan feltárt törvényszerű
ség szerint nem tudja levezetni. S ha a regény fűtőjére vagy zaklatott,

gyors tempójú fejezeteire gondolunk, azt sem tagadhatjuk, hogy Gelléri Andor Endre többször-többször csakugyan elszakad ama talajtól,
s az alakjaival történő eseményeknek nem ad szélesebb epikai hát
teret. Mindez így van, s amíg csak jellegzetességként konstatáljuk,
nem is lehet problematikus. Amint azonban e tüneteket negatív előjel
lel látjuk el, s a korabeli kritika épp ezt tette, azonnal kitűnik, hogy
szemlélődésünket a konvencionális valóságlátás és -láttatás igénye
határozza meg elsődlegesen.
A háború utáni időkben, érthető okokból, tovább soijáztak a re
gényről alkotott hasonló észrevételek. Egyesek irracionálisnak ta
lálták, mások egységes cselekményességét hiányolták, külön is
nyomatékosítva, hogy Gelléri Andor Endre a „regényhez illő jelle
meket és társadalmi pszichológiai mozgatóerőket nem tudja megfes
teni” . S hogy ennek a sztereotípiáktól körülhatárolt prózapoétikai
elvárásrendszemek mennyire szívósak a gyökerei, azt mi sem bizo
nyíthatja meggyőzőbben, mint a Gelléri-irodalom egyik legfrissebb
eredménye, Nagy Sz. Péter Az idilltöl az abszurdig című kismonográflája, amely kellő bizonyítóerővel cáfolja ugyan az író életművéhez
tapadt előítéletek egyikét-másikát, de A nagymosoda kapcsán mégis
meglepő kettősségig jut el. Egyrészt „erősen expresszionisztikus re
gényének nevezi, s épp ezért elérkezettnek látja az időt, hogy végre
ne csak a realizmus stílusigényeivel közeledjünk hozzá, másrészt
azonban a fűtő cseppet sem realisztikus alakja miatt eszmeileg zava
rosnak, naivnak, hamisnak, sőt, a szocialista realizmus terminológiai
eszköztárának emlékét idézve, pesszimistának tartja. Amennyiben
Nagy Sz. Péter a regény expresszionista jellegét nem Gelléri életér
zésétől, képzeletétől, szorongásaitól függetleníthető hozadékként ér
telmezi, s fel kell tennünk, hogy nem, akkor felmerül a kérdés, hogy
magával a művel szemben miért támaszt mégis olyan követelménye
ket, amelyek idegenek az író intencióitól. Más szóval, miért sugallja
azt, hogy egy erősen expresszionisztikus regény is csak akkor mu
tathat tiszta képletet, s lehet föl nem feslő műegész, ha a realista
kritériumok próbáját is kiállja.
Egyszerű lenne feltételezni, hogy e gondolati kettősség vagy in
kább kontamináltság abból ered, hogy érvelésében, ha itt-ott vitázva
is, Nagy Sz. Péter a Gelléri-irodalom alaptételeihez kötődik, s meg
próbálja árnyalni, kiigazítani, továbbfejleszteni őket. Nyilván köz
rejátszott ez is, ám magának a regénynek a kihívásairól sem feled
kezhetünk meg. Gellérinél ugyanis olyan nem várt metamorfózisok
játszódnak le, amelyek kellő óvatosság híján csaknem kikényszerítik
a műről való kettős gondolkodást.

A kövér Taube Jenőt, a mosodai cárt például a regény expozíció
jában pillantjuk meg először, amint autóján begördül a Császárok
utcájába, s leereszkedő közönnyel fogadja alkalmazottainak hajbó
kolását. Vagy gondoljunk Tir Jánosra. Midőn először esik róla szó,
Népújságot olvas a kazánok között, és lázas öntudattal lelkesedik a
Kínában kitört forradalomért. Kezdetben tehát mindkét figura típust
ígér, s így az olvasóban irodalmi emlékek nyomán szinte reflexszerűen
működni kezd egy mechanizmus, amely, a jellemábrázolás ismerős
megoldásait sejtetve, tulajdonképpen nem is az alakok, hanem a
rájuk váró események, szituációk felé tereli figyelmét. Gelléri Andor
Endre azonban ezeket a perspektívákat igen gyorsan lezáija, alakjait
kisiklatja, várható sorsukat megtöri, s épp ezért azok az olvasók,
akikben a regény indítása elvárássá erősíti a realista ábrázolásmód
igényét, az inercia törvénye szerint megkísérlik meghosszabbítani a
mű kezdeti erővonalait. Minthogy azonban ez az út homályba vész,
hiányérzetüket az író tapasztalatlanságának, fegyelmezetlenségének,
naivitásának hangoztatásával ellensúlyozzák. Annál inkább, mert az
események színhelye, a gőzmosoda tárgyi világának rajza, a regény
egész kulisszarendszere mindvégig változatlan marad.
A fő alakok metamorfózisa, kisiklása arra figyelmeztet, hogy A
nagymosoda esetében a külsőleges kritériumok háttérbe szorításával
párhuzamban olyan, magában a szövegben fellelhető támpontok után
kell néznünk, amelyek a vizsgálódás tényleges kiindulópontja lehet
nek. S ez nem is oly nehéz. Angelov, akinek alakjában a legtöbb az
önéletrajzi elem, létének értelmét kutatva arra a következtetésre jut,
hogy minden szenvedésért csak a „születésben, halálban egyaránt
véletlen” életet lehet okolni. Eszmefuttatása túlmutat minden rend
teremtési lehetőségen, minden biztos célt vagy megnyugvást ígérő
tudáson, s mint ilyen az emberi közösségnek egy olyan látomását
körvonalazza, amelyben a létért való küzdelem drasztikuma uralko
dik, lévén hogy az „ördögi akarat mindig gyorsabb néhány pillanattal,
mint a jóság” . A gőzmosoda ilyenformán nem csupán a „szennyessel
bőven megtelt társadalom monumentális szimbóluma”, ahogyan Kodolányi János véli, hanem az egész emberiség színpada is, melyen
bukdácsoló, kiszolgáltatott egyedek játsszák a léttől rájuk rótt sze
repet. S ezek a szerepek csaknem kivétel nélkül zsákutcába, pusz
tulásba torkollnak, függetlenül attól, hogy eljátszóikat a társadalmi
ranglétra mely fokára vetette a véletlen, hatalom van-e a kezükben
vagy koldusbot csupán. Akit ebben az átvilágíthatatlan nyüzsgésben,
tülekedésben hatalmába kerít a gőg, menthetetlenül elpusztul; aki
szembeszáll, elpusztul; aki töprengőn sodortatja magát, elpusztul.
Egérutat csak a fanatikus álmodók és a gyerekek nyerhetnek.

Teljesen mellékes, hogy az életnek ezt a sötét vízióját magunkévá
tudjuk-e tenni vagy sem. Fontos viszont, hogy épp ez a szorongásteli
látomás áll a regény középpontjában, ebből indulnak ki az első szelíd,
még esetlegesnek tetsző halálképzetek, ebből a mind zaklatottabb,
zihálóbb képsorok, egészen a bizarrsága ellenére is feszültségi tető
pontot elérő zárójelenetig. A kérdés csak az, hogy Gelléri Andor Endre
létélménye elég intenzív-e ahhoz, hogy hitelesen kiteljesítse magát.
Nagyrészt igen. Gondoljunk csak Taube úr elborulásának és meg
roppanásának szakaszaira. A regény elején még a „minden jón, kéjen,
örömön túljutott ember merev szobrának látszik”, később azonban
lépésről lépésre kiderül, hogy külszíni mozdulatlansága valójában
nem érzéketlenséget és kiégettséget takar, hanem vihar előtti csen
det, amikor is a lélekben felgyülemlett mérgek felkészültek már a
„szobor” ledöntésére. S milyen jó, hogy Gelléri nem pszichologizál,
nem magyarázza meg részletekbe menően Taube idáig vezető útját.
Mindössze annyit árul el odavetőleg, valahol a regény derekán már,
hogy az ámuló Taubét gyerekkorában el-elpüfölték a parasztfiúk,
messze elkerülték a lányok, s erre következett aztán bosszúra alapozó,
önnön sérelmeit másoknak százszorosán visszaadó, habzsoló élete.
Gelléri tehát abban a pillanatban állítja elénk alakját, amikor Taube
úr már semmiképpen sem tudja elhallgattatni tudatában a gyerek
Taubét. Előbb a „tárgyak tompa szemei” merednek rá, később hallani
véli a „porszemek beszérfé”-t, majd az Eszméletre asszociáltató módon
meg kell élnie azt is, hogy a szoba lassan fordul vele egyet, s lelkében
a nappal éjszakára vált. Csak ilyen finom előrejelzések után szabadul
el benne teljes intenzitással a zűrzavar, amelyben tehetetlenül eszmél
rá, hogy a kusza, kiszámíthatatlan, az emberekkel kedvére labdázgató
világ félrevezetette és áldozata, s épp ezért nem válthatja meg eltékozolt életét.
S ha a regény talányos, legtöbbet vitatott alakjára, Tir Jánosra
vetünk pillantást, azt fogjuk tapasztalni, hogy ő sem bontja meg,
ellenkezőleg, erősíti az írói alapélmény sugárzását. Bár titokzatoskodón, már-már megszállottan élteti a forradalmat, egyáltalán nem
forradalmár. A forradalom számára már nem reális lehetőség, ki
tudja, volt-e valaha is, hanem álom, melynek segítségével kiszigetel
heti magát az egyén és a társadalom konfliktusaiból, amely megtartja
a véletlenektől felkorbácsolt vizek fölött. Vonzó, meglepő és egyben
szomorú groteszksége a tisztaság árát is érzékelteti.
A nagymosoda fő alakjai tehát sokoldalúan kiteljesítik Gelléri
Andor Endre életérzését. Ez azonban nem jelenti egyúttal azt is,
hogy remekművel állunk szemben. Nem. Ha, mondjuk, Taube úr
poétikus belső monológba kezd, ha a szerző a céllátomás sürgetésére

kihajol a szövegből, vagy ha rosszkor aktivizálja látomásos képeket
teremtő hajlamát, ki-kizökkenünk a regény világából. Ezek a homá
lyos foltok azonban nem kezdik ki az összképet, hanem paradox
módon a regény egyszeriségét teszik nyilvánvalóvá. Annál inkább,
mert egy más irányultságú és karakterű élményiségből A nagymosoda
„képeskönyve” sohasem születhetett volna meg.
(1984)

KODOLÁNYI JÁNOS
BOLDOG MARGITJA
kár egyetlen más műfajnak, a történelmi regénynek sincs
általános érvényű, követendő modellje. Ennek ellenére meg
írásuk indítékai alapján mégis két fő csoportra oszthatjuk
ezeket a műalkotásokat. A realista írásművészet klasszikus követel
ményeitől idegenkedő, azokat elégtelennek tartó írók ma általában
akkor fordulnak a történelem felé, hajelenbeli tapasztalataikat rajtuk
kívül álló okokból nem tehetik közzé szabadon. A történelmi idő csak
ürügy, a rég letűnt események csak nélkülözhetetlen kulisszák szá
mukra, s ha tehetségük, készültségük engedi, jellegzetesen áltörténeti
munkájuk az intenzív teljesség jegyében nyeri el formáját. Velük
szemben az alkotóknak egy másik, hagyományokhoz jobban kötődő
típusa olyan periódusokat fedez föl a történelemben, amelyeknek
társadalmi törekvései, eszmei áramlatai önmagukban is tanulságosak
lehetnek, s épp ezért gondosan ügyel arra, hogy a maga eszmevilá
gából minél kevesebbet ruházzon át a múltra. Műve így csakis az
extenzív teljességet elérve válhat tartós értékké, hiszen a választott
korszak hiteles megidézése s az emberek közötti viszonyok gazdagon
árnyalt feltárása nélkül a történelem „üzenete” megreked a natura
lista felszínesség vagy a riportos mesemondás szintjén.
Ez utóbb említett írótípus előtt nem várt buktatók egész sora
merül föl. Amennyiben regénye eseményvilágát ténylegesen, mara
déktalanul valamely letűnt korszakhoz köti, már az első mondatok
leírása után nehézségekbe ütközik. Az egykori társadalmi realitást
csakis realista stíluseszközökkel, térábrázolással és időkezeléssel ra
gadhatná meg, ez azonban csaknem lehetetlen. Bármilyen mélyre
ásson is a kérdéses időszak tanulmányozása során, adatok belátha
tatlan tömegét zsúfolva össze, csak a kompozíció fő elemeit tárhatja

föl, az atmoszférateremtésre, a letűnt idők megidézésére nem talál
módot. Nem csupán azért, mert egy számára végső fokon mindvégig
idegen, eléggé meg nem ismerhető környezetben kell mozognia, ha
nem mert közismert, megkopott, információszegény nyelvi és szer
kezeti megoldásokra kénytelen hagyatkozni, melyek még a legígé
retesebb témát is visszafogják, érdektelenítik.
A zsákutcát nyilván csak úgy kerülheti el, ha ráeszmél, hogy a
történelmi regény nem önálló műfaj, ha tehát a regényen levő hang
súlyt semmiféle külső igény vagy megfontolás kedvéért nem csúsz
tatja át a történetiségre. Hiszen a regényeket sohasem a ténykészletük emeli ki a nemlétből, hanem írójuk magatartása a tágabb ér
telemben vett valósággal szemben, illetve az a mód, ahogyan kora
kihívásait elfogadva epikai struktúrává szervezi élményanyagát.
Nyilvánvaló épp ezért, hogy ha az író nincs jelen a maga idejében,
nem lehet jelen egyetlen más időben sem, és nincs esélye, hogy ma
radandó regényt íijon. Becsvágya parancsára hasztalan ostromolja
meg pl. a modem regényt, hasztalan tanulja el annak egynémely
vívmányát, „távolléte” folytán csak a szerkezeti elemek üres, funkciótlan, nemegyszer zavaros torlaszait mutathatja föl. S ugyanígy jár
a „nem létező” műfajjal, a történelmi regénnyel is: minthogy nem
tud szembenézni a jelenével, vagy kényelemből lemond róla, meg
sem kísérli a választott korszak történetiségének fiktívvé tételét.
Nincs mit a múltba vetítenie, s műve így korántsem a kutató, felfe
dezésre törő szellem munkájáról fog tanúskodni, hanem, a fiatal
Lukács György szavaival élve, az „ábrázolás eszmenélküliségében
rejlő belső űrről”, melyet a legegyénibbnek vélt megoldásokkal sem
lehet feltölteni vagy elleplezni.
Amikor a harmincas évek közepe táján Kodolányi János „szobája
barlangjáéból üdítőbbnek kezdi látni a XIII. századot, mint a maga
válságokkal és megpróbáltatásokkal teli korát, s egy teijedelmében
a Háború és békéhez mérhető regényfolyam megalkotásának „rop
pant feladatára” készülődik, a legkiválóbb magyar esszéírók nem
múló szkepszissel tekintenek szét a korabeli magyar regényirodalmon. Szóvá teszik, hogy a nyugati regény módszerbeli átala
kulásának, a regényformát bontó, a realizmuson túlhaladó stílusnak,
a bonyolult intellektuális játékoknak fiataljainknál nyomát sem ta
láljuk. Nincs alkotó fantáziájuk, képtelenek szellemi tekintélyt sze
rezni, mondandójuk és gondolatviláguk érdektelen, műveik állandó
kínzó kielégítetlenséget hagynak maguk után. S hogy ezek a kifogások
mennyire nem a közelről szemlélődés vagy a túl magasra emelt mérce
következménye voltak, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ez
idő tájt a Jugoszláviába sodródott Kázmér Ernő is arra hívta föl a

figyelmet, hogy a Zeitromant, az „aktív társadalmi kapcsolatokból
kiívelő, mai értelmezésű emberábrázolást” nélkülöző magyar regény
előbb-utóbb megszokottá válik, semmitmondóvá mered a „realista
naturalista formanyelvben” .
A Boldog Margit kínálta tapasztalatok összegezésekor épp ezért
abból indulok ki, hogy a harmincas évek derekán műfajt és témát
váltó Kodolányi János meg tudta-e szívlelni a modern magyar re
gényről addig megjelent esszék, kritikák észrevételeit, vagy pedig a
maga írói elhivatottságának tudatában meg sem hallgatta azokat,
egyszóval, hogy a történelemhez fordulással párhuzamban eszmélkedésében lejátszódott-e vagy sem a regényhez mint műfajhoz for
dulás folyamata is.
Mint ismeretes, Kodolányi a Ráskai Lea Margit-legendáját tar
talmazó Nyelvemléktár VIII. kötetével érkezett meg Finnországba
1937 februáijában, hogy ennek a „csodálatosan szelíd, naiv, szorgal
mas és lelkiismeretes magyar apácának hamvasan tiszta és üde Margit-történetéből” életre keltse a tatárjárás koráról írt trilógiájának
befejező részét. Már maga a téma legalább két feldolgozási módot
tesz lehetővé. Margit életvitele, végsőkig menő lemondása a világról,
könyörtelen önsanyargatása, lényének egész transzcendens vaskossága szinte provokálja a képzeletet, hogy a legendabeli „tények” mö
gött egy másik, harmadik, negyedik Margitra is ráérezzen, akiben a
módszeresen kialakított viselkedési burok ellenére is nyugtalanító
reflexiók tömege árad, mintegy örökkévalósággá tágítva a pillanatot
- és fordítva. Ugyanakkor azonban a legenda előadásmódjának a
szent szűz gyerekkorától haláláig terjedő egyenesvonalúsága termé
szetes, definitív keretnek is fölfogható, melyet kellő közbeavatkozás
sal, utómunkálatokkal regénnyé lehet feltölteni. Az első esetben nyílt,
az író teremtőerejét és intellektualitását maximálisan mozgósító, a
másodikban pedig inkább zárt, reproduktív regényt várhatunk.
Kodolányi János a második lehetőség mellett döntött. A „nyűgö
sen, kedvetlenül” ébredő kislány képével indít, majd elméje első erőtel
jesebb megnyilatkozásaitól egészen addig nyomon kíséri Margitot,
mígnem halála pillanatában az „ő orcája csudálatos fényességgel
megfényesedék és vala ő szemének alatta oly igen szép velágosság,
mintha megaranyozták volna az ó orcáját szemének alatta” . A tör
ténetet tehát a lineáris előrehaladás jegyében bontja ki, kronologikus
rendbe állítva a legenda ismert „tényeit” . Margit fájlalja és elutasítja,
hogy király lányának mondják; naphosszat imádkozik a feszület előtt;
önszántából vállalja a legnehezebb munkát; visszautasítja királyi ké
rőjét; határtalan türelemmel gondozza a betegeket; Béla és István
viszálykodásakor a penitenciázásnak új, még szigorúbb módjait keresi

stb. stb. Ezeket a cselekedeteket és jellemvonásokat, melyek Margitot
oly nagyon megkülönböztetik kolostorbeli társaitól, Kodolányi János
rendszerint dialógusok révén hozza előtérbe. Előbb álmok vagy lá
tomások vizében füröszti meg hősnőjét, majd amikor ezeknek nyomán
felhalmozódik benne a feszültség, interakcióba állítja őt egy vagy
több mellékszereplővel, s a párbeszédelés során erős fényt vet egy-egy
vonására. Némi túlzással azt is mondhatnám akár, hogy az egész
regény ilyen kulminációs epizódok sorozata, melyeket higgadtabb,
szétfolyóbb leíró szegmentumok kapcsolnak egybe egyenes vonalú
történetté.
Maga az egyenesvonalúság természetesen még korántsem prob
lematikus. Igaz, fanyalgunk tőle, fenntartásokkal fogadjuk, akár annak
idején Esti Kornél az érdekcsigázó, szokványos regényeket, melyekben
felgyűrt gallérral magányos sétára indul egy fiatalember, a későbbi hős,
ez azonban nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy egy-egy regény
esztétikai értéke a cselekménybonyolítás és a szerkesztés alapképle
tétől függ. Ha így volna, a tehetséget mint merőben másodlagos
összetevőt bátran kiiktathatnánk vizsgálódásunkból. Szükségesnek
látszik hát pillantást vetni a Boldog Margit linearitásának mögöt
tesére, annál inkább, mert ez a linearitás nemcsak Kodolányi János
prózapoétikai elveit tükrözi, nemcsak tervszerűen választott építke
zési mód tehát, hanem kényszerű következmény is.
Amint Kodolányi János amellett döntött, hogy Margitot legen
dahíven állítja műve középpontjába, azonnal keskeny ösvényre szo
rult. A legendabeli Margit ugyanis statikus, fejlődésképtelen figura.
Minden cselekedete, megnyilatkozása a végső megfényesedés pilla
natát előlegezi, s hogy a didaktikai hatás maradéktalan legyen, a
legenda nem mulasztja el közölni, hogy a tizenkét napon át nyitott
sírban fekvő szent szűznek testéből „nagy, édességes illat” áradt.
Margit esete tehát még halálában sem a Zoszima sztarecé. Kont
rasztjaitól megfosztott, azonos erősségű fényben álló emberalak ő,
akit csak leírni lehet, vele szenvedni vagy vele együtt „alakítani” az
eseményeket azonban már nem.
Munka közben ráeszmélt erre Kodolányi János is, és nemegyszer
megpróbált letérni a keskeny útról. A gyerek Margitot csaknem a
szociális lázongásig viszi el, megvilágosítva afelől, hogy az „Úr előtt
nincs király s nincs koldus” ; a kamaszlányt erotikus álmokban ringatja,
és testét áttüzesítve megízlelteti vele a nagyon is evilági vágyakozást;
a felnőttben pedig súlyos kételyeket támaszt Isten „végtelen bölcses
ségéivel szemben, amely jeladás nélkül tűri a bűnöket és a halált,
s eldönteti vele, hogy végére jár a dolognak, mert „különben hiábavaló
minden erőfeszítése, imádsága, zsolozsmája, virrasztása, megalázko

dása, szolgálata, szelídsége és lemondása” . Margit azonban mégsem
válik lázadóvá, nem lesz az égi és a földi szerelem kettősségének
gyötröttjévé, mint ahogy az Istennel sem tisztáz végeredményben
semmit. Kodolányi János gyorsan elmetszi ezeket a szálakat, s nem
is tehet másként, hiszen az események eleve ismert iránya és vég
kifejlete kizár minden szabadabb kilendülést, elrugaszkodást. Mind
ennek következtében a regény hősnője többé-kevésbé ugyanazt a
hatást kelti az emberben, mint amelyről egy sokszor idézett, kevéssel
a Boldog Margit keletkezése után írt tanulmányában Sartre beszél.
„Ha gyanítom, hogy a regényhős elkövetkező cselekedeteit valamilyen
örökölt sajátság, a társadalom vagy bármiféle mechanizmus előre
meghatározza - írja egyebek között -, időm visszaárad; ez esetben
nem létezik más, csak én magam, én, aki olvasok, én, akinek megvan
a magam tartama - szemben a mozdulatlan könyvvel. Azt akarod,
hogy éljenek a regényhőseid? Tedd őket szabaddá.”
Kodolányi János, láthattuk, már a témaválasztás és a regény
koncepció kialakítása során lemondott Margit szabaddá tételéről, s
így akarva-akaratlanul az ugyancsak Sartre emlegette „isteni min
dentudás” pozíciójába került. Nemcsak Margit cselekedeteinek in
dítékait nevezi meg, nemcsak kifelé ható reakcióit egyengeti
lépten-nyomon, de belelát a leikébe is, szuverén ura asszociatív kaland
jainak is, ez az írói fölény azonban kíméletlenül visszaüt. A mindvégig
felülről és távolról szemlélt, harmadik személyű hősnő irányítottsága
és Kodolányi által sugallt lelki tartalmai között kollízió támad, amely
roncsolja, szürkíti, külsőlegessé teszi a szent szűz metafizikai dimenzióit.
S ha a mellékalakokra vetünk pillantást, még határozottabb for
mában észleljük ugyanezeket a szimptómákat. A sororokra és novíciákra elsősorban az a szerep hárul itt, hogy a maguk köznapiságával
ellenpontozzák Margit rendhagyó világát. Nincs esélyük arra, hogy
a regény lassú idejében személyiséggé teljesüljenek. Olimpiádisz kez
dettől fogva jóságos, anyáskodó, Bemálda falánk, Aglent leszbikus,
Csenge hivalkodóan hiú stb. Kodolányi tehát jellemvonásokat nőttet
emberré, tipizál, hogy aztán Margit kulminációs epizódjaiban újra
meg újra aktivizálja őket. Eljárása azoknak a filmrendezőknek mun
kájára emlékeztet, akik valamely meggyőzőnek hitt jelenet vagy vá
ratlan fordulat után kényelmesen végigpásztáznak a kamerával a
filmbeli szemtanúkon, hogy azoknak rendszerint úgyszintén stan
dardizált arckifejezése révén növelni tudják a naiv nézőben a jelenet
vagy fordulat hatásfokát. Kodolányi is „felsorakoztató” egytittlétekkel dolgozik, melyek az alakok zömének egysíkúsága, zártsága követ
keztében a funkdótlan ismétlés érzetét keltik, noha azonos szituációkról
valójában nem beszélhetünk. Különösen a párbeszédmentes, tisztán

leíró „csoportképek” kizökkentők, hisz ezekben közvetlenül, hatvá
nyozottan érvényesül a mindentudó távirányítás.
A regény „kötőszövetei” : a kömyezetfestő deskripciók, az idó
múlását, az évszakok változását idéző részletek pedig egy olyan újabb
kérdést is fölvetnek, amelyről eddig csak közvetve esett szó. Figyeljük
meg pl., miként íija le egyhelyt a tavasz érkezését Kodolányi János:
„És újra eltűnt a hó, a Dunán meghasadozott ajég, az égbolt kiderült,
vad tavaszi szelek fújtak ismét a sziget vén tölgyfái és sűrű bozótjai
között, jött a tavasz, fordult az idő.” És tovább: „Kakasok kukoré
koltak, tyúkok kodácsoltak, kora tavaszi csibék csipogtak, malacok
visítottak, cselédek nevettek és énekeltek, kertészek kiabáltak, ásók
és kapák pengtek az ezer hanggal megtelt, langyos levegőben.” Fö
lösleges bizonygatni, mennyire információelégtelen, szokványos kép
sor ez. Faktografikus semmitmondás. Mégsem érdektelen azonban,
mert kiemeli a szerző valószerűsítő intencióját. Kodolányi ugyanis
nem annyira új irodalmi valóságot akar teremteni, hanem inkább a
Xm . század valóságának művészi erejű visszaállítására törekszik.
Más szóval, elsődlegesen nem az a fontos számára, hogy regénye
immanens esztétikai minőségek révén teljesül-e ki vagy sem, hanem
hogy ismert eszközökkel minél közelebbről, minél hihetőbben idézze
fel a választott korszakot.
Ebben a valószerűsítő törekvésben kell látnunk egyébként nyelvi
stilizálásának egyik fő okát is. Ismeretes, hogy Kodolányi János nép
nyelvi és archaikus elemek elegyítésével próbálta elővarázsolni azt
az illúziót, mintha a trilógiában ábrázolt emberek csakugyan vala
mikor a XIII. században élnének. Stilizálását a korabeli kritikusok
zöme idegenkedve fogadta, mindenekelőtt azt róva föl neki, hogy
megoldásai kimódoltak, mesterkéltek, tudománytalanok. Pedig nem
a tudománytalanság itt a fontos. Képzeljünk el egy literátort, akinek,
mindegy, hogy milyen okból, egyszerűen nincsenek dialektológiai és
nyelvtörténeti ismeretei. Vajon ez az irodalmár autentikusnak találná
Kodolányi nyelvezetét? Aligha, hiszen a távirányított alakok garni
túrája és az írói képzelet valószerűsítő, reproduktív munkája hiány
érzettel töltené el, minek következtében a regény archaizálását csakis
további elidegenítő, a maga idejére, tartamára ráeszméltető fogás
rendszerként élhetné meg. S mi mást bizonyít ez is, ha nem azt,
hogy az irodalmi művekben az esztétikai valóságosságot a valós va
lóságosság semmiképpen sem pótolhatja?
összegezésképpen annyit kellene még mondanom talán, hogy
Kodolányi János Boldog Margitja olyan prózapoétikai elvek jegyében
készült, amelyek századunk negyedik évtizedében már kiürültnek,
meghaladottnak, elévültnek számítottak, s épp ezért nem véletlen,

hogy a mai olvasó inkább literatúrának, mint poézisnek véli mindazt,
amit a testes regény prezentál. Literatúrának, melynek mindig is
lesznek hívei a publikum bizonyos rétegeiben, de amely távlatot nem
nyitott és nem nyithat ma sem a magyar széppróza előtt.
(1984)

A „BELSŐ REALITÁS”
SZÖVEGSZERVEZŐ FUNKCIÓJA
A FRANCIA KULCS ÉS A MI AZ, ÖREG?
CÍMŰ MÁNDY-REGÉNYBEN
űveinek bibliográfiája alapján arra gondolhatnánk, hogy
Mándy Iván mellőzése az általános elsötétülés éveire kor
látozódott csupán, hiszen az 1949-es Vendégek a Palackban-t 1955-től kezdődően egész sor ifjúsági regényének, színművének,
novelláskötetének, kisregényének publikálása követhette. A minden
ható irodalompolitika eme „nagylelkűségét” azonban továbbra is,
csaknem a hatvanas évek végéig az ideológiai kioktatás és az eszté
tikai számonkérés nyers gesztusai árnyékolják be.
A mindentudó korifeusok egyike pl. arról értekezett, hogy az
ötvenes évek második felében a „revizionizmus ideológiai romboló
hatása az ellenforradalmat követő kiábrándulás révén dekadens, fő
leg egzisztencialista hatások” érvényesülését is segítette a magyar
prózában, mint arról Mándy Iván Fabulya feleségei című kisregénye
is tanúskodik.
Egy másik kritikusa, az ideológiai husángot, igaz, sarokba téve,
egy megcsontosodott, lehatárolt irodalmi kód, elvárásrendszer bűvö
letében afölött töprengett el, hogy a Mándy-novellák „szereplőinek
alig van kiterjedése”, „önmagukról sincs tudatuk, nemhogy a társa
dalom ügyeire volna pillantásuk”, s így aztán világuk „szűk és kicsi
nyes”, sőt Jelentéktelen és idegen is” . E merőben téves fölismerésből
természetszerűleg csakis téves kérdésfeltevés sarjadhatott: „Arról
lenne tehát szó, hogy nem akármilyen írói tehetség fölösleges tár
gyakba öli magát, nagy erő kis témával bíbelődik? Nagyobb az író,
mint a műve? Nem lényegtelen ellentmondás: azt jelentheti, hogy
az író máig nem találta meg a testére szabott feladatot, mellékes
témákat vállal, s közben az idő eljár fölötte.”

Egy harmadik kritikusa, már a hatvanas évek végén, Móricz Zsigmond segédletével szeretné kiélezni Mándy Iván állítólagos nagy adós
ságának kérdését. Két ars poetica-jellegű Móricz-idézetre támaszkodik.
Az egyik: „Magyarázzam meg, miért írok úgy, ahogy írok?... Mit
tudom én, én úgy fütyülök, a rigó másképp. Az író csak arra törekszik,
hogy valóban úgy fütyüljön, ahogy csak ö tud és senki más a kerek
világon. Ha ezt valaki eléri, akkor mindent elért, amit ezen a pályán
elérhetett.” A másik idézet: „Minél nagyobb egy író, annál nagyobb
kötelessége a legfontosabb dolgokban színt vallani és megmondani,
mi az igazság és mi a kötelesség.” Kritikusunk, mit sem törődve a
két idézet között feszülő ellentmondással, könnyedén a következő
ítéletig jut el: „Mándy Iván az első idézet feltételeit régen teljesítette:
úgy »fütyül«, ahogy csak ő tud és senki más. (...) A második idézetben
foglalt kívánalom kielégítéséhez viszont igen sok az adóssága.” Noha
réges-rég kihűlt szövegről van szó, olvasása közben ma is felkapjuk
a fejünk. Mert ugyan kinek volt, kinek lehetett adósa Mándy Iván?
A Révai-féle „gondolkozda” tanítványainak, a pártnak vagy magának
a megváltást ígérő utópiának netán, mely mindenütt, ahol megva
lósításához fogtak, szennyet és romlást hozott?
Egy negyedik kritikusa, ígérem, ő lesz az utolsó ebben a kis se
regszemlében, a másik oldalról közelíti meg Mándy világát. Kétsze
resen szerencsés írónak tartja, hisz egyfelől félreállítása, illetve a
prózáját fogadó „széles körű értetlenség” ellenére „gazdag és egyen
letes életművet hozott létre” , másfelől pedig szerencsés azért is, mert
művének 1967-re „szinte észrevétlen megtörtént a jóvátevő perúj
rafelvétele is” . S itt aztán lajstromozza a pert kezdeményező, to
vábbvivő és a döntő szót kimondó irodalomtörténészek, esszéisták
nevét. Az utóbbiak között meglepő módon Bori Imre neve is fölbuk
kan. Meglepő módon, mert Az ördög kortyhájá-t méltató, csakugyan
új szempontokat kínáló Híd-beli tanulmány szerzőjét a nagyobb nyo
maték kedvéért, kissé a kutyaharapást szőrével elvét is követve, mar
xista kritikusnak kiáltja ki, mintegy ezzel isjelezve, hogy Mándy prózája
ügyében ekkor még semmi sem dőlt el. Annál kevésbé, mert az ún.
„antropológiai optimizmus”, melyet Király István még a hetvenes
évek végén is az egész háború utáni magyar irodalom „fő jellemzőjé”nek és tovább viendő „nagy örökségéinek tartott, egyeduralmát
ugyan elvesztette már, de hatalmi pozícióját korántsem adta fel.
E példákkal persze nem valamiféle vitát szeretnék kezdeményez
ni. Az ideológiai nyomorgatás és az esztétikai mázzal leöntött, de
úgyszintén ideológiai gyökerű számonkérés ilyen és ezekhez hasonló
manifesztációi nemhogy vitát, jóízű kárörvendést sem indukálhatnak
ma már. Annak az alkotói szabadságot korlátozó, mélyen tartuffe-i

atmoszférának megidézésére azonban kiválóan alkalmasak, amely
épp ekkortájt a nyilvánosság előtt is működtetni kezdte a rejtőzködő
Mándy Iván önvédelmi reflexeit.
Mint ismeretes, Mándy mindig is ódzkodott attól, hogy alkotói
világáról, intencióiról beszéljen, hogy kulcsokat adjon az olvasó ke
zébe. Gondoljunk csak ennek kapcsán Apa közbeszól című novellájára,
melyben az archetípusos apa és a fiú közti disputa ki tudja hányadik
menetében az apa meredeken kitör, s a fiú egykori nézeteit ironizálva
és visszhangozva lecsap:
Ez igen! Ez aztán a megtiszteltetés, öreg!
A lapok mindenféle kérdéseket intéznek hozzád. (...) Te pedig szor
gosan válaszolgatsz. Óriási gyakorlatod lehet az ilyesmiben. Micsoda
praxis! Igazán nem akarom az orrod alá dörgölni, de valaha mintha
azt mondtad volna. Csak a novella! Nincs semmi más, csak a novella!
Egyszóval semmi nyilatkozat, magyarázkodás. Nem vagyok önma
gam széljegyzete/ ”
Ennek ellenére a hatvanas évek derekán Mándy Iván mégis arra
kényszerül, hogy a műveit kísérő, nem is mindig kioktató értetlen
séget ellenpontozza. Megíija Mit akarhat egy tró? című műhelytanul
mányát, mely első pillanatra csakugyan amolyan „széljegyzetének
tetszik, ha azonban tüzetesebben is szemügyre vesszük, kiderül, hogy
a könnyed önirónia felszíni rétege alatt egy határozott, mindennemű
doktrinérséget elvető írói magatartás kontúrjai rajzolódnak ki. Ilyen
formán ez a talán legtöbbször idézett Mándy-írás ma is megkerülhe
tetlen kiindulópontnak látszik, annál inkább, mert jelentőségét maga
az író is nyomatékosította annak idején: előbb az 1966-ban megjelent
Séta a ház körül, majd nem sokkal később, 1969-ben az Egyérintő
utószavaként is közzétette.
Mándy itt indulásának legkorábbi szakaszába lép vissza, nem
kevesebbet sugallva, mint hogy már a kezdet kezdetén rá kellett
eszmélnie, alkata nem képesíti az írói hivatásra. Már első kísérletei
során kiderült, hogy cselekményt bonyolítani nem tud, mi több, el
indítani sem, fantáziája nem mozdul, s hasztalan edzi magát a meg
figyelésben is, akár órák hosszat bámulva egy fát vagy az utcát, a
látottakat egyszerűen nem képes leírni. Szabályos leltárt készít tehát
mindazon alkati sajátságokról, melyeknek megléte nélkül irodalmi
alkotómunka nincs. S amikor már az addig megjelent művei és a
szemünk előtt leépülő tehetsége közötti kontroverzia csaknem ab
szurd méreteket ölt, egy meglepő fordulattal arra is rámutat, ami a
pályán mégis megtartotta. „Se cselekmény, se fantázia, se megfigye
lés” - összegez, majd hozzáteszi: „Maradt a belső világ. Meg ami az
élményekből ebbe belefutott.” Minthogy „belső világ” és abba „bele
futó élmények” nélkül az írói alkotómunka úgyszintén elképzelhe

tetlen, ezen a ponton megtorpanunk, hogy aztán az írói információ
általánosságán, közhelyszerűségén töprenge addig a föltevésig jus
sunk el, hogy a negatív leltárnak is, a tanulmány súlypontját képező
belső realitásnak is rendelkeznie kell valamiféle megkülönböztető
jeggyel, tartalommal, amire felületességünk folytán nem figyeltünk
föl. S csakugyan így van. A látvány leírásában ugyanis nem percepciós
zavar gátolta a gimnazista korú Mándyt, hanem egy ösztönös ide
genkedés, ellenállás. A sokáig bámult fát pontosan rögzítette a tudata,
hisz jó idő elteltével, midőn egy „olyan igazi ázott alak”-ot penderített
eléje a sors, a fa ismét megképlett előtte. Mégsem írta le. Sem a
közvetlen szemlélődés, sem az asszociatív felidézés után. Nem, mert
már ekkor sem tudott mit kezdeni a reproduktív, faktografikus le
írással, ábrázolással. A kitűzött cél és a tényleges írói hajlam került
tehát kollízióba nála, s így óhatatlanul vereséget kellett szenvednie
mind a hagyományos cselekménybonyolítás, mind a képzelet működ
tetése terén. Mondhatnánk akár azt is, hogy az irodalmunkban oly
mélyen gyökerező valóságkonvencióval konfrontálódott, s e korai,
még spontán szembefordulás később, írói munkásságának kibonta
kozása során újabb fontos dimenzióval gazdagodott.
A műhelytanulmány címébe foglalt kérdésre Ottlik Géza nyomán
azt válaszolja végül, hogy „bármilyen meglepő, írni” - a „tehetsége
törvényei szerint” . Tiszta, világos célmeghatározás, csak az nem érti,
aki nem akaija, jelentésének mögöttese azonban mégis csak akkor
mutatkozik meg igazán, ha a gondolat forrásvidékére is pillantást
vetünk.
Kolozsvári Grandpierre Emilről szóló, még 1943-ban írt esszéjé
ben Ottlik Géza az alapkérdés fölvetése és megválaszolása után („Mit
akar egy regényíró? - Remélem, hogy regényt akar írni.”) arról ér
tekezik, hogy ha valamely veszélyhelyzetben az írót a tüzelőanyag
ellátás feladatával bíznák meg, alkalmasint megragadná a szenes
lapátot, vagy fát kezdene hasogatni, de ezt a munkát semmi esetre
sem tartaná írói tevékenységnek. „Bánatos kétkedéssel nézem azon
ban - folytatja Ottlik -, ha a tűzifát az írott szó erejével akaija
felaprítani egy költő vagy egy regényíró. Miért nem fog fejszét? Al
kalmasabb és őszintébb szerszám. A favágás is mesterség. Tisztelem
a favágót, aki fát vág. De elkedvetlenít a regényíró, aki bármi mást
akar, mint regényt írni.” Amennyiben Ottlik Géza szellemes ars po
eticáját a műhelytanulmány immanens részének tekintjük, napnál
világosabb, hogy Mándy Iván is gyökeresen elhatárolja magát a szóval
fát aprítás irodalmon kívülre mutató rögeszméjétől, az ún. nagy té
máktól, a feladatvállaló művektől, egyszóval: az irodalmi pragma
tizmustól.

Mindennek alapján nem túlzás azt állítani, hogy prózapoétikai
és eszmei oppozíciója olyan, már-már eszményien szabad távlatot
biztosított korántsem indeterminált „belső világ”-a számára, amely
új minőségek megteremtését előlegezte. A kérdés csak az, hogy a
kivívott szabadsággal mikor, hogyan, mit tudott kezdeni a tehetsége.
Más szóval: csakugyan egyenletes-e a műve, mint fentebbi kritikusunk
vélte huszonöt esztendővel ezelőtt. A lehetséges választ két, időben
egymástól távol álló, de a feldolgozott élmények és a főszereplők
tekintetében számos metszéspontot kínáló művének párhuzamba ál
lításával keresem. Az egyik az 1948-ban, a totális elborulást megelőző
utolsó pillanatban közzétett Francia kulcs, a másik pedig az 1972-ben
publikált Mi az, öreg ? Döntésemet mellesleg részben az is befolyásolta,
hogy az elsőként említett regény a Mit akarhat egy (ró? képzeletbeli
tengelyének túlsó, a másik viszont innenső oldalán helyezkedik el.
Amikor a Kortárs szerkesztősége 1972-ben arra kérte Mándyt,
világítsa meg művei születésének körülményeit, A modell című no
vellával válaszolt, melyben így írja le a Francia kulcs tárgyát: „A
szállodáról szólt az az írás, a Hotel Adriáról. A szerkesztő úrról, meg
a fiáról. A szerkesztő úr semmit se szerkeszt, nincs is lapnál. Olyan
szabadúszóféle. Egy-egy cikket, riportot igyekszik elhelyezni, és ez
nem könnyű dolog. De ha fölhajt némi pénzt, moziba mennek a
fiúval. Ez a fiú semmi egyebet nem csinál, mint az apját váija abban
a szállodai szobában.” A regény tehát szemmel láthatóan önéletrajzi
indíttatású. Ez a megvalósult szöveg vonatkozásában természetesen
lényegtelen körülmény, minthogy azonban a közvetlen élményiség
az elbeszélői nézőpont megválasztásakor dilemma elé állította
Mándyt, nem hanyagolható el. A fiú statikussága, permanens vára
kozása első személyű elbeszélői módot igényel, vélhetnénk, ezt azon
ban Mándy nem tudja vállalni. Az elsőszemélyűség lépten-nyomon
a nosztalgikus emlékezés szirénénekével kísértené, minek következ
tében a szöveg helyenként föltétlenül lirizálóvá, verbálisán stilizálttá
színeződne, márpedig Mándynak - a Mit akarhat egy (ró? tanúsá
gaként is - semmi köze a „hülye, gennyes, »költői« prózához” . Emel
lett az elsőszemélyűség oly mértékben felerősítette volna a szerzői
pozíciót, hogy Ferinek akarva-akaratlan bele kellett volna vesznie a
múltat átértékelő lélektani reflexiók hínárosába. Maradt hát az ob
iigát harmadik személyű elbeszélői mód, az írói mindentudás és felülállás perspektívájával, melynek veszélyeit úgy próbálja elhárítani
Mándy, hogy képletesen szólva Feri mögé áll, s nagyrészt az ő sze
müvegén át láttatja a Hotel Adria emberi tenyészetét és tárgyi világát,
így most már nem kell kényesen ügyelnie arra, hogy a felnőtt sze
replők viselkedése, cselekedetei teljes megvilágítást nyeljenek, hogy

az inaktív fiút okozati összefüggések révén kibomló, célirányos tör
ténet hordozójává tegye, hogy az idd egyenletes, unalmas múlásának
illúzióját fenntartsa. Egymással csak lazán összefüggő jeleneteket,
képeket soijáz, abban a szellemben, ahogy a hírlapíró a fiút az élet
megismerésére oktatja. „Apa úgy vezette Ferit az életben, mintha
egy képeskönyvet mutogatna” - íija Mándy, s a regény struktúrája
épp ezt a mellérendelő elvet érvényesíti. A Hotel Adria színpadán,
tompított fényben, elvágyódó, de vágyaikat realizálni nem tudó bizarr
figurák vonulgatnak ide-oda. Jószerével elszakadtak a valóságtól,
létüket nemigen lehet megfeleltetni a mindennapokkal, úgyhogy Feri
végül a Karácsonyi ének alakjait már valóságosabbnak találja, mint
a szálloda lakóit, kikről egy este úgy beszél apával, „mintha valami
regényben olvasták volna őket” . Nem véletlen, hogy bő tíz esztendővel
ezelőtt, egy maihoz hasonló tanácskozásunkon Gerold László a Fran
cia kulcs szürrealisztikus jellegét emelte ki.
A regény számos megoldása arra enged következtetni tehát, hogy
Mándy az addigi struktúrák átrendezésére, helyenként érvénytele
nítésére törekedett. Ehhez azonban nyomban hozzá kell tenni, hogy
nem teljes sikerrel. Amint megfeledkezik a választott ábrázolói as
pektusról, amint ellép Feri „mögül” , a szövegen repedések futnak
végig. A szürrealisztikus képeskönyv nem egy tablóján olyan ese
ményt örökít meg, melynek, távolléte folytán, Feri nem lehet részese.
Mándy ilyenkor is a redukciós ábrázolás ugyanazon nyelvi eszközeivel
él, mint a többi állókép megformálásakor, nyomatékos szerzői jelen
léte azonban foltot ejt a fikció világán. A legszembeszökőbben azokon
a helyeken, ahol maximálisan eltávolodik Feritől. Hadd említek erre
egy példát. Apa állandóan pénz után lohol, ha pedig otthon van,
félmondatokat ejt a redakciókról, hosszasan kibámul az ablakon,
maga elé meredve szivarozik, szétdobált kották között hegedülget.
Életének ezek az ismétlődő, kommentár nélkül maradó forgácsai
teljesen nyitottá teszik alakját, a mindenkori olvasói befogadásra
bízva, hogy ki-ki újraalkossa őt magának. Egy vasárnap délután azon
ban, amint apa ismét a csöndes kis utcát kémleli, hegedűvel a hóna
alatt, Mándy váratlanul perspektívát vált, belép a hírlapíró belvilá
gába, irányítani kezdi megnyilatkozásait, és az epizód kiég: „Apa a
régi vasárnapokra gondol. Mennyit állt egyedül az ablaknál! Az em
bereket figyelte, amíg csak el nem tűntek a sarkon vagy valamelyik
kapuban. (...) Olvasott, nem járt emberek közé. Köztük még jobban
érezte, hogy egyedül van, még kínzóbb volt a magánya. Félt a va
sárnapoktól.”
A Mi az, öreg? elbeszélői perspektívája ugyancsak az írói min
dentudásé, de az ebből adódó nehézségeket itt már meggyőzőbb kor-

rektívumokkal ellensúlyozza Mándy, elsősorban azért, mert a Francia
kulcs megjelenése óta eltelt csaknem negyed század alatt a kisiskolás
Feri ismert íróvá lett. A két főszereplő között épp ezért sok a kü
lönbség. A legfontosabb talán az, hogy míg Feri a gyerek természetes
érdeklődésével, kíváncsiságával figyeli az életjelenségeit, addig Zsámboky János már enervált közönnyel teszi ugyanezt. Mintha mindent
tudna már az emberről és a világról, hidegen hagyják az odakintről
érkező kihívások. Mivel nem változtathat rajtuk, némán eltűri őket.
Eltűri a halottmosó boraírt kedélyességét, a fényképésznő agresszív
forgolódását, a felszolgálólányok megjátszott részvétét. Valószerűt
len, értéktelen, lényét alig súroló fragmentumok összessége számára
a világ, mely elől egy nevenincs szorongás ismételten önnön belvilága
felé taszítja.
Ha távolról is, ez a szituáció az Esti Kornél egy helyére asszodáltat.
Egy nap, amikor Kosztolányi agyba-főbe dicséri Koméit, s az nem tudja
mire vélni a váratlan fordulatot, magyarázatként a következő mondat
hangzik el: „Hát kit bámulhatok ezen a ronda világon, ha téged nem,
testvérem és ellentétem.” Bár a két alakmás igen messze esik egymástól,
nem kétséges, hogy akár Kosztolányi Estit, Mándy is a ronda világ
ellenében álmodja meg Zsámboky Jánost, hogy aztán „közös” emlékeik
révén megírhassa egy tudat működésének regényét. Természetesen itt
sem az önéletrajziság a fontos, hanem ahogy Mándy az emlékeket szö
vegszervező elemmé transzformálja.
Zsámboky János határhelyzetbe kerül, apa is, anya is elhal mel
lőle, lélektanilag tehát teljesen indokolt, hogy megújulón a maga
belvilága felé tájékozódik. Alámerülései során azonban még csak kí
sérletet sem tesz - s jó, hogy nem - a múlt átvilágítására vagy arra,
hogy netán ontológiai választ keressen a végső kérdésekre. Ehelyett
dialógusok, monológok, önmagával és a tudatában tovább élő árnyak
kal folytatott viták segítségével megjeleníti az egykori helyzeteket,
melyek időbeli diszkontinuitásuk ellenére is egy jól rekonstruálható
életút pillérei.
Fölmerül persze a kérdés, az ördög nem alszik, hogy miként kell,
lehet-e egyáltalán értelmezni Zsámboky János belvilági kalandozá
sának eszmei mögöttesét. Noha egyetértek Balassa Péter észrevé
telével, miszerint Mándy művei „technikailag precízen leírhatók,
világosak, jelentésük azonban inkognitóban marad”, bizonyos szimptómák alapján mégis úgy találom, hogy a Mi az, öreg? inkognitója
feltörhető.
A regényben szemet szúrón, konokul ismétlődik egy kép, a ve
tetten ágyé: lecsúszott takarókkal, gyűrt lepedővel, harisnyákkal. Ré
gi, kedvenc motívuma ez Mándynak, már a Francia kulcsban is

alkalmazta, ott azonban még túlexponálta az efféle „csendéletek”-et,
hiszen azok Feriben még a „szánalmasság” , a „végtelen elhagyatottság” érzetét keltették. A Mi az, öreg?-ben viszont már elszigetelten,
érzelmi minősítés nélkül bukkannak föl, épp akkora intenzitással
emelve ki a magányosságot, akár a „félig hóba temetett lavór” , melyet
Zsámboky egy kertben pillant meg.
Mindezek a kiugró képek elsősorban Zsámbokyra mutatnak viszsza, az ő egyedi magányát színezik. Ha azonban a regény egészét
tartjuk szem előtt, kitűnik, hogy egy másik szerep is vár rájuk, az,
hogy az embernek mint nembeli lénynek egzisztenciális magányát,
befalazottságát is érzékeltessék. A regény bármelyik emberi relációját
fürkésszük, mindenütt reménytelen meg nem értésbe ütközünk.
Nincs teljes értékű kommunikáció. Semmi sem tisztázható. Utólag
sem, az idők végezetéig sem, mint ezt az a kis „dramolett” is sugallja,
melyben apa és anya, már haláluk után, lezárhatatlan vitát kezde
ményeznek Zsámboky János képzeletében.
Számomra ma a Mi az, öreg?-ben ez az üzenet is benne foglaltatik.
Szinte hallom Mándy hangját: ez van. Nem kell szeretni, keseregni
se kell miatta. De mert van, eliminálhatatlanul, megér egy regényt.
A „szóval fát aprítás”-t pedig műveljék csak mások. A boldogok, kik
annyi idő után még mindig nem tudják, hogy „minden egész eltörött” .
(1992)
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A
első világháború után - a széttagoltság, a bizonytalanság,
/ \ r m a kényszerű tétovázás körülményei között - a szabadkai
X j L Z J Bácsmegyei Napló jelentős szerepet játszott irodalmunk
megalapozásában. A lap már 1920 nyarán újra megjelenik, s nem
elégszik meg az események regisztrálásával, kommentálásával, ha
nem helyt ad a tudományos és szépirodalomnak is. A szerkesztőség
tárcarovatot s vasárnapi irodalmi mellékletet indít, noha kezdetben
még az sem világos, kikre is számíthat, lesz-e elegendő támogatója
a folyamatos munkának. Épp ezért a közreműködők toborzása idején
„régi pesti újságok régi tárcái”-ra kénytelen támaszkodni. Egy ilyen,
A Hétből ollózott írás közzététele után fedte föl magát Szenteleky
Kornél, aki aztán egy időre állandó munkatársa lett az újságnak.
Ugyanakkor a lap sikerrel rázza föl „közönyéből” Radó Imrét, Ambrus
Balázst, új tehetséget fedez föl a fiatal Tamás Istvánban, Kristály
Istvánban, a „lelkes falusi tanítóbban, Debreczeni Józsefben, és ter
mészetesen magához vonz olyan kevésbé jelentős vagy épp dilettáns
toliforgatókat is, mint amilyen Gergely Boriska, Galambos Margit
vagy Govorkovich János volt. Már e foghíjas névsorból is szépen
kitetszik, hogy a Bácsmegyei Napló az alapozás során nem annyira
a mind magasabb irodalmi színvonal elérését tűzte ki célul, hanem
inkább az erők összefogását, hogy a „széplelkű olvasó” ne maradjon
szellemi táplálék nélkül. Az irodalompolitikai elvekhez nem kötődő
mindenes szerepét vállalta tehát, s tehette ezt annál inkább, mert
kiadóinak meggyőződése volt, hogy az új államiság körülményei kö
zött nem vajdasági irodalmat kell teremteni, hanem „magyar irodal
mat a Vajdaságban” .1
1

A Bácsmegyei Napló újraindulásáról, a Vajdaságban rekedt vagy ide emigrált írók,
Újságírók toborzásáról Fenyves Ferenc, a lap tulsydonosa már a húszas évek végén
megemlékezik A vajdasági magyar irodalom önéletrajzá-ban (a Vagyunk című 1928-as
karácsonyi almanach előszava). Fenyves írását ugyan laptulajdonosi „önérzet” is színezi,
adatai, elvi megnyilatkozásai azonban ennek ellenére hú képet adnak a néhány évvel
azelőtti eseményekről, sőt a Napló 1928-as irodalmi pozíciójáról is.

A lassú, sajátos igényeket még nem támasztó megéledésnek csak
nem kezdettől fogva részese, majd egyik eszmei irányítója Dettre
János, aki Szegedről emigrált Jugoszláviába, és már 1920 őszén a
Bácsmegyei Naplónál dolgozott. Elsősorban újságíróként, műveltsé
ge, széles látóköre azonban arra predesztinálta, hogy itt-tartózkodása
során a jugoszláviai magyar irodalom és művelődés létfontosságú
kérdéseihez is hozzászóljon, s elősegítse, intenzívebbé tegye humán
értelmiségünk öneszmélését.
A forradalmak bukása, meghurcoltatása, majd Szegedről való ki
utasítása mély nyomokat hagyott lelkivilágában, ennek ellenére tö
retlen bizakodással fogott hozzá teendői végzéséhez, hiszen úgy hitte,
hogy a teremtőerőket felszabadító s a népeket eggyékapcsoló béke
korszaka közelít. Amikor Lloyd George 1922 áprilisában génuai be
szédével a „béke olajágát tűzte ki az összeomló világ utolsó szilijeire” ,
Dettre Jánost csaknem elhódítja a „béke szent ígérete” . Jól tudta,
hogy a militarizmus koránt sincs legyőzve még, és nem a béke va
lósága, csak jelszava kerekedett felül a romboló hatalmakon, ugyan
akkor azonban a hívő optimisták naivitásával hirdeti, hogy ha a
pacifisták követelése általánossá válik, akkor „valamilyen hirtelen
megmozduló tömeg impulzusa a diadal trónjára” ülteti a békét. Majd
ehhez hozzáfűzi: „Hozzá kell nevelni magunkat ahhoz az államrend
hez, ahol nem a kard tesz igazságot, hanem a gondolat, s nem a
robbanó eszközök, hanem a gondolat ereje s a moralitás hatalma
fogják eldönteni a küzdelem sorsát. Csak a gondolatnak ez a nagy
arányú demokratizálása teremti meg a békevárás közszellemét, a bé
keakarat pedagógiai eredményeit.”2
Dettre János tehát már-már aufklérista bizakodással tekint a
világ színpadán lejátszódó eseményekre, s ennek nevében fogalmazza
meg megvalósíthatatlan, mert idealizált békeigényét: „Nem akarunk
keresztény békét és zsidó békét, angol békét és német békét, kapi
talista békét és proletár békét, nem akaijuk se a fegyverek békéjét,
se az ájult tehetetlenség békéjét. Békét akarunk. Csak békét. Kü
lönbségtevéssel meg nem fertőzött, tömjénnel el nem homályosított,
frigyládába el nem zárt, fegyverekkel be nem mocskolt örök emberi
békét.”3
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A béke politikája, Bácsmegyei Napló, 1922. április 26. - Itt jegyezzük meg, hogy
Dettre cikkeiből az Új partok felé (Életjel Könyvek 20., Szabadka, 1979) c. gyűj
temény alapján idézünk, amely Dévavári Zoltán ügyszeretetének eredményeként
jelent meg.
A génuai húsvét, BN, 1922. április 16.

Ezeket a nemes pátoszú, ám az adottságokkal nemigen számoló
szavakat természetesen nem tekinthetjük Dettre János tisztán intim
megnyilatkozásának. Ugyanakkor azonban hiba lenne pusztán az
olvasói igényeket kiszolgáló zsumalizmus produktumának látni őket,
hiszen Dettre 1922 áprilisában még csakugyan abban az illúzióban
ringatja magát, hogy az emberiség Noé-bárkája megmenekült a „há
ború vérözöné”-től, s elérkezett az idő, amikor „megerősödnek azok a
belátások, amelyek a fölbomlott csatarend harcosait új munkarend job
bágyaiként állítják egymás mellé”.4
A ráció, a belátás, a megértés megváltást ígérő fölerősödése, illetve
a fölerősödésére variáló dettrei eszmefuttatások egy minden dogmától
távol álló lélekre vallanak, aki a világegyetemben uralkodó törvények
és az embert mint nembeli lényt meghatározó törvények között nem
lát különbséget. Ugyanazon erők munkáját tételezi létünkben is, akár
a megszabott pályán mozgó csillagokéban, s így az ember természetes
állapotának a tudattól ellenőrzött békét tartja, nem pedig a háborút,
mely valójában nem más, mint merénylet a feltételezett, áhítatra
ösztönző világegység ellen. Lényegét tekintve mélyen „vallásos” ka
rakterű volt tehát Dettre János létélménye, s ez szépen kitűnik alábbi
soraiból is: „Meg tud-e mérkőzni dobok pergése, orgonák zúgása és
trombiták harsogása azzal a zenével, ami erdők zúgásából, viharok
dörömböléséből, villám csattogásából és tavaszi hajnalok szűz csönd
jéből árad ki? Melyik szebb háza istennek: a Szent Péter-templom-e,
vagy az, amelyiknek alapja a virágos rét, kupolája a sugárzó nap,
mennyezete a kék ég és tapétája a bíbor felhő? Mi kelt több és igazibb
áhítatot: a tömjén füstje vagy a végtelen óceánok sós lehelete? Egyet
len rügy magasztalóbb dicsérete a fölöttünk és bennünk élőnek, mint
az a gúla lenne, melyet az első embertől kezdve épített volna az
emberiség, beleépítve a föld minden kövét, az értelem minden ki
gondolását és belekeverve vérét a kövek közé.” 6
Dettre János panteizmusa tehát kettős irányultságú. A végtelen
perspektívájából reménytelennek, sziszifuszinak tart minden törek
vést, amely a világ leigázására, birtokbavételére, felhasználására tör:
az ember ugyan a „természet urá”-nak kiáltotta ki magát, valójában
azonban „csak reménytelen trónkövetelője lehet az élet határtalan
birodalmának” . Az öntelt tudat diszharmóniát visz a létezésbe, s
minél erősebb a belőle sugárzó rosszfajta becsvágy, annál nagyobb
mértékben veszélyezteti magát az embert, annál több nyomorúsággal
árasztja el, s annál távolabb taszítja a humánus élet vágyképzeteinek
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Új partok felé, BN, 1922. április 27.
Július, BN, 1922. június 11.

teljesülésétől. Ezzel szemben a világ törvényeit fölismerő, hozzájuk
igazodó tudat képessé válik az igazi megismerésre, amely harmonikus
emberi életet ígér. Panteizmusából következően Dettre János épp az
efféle tudatműködést tartja természetesnek, amely mindnyájunk sa
játja lehetne, ha birtokló rögeszméink nem fojtanák el. Fel kell hát
nyitni a szemeket, hogy a „végtelen óceánok” igézetében eszmélkedésünkben helyrebillenjen az egyensúly, s máris elindulhatunk az
„örök béke” megalapozása felé.
Ez a „szent illúziókban” élés késztette Dettre Jánost arra, leg
alábbis átmenetileg, hogy a mindennapi élet vonatkozásában is vál
toztató erőt tulajdonítson a kimondott szónak. Hitte, ha rámutat,
mekkora károkat okoz a magyar kormányzat az „irredenta szavak
rakétái”-nak felröppentésével, észrevételeit bölcs belátás fogja kö
vetni odaát, s fordítva, ha jogos önérzettel nyomatékosítja, hogy „sem
a letűnt kormányzatok bűneiért, sem a mai magyar kormányzatnak
cselekedetben vagy mulasztásban való vétkességéért nem lehet fe
lelősségre vonni az itt élő magyarságot,”6 akkor a jugoszláv hatalmi
körök fel fogják számolni kisebbségünk iránti gyanakvásukat, s a
magyarban is embert látva, szabad utat biztosítanak prosperitásunk
és szellemi fölemelkedésünk előtt.
Hites illúzióira azonban csakhamar rácáfolnak a világban leját
szódó események. A „selyembe öltöztetett” politikai szónoklatokról
kiderül, hogy frázispufogtatás voltak csupán, mert a nyájas politiku
sok, miközben az emberiség érdekeire hivatkozva békét hozsannáztak, titkon már újra a késeket fenték. Lloyd George-ot most már
„ötletilluminátor”-nak, „kirakathumanistá”-nak, a „grandiózus pó
zok nagybirtokosá” -nak csúfolja,7 egy a világtörténelembe belenőtt
fiskálisnak,8 aki mintha nem is az angol tömegek reménykedését
tette volna próbára, hanem inkább Dettre János hitét. Az illúziók
olykor túldíszített, mennyei virágoskertjéből hirtelen a vaskos valóság
talajára zuhan, és növekvő szkepszissel tekint szét maga körül. Pulzáló körmondatai összébb rándulnak, metaforikus beszédének élénk
színei részben kilúgozódnak, s nemsokára a „reménytelenségig el
szomorító látvány” kietlenségét kénytelen fölpanaszolni. Dettre Já
nos esetében azonban nem játszódott le az a jól ismert folyamat,
amely az abszolutizált hit leépülését szokta kísérni. Nem lendült át
a teljes értelmetlenség végletébe, ahol megbénul az alkotóerő, fölös
legessé válik a további küzdelem, és a lélek pokla elhatalmasodik az
6

A felelősség kérdése, BN, 1922. mágus 18.
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Két öreg, BN, 1922. augusztus 15.
Lloyd George, BN, 1922. október 21.

emberen. Hitének „racionalista” jellege szertefoszlott ugyan, madá
chivá módosult,9 ez azonban csöppet sem hatott hátráltatóan mun
kásságára.
1922 őszétől pontosan látja, hogy a háború borzalmai alól fölsza
badult emberiség a tulajdon illúziói rabja lett: „Azt hitte, egyszerre
eleven valóság lesz, ami a háborúban jelszó volt. Azt hitte, a világ
íyra berendezkedik s nem a kizsákmányolás és elnyomatás, nem a
kard és a nagytőke, hanem a béke, a demokrácia, az emberi boldogság
követelései szerint.” 10 S ugyanitt jut el egy olyan, már-már látnoki
feltevésig, amelyet, sajnos, a történelem maradéktalanul és képzeletet
felülmúlón meg is valósított. Fölhívja rá a figyelmet, hogy a béke
örökletessé tette a háborút, a békekötés csak „feltételes megállóhely
volt - a háborús kulmináció felé örvénylő úton” . Érthető hót, hogy
Dettre János mind nagyobb iszonyattal beszél a kaotikus, felszá
molhatatlan kontroverziák szorításában vergődő életről, az „álar
cosbálban dőzsölő” emberiségről, mely képtelen ráeszmélni vitális
érdekeire, hiszen a „reakció vak szolgálatában állnak azok, akik csak
a liberális eszmék diadalától remélhetik sorsuk javulását”, és „nemzeti
jelszavakat hangoztatnak azok, akik csak nemzetközi kapcsolatokban
reménykedhetnek” .11 A jelen kínálta távlatot pedig, szorongásának
szélső pontját is jelezve, így festi: „Alig serked ki a fű, a vértengerben
az első oázis ígérete, jön a csorda és letapossa. Alig hangzik föl valahol
a szó, a megváltást ígérő, életet lehelő, a szó, mely szent talizmánja
lenne ennek a nemzedéknek, mely, jaj, ezerszeresen megbűnhődte
már nemcsak a múltat s a jövendőt, de az égbekiáltó jelent is, túlüvölti a gyűlölet rekedt és vérgőztől részeg rikoltozósa.” 12
Dettre János persze nem kutatja ezeknek a „megmagyarázhatat
lan”, „irracionális” jelenségeknek biológiai, társadalmi és filozófiai
hátterét. Nem fürkészi, mennyiben genetikai öröksége az embernek
az önpusztító indulatok évezredes megléte, mennyiben feltételezik a
rombolást az adott társadalmi viszonyok vagy az életre mindinkább
rábuijánzó technikai civilizáció. Ehelyett csupán diagnosztizál, spon
tán helyzetfelmérést ad, ez azonban legtöbbször mégis telibe talál.

9

Nem véletlen, hogy a Madách Imre születésének századik évfordulójára írt cik
kében (Madách Imre, BN, 1923. január 21.) már a költővel együtt vigasztalannak
látja a múltat, elbátortalanítónak a jelent és visszarettentőnek a jövőt, ám az
„ember célja a küzdés maga” elvét vallva, ő is a „küzeü és bízva bízzál”-bán lel
fogódzóra.

10 Október, BN, 1922. október 31.
11 A hadviseltek háborúja, BN, 1923. nUyus 12.
12 Békevárds, BN, 1923. július 4.

Csak egy példát hozok fel. Az olasz fasizmus előretörésének évében,
1922-ben kevesen voltak, nem is csak Vajdaságban, akik azon túl
menően, hogy iszonyattal fordultak el a fasizmus ideológiájától, már
azt is kísérteties pontossággal látták, mint Dettre, hogy Mussoliniék
térhódítása „új ütemet parancsol rá az eseményekre”, sőt „új szaka
dékok felé szédíti a végletek közt támolygó emberiséget” .13
A jugoszláviai magyar művelődési élet szervezési kérdései kapcsán
az illúzióktól való gyors eltávolodás hasonló folyamatát figyelhetjük
meg Dettre Jánosnál. 1922 elején töretlen hittel még abban remény
kedik, hogy az üzletes kabarék, a profitos orfeumok és a női szépséget
szervírozó mulatók helyett a „legigényesebb kultúra komoly és nívós”
tényezőjeként hamarosan meg lehet teremteni a jugoszláviai magyar
színjátszást, hiszen az itteni magyarságban, ha megannyi gonddal
küszködik is, ha létbizonytalansága nyilvánvaló is, van annyi erkölcsi
erő és felelősségérzet, hogy az „áldozatkészség oltárához” járul az
ügy érdekében. 4 Annál inkább, mert „itt egy nagy tömeg ember él,
aki soviniszta sallangok és imperialista görögtüzek nélkül munkása
és hívője a kultúrának,” 15 s mert az itteni magyarság „büszke lehet”
kultúmívójára.16
Ez a vágyképzeteket valósággá transzformáló lelkesedés azonban
a makacs tények láttán csakhamar visszaszorul gondolkodásában, s
hangja iróniától válik érdessé. „Itt nem hallani mást, csak panaszt.
Panaszkodik a kereskedő, iparos, háztulajdonos és földbirtokos, pa
naszkodik a síber, a kártyás, a láncos, panaszkodik az ügyvéd és az
orvos, mindenkinek van panaszra oka, s a panasz Pandora szelen
céjéből kifogyhatatlan a jajszó, de - istennek hála - gyarapodnak és
gazdagodnak s nem szenvednek hiányt ételben és italban” - fakad
ki egyhelyt,17 majd miután ráeszmél, hogy a lelkiismeretet szelíd
ostorzással sem lehet életre csókolni csipkerózsa-álmából, lemondón
szóvá teszi, hogy a Vajdaságban „hiányzik a kezdeményezés bátor

13 A végletek vándora, BN, 1922. november 5. - Dettre János politikai nézeteinek
gyors tisztulását Ady-élménye is segítette. Dettre is azok közé tartozott, akik életre
szóló impulzusokat kaptak Ady költészetétől. Kiviláglik ez már abból, hogy cikke
iben, akár idézőjelben, akár anélkül, lépten-nyomon Ady-szintagmák bukkannak
föl, még inkább abból, hogy élesen kikel mindazok ellen, kik a „szellemi elbirtoklás”
eszközeivel közelítenek lírikusunk művéhez, s „életének és verseinek zsoltáros igaz
ságait megtagadják” . Ezzel kapcsolatban 1. Ady Endre (BN, 1923. január 28.) és
Ady Lajos könyve Ady Endréről (BN, 1923. október 25.) című cikkét.
14 Magyar játékszín, BN, 1922. január 17.
15 Üzenet a Népkömek, BN, 1922. június 7.
16 A magyar kultúra, BN, 1922. június 16.
17 Magyar áldozatkészség, BN, 1922. június 28.

sága, hiányzik a tömeg helyeslő és bátorító érdeklődése”, s „kicsinyes
érdekek fojtogatják a legtisztább szándékot” is.18 Ezen a ponton
aztán már nem is a jugoszláviai magyarságra nehezedő „kinti” terhekben látja kultúránk bénultságának okát, hanem azokban az aka
dályokban, amelyek a „magyarságon belül vannak”, s amelyeket öszszehasonlíthatatlanul nehezebb legyőzni.
Irodalmunk kérdéseihez először 1922 decemberében szól hozzá,
már úgyszintén annak az embernek a hangján, aki, lévén hogy sze
mélyes ügyének érzi literatúránk kilombosítását, rózsaszín hipoté
zisek dédelgetése helyett szembenéz az adott szituációval. Amikor
Haraszti Sándor Irodalompolitika című vitacikkében19 azt kezdi bi
zonygatni, hogy vajdasági irodalom nincs, és nem is lesz mindaddig,
amíg az irodalom berkeiből ki nem űzzük a hivatottságnélkülieket,
a levegőtlen tehetségteleneket, Dettre János azonnal óvatosságra
int. Egyfelől maga is vallja, hogy íróink „lélegzetrevaló levegőjét”,
„talpalatnyi helyét” csakugyan nem szabad átengedni a „zsúrsikerek
hajszolóinak”, a „schöngeistes önkritikátlanoknak”, másfelől azon
ban felemeli szavát a merev kizárólagosság ellen. Nem vonja kétségbe
a szigorú kritika létjogosultságát, sőt tiszteletre méltónak tartja a
meg nem alkuvást, a kritikai szempontok kérlelhetetlenségét, de
csak abban az esetben, ha azt nem egyenlítjük ki a célravezető iro
dalompolitika fogalmával. A „még csak vágyakban szunnyadó vajda
sági irodalom”-ban abszurdum lenne Arany Jánosra várni, mint ahogy
abszurdum pehelynyi tehetségeket az „irodalomtörténet métermázsái
val” mérni. És különben is, honnan Jöjjenek világra itt” a nemcsak
szigorú, de egyúttal nagy, megbízható kritikusok, ha egyszer „nincs
irodalom, amelyik méhében melengetné őket” . Fórumot, nyilvánosságot,
levegőt kell hát teremteni a hivatottak, a tehetségek számára, mert
amíg „levegő nincs, nem hívhatjuk életre az írókat és nem korholhatjuk
a kritikusokat. Ha életet akarunk, teremtsünk levegőt” .20
Haraszti Sándor és Dettre János vitáját szemlátomást az váltotta
ki, hogy más-más aspektusból közelítették meg ugyanazt a gondot,
melyet orvosolni szerettek volna. A jugoszláviai magyarság helyze
tével nem számoló, tisztán irodalmi koordináták között mozgó Ha
raszti olyan nézeteknek próbált a maga elvonatkoztató módján érvényt
szerezni, amelyek a tehetségekben és maradandó művekben egyaránt
gazdag irodalmakban magától értetődnek. Dettre János viszont, aki

18 órtüz, BN, 1922. október 29.
19 BN, 1922. december 10.
20 Irodalompolitika, BN, 1922. december 13.

illúzióit nagyrészt elvesztette már ugyan, de nem tudott és nem is
akart hátat fordítani „bimbózó irodalmunkénak, a vajdasági érdeket
tartotta szem előtt, s végső fokon ebben kell keresni a magyarázatát
annak, hogy a zsengék, a „tipegő lábak” védelmére kelt.
Ekkor már a birtokon belül levő, messzemenően elkötelezett ér
telmiségiek állhatatosságával szorgalmazza mindazon kérdések meg
oldását, melyek sajátos helyzetünkből, különállásunkból adódnak, s
épp ezért meglepetést okozhat, hogy amikor nem sokkal később a
vajdasági irodalom terminusa körül disputa robban ki, Dettre csipkelődőn és szinte megszorítás nélkül elveti a „vajdasági” jelzőt. „Higgye
el, aki magyar író, az nem is törekszik nagyon arra, hogy vajdasági
írónak elismeijék. Ez a vajdasági, vagy erdélyi, vagy szlovenszkói jelző
azt jelenti - ha nemcsak az író tartózkodási helyére vonatkozik -, hogy
enyhébb mérték, vállveregető elnézés, bátorító jóakarat vezette azt a
megítélést, mely az író címét megadta” - fejtegeti, majd közelebbről is
megvilágítja, miért véli használhatatlannak a „vajdasági” meghatáro
zást: „Magyar irodalom van, s a magyar irodalomnak vannak erdélyi
és vajdasági munkásai. A magyar irodalom egységét nem tördelte szét
a trianoni szerződés. Aki magyarul ír, s maradandót alkot, az a magyar
irodalom munkása, akár Budapesten, akár Kolozsváron, akár Suboticán
született vagy él. Bessenyeiék bécsi írók voltak? Mikes Kelemen rodostói
író volt? (...) A hely, ahol az író él, ahol az írásmű megszületik, csak
téma, miliő, hangulatforrás; inspirálhatja vagy elgáncsolhatja az író
munkáját, de nem lehet mérték, kategória, alap az osztályozásra.”21
Nem nehéz fölismerni, hogy Dettre János itt olyan elveket pendít
meg, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek nemrégi vitapartnerének,
Haraszti Sándornak érvelésére. A vajdasági jelzőt pusztán geográfiai
jelentésében fogadja el, a magyar irodalom egységének kritériumát
mindenek fölé helyezi, s ez arról tanúskodik, hogy ő is elvonatkoztat
születőben levő irodalmunk tartalmi determinánsaitól, a műveket
pedig éppannyira kiszakítja keletkezésük történelmi és társadalmi
közegéből, akár Haraszti tette korábban 22
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Haszontalan beszélgetés hasznos dolgokról, BN, 1924. március 2.
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Dettre János eljárását az magyarázza, hogy a szóban forgó „haszontalan beszélge
tés” megírására Havas Emil egy vitacikke adott apropót. Havas, mint a beszélgetés
elején Dettre is idézi, egyebek közt azt bizonygatta, hogy
akik nem e földből
nőttek ki, nincsenek idekötve, csak a jelenünkért dolgoznak, de nem ismerik a
múltunkat, s nem számolnak a jövőnkkel. Igyekeznek a legjóhiszemúbben, hogy a
fed, amit építünk, erős legyen és megbírja a tetőt, amely alá menekültek. De nem
vettek részt a fundamentum lerakásában s nem óhajtanak mindig a tetőnk alatt
maradni” Érthető, hogy az emigráns Dettrét igen közelről érintette a másodlagos
szempontok ilyenféle kiugratása, azt azonban nem vette észre, hogy elutasításuk
során maga is az esztétizáló egyoldalúság csapdájába esett.

Alig fél esztendővel később azonban, látszólag egészen váratlanul,
feladja ebbéli meggyőződését, s irodalmunk történetében az elsők
között a kisebbségi szellemiségnek az anyaországitól számos vonat
kozásban természetszerűen eltérő jegyeit kezdi fürkészni, nyomaté
kosan hangsúlyozva, hogy az eltérések, tartalmiak lévén, legalább
annyira számottevők, mint a közös anyanyelvből, a közös kulturális
örökségből adódó megegyezések. „Az utódállambeli magyar - íija már most is egész más szemmel figyeli az eseményeket, mint idegen
országok magyaljai, habár nyelvben és kultúrában édestestvérei ma
radtak. Más célok hevítik őket, más problémák foglalkoztatják, más-más
feladatok előtt állnak, más-más gazdasági elhelyezkedésben vívják az
élet csatáit, megváltozott a miliő és megváltozott az élet tartalma,
az új vizekre új evezők jöttek és új bor az új tömlőbe. Megmaradt és
megmarad a nyelvnek s a kultúra tradícióinak közössége, de a lelki
élet matériája, tartalma merőben megváltozott.”23 Ebben a szellem
ben aztán axiomatikusán is leszögezi: „Ha a magyarországi magyar
lelki tartalma más tényezőkből tevődött össze, mint a kisebbségi
magyaré, akkor a nyelv megegyezése ellenére dogmatikusan is indo
kolva van a kisebbségi magyar irodalom hivatottsága.”
A születés, az öntudatra ébredés pillanatai ezek, melyek után viszszalépni már nem lehet, csak tovább haladni a megtalált úton. S
Dettre János így is cselekedett. Literátori tűnődéseinek következő
lépcsőfokán ugyanis már nem pusztán a definitív, magától értetődő
kisebbségi különbözés tényét konstatálja, hanem tovább gyűrűztetve
a megkezdett gondolatot rámutat, hogy a kisebbségi magyar irodal
makban óhatatlanul meg kell változnia a nagy magyar írókról alkotott
képnek is, hiszen a jugoszláviai, csehszlovákiai és romániai magyar
író nemcsak más tartalmakat dolgoz fel alkotásaiban, hanem ugyan
ezen szellemi tartalmak és élmények hatására irodalmi látószöge is
megváltozik.24
Dettre János meditációiban irodalmunk tehát mind messzebb sod
ródik a Pest-centrikusság sokáig kötelező előítéletétől, mindinkább
önállósul, a valóságban azonban íróink nem tudják tartani ezt a
tempót, s így az igények és az adottságok között erős kollízió támad.
Ennek megnevezésére vállalkozik évekkel később a már Szegedre visszatoloncolt Dettre János utolsó nálunk publikált, elvi kérdéseket is fölvető

23 A kisebbségi magyar irodalom, BN, 1924. november 16.
24 Ezzel kapcsolatban 1. A százesztendős Jókai című cikkét (BN, 1924. december
25.), melynek már refrénszerűen visszatérő gondolata, hogy „más a mi Jókaink,
és más Budapest Jókaija” .

vitacikkében, amelynek „megjegyzései voltaképpen a Szenteleky ne
véhez fűződő couleur locale elméletének főbb tételeit is jelentik” .25
Itt már azt hánytorgatja föl, hogy a „vajdasági irodalomnak leg
nagyobb baja, hogy nem - vajdasági. Csak másodsorban baj az, hogy
nem irodalom” . Radikálisan megváltoztatja tehát az irodalomalkotó
komponensek helyét és szerepét, anélkül, hogy a tartalmi-tematikai
vonatkozások jelentőségét végletekig sarkítaná. A „Vajdaság mai em
berének lelkét”, az új „szociális élettartalmat” erősen hiányolja ugyan
íróink műveiben, ugyanakkor azonban a lehető legegyértelműbben
el szeretné zárni az utat a „nem hivatottságból, csak felbuzdulásból”
írók, különösképpen a dilettánsok előtt. Legyen a literatúrátok vaj
dasági, de „szűz talajáról kíméletlen kézzel” tépjétek ki a „rossz könyvek
dudváit”, hirdessetek statáriumot a tehetségteleneknek, legyenek akár
hivatásosak, akár műkedvelő „széplelkek” - üzeni íróinknak, s egyúttal
arra is inti őket, találjanak maguknak Kazinczy-szerű szerkesztőt, aki
ben „határtalanul sok a szeretet mindenkivel szemben”, de „akiben
határtalanul sok a kíméletlenség is, amivel a nyomdafesték nyilvá
nosságától távol tartja a tehetségtelenséget” .
Az ekképpen elrepített „nehéz kő”, mint ismeretes, Szenteleky
Kornélt találta meg, aki Dettre Jánosnak válaszoló cikkében, részben
a kiszemeltség terhétől menekülve tán, mindenestül elvetette a vaj
dasági magyar irodalmat 26 Későbbi tevékenységének fényében idegenkedő-panaszkodó „levelét” ma már a tagadva affirmálás gesztusának
kell felfognunk, amely mögött közvetett megvallása rejlik annak, hogy
úgyszólván mindenben egyetért Dettre Jánossal. Kivételt talán csak a
dilettantizmus elleni harc terén tett, ami később a helyi színek elméle
tének meghirdetése és alkalmazása során számos rövidzárlathoz veze
tett. Ez azonban már más kérdés.
(1983)

25 Az Amnesztia vagy statárium ? című cikkérdi van szó (BN, 1927. január 9.), melynek
tételeit elsőként Bori Imre hozta kapcsolatba a Szenteleky-féle helyi színek elmélettel
(A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-1945, Fórum Könyvkiadó, Növi
Sad, 1968. 32. o.).
26 Levél D. J. barátomhoz a „vajdasági magyar irodalom”-ról, BN, 1927. január 30.
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első világháború utáni évek irodalmi és kulturális életéről szólva gyakran megállapodunk a negatív jelenséJL
gek számbavételénél. A magyar értelmiség egy részének
el kellett hagyni a jugoszláv királyságot, a művelődési intézmények
száma megcsappant, a színiéletnek úgyszólván elemi feltételeit is
felszámolta az államhatalom, az iskolarendszert leépítette, az itt
maradt, jobbára műkedvelő írók zöme egymástól elszigetelten ten
gette mindennapjait, anélkül, hogy alkotásra ösztönző viták részese
lehetett volna, arról nem is szólva, hogy rendszeresen megjelenő
irodalmi orgánumokra sem támaszkodhatott. Mindez kétségkívül így
volt, mégsem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a hirtelen
támadt „vákuumban” egész sor olyan emberünk kalandozott el a
literatúra világába, aki a „boldog békeidők” folytonosságában talán
sohasem szólalt volna meg. Az anyanyelvű kultúra mindennapjaitól
való hirtelen elszakadás, még ha az első időben tétovázással, bi
zonytalansággal, távlatnélküliséggel járt is, felerősítette az irodalmi
önteremtés igényét, különösen azokban a fiatal értelmiségiekben (jo
gászok, hírlapírók, tanárok), akik még Pest vonzáskörében alakítot
ták ki ízlésüket, s közvetlen szemlélői lehettek a modern magyar
irodalom születésének. Ez a hiánypótló hullám természetesen félte
hetségeket s hamar zátonyra futó műkedvelőket is felszínre dobott,
amiért aztán egyesek a sajátos jugoszláviai magyar irodalom meg
teremtésén fáradozó Szenteleky Koméit kárhoztatták később.
A kezdettől angazsálódó írók között ott kell látnunk Boschan
Sándort is, aki már a Bácsmegyei Napló újraindulása előtt, 1919-ben
megjelenteti A cigányasszony című könyvét,1 hogy aztán másfél év
tizeden át jelen legyen irodalmunkban.
Boschan Sándor 1891-ben született Adán, a gimnáziumot Sza
badkán végezte el, majd jogot tanult Budapesten. A főváros moz
galmassága, a redakciók, színházak, kávéházi asztaltársaságok at
moszférája minden jel szerint döntő hatással volt a fiatal joghallga
tóra. Egy kicsit úgy járt, mint Török Gyula „falusi Hamlet”-je, aki
pesti évei során annyira megfertőződött a művészettől, az esztétikai
széptől, hogy szülőföldjére visszatérve soha többé nem tudott magára
találni. Bár Boschan Sándorra az újonnan megalakult jugoszláv ki
rályságban korántsem Kender Pál sorsa várt, kétségtelen, hogy ami
kor bírói állását elfoglalta Szabadkán, erőteljesen munkáltak már
/\
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benne azok az indulatok, amelyek az írói megnyilatkozás felé egyen
gették útját.
Ekkor még életben és irodalomban egyaránt az égető társadalmi
kérdések foglalkoztatják - áttételek, viszonylagosítás nélkül. Nem
véletlen hát, hogy 1920 tavaszán a Kakas-iskola előtti téren beszédet
mond Szabadka sztrájkoló munkásságának, amiért a rendőrség két
hétre lecsukja. A bíróságon most már gyanakvón figyelik, annál in
kább, mert kiáll a letört sztrájk előállított részvevői mellett, felmenti
őket, vagy könnyíteni próbál helyzetükön, minek következtében végül
is felfüggesztik állásából. Zentára költözik, ügyvédi irodát nyit, s 1934-ig
egy viszonylag nyugodt, termékeny periódus következik életében. Ez
után, nyilván nem függetlenül a világban zajló eseményektől, a fasizmus
előretörésétől, megkezdődik nyugtalan vajdasági „vándorútja”, mely
nek állomásai Bajmok, Zsablya, Ada, Újvidék. Az államfordulat Csúrogon éri. Amikor a „hideg napok” idején Boschan!, Boschan! or
dítással részeg honvédek törnek rájuk, a családi hagyomány szerint
némán, emelt fővel tűri a bántalmazást és elhurcoltatását*
A cigányasszonyról szóló s a „Szerb Kir. Cenzúra engedelmével”
megjelentetett költői elbeszélése a mondandó tekintetében erős szá
lakkal kötődik azokhoz az eseményekhez, amelyek létrejöttének pil
lanatára voltak jellemzőek. Ez azonban nem az alakok rajzában,
hanem inkább a velük történő eseményekben, a köréjük épített szerzői
reflexiókban és explicit kitételekben érhető tetten. A kócos hajú, him
lőhelyes, ráncos arcú cigányasszony, akire vasvillával hányták a ru
háját, bárhol és bármely időben elképzelhető, csakúgy, mint csöndesen
pipázgató félje és két muzsikus fiuk. Boschan Sándor tehát közismert,
kevéssé egyéníthető figurák mellett döntött, mégpedig teljesen tudato
san. Már az első strófában arról szól ugyanis némi (ön)iróniával, hogy
cigányasszonya egyáltalán nem modellértékű, mégsem lesz azonban
érdektelen, ha „Pegaz nyergét megülöm erősen” . Ez természetesen
annyit is jelent egyúttal, hogy Boschan Sándor nem meglepetésekben
és fordulatokban gazdag, kivételes, „önértékű” történetet kívánt for
mába önteni. A mese, az alakok csak ürügy voltak számára, hogy
általuk mindazokat a kérdéseket fölvethesse, melyek nyugtalanítóan
torlódtak tudatában. Annál inkább így lehetett, mert nagy költőkre
emlékeztető módon Boschan Sándor felismerte, hogy nem a harmo
nikus béke és a felhőtlen derű a költészet táptalaja, hanem a megbolygatottság, a tépettség. az érzékek és az értelem lázasultsága.
Meg is fogalmazza ebbéli tapasztalatát, mondván, hogy „míg virágját
2
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pazarolta” rá az élet, „ujjongó ének” nem hagyta el szóját, hiszen
„zengő jelenből ének sosem támad” . Nyilvánvaló hát, hogy a fiatal
költő képzeletét a cigónyasszony története mellett és helyett azok a
mozzanatok foglalkoztatták intenzíven, melyeknek hiteles megraga
dása esetén enyhülhetett volna „szomjú vágya” egy olyan élet után,
amelyet a „rossz csillagzatok” évezredek óta megtagadnak az em
bertől. Innen van, hogy a poéma epikai cselekménye meglehetősen
vékonyka. A háború kitörése után a családfenntartó cigónylegényt
kihurcolják a frontra, ahol „nagynak hitt” vezérek parancsát telje
sítve „hősi” halált hal. Otthon, a kávéházban most már az öccse
hegedül, akit nemsokára úgyszintén elkap a háborús gépszíj, ő azon
ban bátyja sorsából okulva hazaszökik a kedveséhez. Heteken át
rejtőzködik, mígnem végül elfogják, statárium elé állítják és kivégzik.
Az időközben férjét is elvesztő cigányasszony, hogy pőre életét mentse,
lopni kényszerül, s egy darab vajjal tér meg a putriba.
Ezt az ösztövér eseménysort bástyázza körül Boschan Sándor „tör
ténelembölcseleti elmefuttatásokkal, erkölcsi meditációkkal, gondolati
kitérőkkel, amelyek teljesen szétzilálják a vers epikus architektúráját”,
illetve akadozva viszik előre a „cselekményt a végkifejlethez, aminek
a kompozíció látja kárát” .3 Ennek ellenére mégis ezek a betétek,
kitérők, vargabetűk érdemelnek figyelmet a költeményben, egyrészt
azért, mert maga a szerző is rájuk helyezte a súlyt, másrészt pedig
azért, mert általuk ütköznek elő azok az eszmei összetevők, amelyek
a fiatal Boschan Sándor írói magatartását s ebből következően in
tencióit is meghatározták.
Elsőként háborúellenességét említem. A húszas évek első felében
költőink számos versváltozatban emelték fel szavukat a borzalom
ellenében. Boschan Sándor poémójónak cselekménye szintén ennek
az élménykömek az érintői mentén bontakozik ki, pacifizmusa azon
ban messze túlmutat az éppen véget ért vérontás látványán. Fölso
rakoztatja ugyan a nagybetűs Rémség képeit, a halállal, a Sátán
művével azonosítva a fellobogózott, virágos katonavonatokat, ugyan
akkor azonban elsősorban mégis az egyedek sorsa érdekli, mert nem
ismer olyan nagy célokat, melyeknek nevében vérét lehetne kívánni
bárkinek. Ez okból A cigányasszony egyik legjobban sikerült strófá
jában - az „egyes szívek” jajára ügyelve - a szó szoros értelmében
elmossa a határt a fegyveres harc különböző formái között:
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Manap lopják az emberéletet,
Minden nagy célnak eszköze halál.
Egyszer a trón rendelkezik veled,
Majd forradalom hív zászló alá.
iVem tudni, melyik könyörtelenebb,
A holtakon nem tűnődnek soká,
A nép, mint vihar után tenger, néma,
Csak egyes szívek jajdulnak fel néha.
Ezt a mentőkörülményeket nem ismerő, a fegyveres ellenséges
kedés minden válfaját elvető attitűdöt Boschan Sándor kiterjeszti az
emberiség egész történetére, rezignáltan mutatva rá, hogy a sokszor
megcsodált „hősi” korszakokban sem „volt gyönyör a halál” . Caesar
emlékének pl. pálmaligetet ültettek a történetírók, s ahelyett, hogy
szómon kérték volna tőle a gyászt meg a könnyet, tisztára mosták,
felmentették önkényesen viselt háborúinak vétke alól. A könnyen
felejtés, a tények utólagos szelektálása és átrendezése ellenére a fegy
vercsörgés mögött mindig ugyanaz az embertelenség húzódik meg,
vallja Boschan Sándor, s így érthető, hogy a múlt, jelen és jövő relá
cióiról a következő, távolról József Attila Eszméletére asszociáltató
sor kerekedik ki a tolla alól: „Mává lett holnap tegnapnál is szürkébb.”
Alkalmasint épp ebben a kiutat nem sejtő rezignációban kell látnunk
a gyökerét annak az elemi erejű nosztalgiának is, amely a puskacső
elé állított cigánylegénynek - egy lélektanilag csöppet sem hiteles
meditáció révén - „világon túli” erkölcsi fölényt biztosít kivégzőivel
szemben:
Na jó, gyerünk, ti szegény katonák,
Kik oly szorongva álltatok elém,
A képetek ne legyen halovány.
Derűs nyugodtan lőjetek belém.
Én hazamegyek, tudjátok, kutyák?
Míg titeket itt fojtogat a rém,
Hazamegyek a magasba, a fénybe,
Nincs reglama, amely odáig érne.
A háborúellenesség mellett a fiatal Boschan Sándor magatartá
sában fontos szerep jutott a szociális érzékenységnek és a faji előíté
letektől való radikális elzárkózásnak is. A dehumanizáló, az emberi
egyedeket eszköznek tekintő hatalmat „rohanó szélvész”-szé metaforizólja, melynek célja van, de lelke nincs, s ez okból részvétlenül
és közönyösen dönti le mindazokat, akik sem anyagilag, sem szelle

mileg nem tudnak szembeszegülni vele. Elsősorban a társadalom
kitaszítottjait tehát, amilyen a cigányság is, melynek homlokára sü
tötték faji hovatartozásának bélyegét, s melyet egy „sötét erő” foly
tonosan a „mélybe lök” . Ezek a mozzanatok azonban nem a szociális
irodalom pedagógiai célzatú követelményei szerint bukkannak föl és
rendeződnek el a poémában. Ezt azért egyfelől a királyi cenzúra sem
tűrte volna el, másfelől pedig Boschan Sándor pesszimisztikus világ
látása nem is igényelte. Ha ennek ellenére A cigányasszony mégis
megreked a nemes középszerűség szintjén, akkor ennek okát nem a
sematizmusban, még csak nem is a cselekmény, a globális struktúra
gyakori fölfeslésében kell keresnünk, hanem inkább abban, hogy Bo
schan Sándor nehézkesen kezeli az angol romantikusok második
nemzedéke által annyira kedvelt strófát: az ottava rimát. Az abababcc
rímképlet lépten-nyomon kizökkenti képzeletét, mesterkélt megol
dásokra, kiürült szóképek fölhasználására csábítja, s így viszonylag
ritkán alkot olyan szegmentumokat, melyek mentesek a költemény
ben végig hallható „poétikai zörej”-től.
Phaeton három napja című második kötetében4 két hosszabb el
beszélést tesz közzé. A címadó novella minden megoldatlanságával
legjobb szépprózai alkotásainak egyike. Hősét, aki lángot akart „gyúj
tani a Szépség oltárán, mely belelobogjon a sötét jövőbe”, már a
novella indításában megpillantjuk, amint a siralomházban dermesztő
halálfélelemmel, leírhatatlan testi rosszulléttel küszködve másnap
reggel esedékes kivégzését várja. Bűne annyi, hogy „valahol beszédet
mondott; valami kis röpiratot is adott ki: statárium volt és halálra
ítélték” . Szorongatott helyzetében „egyetlen magasabb rendű gon
dolata sincs”, s csak azért fohászkodik a sorshoz, hogy legalább utolsó
óráiban belső támpontra leljen, hisz úgy gazdagabb lehetne hóhérai
nál. Ezt az ajándékot az álomtól meg is kapja, hogy aztán fölébredve,
a novella záradékában, eltűnjön szívéből a szorongás, és félelem nél
kül tekintsen a végső pillanat elé. „Úgy lépett az akasztófa alá, mint
aki a dicsőség útjára lép” - hangzik az utolsó mondat, mintegy ki
teljesítve a fentebb tárgyalt poéma kivégzőosztag elé állított cigány
legényének erkölcsi fölényét.
Keretes elbeszélésről van szó tehát, melynek írói üzenete eléggé
problematikus, hiszen lélektanilag megalapozatlan a föltevés, misze
rint az álom objektíve eloszlathatja a halálfélelmet. Bár számos olyan
esetről tudunk, amikor a halálraítélt már-már eufórikusán fölébe
kerekedett kivégzőinek, nyilvánvaló, hogy fölénye nem pillanatnyi
metamorfózis eredménye volt, hanem hosszan tartó érlelődési folya
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maté. Ettől függetlenül az az álom, melyben novellahősünk részesül,
figyelmet érdemel. Külön novellaként is megállja a helyét, sőt keret
nélkül hírértéke is, hatásfoka is nagyobb.
Az álom a görög mitológia napsütötte tájaira kalauzolja az olvasót,
Phaetonnak, Héliosz napisten fiának történetét állítva középpontba.
A mitológiai hagyomány szerint Phaeton huzamos időn át könyörgött
apjának, engedné meg neki, hogy isteni származásának bizonyságáért
a hajnal jelzésére legalább egyszer ő hozza fel a napot a tengerből,
s kelettől nyugatig végighajtsa a tüzes, rakoncátlan szárnyas lovakat.
Héliosz végül engedett a kérelemnek, fia keze azonban gyakorlatlan
és gyenge volt a gyeplő fogására, a lovak elragadták a napot vivő
szekeret, s talán tűzbe is borult volna a világ, ha Zeusz nem küld
hirtelen záport, villámával sújtva le Phaetont.
Rendkívül hálás téma. A mitológiai történet nem tér ki Phaeton
indítékaira, nem tálja föl karakterének vonásait, nem időz el bonyo
lult összképet adó lélektani részleteknél, egyszóval tömör vázlat csu
pán, amely számos lehetőséget kínál a teremtő átértelmezéshez. S
Boschan Sándor él is ezekkel. A „csodaszép ifjú” -t naiv, a természettel
együtt élő, rajongó lényként lépteti színre, amint naponta vállára
veszi tegezét, és vadászni indul, de sohasem ejt el vadat, mert „isteni
lelke testvérének érezte az állat öntudatlan boldogságát, belelátott
abba a gyötrő halálfélelembe, mely a halódó állatot kínozza, és nem
lelt volna örömet benne” . Az abszolút jóság e megtestesítőjének sem
miféle ismerete nincs teremtőjéről: az emberről. Eleinte tabula rá
adnak látjuk tehát a lelkét, hogy aztán később - a nevelődési regény
jól bevált receptje szerint - Boschan Sándor mind több és több tudást
oltva belé, a fejlődés útjára bocsássa.
Egy álvadászata során Phaeton találkozik Artemisszel, elámul
szépségén, túlzásokba csapó bókokat röppent felé, mire az istennő
kioktatja: „Fel, ifjú hős, ha valóban isteni vér kering ereidben, kérj
részt atyádtól a világ kormányzásában, s ha nagy munkák után
valóban a halhatatlanok közé jössz az Olymposra, akkor ostromold
csalfa szavaiddal az istennők szívét.” Phaetonban ebben a pillanatban
vet lángot a becsvágy. De nem a hatalomban való osztozkodás gon
dolata készteti Héliosz elé, hanem a vágyakozás, az ifjú szerelem.
Héliosz azonban, ki régóta ismeri az emberiséget, ahelyett, hogy
„lázas, mohó” kezébe adná a „nehéz kormányzásit, próbatételkép
pen leküldi őt a földre. Afrikában találja magát, csata utáni helyzet
ben, amikor a győztesek arcán mohó gyönyör ég, a vesztes törzs
tagjai pedig megkötözve várják sorsukat. Az isteni jelenésre várat
lanul szertefoszlanak a szívekből a kannibáli indulatok, s Phaeton
bizakodón indulhat tovább. Napestig tanítja az embereket, a „szeretet

hitét” hagyva hátra, s vacsoránál eldicsekszik Héliosznak: „Én most
vallást adtam nekik, szeretettel, örömmel és bizalommal teljeset,
most majd szeretik egymást, szép lesz az életük, és nem félnek oly
igen a haláltól.”
A tapasztalt napisten nemsokára újra leküldi fiát a földre, győ
ződjék meg róla, mire ment az ember a szeretet és a bizalom vallá
sával. S Phaeton másodszor is alászáll. De - s ez fontos - nem arra
a helyre és abba az időbe érkezik, mint először, hanem a „fejlődés”
egy magasabb stádiumára valló környezetbe. Borzadva észleli, hogy
miközben a Te Deum hangjai szállnak az égnek, lángokban áll a
város, gyerekeket és nőket vonszolnak ki a házakból és ölnek halomra.
A „fejlődés” e látványától elundorodik, hazamenekül, s úgy dönt,
hogy soha többé nem látogat el az emberek közé. Miután lecsillapodik
és átgondol mindent, önmagát kezdi hibáztatni a történtekért, hisz
első ízben nem fejtette ki világosan a célját, s ezért az „emberek vak
szeme vérivó, rettenetes bálványt faragott az eszméből” . Nem abszt
rakciókra, hitre és vallásra van tehát szükségük, hanem arra, hogy
valaki felnyissa a szemüket és a fülüket. E fölismerés birtokában
ismét a földre száll, meghonosítja a tudományokat, a kutatás szel
lemét, iskolát alapít a művészeteknek, és az embernek megengedi,
hogy bepillantson a végtelen igazságba. A törvényt és a biztos tudást
képviselő Héliosz azonban ezúttal sem hagyja megtéveszteni magát.
Tapasztald meg a mű sorsát, inti Phaetont, aki erre újra felköti
szárnyas saruit, s a társadalmi „fejlődés” egy még magasabb lépcsőfo
kára jut:
„Az ember röpült, de röpülőgépjéből gyilkoló szereket dobált a
földre, az ember konyított a vegytanhoz, anyagokat kevert, és egész
seregek megfojtására használta, háború volt, és a tudomány minden
vívmánya a háború szolgálatában állott. A világ legképzettebb, leg
zseniálisabb emberei ott álltak gyárakban, és messzehordó ágyúkat
konstruáltak, a világ legnagyobb orvosai hetekig álltak és dolgoztak
néha egyetlen nehéz sebesült ágyánál, és amikor minden tudo
mányukkal talpra állították, ők maguk küldték vissza a harcba.
És a művészet? Festők lelkesítő csataképeket festettek, szobrászok
hősöket faragtak ki, kivont karddal, lóháton, a gyilkolás valódi apotheózisát. Az irodalom? Arra szolgált, hogy népszerűsítse a háborút,
és eszményi mázzal vonja be az iszonyat képét.”
Itt persze nem az a fontos, hogy Phaeton a maga határtalan
naivitásában kizárólag a sötétség romboló erőit látja meg, hanem
inkább az, hogy Boschan Sándor iszonyodik az emberi „haladás”
globális látványától. Véletlenül sem arról bizonyosodott meg ugyanis,
hogy a fejlődés az alacsonyabb rendűtől a magasabb rendű felé vezet,

ellenkezőleg, be kellett látnia, hogy a történelemben a növekvő te
remtőerőkkel párhuzamosan azonos vagy nagyobb súlyú destruktív
energiák is fölszabadulnak, melyek alapvetően kérdésessé teszik az
emberi nem haladásának ősi eszméjét. Épp ezért érthető, hogy amikor
Phaeton Artemisz ösztönzésére még egyszer, utoljára fölkeresi az
embereket, hogy apróbb kiigazításokkal megkísérelje eliminálni élet
vitelük hibáit, a „hatalom birtokosai” azonnal ellene fordulnak, el
fogják, és halálra ítélik. Nincs mentség, a bűvös körből nem lehet
kitömi, hirdeti Boschan Sándor, s ebből a zsákutcából csak deus ex
machina segítségével mentheti ki a napisten fiát, egyfajta komor
bizakodással adva tudtunkra, hogy egyetlen értelmes menedékünk
csakis az irreális, a madáchi reménykedés lehet.
A füzet másik novellája, A rabszolga hasonló rendezőelveket követ.
Egy szürke kis újságíró éjt nappallá téve könyvet ír Augustus koráról,
majd a „befejezett munka izgalmában” látomásai támadnak. Ciga
rettája füstjén át megképlik előtte Augustus hadvezérének, Lucius
Albának alakja, „sűrű köd” ereszkedik a szobára, s a keretből itt is
gyorsan átlépünk az álom világába. Davus, a nemes lelkű királyi saij
római fogságba esett, rabszolgaként él Lucius Albánál, Tulliola, a
ház urának lánya azonban státusa ellenére beleszeret. Davus, bár
tudja, hogy ha fény derül a kapcsolatra, menthetetlenül vesznie kell,
vállalja a kockázatot. Miután kölcsönös vonzódásuk elmélyül, azzal
a kérelemmel fordul a lányhoz, eszközölje ki apjánál gladiátorsorsra
ítélt gyerekkori barátja megmentését. Tulliola gyanút fog, hogy Davus
alantas játékot űzött vele, megsértett hiúsága parancsára erőszakos
kodással vádolja be apja előtt, aki kétely és lelkifurdalás nélkül meg
öleti. A gyilkosság után oszladozni kezd a köd a novellában, s a
föleszmélő történetíró imigyen küldi el magától Lucius Álba árny
alakját: „Tűnj el, nagy úr, és vond fejedre a feledés jótékony leplét.
Nem nagy élvezeted telnék benne, ha mi fáklyával világítanánk be
múltadba.” Az úr még tiltakozni próbál ugyan, hogy győztes hadve
zérként mégiscsak többet érdemelne, mint „utolsó rabszolgája”, a
novellahős azonban nem felel, a füstkarikákat szemléli merően, amint
„szép lassan felosztanak és eltűnnek, mint ezen a világon minden erő” .
Ármány és szerelem, hatalom és emberség szikrázik össze tehát
ebben a keretes álomnovellában is, de kevésbé meggyőző módon,
mint a Phaeton három napjá-bán. Míg ott a mitológia „állandó”
talaján rendeződnek el a történelem ugyancsak „állandó” eseményei,
addig itt „esetleges” hősök révén „esetleges” események fogalma
zódnak meg, minek következtében élesebben, közvetlenebbül mutatja
magát az írói tételesség is. APhaetonban az általános anyagjó közege
lehetett a végső, nagy kérdések felvetésének, A rabszolga viszont

már hiányérzetet kelt, mert Boschan Sándornak sokkal inkább ahhoz
volt hajlama, hogy az őt tartósan foglalkoztató gondokat állítsa premier
plánba, zárt, eleve lehatárolt figurák segítségével, semmint hogy a no
vellaszerkesztés követelményeit, eszközeit szem előtt tartva, egyénített
hősök révén jusson el közvetve leszűrhető tanulságokig.
Szépen kitetszik ez 1929-ben megjelent kötetéből, az Árnyak bői
is. A több fejezetre tagolt címadó szöveg két síkon bontakozik ki:
részint a túlvilágon, részint pedig a vaskos mindennapokban. Akárha
mesébe csöppennénk, egy öreg király halódásának vagyunk tanúi,
aki az élet küszöbén átlépve pontosan azt éli át, amiről manapság
az „élet utáni élet” kapcsán divatos nyugati könyvek inteijúalanyai
beszélnek: „Egyszerre napszerű világosságra gyűlt az öntudata, fáj
dalmai hirtelen elmúltak, könnyűnek érezte testét, és csodálatosan
vidám, boldog érzés öntötte el. Felemelkedett, és csodálkozva nézett
körül. Látott az ágyon feküdni egy viaszarcú öreg embert, akit a
tükörből nagyon jól ismert, ő maga volt az, látott az ágy körül em
bereket, akik letérdelnek és halkan imádkoznak, mindenkit megis
mert, és minden neszt tisztán hallott, a sóhajokból kihangzott, hogy
egy öreg szolga hangosan zokogott az ágy fejénél. Ő maga pedig
lebegett felettük.”
Spiritiszta szeánszok hangulatát idézik ezek a sorok, csakhamar
kiderül azonban, hogy Boschan Sándor túlvilága valójában nélkülöz
minden transzcendens vonást. Árnyainak égi élete nem egyéb, mint
földi életük „lobogó mása” . Korántsem azért teremti meg tehát a más
világ végtelen mezejét s rajta a kisebb-nagyobb lángoszlopként mozgó,
de világosságot nem árasztó lelkeket, hogy az örök élet után sóvárgó
olvasó képzeletét dinamizálja, hanem hogy az egyetemes időről alkotott
vallásos elképzelés jegyében olyan ismert embereket állítson párbeszédelő helyzetbe, akik más-más korszakban éltek. Akár álmodó figuráit,
a túlvilági árnyakat is az idősíkok szabad kezelése céljából lépteti föl,
gondosan ügyelve arra, hogy ez utóbbiak reakciói, cselekedetei, interak
ciói maradéktalanul a földi életre mutassanak vissza.
Az éppen megboldogult király, első ámulatából ocsúdva, zsörtölődőn teszi szóvá, hogy Párizsban letartóztattak két szocialistát, két
csavargót, de a sajtó mégis csaknem annyit beszél róluk, mint róla;
Berlioz kitörő örömmel falja Romain Rolland róla írt könyvét, mert
odalenn sejtelme sem volt arról, hogy milyen finom, érzékeny lélek
ő, most viszont mindenki tudhatja; Napóleon Wells világtörténetének
átböngészése után azonnal odasiet, ahol „Rostand Sasfiókját láthatta,
hogy kissé belemerüljön a saját apotheózisába, mert erre a vigaszta
lásra valóban szüksége volt” stb. A túljutott nagy lelkek is emberi
mivoltukban lebbennek tehát elénk: hiúak, irigyek, nagyravágyók,

hatalmukat siratók. S a „földiesítés”-ben rejlő lehetőségeket Boschan
Sándor jó érzékkel ki tudja aknázni. Miután Georg Brandes szelleme
is megérkezik (1927-ben halt meg!), s gyorsan adaptálódik az új
körülményekhez, négy angyal jelenti neki, hogy a Földi Gondviselés
trónja elé kell járulnia. Hatalmas kitüntetés ez, ritka léleknek adatik
meg, épp ezért mindazok, akik hosszú idő óta nem kaptak meghívást,
egybesereglenek, haditervet kovácsolnak. Brandes „ellép az árnyak
sorfala előtt”, ki-ki előadja kérését vagy panaszát, s neki mindenkihez
van szava. így alakul ki a szövegnek az a dialogizáló szegmentuma,
amelyben Homérosztól kezdve Platónon, Nagy Sándoron, Attilán,
Savanarolán, Shakespeare-en át egészen Hindenburgig megannyi
híres ember megszólal, s amely nem véletlenül váltott ki érdeklődést
eddig is.5 Árulkodó kérelmek, szellemes replikák, ironikus fricskák
váltakoznak benne a demisztiflkálás jól kivehető intenciójával, itt-ott
az időálló humor és a jótékony szatíra eszközeit is megcsillantva.
A szöveg „evilági” síkján már jóval kevesebb említésre méltó tör
ténik. Smolenski Bélának, az ambiciózus fiatal történésznek szerel
mét, házasságát, vidéki üzletemberré szürkülését, teljes kisiklását
mondja el az író - erősen „irodalmi” fordulatok és kitérők, föllazuló,
információszegény szituációk révén.
Hasonló tanulságokat kínál Boschan Sándor 1933-ban megjelent
utolsó kötetének, az Örök álmoknak anyaga is. Kisvárosi újságírók,
tehetséges gazdafiúk, fegyencek, műkedvelő poéták életútját kísér
hetjük végig a novellákban, melyeknek csaknem mindegyike csőd
helyzettel zárul, a sors szeszélyét, könyörtelenségét is példázva. A
kisebb szerkezeti egységeikben szolidan megmunkált szövegek azon
ban szétfolynak, nélkülözik az ihletettségnek azt a fokát, amely maradandóságot szavatolhatna nekik.
Félúton megtorpant vonzó jelensége tehát literatúránknak Boschan
Sándor. Művelt, olvasott, jó tollú magányos, akinek tehetsége fejletlen
irodalmunktól nem kapott kellő impulzusokat, az ügyvédi munka pedig
nem biztosított számára gondtalan alkotói légkört.6 Az idők teljességét,
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A magunk nyomában c. müvében (Fórum Könyvkiadó, Növi Sad, 1961) Mqjtényi
Mihály, említett alapos tanulmányában pedig Szeli István idéz belőle részleteket.
Nem véletlen, hogy amikor 1929-ben a tavalyi évről és terveiről faggatták, a
következő fanyar, önironikus anekdotával válaszolt. „Volt egyszer Pesten egy
konílisló. Fáradtan markírozta a futást Pest utcáin keresztül, néha-néha a ló
versenyre is kibandukolt, nagy reményű pasast vitt ilyenkor, és vékonypénzút
vitt vissza. Hát egyszer a kocsisa illuminált állapotban, olyankor, mikor az ember
sok mindent megért, még a madarak csicsergését is, halija ám, hogy a vén kolbász-pretendens ott a hámban, nagy búsan nézve a pompás és féktelen verseny
paripákat, ilyképp dörmög maga elé: - Dejszen tudnám én is azt, amit ti, ne volna

az ember sorsát fürkészve írogatta műveit, melyek keletkezésükkor
perifériára szorultak, mai távlatból azonban elvitathatatlannak lát
szik a helyük a húszas évek irodalmának összképében.
(1985)

A KÉVE
Vajdaságba emigrált Csuka Zoltánban volt valami annak a
Fabrizio dél Dongónak magatartásából, aki ott bolyong a
Waterlooi csatatéren, anélkül, hogy tudná, hol is van tulaj
donképpen. Felfűtött expresszionista lokomotívként érkezett tájunk
ra, s mintha észre sem vette volna, hogy országhatár választja már
el pályakezdő korszakának városától, Pécstől, úgy írta buzgón kiáltó
verseit, és fogott hozzá töretlen hittel a szervezőmunkához. Már
1922-ben elindítja Út című folyóiratát, melynek programjában a szer
kesztők leszögezik: „Nem pántoljuk megmerevedett paragrafusokba
az utunkat! Nem ragadunk meg a tegnap marasztó mézeskalácsainál,
és nem nyikorgunk tavaszi hangulatokról! Művészetet adunk: az élet
kristályokba szökkenéseit! Magunk adjuk: az embert! Nem értünk
egyet a dogmákat habzsolókkal, az embert vallások és pártokba abrincsolókkal. Sem a tegnaposokkal, sem a mai üzletből forradalmat
vonítókkal. Sem pártok, sem vallások fizetett papjai nem vagyunk!’*
Nemcsak a régi, avítt, idejét múltnak látszó hagyománytól fordulnak
azonban el, hanem a bezárkózás veszélyét fölismerve a nemzeti és
a kisebbségi karakterű irodalom ápolásától is: „Poliglott területen
élünk: itt kétszeresen szükség van a mi nemzetfölöttiségünk megdemonstrálására. Nem magyar kultúrát adunk, de kultúrát magyar
nyelven! S művészet és kultúra ma már nemzetfölöttiek, és az egye
temes irány felé haladnak.” 1
Amikor azonban az olvasóközönség érdektelensége, az egyre in
kább konszolidálódó s az expresszionizmusnak már nem kedvező
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csak hozzám ragasztva ez a fenenagy zörgős alkotmány. Hát ilyen fenenagy
alkotmány az én zörgős csontjaimon az ügyvédi mesterség. Vigasztalgatom ma
gamat, hogy attól nem tudok futni a nagyokkal, a hivatottakkal.” - A Bácsmegyei
Napló Almanachja, 1929. 26. o.
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Program. In: Márciusi zsoltár, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1973. 172-173. o.

társadalmi körülmények következtében ez a mindennemű dogmától
idegenkedő mozgalmiság zátonyra futott, Csuka Zoltán kutatni kezd
te a tényleges adottságokból kibontakoztatható irodalom lehetőségeit.
Ráeszmélt, hogy a vajdasági hagyománytalanság, az olvasói tájéko
zatlanság és igénytelenség, továbbá a kisszámú, különféle világnézeti
pozíción álló író széthúzása messzemenően gátolja az irodalmi élet
vérkeringésének kialakulását, ami annál lesújtóbb, mert dőreség len
ne bármiféle társadalmi támogatásra számítani. Éppen ezért a húszas
évek második felétől kezdődően Csuka Zoltán szenvedélyesen keresni
kezdte a szétforgácsolt erők egyesítésének módját. Bár költészetében
továbbra is a világölelő expresszionista vers eszményét követi, organizátorként már fenntartás nélkül vállalja a jellegzetesen kisebbségi
teendőket is. Különös képlet alakul ki így, melynek összetevői lát
szólag kizárják egymást. Ha azonbanjobban belegondolunk, nem nehéz
belátni, hogy épp ez a kompromisszumokat is felmutató magatartás
tette lehetővé, hogy irodalmunkban az összefogás elve érvényesüljön.
Nemcsak a húszas évek végén, hanem részben a következő évtizedben
is, amikor majd a Vajdasági írást továbbfejlesztve Szenteleky Kornél
a minden érték egybegyűjtésének programját meghirdeti, s útjára
bocsátja a Kalangyát, amely jelképes címével is a Csuka-féle kezde
ményekre mutat vissza.
(A Kéve és költészete) A sajátos vajdasági irodalom megteremté
sének gondolata, akár Szentelekyben, Csuka Zoltánban is 1928 táján
erősödik fel először. Néhány társával arra az elhatározásra jut, hogy
dokumentumot ad a jugoszláviai magyar írásról, s e célból vállalja
első lírai antológiánk anyagának egybegyűjtését, mely még az évben
meg is jelenik.2 Talán mert maga is tudja, hogy valójában nem an
tológiáról van szó, hanem csak gyűjteményről, a kötet előszavában
részletesen megvilágítja mindazon okokat, melyek kévekötő munká
ját elodázhatatlanná tették. Nyomatékosan felhívja rá a figyelmet,
hogy az elvégzett munkát semmi esetre sem tekinti szerkesztésnek,
sokkal inkább kévekötésnek, széthullott és szertehúzó erők egybefogásának, hiszen „időben és világszemléletben is más és más fajta
életet élő emberek, értékkalászok megnyilatkozásának egy könyv
lapjaira való tömörítéséről” van szó. Majd rámutat, hogy a formában,
gondolkodásban és írásmódban nagyon is különböző versek együttes
kiadását mindenekelőtt az indokolja, hogy Vajdaságban a „maroknyi
közönség nem bír ki még egy irodalmi lapot sem, nemhogy elbírná
azt, hogy irodalmi irányok szelektálódjanak és ellenségesen mered
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Vasárnap kiadása, Növi Sad, 1928

jenek szembe egymással” . Épp ezért az egyes szerzők legyűrték hi
úságukat, s tehették ezt annál inkább, mert az irodalmi irányok
elválasztó falánál erősebb volt a közös veszedelem: a „vajdasági kö
zönség álmossága és sokszor bizony prűdsége is, amellyel itteni ér
tékeket nem akar észrevenni, csak azért, mert itt vannak, egy levegőt
szívnak velünk, és a mindennapi élet szürke harcaiban százszor ta
lálkoznak egymással” .
Csuka Zoltán tehát szemlátomást az olvasótoborzás céljából szor
galmazta a különféle irányzatokhoz tartozó költők „egy akolba” te
relését, s e cél érdekében az esztétikai kritériumok föllazításától sem
riadt vissza: „Az sem volt akadálya ennek a munkának, hogy az
egyik versíró talán bizonyos szempontból, irodalmi vagy egyéb meg
ítélésből értékesebb, a másik kevésbé értékes, nem, a mi zsinórmér
tékünk csak az volt, hogy a vers, amely ebbe a kötetbe belekerül, a
legáltalánosabb költészeti szempontok kereteibe beleállítva megüsse
a mértéket, és tegyen hitet a szerzője mellett - vagy éppen ellene.”
Az összeállítás szempontjaiból világosan kitetszik, hogy a Kéve
inkább művelődéspolitikai meggondolásból született, semmint a tény
leges értékek felmutatásának szándékával. A mostoha körülmények
fölnagyították a pillanat jelentőségét, s így az antológia ma még
tarkább képet ad, mint keletkezésekor. Föllelhetni benne induló s
máris megtorpant dilettánsokat, érzelmes, halk szavú, a külső forma
sztereotípiáinak áldozó „századvégi” verselőket s az ember jövőjét
fürkésző, lázongó, verseiket nemegyszer túlfeszítő, de zaklatottsá
gukkal felénk mutató avantgárd költőket egyaránt.
Ferenczy György a kezdők jellegzetes álarcában mutatkozik be.3
Fiatalos tájékozatlansággal, a köznyelv sémáitól alig eltávolodva arról
énekel, hogy „Esztelen versenyfutás az Élet / s mint zöld gyepen
telivér paripák / kétségbeesetten száguldunk egy cél felé.”4 Ezt a célt
azonban nem tudja, talán nem is akaija megnevezni, pusztán azért
van szüksége rá, hogy egyfajta metafizikai nyugtalanságot vigyen a
versbe, amelynek egyébként egyáltalán nincs metafizikája. Máskor
a kedvesét dicséri több strófán át, de úgy, hogy mindvégig feltételes
módban sorakoztatja föl annak változatait, mi minden válna siva
tagsivárrá, ha „te nem lennél”, majd az elnyűtt klisékből összeállított
negatív leltár végén fölkiált: „De vagy!”6 Ferenczy György verselése
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Hogy ki volt Ferenczy, nem tudjuk. Herceg János, aki a Kévét frissiben olvashatta,
csak ennyit jegyez meg róla: „Sűrű homály fedi Ferenczy György kilétét és további
sorsát.” - Vasárnapi levelek, Magyar Szó, 1978. január 29.
Én a vers, Kéve, 32. o.
De vagy!, Kéve, 33-34. o.

tehát arról az attitűdről tanúskodik, amelypár excellence poétikusnak
vél bizonyos érzelmeket, s hogy ezeket megszólaltassa, a létünk alap
jait érintő nagy szavakat hívja segítségül, anélkül, hogy számottevő
lírai struktúrát tudna létrehozni. Mindegy, hogy az Élettel, Halállal,
Istennel vagy a Szívvel labdázik-e, megreked a magánérdekűség szfé
rájában.
Hasonló tanulságokat kínál Földi Ilonka, F. Galambos Margit,
Gergely Boriska és Kováts Antal verselése is. Földi Ilonka, aki „Pestre
vitte akkoriban megjelent verseskönyvét, s aztán híre se jött többé”6,
az ámuló reflexivitású, messzeségeket kémleld költészetnek azt a
válfaját műveli, melyet asszonyosnak szoktunk nevezni, s melynek
regisztere a hold beteg, sápadt arcától és az éj titkaitól a hajnal
várásáig teljed, miközben egészen nyilvánvaló babitsi hatásra felteszi
a maga esti kérdését is: „Úristen! Miért, miért az élet? / Miért a
félelmek, az elmúlás, / Miért az indulás, miért a megállás, / Miért a
bejárat, a járatlan új utak, / Ha minden út a halálba szakad?”7 F.
Galambos Margit hasonló borzongásokat szólaltat meg az „évek útvesztőjé”-ről, „suta, vak és észvesztett” tévelygésünkről, a „lélekölő,
hajszás, vad iram”-ról, eszköztára, bölcseleti készültsége azonban,
ha ez utóbbiról egyáltalán beszélhetünk, még a Földi Ilonkáénál is
kezdetlegesebb.
Gergely Boriska sorozata részben elüt ettől a hervadás kultuszából
táplálkozó, sima verseléstől. A kispolgári szemérem határait áthágva,
a testből kicsendülő „piros kacaj”-t ünnepli, a szépséget, amely „kul
csa vágynak, csóknak, de bűnnek is”, a tavaszt, midőn „párázik a
föld és párzik az élet” . Egészséges erotikuma azonban, mint képeinek
kontrasztossága és jelzőinek hármas tagolása is tanúsítja, Adyig megy
vissza. Ez persze még nem volna baj, csakhogy Gergely Boriska „pogánykodása” nélkülözi az Ady-versek megszenvedettségét, Ady da
cának életérzésbeli hitelességét, s így csupán költői álarcnak, suta
faunkodásnak látszik.
Kováts Antal helyét úgyszintén a verselőknek ebben a csoport
jában kell látnunk, noha költeményei sajátos kettősségéről tanús
kodnak. Amikor „őszinteséged drága gyöngyidről, „kedélyed édes
mustjá” -ról, „kék szemed” „titokzatos tengerszeméiről és a maga
„szomjas lelké” -ről mond névnapi köszöntőkbe illő közhelyeket, vers
kultúrának szinte nyomát sem találjuk strófáiban, amikor viszont
mindennemű hatásvadász gesztus nélkül, higgadtan, fölösleges di
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szeitől megfosztott nyelven meditál az élet és a halál örök körforgá
sáról vagy a gyilkolásra is tökéletes ember sorsáról, képeit már egy
olyan tudat színezi, amely idővel tán magára találhatott volna.
A Kéve költőinek egy lehetséges másik csoportját Ambrus Balázs,
Debreczeni József és Szenteleky Kornél alkotja. Annak ellenére, hogy
az ő esetükben sem beszélhetünk azonos világképről vagy költészeteszményről, verseik világa bizonyos tekintetben mégis rokon.
Ambrus Balázs Ady Endre kortársa volt, ő is 1877-ben született,
e véletlen körülményen kívül azonban kettejük között semmi hason
lóság nem mutatható ki. Ambrus lírája már egyetlen kötetének meg
jelenésekor, 1918-ban „az egyhúrúság végsó határáig” ment el,8 amikor
pedig a Kéve készült, századvégi lirizmusával végképp holtpontra
jutott, s csak a válságba sodródó kisebb tehetségek jellegzetes felsőbbségi tudatával lehetett jelen irodalmunkban. Szépen kitetszik ez
az antológiában publikált verseiből is. A kötetnyitó Celle d'autrefois
már címével is mintha tüntetne mindaz ellen, amit az előszóban
Csuka Zoltán meghirdetett,9 s mintha nyomatékosan hangsúlyozni
akarná, hogy szerzőnk nem itt és nem ilyen társasággal indult egy
koron. S ugyanezt a célt szolgálhatta A szent halott is, melyben annak
az Adynak állít emléket, akit később is pályatársának hitt, bár köl
tészetét sohasem értette igazán.10 S ha ez utóbbi verse az Adytól
kölcsönzött képek és strófamegoldás következtében - talajszintisége
ellenére is - olvasható, Ambrus Balázs másik három verse már egé
szen egyértelműen a lírikus haláláról tanúskodik. Az ugyanis, ahogy
az „árva szív”, a „két méla szem”, a „halk sírás” és a „vérző vágy”
motívumaival egyedülvalóságát kifejezi, sorsa „hervadt csokrá” -n tű
nődve el, nem más, mint egy széplélek meddő siráma, aki verselésével
valójában már csak érzékeny úriasszonyok szívét veheti célba.
Debreczeni József szintén a kötött formák művelőjeként mutat
kozik be, költői világát azonban nagy távolság választja el az Ambrus-féle „almanachlírá” -tól. Debreczeni intenciója nem az, hogy a
„közmegegyezés” által szépnek tartott, valójában végképp kiürült
fordulatok játékkockáit ki tudja hányadszor újra kirakja, hanem hogy
a külső forma, de elsősorban a rím segítségével érzékeltetni tudja
rossz közérzetét. Nem retten vissza a kínrímektől sem, sőt megnyerő
tudatossággal halmozza őket, ami a megszokott harmonikus egybecsen-

8 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-1945, Fórum Könyv
kiadó, Növi Sad, 1968. 53. o.
9 Herceg János feltételezése, i. m.
10 Schöpílin Aladár Ady-könyvét ismertette pl. évekkel később a Kalangyában (1935.
7. sz.), de a költőről akkor sem tudott fontosat mondani.

dtllések helyett csikorgást eredményez, disszonáns zörejt, s nem csu
pán a szerző lég- és létszomjáról ad hírt, hanem egyúttal a modern
költői öntudat iróniájával is befuttatja a szöveget. Mint pl. a Szolga
ságban:
Csengőnek jó, mert nesze van
Istennek, mert oly messze van
És rossz nekem, mert nincs neszem
a kenyeremet itt eszem
és elmúlásom itt leszen.
Debreczeni verseiben tehát a visszájára fordult világ üzen, az a
szituáció, amikor a tizennégy fejű sárkány évezredes foglalkozásával,
a tűzokádással felhagyva, szegény fejét egy ölbe szeretné hajtani
már, az utcákon pedig állástalan diplomás jár le-fel, aki „fürge akár
az evet / De tegnap óta nem evett” . Azt is mondhatnánk akár, hogy
Debreczeni József a kabarédalok eszköztárából merít, nem azért,
mert szépnek tartja, hanem mert ezeknek az eszközöknek és a rút
világ képeinek egymásba futtatásával a groteszkig akaija és tudja is
feszíteni versét - „e hattyús dereglyé” -t.
Szenteleky Kornél tíz költeménye a határhelyzetbe került irodal
már reflexióit kínálja elsődlegesen. Az „úgy fáj az élet” továbbélésének
jeleként szövegeiben még ott gordonkáznak a halk ámulás hangjai,
a leopardis bánatok, s gyógyulást kereső utazásainak emlékeként
íöl-fölvillannak az afrikai homok, az Olümposz és San Remo fényei,
a versek között azonban már ott van a Bácskai éjjel is, annak bi
zonyságaként, hogy Szenteleky, ha undorral is, lélekben már elindult
a vajdasági táj felé.
Ebben a versében kettéosztja a világot: egyfelől vidékünk képeit,
másfelől pedig az elvágyódó intellektus „parftimös” belső tájait festegeti. A lírai én szemlélődésének és cselekvésének ideje az éjszaka,
s nem véletlenül, hisz a képzelet ebben a napszakban bontja meg
legkönnyebben az adott világ arányait, olyan súlypontokat hozva
létre, amelyek kinagyító mivoltukban az esztétikai hírérték hordo
zóivá válhatnak. A nőttetés folytán tájunk elátkozott szigetként mu
tatkozik meg, amelyen minden az anyag és az anyagiasság, a józan
önzés törvényeinek van alárendelve:
Szabályos sorokban zsendül a vetés
a józanság egyeneseket húz
az önzés határköveket állít
és megbízható lakatot tesz a magtárra.
Minden oly hasznos, minden oly józan

nagy értéke van a trágyának
a késnyelők és komédiások
félve, idegenül kullognak e tájon
és alázatosan köszönnek
a füstölgő trágyaszekereknek.
Minden oly hasznos, minden józan
a szépség apró angyalkáit éppúgy
kiűzik a hurkaszagú házakból
mint az éhes, lázas, riadtszemü
koldusokat
Szenteleky Bácskája is daltalan táj tehát, „nagy sivatag”, a „lelkek
temetője”, mint Ady magyar Ugaija volt jó két évtizeddel korábban,
a két költő magatartása azonban a kétségtelen hasonlóság, sőt mo
tívumpárhuzamok ellenére gyökeresen különbözik egymástól. Kitű
nik ez már abból, hogy verse nyelvi anyagának megszervezésekor
Szenteleky elhanyagolja a hangok informatív szerepét, kerüli a kötött
formát, s a gondolatritmusra hagyatkozva a „mindennapi” logika
szintjén fejezi ki mondandóját. Ennél is fontosabb azonban a kettejük
közötti alkati különbség. A Bácskai éjjelben nyoma sincs az Ady-féle
káromkodó dacnak, átkozódásnak, a helyenként csaknem ripacskodásba fúló önkínzásnak. Szenteleky nem tud nekifeszülni az ólszag
és a trágya világának, s ha álmaiban felveszi is ellene a harcot, csak
sápadtan tovatűnő anarchikus gesztusokra telik erejéből:
De aztán hirtelen kibúvók a könyvek
magos és biztos bástyája közül
ki az ólszagú éjszakába!
Kapzsi otromba ebek csaholnak utánam,
de én már kint járok a vetések közt
gonosz mosollyal mint a kazalgyújtogató.
Alattomosan kuncorgok,
káröröm bugyborékol bensőmben,
mert most ültetem el a téboly
mákonyos, magtalan, tündérszép
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes
bácskai barázdákba.
Nem csoda hát, ha a vers kissé fellazul a szépség pólusán. Míg
ugyanis a „mákony” , az „álom pilléi”, a „szépség angyalkái”, a „sma-

ragdos, rubintos óperenciák” Szenteleky ízléséről tanúskodva mélyen
a pillanatban gyökereznek, addig a „kinti” valóság elemeiből összeálló
rút pólus „időtlen”, releváns. Nyilván teljesebb értékű is lenne a vers,
ha a költő pusztán negatív helyzetképet adott volna, a mindenkori
olvasóra bízva, hogy esztétikai érzékenysége segítségével megalkossa
magának a hiányzó pozitív oldalt. Ennek ellenére a Bácskai éjjel a
Kéve egyik kulcsfontosságú verse: akár mottója is lehetne a gyűjte
ménynek, annyira egybecsendül Csuka Zoltán bevezetőjével.
A könyv harmadik rétegét azoknak a fiatalabb évjáratú költőknek
versei képezik, akik a tízes években kezdtek magukra eszmélni, s
így ízlésük kialakulására döntően kihatottak az avantgárd mozgal
mai, mindenekelőtt az expresszionizmus. Jószerével emigránsok, aki
ket idegenbe sodródásuk ténye tévesztett meg sokáig. Minthogy a
forradalmak vereségét és jugoszláviai tartózkodásukat egyaránt át
menetinek tekintették, állhatatosan tovább ápolták azokat a hangu
latokat és érzelmeket, amelyek kora ifjúságukban átjárták és fűtötték
őket. Innen van, hogy verseikben jóval több a közösségi vonatkozás,
a kiáltás-igény, mint az antológia hagyományosabb eszményeket kö
vető polgári alkotóinál. Szó sincs azonban arról, hogy e vonulat költői
uniformizálódtak volna, vagy hogy lírájuk egybemosódna, hiszen a
csak nyelvükben expresszionista költeményektől a tételesen didak
tikus, mozgalmi versekig terjedő skálán igen sok árnyalatot figyel
hetünk meg.
Tamás István költői pózoktól és szerepektől irtózó lírikus volt,
nyugtalan, lázongó lélek. Legtamásibb verseiben széles expresszio
nista gesztusokkal sújtott végig a polgári tiszta lelkiismereten, majd
miután ráeszmélt, hogy mind az ostorozás, mind a végsőkig fokozott
tagadás hasztalan, a szemlélődés pozíciójára sodródott, immár a teljes
kívülállás jegyében. Ennek az érzéskömek a jeleit a Kévében közölt
s jellemzően Juhász Gyulának, az „elkárhozott magyar poétá”-nak
ajánlott verseiben is tapasztalhatjuk. A Vakember gázvilágításban
és a Figyelmeztetés ugyan még korábbi, anarchikus gesztusait hozza,
jó adag iróniával, felkiáltójeles mondatok és bizarr asszociációk révén
szólaltatva meg a lázadás imperativusát, ugyanakkor azonban a besorolt
versek többsége lefékeződéséről is tanúskodik, a lassú, kényelmes vers
mondatok már befelé mutatnak, az egyéni sors esélyeit latolgatják.
Fekete Lajos Kéve-beli költeményei ugyancsak jócskán elütnek az
expresszionista líra standardjától. Bár ekkor még messze van a kötött
formáktól, szabadverseiben ott neszez egy artisztikus igény, melyet
megpróbál összebékíteni a modem költészeteszménnyel. E törekvése
mindenekelőtt a Vassal és fohásszal-ban jár sikerrel, hisz ebben a

tavaszi ébredés folyamatát teljes értékűen érzékelteti a „poétikus”
és a „dinamikus” elemek harmonizáló egysége.
A kisebb tehetségű Somogyi Pál a közvetlen ráhatás szándékával
írta verseit a kenyérért vívott küzdelemről, a vézna, éhező gyerekekről,
a „vörös lángokkal” érkező május ünnepéről. Lírája persze nem azért
kevésbé meggyőző, mert tendenciózus, hanem mert a „tartalomköz
pontúságot” nem tudta releváns poétikai eszközökkel ellensúlyozni.
Más a helyzet Mikes Flórisnál, aki példának okáért szintén verset
közölt a Kévében a gép mellett tizenhat órán át görbedő tizenhat
éves proletárlányokról, harcra buzdítva őket a tizenhat óra szere
lemért, de belső nyugtalansága és tehetsége sokkal nagyobb, mint
Somogyié. Üzenet a háború mamájának című verse ma is antologikus
darabja költészetünknek. Kissé álmosan, lazán, magyarázkodón in
dítja a verset, úgyhogy futólag el is töpreng az ember, hogy vajon a
háború agyoncsépelt témájáról mondhat-e esztétikailag fontosat a
költő. Ezt követően a gyorsabb ritmusú első felsorolás visszatéríti
ugyan gondolatainkat a vershez, a felmerült dilemma azonban csak
az „anyák, professzorok” kezdetű, mindnyájunkhoz szóló, sőt mind
nyájunk részvételét igénylő második névszóhalmozás után szorul vég
képp háttérbe, s adja át helyét az olvasói kíváncsiságnak. Fokról
fokra haladunk tehát „fölfelé” a versben, mígnem a háború megátkozásának fennsíkjára jutunk:
Nyeljen le srapneles vagonokat a háború édesanyja,
éhttfusz szálljon a gyomrába, mérges gáz fújja fel a
tüdejét, hektoliterekben zuhogjon a gennye a há
ború édesanyjának,
vak, béna paralitikus legyen
a háború édesanyja,
negyvenkettesek, tankok, páncélvonatok, aeroplánok,
halálsugarak, mind az 6 irdatlan pofáját vegyék célba,
öt kontreminálják meg egy fékevesztett börzén,
a háború édesanyját,
DÖGÖLJÖN HŐSI HALÁLT
a háború édesanyja
A „paraszti szitkokénak ez az imája, melyet szertartásosan a
költő után kell mondanunk, több fontos tényezőt egyesít. Az exp
resszionista látás és képalkotás ismérveinek ebben a kis tárházában
szembetűnik a versbeszéd megmozgatottsága, a nagyítások funkcio
nálisjellege, a jó érzékkel alkalmazott ismétlések dinamizmusa. Lég
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alább ennyire fontos azonban az is, hogy a költő egy visszájára for
dított anyaképzetre alapoz. A mindenkor menedéket és oltalmat adó
édesanya halált szülő némberré aljasul itt, s alakja utálattal elegy
borzongást vált ki, mégpedig nem pusztán mitologikus arányai miatt,
hanem mert a fogalom szótári és alkalmi jelentése újra meg újra
összecsap képzeletünkben. A továbbiakban fokozatosan lanyhul a
vers intenzitása, majd végül a kezdősorok hangvételének szintjén
állapodik meg. Pontosan kirajzolódó geometrikus alakzatot mutat
tehát a szerkezet, ha azonban jobban odafigyelünk, kiderül, hogy
nem egyszerűen felfelé, majd lefelé ható erővonalak alkotják a köl
teményt. Az elcsendesülő utolsó sorok hangzásukkal lezáiják ugyan
a verset, de mert egyjóvátehetetlenül megcsúfolt, „gránátszéltől megbávult” ember sorsának iszonyatát beszélik ki, a mű életességének
legszebb bizonyságaként ugyanakkor és ismételten feltámasztják az
olvasóban a költői átkok jégverését.
Haraszti Sándor „számozott” versei képanyagukban is, hosszúra
nyújtott, ünnepélyes versmondataikban is erős Kassák-hatásra val
lanak, mondandó tekintetében azonban már kevésbé, mert a kiraboltság, a kisírt szemek, a dermedt csontok képzetei ellenére teljes
hittel hirdetik, hogy a proletár tömegeké a jövó: az ő kedvükért
ragyognak a folyók a világtalan hajnalban, s őérettük kukorékolnak
a kakasok Ázsia, Amerika, Ausztrália, Európa kirabolt mezőin. Ün
nepélyes pátoszú hit és egyféle „lengő” szomorúság jáija át tehát
verseit, melyekben az agitatív líra sablonjait, köznapi igazságait ke
rülve a „közösségi” líra szép példáit alkotta meg. Akár Csuka Zoltán
is, aki Harasztinál tovább tágítva a kört már nemcsak a munkásosztály sorsát énekli meg, hanem a „technika korának” új mitológiája
jegyében az egész emberiségét is. Igaz, hogy a „sötét éjszakáink mé
lyén” rémítő „eljövendő tömeghalál” s ez „eggyékapcsoló kenyértelenség” is foglalkoztatja képzeletét, de minden balsejtelmen és cudar
tapasztalaton túlmenően mégis meggyőződése, hogy az „új nagy kö
zösség rádiószikrái rohannak, / átcsapnak a levegőben meghúzott
határokon, / időn és téren át az embert kiáltják, / hidakat ívelnek
közénk / Dózsától Robespierre-ig, Barbusse-től Majakovszkijig érnek,
/ Petőfitől Tollerig, Kínától Marokkóig, / nincs halál és nincs határ,
mert bennünk az élet” .12
(A Kéve kritikája) Nem kétséges, hogy Szenteleky Kornél a Csuka
féle összefogás-gondolat és a maga programelvei13 jogosultságának és

12 Az eggyékapcsoló kenyértelenség, Kéve, 17-19. o.
13 A Vajdasági írás programadó cikkében íija egyebek között, hogy „sokkal szegé
nyebbek vagyunk, semhogy irányok, elvek, világnézetek szerint tagozódjunk”
(1928. IX. 23.).

távlatosságának bizonyítása kedvéért kezdte publikálni a Vajdasági
írásban azokat a Kévéről szóló recenziókat, kritikákat, amelyek pesti,
kolozsvári és pozsonyi lapokban jelentek meg. önbizalom-istápoló kez
deménye azonban mégis parázs vitát eredményezett utóbb. S nem vé
letlenül, hisz e kritikák összképében ellentmondásos ítéletek halmozód
nak, melyek végső fokon költészetünk ellen szóltak.
A pesti Együtt kritikusa Csuka Zoltán, Mikes Flóris, Haraszti
Sándor verseiben fedez föl igazi értékeket, külön is kiemelve, hogy
a „robotoló 16 éves fiatal leányról és a »háború mamájáról« még nem
énekeltek megdöbbentőbben” .14 A Debreceni Szemle Harasztit, Mi
kest és Somogyit az „élet tantaluszainak költőidként említi, nyoma
tékosan hangsúlyozva, hogy „mind ígéretes tehetségek” .15 Ugyan
akkor azonban a Pásztortűz Tamás István és Csuka Zoltán mellett
már csak Gergely Boriskát tudja becsülni igazán, Szentelekyt a má
sodik vonalban látja, Mikesről meg éppenséggel úgy véli, hogy „bru
tális kiszólásai nincsenek megfelelő mennyiségű tehetséggel alátá
masztva” .16 Reményik Sándor még tovább megy az Erdélyi Helikon
ban, leszögezve, hogy „Haraszti Sándor és Mikes Flóris kezében (...)
a szabad verset a maga teljes eltorzultságában szemlélhetjük, laposan,
lendülettelenül, ízléstelen propagandatartalmat hordozva” .17
Azt hihetné az ember, hogy e polarizálódás mögött csakis világ
nézeti okok húzódnak meg, holott ezen túl, főleg a konzervatívabb
kritikusoknál, az esztétikai elfogultság is nagy szerepet játszott ab
ban, hogy végül is a prezentált ítéletek teljesen lerontották egymást.
A Napkelet kritikusa, s ez érthető is, kifigurázza Mikes verselését
(„több is kell ahhó ...!” ), ugyanakkor azonban Földi Ilonkáról és F.
Galambos Margitról azt állítja, hogy „érzékeny ízlés, a klasszikus
költészet kifejező stílusa jellemzi mindkettőjüket”, utóbbit pedig horribile dictul - „kiérett, nemes formaművészet is” .16 A Magyar
Hírlap Csuka, Debreczeni, Szenteleky és Tamás István mellett épp
Ambrus Balázst és F. Galambos Margitot emeli ki név szerint is.
A példákat persze sorolhatnánk tovább, de ennyiből is kitetszik,
hogy a magyar és a kisebbségi magyar sajtóban megjelent cikkek
összessége azt sugallta, hogy a Kévében minden jó és minden rossz
egyszerre, s ezt a zűrzavart hol erősebb, hol gyengébb árnyalatokban
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mindvégig átjárta a nehezen cseperedő kisöcsnek kijáró dicséret hang
ja. Ennél is zavaróbb azonban, hogy az egymást kizáró értékítéletek,
rangsorok merőben légből kapottak voltak. A jellegzetesen impresszio
nista minősítések ugyanis, mint pl. szimpatikus, érzékeny, vérbő, túl
levegős, dallamos stb., támpontok nélkül, kifejtetlenül maradtak.
Egyetlen kivételre mégis fel kell hívnunk a figyelmet. A Letopis
Matice srpske hasábjain Mladen Leskovac foglalkozik az antológiá
val,20 s kritikájának már hangvétele is jócskán elüt az érintettekétől.
Leskovac nincs tekintettel a jugoszláviai magyar irodalom „szülési”
fájdalmaira, kisebbségi meghatározottságára, s így nem latolgatja,
vajon össze kell-e fogni az erőket vagy sem. Kritériumai szigorúan
esztétikaiak lévén, olyan pozícióból ítélheti meg az antológiát, de
szerkesztőjének munkáját is, amilyent akkortájt sem nálunk, sem
bárhol a magyar nyelvterületen senki sem tudott kiküzdeni magának.
Leskovac joggal nevezi Csuka Zoltán előszavát „erőszakosan to
leránsának, magának a Kévének alapvető fogyatékosságát pedig ab
ban látja, mai távlatból úgyszintén helyesen, hogy az anyag egybegyújtője „állandó és kifogyhatatlan jóhiszeműséggel, minden szem
ponton kívül és annak ellenére, a tehetséges írók mellett a kevésbé
fontosakat és a teljesen jelentékteleneket is bemutatja” . S Leskovac
a gyűjtemény vizsgálata során is meg tudja őrizni a kívülálló, csak
irodalmilag érdekelt szemlélődő álláspontját. Szenteleky „szép, ne
mes és szubtilis” költészete mellett Debreczenit, Csukát, Feketét
emeli ki név szerint, Somogyi „üde elképzelései”-t és Mikes Flóris
„költői temperatum”-át is üdvözli, a többiekről viszont, „különösen
a nőkről” úgy véli, hogy alig haladják meg itt-ott a színtelen és
névtelen amatőrség színvonalát.
(A kritika kritikája) Nem véletlen, hogy Haraszti Sándor, aki
már irodalmunk kezdetein is az elszánt vitázók között bukkant fel,
nem nézhette sokáig tétlenül a kritikusok eme különös felvonulását.
1929 elején pamfletét tesz közzé a Vajdasági írásban, szemlátomást
azzal a céllal, hogy minél hathatósabban kikezdje a feltétel nélküli
írói összefogás gondolatát. A sértegetés eszközeitől sem idegenkedve,
mély megvetéssel ront a Kéve bírálóira: „Épületes látvány volt, majd
nem nevetséges, ahogy az egyes kritikusok ahány ház annyi szokás
elve alapján megdicsérték, vagy komolyan »megbírálták« a kötet
szerencsétlen szerzőit. Az egyik, valami javíthatatlan erdélyi rímfa
ragó, Ikszipszilont intézte el, a másik még javíthatatlanabb az anto
lógia szabadversíróit dorgálta meg, a harmadik hímezett-hámozott
az irodalom hivatásáról és fölfedezte a legújabb vajdasági csillagot.
20
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A Vajdasági írás talán nem is tudja, milyen ügyesen rendezte meg
a »kritikusok olimpiászát«, amelyen még a vakok és világtalanok
előtt is világos lett: a magyar kritika (legalábbis az, amely a Kévéről
kotyogott valamit), milyen szomorúan elvtelen és dilettáns, majdnem
méltó ahhoz az irodalomhoz, amelyet prédának kapott.” Ezek után
a „csoportokban grasszáló” hasonszőrű vajdasági kritikusokra hívja
föl a figyelmet, s irodalmunk ezen „vakízléssel”, „individuális önfertőzéssel” megvert „nagyotmondó kis vajdáinak” mielőbbi ráncba
szedését sürgeti a mozgalmi avantgárd világnézeti platformjáról.21
A jól időzített bomba telibe talált. A folyóirat egyik következő
számában ketten is válaszolnak rá.22 Fekete Lajos részletezően tag
lalja, miben érthet egyet Harasztival, miben nem, majd végül megrovólag teszi szóvá a vitacikk „hangját és hőmérsékletét” . Szenteleky
egészen másként reagál, ó t a világnézeti elvszerűség, következetes
ség Haraszti-féle elvárása nyugtalanítja elsősorban. Nem azért ter
mészetesen, mintha idegenkedne a számottevő balos irodalomtól, ha
nem mert zsákutcába vezetőnek vél mindennemű „felekezeti kritiká”-t,
amely nem az esztétika változó normái alapján közelít a műhöz, hanem
aszerint, hogy „mennyiben felel meg bizonyos politikai követelmények
nek” . Igyekszik is minél messzebb távolodni az „utolsó száz év nagy
ragályától, a Politikumtól”, s példák sokaságával bizonyítja, hogy a jó
kritika egyáltalán nem függ az elvektől, a következetességtől. Nem
veszi azonban észre, hogy ezenközben a világnézeti kizárólagosságot
egyféle esztétikai kizárólagossággal cseréli föl, amely úgyszintén és szük
ségszerűen feloldhatatlan kontroverziák szülője. Ezért állapíthatja meg
vitacikke záradékában, hogy a jó kritika „önálló művészi alkotás”, mely
nek „nagyszerűségét az értékítéletek világosságában, szépségében és
meggyőző, megjelentető erejében találjuk” .
A műtől önállósuló, a mű összefüggéseitől megfosztott, önfényében
ragyogó kritikának ez a modellje természetesen nem nyugtatta meg
Haraszti Sándort. Ismét tollat ragadott, s most már jóval higgadtab
ban, körültekintőbben kifejtette, hogy a jó kritikus, ahelyett, hogy
elvek egész skáláját próbálná végig bizonytalankodva, igenis mindig
valamely egységes világnézet exponenseként lép föl, annak ösztön
zésére ítél, rosszall, támad vagy helyesel. Válaszának utolsó bekez
désében azonban, ahol mondandójának a legnagyobb nyomatékot
kívánja adni, nagyot zuhan a gondolatmenete. „Ebből az életből,
ebből a társadalomból kibújni nem lehet; csak jobbra vagy balra lehet

21 A nyájas olvasóból kritikus - a kritikusból nyájas olvasó, V. í. 1929. 2. sz.
22 Fekete Lcyos: A kritika hangja és hőmérséklete és Szenteleky Kornél: A kritika
gáncsolhatósága, V. í. 1929. 4. sz.

igazodni” - állítja, majd egy rossz emlékeket idéző fordulattal leszö
gezi, hogy aki jobbra tájékozódik, annak fő ideálja a forma, a technika,
a játék, aki viszont a baloldalon áll, annak a lényeg a fontos: amit
mond, ír, prédikál.23
A vita ezen a ponton végképp zátonyra jutott. Az abszolutizált
kritikusi-művészi szabadságnak önnön korlátait is érzékletesen fel
táró eszményképe és az ugyancsak abszolutizált, művészetbomlasztó
világnézetesség között lehetetlenné vált a párbeszéd, s azok az utak,
amelyek Csuka Zoltán buzgóságának hála találkozni látszottak a
Kévében, elváltak egymástól.
(1986)

TAMÁS ISTVÁN KÖLTÉSZETE
amás István Pécsváradon született 1904-ben, s tizenéves fia
talemberként érkezett Szabadkára a pécs-baranyai köztár
saság összeomlása után. A Bácsmegyei Naplónál csakhamar
fölfigyelnek rá, íróasztalt adnak neki, s viszonylag gyorsan kibonta
kozik a tehetsége. A megérkezését követó években még úgy tetszett,
hogy mondandóját elsősorban a líra műfajában fogja formába önteni,
hiszen első kötete, a Fekete majális1 olyan erőteljes expresszionista
költemények gyűjteménye volt, amelyek a lírai magatartás tekinte
tében gyökeresen elütnek mind a kassáki, mind a Csuka Zoltán-i
aktivista versektől, s egy sajátos költői világot ígérnek.
Csuka Zoltán, aki az emigránsoknak ugyanazon hullámával ér
kezett vidékünkre, mint Tamás István, egy örökös tettvágy és változtatni-akarás jegyében alkotott, s bár tudatában ott kísértettek a
háború és a forradalmak emlékei, érzelmileg elvetette a remények
megcsúfoltatásának tényét. Mintha mi sem történt volna, „új apos
tolokénak látta a költőket, kiknek a gyárszirénák és lokomotívok
énekére ügyelve az élet diadalát kell himnuszozniuk, és azt, hogy a
technikai civilizáció gyors fejlődése következtében holnapra minden
képpen eggyékapcsolódnak a távoli földrészek embermilliói. Mint
hogy azonban a világban zajló események már nemigen és mind
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kevésbé táplálták a testvériesülés, az örömös élet eljövetelének gon
dolatát, Csuka Zoltán utópiája, vagy inkább föltétien hite, az ár ellen
úszás jegyében nagy helyzeti energiákat halmozott föl, amelyek aztán
sisteregve, robbanva törtek maguknak utat, emlékezetes képsorok
kal, expresszionista futamokkal ajándékozva meg költészetünket.
Tamás István modernebb hiányérzetekkel küszködd líraiság megszólaltatója volt. Hiszen a modem költő, bármely táján éljen a világ
nak, nem szabadulhat attól a bizonyosságtól, hogy a nyelv gyatra
szerszám, amely elégtelennek mutatkozik, ha valamely számottevő
pillanatát, gondolatát, érzelmét esztétikai teljességgé óhajtja formál
ni. E szorongató fölismerés hatására a versíró kedvet intenzíven el
lenpontozza nála az abbahagyás kényszere, olyannyira, hogy egyesek
a korszerű költészet válságának alapvető okát épp ennek a két, egy
mást romboló erőnek együttes működésében látják. Pedig ez csak
tünet, mert ha a költő biztosra vehetné, hogy műve eleven társadalmi
hatóerő, akkor váteszi szerepét megtartva nyilván túl tudná tenni
magát a nyelvi elégtelenség tudatán. Erőszakot erőszakra halmozó
századunk azonban megfosztotta naiv hitétől, információáradatával pe
dig oly mértékben látóvá tette, hogy ma már minden „költői” produkciót
elviselhetetlen hazugságnak vél, amely nemhogy nem csökkenti, inkább
növeli egyénisége beszűkülésének veszélyét. Épp ezért a nagy érzelmek,
a patetikus jövendölések, az ihletett szépség rekvizitumait sorra elejti,
dadog, mutál, szavakat rakosgat ki, s egy (ön)ironikus magatartás
és világkép kimunkálásán fáradozik.
A jugoszláviai magyar költészet történetében Tamás István az
első ilyen típusú modern költő. Igaz ugyan, hogy az izmusok vívmá
nyait jobban elsajátították s a külső forma tekintetében korszerűbbet
is alkottak egyesek nálánál, de a lírikus lángoszlopos igehirdetésének
eszményétől mégis ő távolodott el leginkább. Profán témái, megnyug
tató megoldást nem lelő keserűsége, botránkoztató grimaszai több
helyütt a hatvanas évek elején fellépett költőink lázongását előlegezik
- a Doreen 2 és a Kontrapunkt időszakát.
Nyilván nem kis merészség és szorongás kellett ahhoz, hogy a
húszas évek derekán, amikor pl. Déiy Tibor A nagy tehén című versét
kárörvendő kajánság kíséri,2 tótágast álljon valaki irodalmunkban,
és nyelvét öltse az általában nyájasnak nevezett, tiszta lelkiismeretű
olvasóra. A Fekete majális nyitó versében Tamás István mégis meg
merte cselekedni ezt. „Ó, undok olvasó” - üti le nyomban az első
hangot, majd a megszokott költőszereptől eltávolodva és elhatáro
lódva, az olvasó „csapzott lelki bajszá” -t, a „gerlice mézes jóságával”
2
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való búgását említi támadón, ám a fiatalos mit bánom én indulat
csak látszólag irányul ellene. A költő ugyanis nem az olvasóval áll
szemben, nem vele van vitája, hanem a társadalom azon nem kis
részével, amely idegenül kívül reked műve áramkörén:
a hangomat elfogják útközben
ezer szűrők, csapdák
és álnok fináncok
8 talán még a lelked ablaka alá se ér el,
melyet vastag páncél véd ellenem,
mint a wertheim-szekrényeket.
Azt is mondhatnánk tehát, hogy a kötet „bemutatkozó” verse
hárompólusú vers. Minél nagyobb hévvel támad a lírai én az olvasóra,
annál közelebb férkőzik hozzánk, annál nagyobb rezonanciát vált ki
bennünk, egyúttal pedig csaknem észrevétlenül a nem-olvasó világra
helyezi át a vers súlypontját. Szeplős hitével, felelőtlenségével, fon
toskodásával kérkedik és gyilkos szándékát fitogtatja a költő, de a
lázas szózuhatag egyetlen pillanatra sem csap át akrobatikus maga
mutogatásba, ellenkezőleg, fokról fokra a páncélba zárt, szűrőkkel
és csapdákkal teli világ költői kritikájává nemesedik. A vers anar
chikus gesztusai, bomlástünetei ilyenformán egy humánusabb életért
kiáltanak, s csöppet sem zavaró körülmény, hogy a költő nem tudta
s nyilván nem is akarta definitív, zárt eszmei képletekbe ágyazni
sodró gondolatritmusú háborgását.
Esztétikai önértéke mellett az Ó, undok olvasó Tamás István
életérzésének is frappáns foglalata tehát. Magatartását elemi hiány
érzet határozza meg, ennek azonban nincsenek kiutat sejtető távlatai.
Pontosan tájékozódik a „felfegyverzett hullák” , az „üvöltő országok”,
a „kéngőzös, avas hitek”, a „szavak vérét” leszűrő fajankók, a „vér
szegény világnézetek” rengetegében, észleli az ember mérhetetlen
boldogtalanságának tüneteit, az okok után azonban nem kutat, mint
ahogy nincs elképzelése arról sem, miként lehetne és kellene, lélekben
legalább, felvenni a harcot a kétezer éves megváltatlanság ellen.
Érzelmi megbolygatottsága korántsem valamely jövőben rejlő, imaginárius remény, hanem hitetlensége által manifesztálódik. Érthető
hát, hogy a nevével eljátszva, mindhalálig tartóan Hitetlen Tamásnak
deklarálja magát, s ha a jelenétől kíván szabadulni, csak az eszmeileg
előjel nélküli cselekvés sóvár igényéig jut el, mint Nem szabadulsz
tőlem című versében is, ahol így monologizál az életről:
valami nagyot kéne tenni érted,
akármit, rosszat, hitetlent,
de álmélkodtatót

és szivárványt lopni a szemed alá,
hogy felfrissüljön minden eljövendő bánat.
Amennyiben e célját nem lelő energikusság tapasztalati gyökere
után kutatunk, a világháború élménykörénél fogunk megállapodni.
Mint több más költőnkben, akik a század legelején születtek, Tamás
Istvánban is életre szóló nyomokat hagyott a hosszú éveken át tartó
öldöklés, verseiben azonban az undor és az iszonyat részben más
ismérvekkel tör felszínre, s ennek a természetszerű alkati eltérések
mellett egyéb okai is vannak.
A korszak egyik legmeggyőzőbb háborúellenes versében, a Számadás,
1914-1924-ben Csuka Zoltán pl. elégikus pátosszal idézi föl a „megvadult
koponyák”-at, a „könnyel és vérrel telt koporsók”-at, a „véres tébolyát,
ám az emlékek közül gyorsan a jelen idősíkjára tér, megbirkózik az
újabb vészterhes jelekkel, majd végül minden kételytől megszabadulva
egyetlen lendülettel a jövőbe lép át, ahol „fényes üllőkön boldog kala
pácsok zengenek” , s a „rádiósugarak koszorúba gyűlnek a fejünk felett” .
De hivatkozhatunk Mikes Flóris Üzenet a háború mamájának című
versére is, melyben a „dögöljön hősi halált a háború édesanyja” alapgondolat köré rendeződő ismétlések, akaratos felsorolások, nemkülön
ben a „legracionálisabb termelési, gazdasági és erkölcsi világrend”
ellenében felhozott vádak félreérthetetlenül a mozgalmi avantgárd el
kötelezettségét hozzák előtérbe. Tamás Istvánnál más a helyzet. Ó a
Hapták!-bán így variál a témára:
Hapták! tízmillió büdös hulla,
kiket azóta már rég felszívtak a barna mezők
és a májusi fák gyökerei
és lombbá váltatok, kenyérré, virággá, cserebogárrá,
tisztelegjetek Háború úr előtt,
kit kengyelbe segítettek nemzetiszínű néptanítók
és benzinnel fűtött csendőrszázadosok,
6 induljatok tüntető körmenetre,
mint a sztrájkolók,
vitézségtekre spárgát kössetek és apró kerekeket,
lyukas melletek legyen a jajgató zászló
és köpjétek szemközt drága fiaitokat,
akik véretek malterjából ezüst házakat emeltek
és égigérő kínjaitokat
eladták rossz tolikereskedőknek.

Tamás István tehát éppoly megvetéssel és iszonyattal gondol viszsza a háborúra, akár Csuka Zoltán vagy Mikes Flóris, amint azonban
a maga idejében kezd mozogni, megtorpan, s már nemcsak a háború
értelmetlensége riasztja, hanem a békéé is, amely fillérekért eladta
a fölöslegesen szenvedett áldozatok emlékét. Nincs új a nap alatt, a
„fejlődés” erővonalai önmagukba roskadnak, hirdeti rezignáltan, s
épp ebben különbözik a fentebb idézett költőktől.
A jelenség nyitja legalább részben abban keresendő, hogy Tamás
István valamivel később született, mint költőtársai. Míg Csuka Zoltán
és Mikes Flóris eszmélkedése együtt érhetett a XIX. század megvál
táseszméinek valóra válását előlegező forradalmas idővel, addig a
Tamás Istváné mindvégig az események nyomában járt, „lemaradt”
kissé, s így a háborút és a forradalmakat egyaránt csak külsőlegességükben élte meg, anélkül, hogy a háttérben ható erőket lényegük
szerint is fölmérte volna.
Az átélt, de értelmileg fel nem dolgozott zűrös idők emlékei nyilván
az intimisztikus líra tartományai felé indították volna, ha a húszas
évek időszaka egy újabb „aranykor” ígéretével lett volna teljes. Mivel
azonban erről szó sem volt, a fiatal lélekben felgyülemlett mérgek
nem szívódhattak fel, ellenkezőleg, tartósan tovább hatottak, a nihil
partjára vetve a költőt. Annál inkább, mert Tamás Istvánnak nin
csenek metafizikai hajlamai, transzcendens erőkben nem hisz, sőt,
mintha elégtételt óhajtana venni a keresztény Istenen, több helyütt
közönyös, rideg hatalomnak láttatja. „Isten könyöke mögé bújtatta
szemét” - íija a Számozott versek harmadik darabjában, a hetedikben
pedig: „ó, isten szeme semmit se lát” .
Nem megjátszott, divatnak hódoló magatartásról van szó tehát
- még ha a sorok itt-ott túlfesztilnek és a modorosság felé billentik
is a verseket -, hanem autentikus fájdalomról, amelynek koordiná
ta-rendszerét már a Fekete majális megjelenésekor pontosan vázolta
Dettre János: „Tamás István verseiben már az utánunk jövők dalol
nak, fogadkoznak s készülnek a harcra - ellenünk. A fiatalok, óh,
akik az iskola porával lerázták magukról a régi meggyőződésekjármát
s a régi világszemléletek szemellenzőit. Ami bennünk tradíció, te
kintély, presztízs volt, arra nekik csak egy gesztusuk van, a gúnyos
fintor gesztusa. A mi hitünk, a mi meggyőződésünk földúlta a világot,
elszerencsétlenítette az emberiséget, a mi kultúránk mérges gázokat
termelt és tankokat improvizált, ki meri velük szemben védeni a mi
etikai, morális és kulturális fölényünket? Joguk van hozzá, amit tesz
nek. Joguk van a szemünkbe nevetni, joguk van leborulni azok előtt,
akikről mi sunyi gonoszsággal még a tekintetünket is elfordítottuk,
s jussuk van megcibálni fülét mindannak, ami a mi »erkölcsi világ

nézet«-ünk és kultúránk tabuja volt.”3 S Tamás István élt is ezekkel
a jogokkal. Kíméletlenül kiátkozza a „sunyi, békés gonosztevőit,
kinek adója és lelkiismerete rendezett, s az egyház „kövér áldása”
csüng rajta; elveri a port a világot uraló „égigérő bambaság”-on, az
élet nevében ágáló „bebalzsamozott őrültek”-en, és kihívóan hirdeti,
hogy „kemény és önző vagyok, mint a törvény, mérges / fakereszttel
a szívemben, barátokon és szeretőkön / nem segítek / és ha csodatevő
lennék, / nem támasztanám fel a halottakat” (Kísértetek).
Ez az elszántság, ár ellen úszás azokban a versekben ér el maxi
mális feszültségi pontokat, ahol Tamás István az általános képleteket
mellőzve a maga szűkebb pátriájában, a sorsául adatott Szabadkán
tekint szét. A nagy, álmos „falu”-t, melyről talán csak Gál László
tudott hasonló légszomjjal írni, hol „fekete városinak, hol „hóhér
városinak nevezi, s nem kevesebbet ró föl neki, mint hogy ringyóvá
ajjasította a fiatalságát. E vád érthető is, hisz ebben a környezetben
„hiába áll tótágast odakünt a holnap”, az indulót lépten-nyomon
vakutcák és vakvermek csalják tőrbe. Szabadka-ellenessége talán
C8ipkeróz8i erős vára című versében nyilatkozik meg a legélesebben,
ahol siratóénekek hangjára asszociáltatón rövid, metszett megálla
pítások révén kiáltja világgá a veszteglés és az egykedvűség embert
deformáló tényeit:
ez a föld,
oly mindegy: alszik vagy kiált,
csak a bolond jajgat itt
és akit bottal vernek,
nincsenek bízó holnapjaik,
nincsenek tettes tegnapjaik,
csak iszonyú álom-csonkjaik vigyorognak
az éjszakában;
ja j annak aki vesztire idetévedt,
égő világ fagyott végibe,
ha meg nem szokik,
meg nem szökik,
irgalmatlan itt veszik,
szép kövérre elhízik,
kicserélik kezeit,
kivájják a szemeit,
a hangját is átszerelik,
nyársbahúzzák volt-lelkit,
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asszonyát elszeretik,
eladják testvéreit,
a lábáról is leszedik
E negatív lenyomat ismeretében nem csodálhatjuk, hogy Tamás
István távol maradt minden szervezett társadalmi erőtől, s éjsza
kánként magányosan rótta a város utcáit, ahol az otthonuk felé siető
„öreg, kofferos ortodoxok” nyíltan kiköptek mámorba menekvő alak
ja előtt, és a „felelőtlen juhászkutyák” is rendre megugatták a „művelt
társadalom nevében” , ö is a pannon nyomorúság üldözöttje volt
tehát, s a legtöbb, amit megtehetett, az volt, hogy időnként a „mű
veltek” életébe rontott. Legjobb verseiben kíméletlenül sújtott végig
az erénypecéreken, majd miután ráeszmélt, hogy a szembenállás és
a tagadás egyként hasztalan, időről időre a tűnődő szemlélődésnek
engedte át magát. Ilyen hangulatban írta látszólag szenvtelen, tár
gyilagosan leíró verseit, közöttük a Szuboticai vasárnap-délutánok
címűt is. Ebben nem elégszik meg ellenérzésének nyers, meghökkentő
kibeszélésével, hanem oldottan, szintetizálón, az egész verset átfogón
fogalmazza meg azt.
A versindító hasonlat („Ilyenkor ősszel temetések húznak el az
ablakom alatt, / mint a darvak”) érdekes módon Balassi Bálint „szóldogáló darvai”-ra emlékeztet, s az elvágyódó, meditatív szomorúság
nak a nagy elődéhez hasonló változatát ígéri. Minthogy azonban
Tamás István semmilyen tekintetben nem tud kötődni az ablaka
alatt elvonuló temetésekhez, nem önnön bensője felé indul el, hanem
megmarad a látványnál, s annak „objektív” leírásával érzékelteti a
lelkében lejátszódó folyamatokat. Előbb a „korzózó” halottakat ide
geníti el, akik, lám, még földi útjuk utolsó stációján is az élet ellen
szegülnek, hisz tömeges távozásukra épp az ünnepnapokat választ
ják, majd az üres szokások pórázán tartott gyerekek hadára tereli a
figyelmet, mely ily módon csak visszataszító világoskékben és fehér
ben vonulhat el lelki szemeink előtt, hogy aztán végül a felnőtt gyá
szolókban teljesítse ki ennek az ember „alatti” létezésnek a képeit:
minden délután erre sétál néhány halott, hétköznap
kettő-három, de vasár- és ünnepnapokon
ötösével korzóznak egymás után,
hogy sokszor már az ablakhoz sem megyek,
gyerekek világoskékben, mint a tenger
és szűzlányok hófehérben,
ó a halál pontosan megérkezik, akár a hétfő,
a méla menet talpig gyászban trappol a parádés-fogat után,
a levegő csupa tömjén és muzsikaszó,

a duhaj paraszt tűzoltózenekarral megy az utolsó útra,
tram ... trará ...
„Egy kis nátha vitte eV* - üvölt a bánatos özvegy
és a kürtök felzokognak
A versnek ebben a részében Tamás István igéi, jelzői fölerősödnek,
ugyanakkor pedig eltávolító szerepük is megnő. A lovak trappolása
a gyászolók lépteiben visszhangzik itt már, minek következtében
hatalmasat zuhan a „méla menet”, s a hatást csak fokozza a „bánatos
özvegy” teátrális üvöltözése. Azt is mondhatnánk tehát, hogy a vers
a halottaktól indulva gyorsuló ütemben a nem-élet felé halad, mígnem
végül a kettő kiegyenlítődik egymással, és a költemény az egyetemes
szabadkai halál víziójába csap át.
Épp ezért vétek lenne szó szerint értelmezni az utolsó három sort:
„Milyen természetes is, hogy élek - gondolom / s míg egy hasáb fát
dobok a tűzre, / hangosan fütyürészve kísérem a vidám dallamot.”
Mert nem arról, nem csak arról van szó, hogy a fiatal költő dórén
fittyet hány a halálnak is, a mások halálának, hanem elsősorban
arról, hogy egy kis szoba négyszögében hirtelen kigyúl, megnő az
értelem, melynek kiszolgáltatottsága, de dacos ellenszegülése is ha
tártalan. Biztosra vehetjük, hogy Tamás Istvánnak megremegett a
keze, amint a hasáb után nyúlt, s fütyörészésében is ott ólálkodhatott
a félelem, ezt azonban nem vallhatta meg, még magának sem, mert
az esetben foglyul ejtette volna a maga teremtette látomás - a „fekete
város” elveszejtő csöndje.
A Szuboticai vasárnap-délutánok mindemellett még egy szem
pontból fontos költemény. Meditatív hangvétele, lassúbb gondolat
ritmusa, reflexív futamai arra engednek következtetni, hogy Tamás
István lírai világában korántsem csak a Dettre János emlegette J o
gok” gyakorlása érhető tetten, hogy tehát nem pusztán kifelé irányuló
gesztusok jellemzik a magabiztos, fenntartás nélküli, sőt botránkoztatónak szánt szembenállás jegyében, hanem átjárják az önfaggató
kétely áramai is. A demonstratív megnyilatkozások mögött a lélek
elemi erejű nyugtalansága munkál, amely elsősorban a meg nem
értettségből táplálkozik. Tamás István egyik pillanatban megvet, üt,
provokál, csaknem az egész világot viadalra hívja ki, a másikban
azonban döbbenten eszmél rá, hogy „bűve nincs az Igének”, annál
kevésbé, mert lírikusi aktivitása üresbe fut ki, anélkül, hogy „mu
tatványainak” hátterében őt magát valaki is látná, meglátta volna.
lelkűk boszorkányüstjébe ki nézett,
strázsát ki áll a holnapjukért,

eget-dorgáló bátorságukra ki büszkélkedik,
és csikó-kedvükre,
ami toporzékol a hétköznapok istállóiban,
ki érti hetyke hiúságuk,
a robbanó vért az ereikben,
vad, csahos éjszakákon ki leste őket,
veszett éji sírásuk indulóján ki perdült táncra
és ki vérzi szemük alatt a vágy kék jegygyűrűjét ?
- kérdezi csaknem követelőzőn Ki látja a húszéveseket című versében,
belső magánya félreérthetetlen tanúságaként, másutt pedig ugyan
ennek a közösség utáni nosztalgiának mollabb változatait is lekottázza. „Ki is nézett valaha a szívembe?” - tűnődik el a Számozott
versekben, majd hozzáfűzi: „én alázatos, sápadt fiatalember vagyok,
/ a fegyencek és a kisgyerekek jóbarátja” . S ugyancsak a Számozott
versekben írja a következőket is: „Most külön vagyok, egyedül, / nagy
beteg állat, / gorillák együgyű szomorúsága nyomja a mellem.”
Az ilyen vallomás értékű szövegegységek mellett Tamás István
lírájában fellelhetők olyanok is, amelyek nem csupán az idegenségés magányérzet jelzeteit kínálják, hanem az önmagáért küzdő lélek
reflexióit is. „Hol keressem a lelkemet? Mindenütt nyoma van: nőben,
írásban, földön, napsütésben, harangszóban, csak magamban nem
találom. Erre járt, itt látták, itt hallottak róla, itt ölelkeztek vele,
csak én, én nem tudom utolérni soha. Az idő is a ti hóhérlegényetek,
szépen odavénít majd mellétek, és leszek én is zsarnok árulója a
fiatalságomnak” - írja Alázatos sorok Európához című prózaversé
ben, nyilvánvalóvá téve egyrészt azt, hogy nála mind az „odakinn” ,
mind az „idebenn” viszonylatában teljes otthontalansággal kell szá
molnunk, másrészt pedig azt, hogy éppen kívülrekedtsége folytán fel
kellett erősödnie vágyakozásának az élet tiszta, egyszerű dolgai iránt.
Érthető hát, hogy szíves örömest eltársalogna az állatokkal, mert az
ő szelíd nézésükben „ott forrong a gondolkodás ősi kezdete” (Vég
rendelet). Nem naiv szökési kísérlet ez? Aligha. Tamás István úgy
látja, hogy a tudat évezredes fejlődése során az ember mind nagyobb
tettek véghezvitelére vált képessé, mind jelentősebb anyagmozgató
és világformáló tényező lett, ugyanakkor azonban a fejlődés minden
egyes lépcsőfoka egyre kiélezettebb ellentmondásokat is hozott, ami
távlatosan akár az emberi nem suicidiumát is eredményezheti. Épp
ezért nem a jövőt fürkészi (a holnapot pl. szorgalmas rémnek találja,
melynek árnyéka mindig az övé nyomában jár), hanem a tudat által
nem manipulált, „vegytiszta” ősi állapotokat, illetve a jelenben olyan
helyzeteket és relációkat, amelyek őriznek valamit azok egyszerűsé-

géból. Ha tehát egy szegény öregember haláláról, az erdőszélen le
terített favágóról vagy a klozettosasszonyról ír verset, akkor ezeknek
a társadalom peremére szorult embereknek nem annyira a sorsa
vagy osztályhelyzete érdekli, hanem inkább létük vagy nemlétük egy
szerű tényei. Ebbéli intencióit legmeggyőzőbben, bár korántsem hi
bátlanul, a Glória mundiban érvényesíti.
és ha jó a forgalom
8 a szennyes pénzhalom dombbá dagad ölében,
megkávézik csámcsogva boldogan.
Záróráig így majszol a füstben, lesben,
a jóízű falatnál rengő combjára csap
és szétterpeszti kéjesen lábait
a zsongító melegben
- rajzolja meg már-már naturalista eszközökkel modelljét, a szere
lemittas klozettosasszonyt, akinek viselkedésén a Nagy Testamentum
egynémely nőalakjának emléke dereng át, azzal a nem kis különb
séggel, hogy míg Villon maga is cselekvőleg volt jelen a párizsi ta
vernák világában, addig Tamás István a maga differenciált XX. szá
zadi tudatával jószerével már csak szemlélője és lírikusi kommentá
tora lehet Szabadka „alvilági” életének. Kár, hogy a költő, mint annyi
más esetben, itt sem tudta végig azonos szinten tartani a szöveget;
végül ugyanis megadja hozzá a teljesen fölösleges kulcsot, miszerint
a klozettosasszonynak is „van szíve”, és Jóságos, mint a Szűz Mária” .
Miután a társadalmi rend által meg nem rontott egyszerűség és
tisztaság vonzáskörébe jutott, Tamás István előtt megnyílt az út a
szürrealista költészet felé. Hiszen a szürrealista lázadás tengelyében
az önműködő írás és az álomkultusz mellett ott volt a primitív népek
istenítése is, lévén hogy a primitív lelkület tanulmányozásától leg
alább annyi eredeti és felszabadító erejű információt remélt, mint a
képzeletnek logikai és erkölcsi meggondolástól mentes működteté
sétől. Tamás István természetesen nem ismerte a szürrealizmus ered
ményeit, alkalmasint magát a mozgalmat sem, de hogy léthelyzetéből
következően milyen közel került a „valóságfelettiség” igényéhez, azt
mi sem bizonyíthatja jobban, mint hogy fenntartás nélkül, csaknem
rajongva üdvözli Déry Tibor szürrealista kisregényét, az Ébredjetek
fel!-1. Egyetlen szóval sem tér ki ugyan Déry írói törekvésének kér
désére, azt azonban, ahogyan Ánis „városról városra, faluról falura
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vonszolja gyötrelmekkel itatott szívét”, magasrendű írói teljesítmény
nek véli, magát a kisregényt pedig „abszolút költői értékű munkádnak,
mellyel szemben hiábavaló lesz a „polgári lapok édesbús kritusai”-nak
minden gáncsoskodása.
Ez a fogékony nyitottság Tamás István költészetében is nyomokat
hagyott. A favágó metamorfózisában pl. ilyen szuggesztív képekkel,
asszociációkkal is dolgozik: „mit még suhanc korában ütött belé,
anyja a / konyhakést vette vissza szívéből, / apja könnyek közt húzta
ki torkán a rozsdás / baltát, amelynek nyele kivirágzott, / gazdája
tölcsért szúrt gyöngéden a hóna alá és / felfogta drága vérét, az
aranycsinálót, / míg barátja, a csöndes pék fehér pereceket akasztott
/ le a nyakáról áhítattal” . A Bácsmegyei Napló 1928-as almanachjában
közzétett Szegényemberben pedig már a lélek jellegzetesen szürrea
lista „honvágyát” is meg tudja szólaltatni: „Ó, mért nem szült jó
anyám primadonnának, cetnek, vagy kis rozmár szeretnék lenni va
lahol messze künn az óceánban! (...) Kamcsatka, hol baráti kémények
közt éltem, kormos tűzfalak és örökké fecsegő szélkakasok társasá
gában, és függönyöm az illanó füst volt, az illanó füst, amely felnyúj
tózott a végtelenbe. Am itt vicsorgó farkas minden ember.” Ezeket
a kezdeményeket azonban Tamás István már nem tudta kiteljesíteni,
a húszas évek második felében lírikusként egyre ritkábban hallatta
hangját, az évtized végén pedig hazaköltözött Magyarországra, s kap
csolata a jugoszláviai magyar irodalommal megszakadt.
Viszonylag rövid pályaszakasz eredményeit summázza tehát a
Fekete majális, melynek rendhagyó jellegére már a harmincas évek
elején fölfigyelt Szirmai Károly, rámutatva, hogy a húszas évek de
rekán expresszionista költészetünk „kétfelé hajlik” : míg Csuka Zoltán
a tartalmait is őrizni tudja még, addig Tamás Istvánnal már csak a
kötetlen formája marad meg.5 Lényegbevágó megállapítás ez, mert
közvetve Tamás István költészetfelfogásának alapvonását domborít
ja ki, azt, hogy élet és irodalom viszonylatában ő rendszerint az életre
helyezte a súlyt: az expresszionista líra vívmányait csak felhasználta,
alkalmazta. Szorongása, otthontalanságérzete ez okból nem mindig
nyer esztétikai relevanciát, a „mondandó” és a „külső forma” gyakran
kollízióba kerül egymással, ami lerontja a versek hitelét. Nyilván
erre érzett rá Kosztolányi Dezső, amikor a virtuskodó hetvenkedés,
a mindent túlkiabálás, a szólamosság, az erőmímelés vádjával illette
a fiatal költőt.6 Bár Kosztolányi a nyugatos líraeszmény híveként fo
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kozott szigorúsággal ítélte meg a Fekete majális henyeségeit, kétség
telen, hogy Tamás István költészete a lírai én akarásainak és poétikai
készültségének diszharmonikussága folytán nemegyszer csakugyan a
modorosságig megy el. Ezzel persze nem értékeit kívánjuk elvitatni,
hiszen költészete minden rövidzárlata, minden nyelvi tisztázatlansága,
fiatalos hipertrofáltsága ellenére megkerülhetetlen színfoltja líránk tör
ténetének. Ma is érvényesnek látszik Bori Imre bő két évtizeddel
ezelőtti észrevétele, miszerint a Fekete majálist két háború közötti
irodalmunk egyik legfontosabb verseskönyvének kell tartanunk.7
(1990)

Ak á c o k

alatt

A
első világháború után, lévén hogy standard, továbbfej/ \ t y leszthető hagyománya nem volt, irodalmunk eléggé téJ L A C J tován tette meg első lépéseit. Az avantgárd hívei, mintha
mi sem történt volna, forradalmas lendülettel folytatják munkássá
gukat, a más karakterű törekvések pedig jórészt csak egymástól el
szigetelten juthatnak érvényre. Becskereken útjára bocsátják a rövid
életű Renaissance és a Fáklya című folyóiratot, a Bácsmegyei Napló
irodalmi rovatot indít, szórványosan, szerzői kiadásban kötetek je
lennek meg, de mindeme jelenségeket semmi sem köti egybe: a ju
goszláviai magyar irodalom egyelőre még az igazak álmát alussza.
Csak a húszas évek közepén kezdeményezett irodalmi viták nyomán
válik nyilvánvalóvá, hogy elodázhatatlan valamely eszmei és eszté
tikai közös nevező kutatása, melynek jegyében különféle tájékozó
dásokat felölelő, tényleges irodalmi életet lehetne teremteni. De még
ekkor is sok a tétovázás. A Bácsmegyei Napló az évtized második
felében almanachokkal próbálja pótolni a súlyt képező irodalmiság
hiányát, ezek azonban korántsem azt a célt szolgálják, hogy a köz
zétett anyag révén író és olvasó egyaránt közelebb kerüljön a ju
goszláviai magyar irodalom jövőt ígérő megalapozásához. Fenyves
Ferencék kedélyeskedő liberalizmusa jószerével csak arra törekszik,
hogy az olvasó megbízható információkat kapjon mindarról, ami az
írói - többször erősen műkedvelői - műhelyekben készül. Ugyanakkor
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azonban egyáltalán nem tartja szem előtt az új ország szociális gond
jait, s ami ugyancsak zavaró, a megoldatlan nemzeti kérdést sem.
A húszas évek végén, mindenekelőtt Csuka Zoltán és Szenteleky
Kornél összefogásának eredményeképpen, gyökeres szemléleti vál
tozás áll be, s ezt a harmincas évek elején mennyiségi föllendülés is
követi. A Vajdasági írás megszűnte után a Reggeli Újság mellékle
teként már 1930-ban útjára indul A Mi Irodalmunk, majd 1932 má
jusában a Kalangya is, mely megjelenésének bizonytalan feltételei között
egészen 1944 nyaráig fenn tudja tartani magát. S ugyancsak a harmincas
évek elején, irodalmunk anyagi alapjának átmeneti erősödésekor, csak
nem egyszerre két könyvsorozat, a Kalangya Könyvtár és a Jugoszláviai
Magyar Könyvtár kötetei kezdenek megjelenni. Szenteleky helyi színek
elmélete ekkor már készen áll, épp ezért magától értetődő igényként
merül fel, hogy az 1928-ban megjelent Kéve után a jugoszláviai magyar
kispróza eredményeit is prezentálni kellene. A Jugoszláviai Magyar
Könyvtár szerkesztősége Szentelekyt kéri föl az antológia összeállí
tására, két tízíves kötetben állapítva meg annak összteijedelmét.
Szenteleky örömmel vállalja a munkát, úgy véli, végre a gyakorlatban
is érvényt szerezhet évek óta hangoztatott elveinek. Mivel azonban
egyrészt kevés olyan novellát ismer, amely igényeit kielégítené, másrészt
pedig mind súlyosabb betegsége gátolja abban, hogy a számításba vehető
írókat személyesen is fölkeresse, együttműködésre felkérő körlevelet
küld szét írótársainak.1
A körlevél pontosan rögzíti, hogy milyen novellákra számít, s
miként reméli elérni célját. Irodalmilag „komoly, értékes” alkotáso
kat vár, amelyek méltóan reprezentálhatják írójuk munkásságát. A
témaválasztást természetesen a felkértekre bízza, de azért sietve
hozzáteszi, hogy ha olyan szövegük volna, amelyben „bácskai-bánáti
levegő remeg” , akkor inkább azt küldjék, mint valamely „idegen,
ismeretlen környezetben lejátszódó, általános problémákkal foglal
kozó írást” . Majd többször hangoztatott felfogása szellemében a helyi
jelleg és a művészi színvonal kívánatos egységét nyomatékosítja: „Ter
mészetes, hogy a művészi értéket, az írás erejét többre becsülöm az
erőltetett, gyenge írásba ágyazott helyi színeknél, de annak örülnék
legjobban, ha az esprit locale, a genius loci egyesülhetne az erős, életes
művészettel.”
Egy eleve elérhetetlen ólom nevében föltételezi tehát, hogy ízigvérig vajdasági témák feldolgozására késztetheti íróinkat, anélkül,
hogy a szövegek az európai irodalom folyamából kiszakadnának. Ta
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pasztalatai alapján azonban sejti, hogy e „közösségi” célt ezúttal sem
lehet majd zavartalanul elérni, ezért nemcsak arra kéri írótársait,
hogy két-három írást küldjenek neki, hanem egyúttal felhívja rá a
figyelmüket, hogy nem megjelent novellát kér, olyant pedig, amelyet
a Kalangya már közölt, semmi esetre se használhat. Azt jelenti ez,
közvetve úgyszintén a helyi színek jelentőségét domborítva ki, hogy
Szenteleky letér az antológia-szerkesztés szokásos útjáról: nem is
mert elbeszélésekből akaija megalkotni kisprózánk egy lehetséges
keresztmetszetét, hanem mintegy a jövőből szeretné kiszakítani azt.
Ha viszont meggondoljuk, hogy az írókat ábécé sorrendben megszólaltató
antológia tervének realizálására csak néhány hónap állt rendelkezésre,
sőt azoknak, akik az ábécé első betűivel írják vezetéknevüket, Szenteleky
alig pár hetet ígérhetett az esprit locale művészi megragadására, akkor
nem nehéz belátni, hogy a vállalkozás eleve kérdéses volt.
Annál inkább, mert Szenteleky, bármekkora tekintélyt szerzett
is ekkorra irodalmi körökben, valójában függőségi viszonyban volt
azokkal szemben, akik a válogatás közzétételét pénzelték. Amint az
antológia első része elnyerte végső formáját, az első íveket talán már
szedték is, szabadkai írói körökben felerősödött az érdeklődés a kötet
iránt, s közvetítők révén nem egy dilettáns nyomást próbált gyako
rolni Szentelekyre, hogy amúgy menet közben változtasson koncep
cióján. Amikor 1933 márciusában Radó Imre afelől érdeklődik nála,
hogy Lucia szerepel-e az antológiában, kategorikusan azt válaszolja,
hogy nem küld neki körlevelet, mert fél, hogy szellemeskedő írást
kapna „hely és idő nélkül, a Nőről meg a Férfiről, esetleg a nemzetközi
háromszögről” , amire semmi szükség, egyébként is elég sok ilyen
íztelen, gyökértelen írás érkezik, nem is tudja, sikerül-e egyáltalán
„valami egységes lelket lehelni az antológiába” .2
A szelíd nyomásgyakorlás azonban ezzel még nem ér véget. Sza
badka továbbra is kitart Luda mellett, s miután a teljesen indokolatlanul
dédelgetett kékharisnya végül mégis felkéretik az együttműködésre,
Szenteleky borzadva számol be Kende Ferencnek, hogy megküldött
novellájában Luda „egy vadregényes erdőben élő pánról cseveg, aki
20-30 év előtt szerelmes volt bele” .3
Mit tehetett volna? Besorolta a „novellát” . Azt viszont már nem
tudta erkölcsi felháborodás nélkül elviselni, hogy az antológia szer
kesztésének utolsó fázisában újabb határozott igénybejelentés érke
zett Szabadkáról, miszerint Havas Károly, Havas Emil, Vidor Imre
és Farkas Frigyes írásaitól sem tekinthet el. Levélben keresi föl Radó
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Imrét, vele eddig rendszerint szót tudott érteni, s nyomatékosan kéri,
hogy nevét azonnal vegyék le a kötet címlapjáról, előszavát hagyják
ki, s az immár „csöppet sem találó címet” változtassák meg.4 Nem
sokkal később pedig a kiadó Kende Ferenchez fordul panaszos levéllel,
melyben egyebek közt kimondja: „Nagyon keserít ez az ügy, nagyon
fáj, hogy elgondolásomat még részben sem valósíthattam meg. Én
egy egységes, érdekes antológiát szerettem volna összeállítani, amely
nek eleven lelke van. (...) Az írók nagyrésze nem akarta vagy nem
tudta megérteni szándékaimat, egyedül a fiatalok álltak mellém és
siettek a segítségemre. Ha tettem is megalkuvásokat, hitem makacs
volt és megmásíthatatlan, sőt még ma is vallom, hogy irodalmunkból
csak akkor lehet valami, ha földünkbe, népünkbe, problémáiba ka
paszkodik. Közben Radó látogatott meg, és meggyőzött arról, hogy
más szempontokat is figyelembe kell venni és legalább 6-7 olyan
kivénült dilettánst kell felvenni az antológiába, akik elgondolásomat
nem ismerik, és ha ismerik, nem respektálják. Az antológia így úgy
fog festeni, mint kivénült, mindentől távol álló dilettánsok műhelye.
(...) Belátom, hogy ezeknek az embereknek szerepeltetésére szükség
van, hogy nem lehet nélkülük az antológiát megjelentetni, de ugyan
akkor beláttam azt is, hogy én teljesen felesleges vagyok makacs
hitemmel, miljő elméletemmel, Taine-nel, Crocéval irányt szabó és
igaz irodalmat teremtő szándékaimmal. Hitem semmit sem rendült
meg, de be kellett látnom, hogy a jelen körülmények között kudarcot
vallottam, nem való vagyok arra a szerepre, amely hitfeladást és
végnélküli megalkuvást követel.”5
Visszavonulni azonban ekkor már nem lehetett, az antológia nyom
dai munkálatai vége felé jártak,6 s Szenteleky fölzúdulása mindössze
annyit eredményezett, hogy a két Havas, Farkas Frigyes és Vidor Imre
novellái mégsem kaptak helyet az antológiában. Minthogy azonban
Lucia pánkodó csicsergését Szenteleky mégiscsak besorolta, nem vé
letlen, hogy a kihagyottak komolyan megnehezteltek rá, s alig néhány
hónappal később vihart kavartak mind az antológia, mind a helyi
színek elmélete körül.7
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Az előszóban Szenteleky a válogatás „egyedül helyes szempont
jaik ént az értékek kévébe gyűjtésének elvét emeli ki. Bármilyen
politikai hite, művészi elgondolása vagy világnézete van is valakinek,
hangoztatja, ha magyarul ír, és ha írása értékről tanúskodik, a ké
vében a helye. Ez az elv minden normálisnak vehető szituációban
megbízható nyomjelző a szerkesztők számára, de mert Szenteleky
nem novellairodalmunk tényleges adottságaiból indul ki, hanemprogramos vágyképzetekbőlf csakhamar ellentmondásokba keveredik. A
kéve-elvet, fejtegeti, egy novellaantológia esetében nem is oly egy
szerű megvalósítani: ha a gyűjteménynek nincs „egységes lelke”, a
vállalkozás mit sem ér. Első számú gondja épp ezért az, hogy miként
teremtse meg a kiadvány szellemi egységét, amelynek erre felénk
nemigen van alapja. A jugoszláviai magyarság politikai elhagyatottsága ugyanis nem kedvez a „merev, állandóra beállított” nézőpon
toknak, nálunk minden összefolyik, bizonytalanná válik, s a „tiszta
osztályöntudat”-ot éppoly ritkán találjuk meg, akár a „kisebbségi
öntudat”-ot, a „soha ki nem fejlődött polgári öntudatáról nem is szólva.
A világnézeti egység létrehozása tehát merő képtelenség, ugyanakkor
azonban a művészi közös nevező föllelése is akadályokba ütközik, mivel
a jugoszláviai magyar írók elszórva élnek csaknem húszezer négy
zetkilométeren, sem egység, sem „harcias ellentét” nem fejlődhetett
ki közöttük, s így aztán nincs mód irodalmi csatározásokra „új esz
mékről, forradalmi művészi elgondolásokról” .
Érdekes, hogy Szenteleky ezen a ponton megtorpan, nem kutatja
tovább az antológia egységességének belső, szellemi dimenzióit. Nem
tudta volna, hogy valamely antológiának a teremtőerő megközelítőleg
azonos intenzitású megnyilatkozása is kölcsönözhet szellemi termé
szetű kohéziót? Szó se róla, pontosan tudta, csakhogy egyszersmind
íróink és írogatóink szerény teljesítőképességét is ismerte, s mert is
merte, az esztétikum szerepéről lemondva, mindenkit egyaránt meg
határozó külső mozzanatokban jelölte meg az egységteremtés útját.
Taine miliőelméletéhez kanyarodott vissza, azt bizonygatva, hogy bár a
faji tényezőt mellőzni kell az irodalomtörténész elméletéből, a környezeti
adottságok jelentőségét fokozott mértékben figyelembe kell venni, hiszen
Bácskában és Bánátban a „geopszichológiai tényezők erősebbek a társa
dalmiaknál, a gyenge kulturális tényezőkről nem is beszélve”. Más szóval,
a környezeti hatásban kell keresni azt a szervesen egységes szellemet,
amely „minden egyéniségen, világszemléleten, írásművészeten túl öszszefogja e föld elbeszélőit” .
Szenteleky természetesen maga is tudta, hogy az egységteremtés
geopszichológiai alapja végső fokon leegyszerűsítő eszmélkedés ered
ménye, s ez okból azonnal árnyalni kezdte alaptételét. A couleur

locale-1 nem szabad szó szerint értelmezni, szögezte le. Nem az a
fontos, hogy a „történet Bácskában vagy a Bánátban játszódik le,
hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló táj színeinek. A
szellem a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl megérez, s
amivel az író némi közösséget érez” . Vagy még nyíltabban: „A lényeg
az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az író. (...) Az igazi írónak élnie
kell a mában.” Már itt napnál világosabb, hogy igen gyorsan eltávo
lodott a geopszichológiai tényezők mindenhatóságának feltételezé
sétől, hogy aztán nem sokkal később arra hívja föl a figyelmet, amit
szerinte a felelősséget érző jugoszláviai magyar írónak egyszerűen
nem szabad megkerülnie: „Rá kell mutatni a fekélyekre, a lázító
igazságtalanságokra, azokra a gonosz akadályokra, amelyek a jobb,
a tökéletesebb holnap elé feküsznek.”
Fölösleges lenne bizonygatni, hogy az Akácok alatt előszavának
ezen a pontján már egyáltalán nem a Taine-féle miliőelméletről van
szó. Geopszichológiai tényezők, időjárási és talajviszonyok, hosszú,
forró nyarak, búza, kukorica, homok, eperfák, szegényes, szomorú
akácok a csatornák mentén? Nem! Véresen komoly társadalmi-poli
tikai ellentmondások, gazdasági gondok, a légszomjjal küszködő ki
sebbség fájdalmai, egyszóval az adott élet nyomora, amelyen az írott
szó segítségével változtatni kellene, legalább oly mértékben, hogy a
kisebbségi magyar ráeszmélhessen jogfosztottságának, rossz közér
zetének, háttérbe szorítottságának tényeire. Nem kétséges, így van,
minthogy azonban Szenteleky óvatosan, aranyfüstbe csomagolva te
szi közzé ezt a kívánalmat, a jugoszláviai magyar írótársadalom nagy
része nem figyel föl rá, hanem inkább azon berzenkedik, hogy apostoli
megszállottságában Szenteleky a környezeti hatások Prokrusztészágyába akarja kényszeríteni az írásművészetet.
Maga Szenteleky persze példát kíván statuálni, s egy olyan elbe
szélést tesz közzé az antológiában, amely a helyi színek mellett az
esprit actuelt is felmutatja. Érvényesülni! című novellájának eseményei
a világháborút követő években játszódnak, amikor az újonnan megala
kult jugoszláv államban a kisebbségi származás igen kedvezőtlenül be
folyásolja a közigazgatási szamárlétrán való felkapaszkodást. A novella
hőse azonban mindenáron érvényesülni akar: unos-untalan azt han
goztatja a hivatalban, hogy ő valójában nem Szűcs Jenő, hanem Evgen
Szics, a Magyar Olvasókörbe be sem teszi a lábát, a polgármesternek
azt hazudja, hogy az anyja bunyevác, a „nácselnik”-nek pedig azt, hogy
a felesége dalmát származású, ha viszont kollégáival sétálgatva talál
kozik velük, legszívesebben mindkettőjüket letagadná. Végül, csak hogy
pozícióját megszilárdítsa, besúgóvá aljasodik. Nem kétséges, időszerű,
a kisebbségiek körében részben ma is kísértő jelenségeket ragadott

meg itt Szenteleky, a novella azonban mégsem meggyőző. Szituációi
mesterkéltek, előadásmódja karikatúrába és tendenciózus, emellett
pedig semmit sem tár fel a hatalmi mechanizmus eszközeiről, melyek
az Evgen Szicseket kitenyészteni szokták.
Ugyancsak az esprit actuel jegyében született Börcsök Erzsébet
Vándor a Nisavánál című novellája, csaknem két esztendővel a Szentelekyé előtt, eredetileg ugyanis A Mi Irodalmunkban jelent meg
1931-ben. Szenteleky tehát ez esetben kivételt tett, mintegy jelezve,
hogy Börcsök Erzsébet novelláját rendhagyóan fontosnak találja. Az
írónő itt egy Irma nevű magyar lány szerelmének történetét adja
elő, elevenbe vágó dilemmát vetve föl, hiszen a kisebbségi azonos
ságtudat megőrzésének vagy feladásának kérdését állítja középpont
ba. Irma egy Niá környéki szerb fiúba szeret bele, majd érzelmei
parancsára leutazik Dél-Szerbiába, ahol zavartalanul sütkérezik a
patriarkális szerb tűzhelyek melegénél. Kisvártatva azonban, a mármár idilli fogadtatás ellenére, fölhorgad benne az érzés, hogy Niá
„mégiscsak idegen neki”, „haza kellene már menni”, „oda mihozzánk,
a sima barázdák mellé, az akácokhoz” .
Amennyire természetes Irma egyre növekvő honvágya, legalább
annyira felemás Börcsök Erzsébet kérdésfelvetése. A két fiatal sze
relme kapcsán nem a szokások, a hagyományok, a kultúrák különbözősé
gén inszisztál ugyanis, melyek csakugyan gátként emelkedhettek volna
közéjük, hanem a „vér szavá”-n. Irmában a vér üti fel a fejét, a vér
lázadozik és követelőzik, a vér húzza vissza övéihez. Börcsök Erzsébet
természetesen nem valamiféle fajvédő programot hirdet meg, ám ennek
ellenére kimódoltnak látszik Irma feltétlen szerelmének ilyen ellenpon
tozása. Nem véletlen hát, hogy hőse érzelmileg semmiképpen sem
igazolható meghátrálását későbbi visszavágyódásának következő zá
róbekezdésével lazítja föl: „Ha sok minden elveszne, az ő gyereke
volna mégis. Az ő szívét, az ő érzéseit hordozhatná mégis. Ha idegen
szóban, idegen fajban, de tudna emberi értéket felmutatni benne.
Utódot, aki folytathatná a harcot az élettel, amely neki nem sikerült.”
E két novella mellett valójában egyetlen olyant sem tartalmaz az
Akácok alatt, mely minden tekintetben megfelelhetett volna Szen
teleky várakozásának. Herceg János a vérbő tehetség nyilvánvaló
jegyeit mutatja föl a Kekez Tuna lakodalmánbán, a Dunai hajós
Majtényi Mihály mesélőkedvének megéledéséről tanúskodik, a fiatal
Aranyady Györgynek Három óra múlt öt perccel című szövege he
lyenként érzékletesen idézi meg a vidéki vasútállomások fojtott éj
szakai levegőjét, de még ezekben a figyelemkeltő novellákban sem
lelhetjük föl a társadalmi fekélyek, a „lázító igazságtalanságok” és
„gonosz akadályok” megnevezésének intencióját. Még kevésbé Dudás

Kálmán Kandúr mászkál a kuckóban című novellájában, amely a
fiatal Móricz Zsigmond modorában mondja el egy dúvad parasztember és hűséges felesége elhidegülésének, majd megható egymásra
találásának történetét. Ugyancsak a „meghatás” célja vezérli Adóiján
Andrást a Tiszai imádságban, amely elégtelen prózaírói eszközökkel,
már-már érzelgősen beszéli el egy Zágrábba sodródott Tisza menti
ember életét. Ezekben a novellákban már sztereotípiákba fulladnak
a helyi színek, azokról nem is szólva, amelyek a hiteles regionális
jelleget egy-egy Pero vagy Stevo bácsi fölléptetésétől remélték. S
végül nem kis számban ott vannak azok a novellák, melyeknek szerzői
nem voltak hajlandók erőltetni a látszatot, hanem a maguk szerény
tehetségéhez mérten tovább haladtak megkezdett útjukon, s egy-egy
igénytelen tárcát küldtek meg a szerkesztőnek.
Mindez azt jelzi, hogy az Akácok alatt koncepciója csakugyan
meghiúsult. Szenteleky ellentmondásos vágyképzetei nem tudtak tü
zet csiholni a magabízó vidéki dilettánsok körében. S mégis, elkese
redett, csaknem irracionális gesztusa, mellyel a semmiből valamit,
értéket, maradandóságot, jövőt akart teremteni, irodalmunk legfé
nyesebb pillanatainak egyikét idézi. Különösen ma, harmadszori szétszórattatásunk napjaiban, amikor nyomorúságunkat tetézendő egyesek
megújulón afelől szeretnének meggyőzni bennünket, hogy autochton
irodalmunk nem volt, nincs és nem is lesz.
(1993)

BÖRCSÖK ERZSÉBET REGÉNYEI
rodalmunk történetében az 1918-as államfordulatot megle
hetősen hosszú interregnum követi. Az írók egy része átmeneti
időszaknak tekinti a változás éveit, nem tudva belenyugodni,
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása definitív tény lehet,
az emigránsok pedig egyfajta korlátok, meghatározó helyi jegyek
nélküli irodalom művelésének igényét hirdetik meg. Miután azonban
a húszas évek második felére nyilvánvalóvá válik, hogy korántsem
múló, időleges állapotról van szó, kezdetét veszi az öntudatosodásnak
és a külön igények meghirdetésének periódusa. Elérkezik a pillanat,
amikor a világnézet tekintetében nagyon is különböző alkotók egymásra
találnak, s együttes erővel fürkészik a távlatot nyújtó kibontakozás
lehetőségeit. Csuka Zoltán, aki az évtized elején még egyértelműen a
„nemzetfölötti irodalom” eszményére esküdött, most szellemi életünk
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sajátosságait kezdi kutatni, s az erők összefogásának jegyében az
önelvű jugoszláviai magyar irodalom alapjainak megvetésén fárado
zik, miközben lírikusként továbbra is az expresszionista költészet
nyomdokain halad. S hasonló változások játszódnak le Szentelekyben
is. A fájdalom, az érzékeny szenvedés hangulatait visszaszorítva mind
hangosabban és türelmetlenebbül hirdeti a vajdasági elkötelezettség
gondolatát, mind elfogódottabban kardoskodik a helyi színek föltá
rásának szükségessége mellett, egyszersmind azonban, már-már a
vállalt szerep terhétől roskadozva, intimé a napfényes világtájak, a
szellemtől áthatott emberi közösségek felé vágyódik szüntelenül.
Ebben az ellentmondásos helyzetben mind nyilvánvalóbbá lesz
irodalmi életünk alapvető hiányosságainak ténye. Elsősorban a re
gényé, amely egyre késik. Lírában nincs hiány: a langyos műkedvelői
gesztusokban tobzódó versektől kezdve az avantgárdos elfogultság
jegyeit demonstráló költeményekig számtalan változatban készül a
poézis. S ugyanezt tapasztalhatjuk a kispróza terén is. Tárcanovellák,
hangulatos rövidtörténetek, igénytelen sztorik kerülnek ki íróink tolla
alól, elsősorban érzelmeket, emlékeket dolgozva föl, anélkül azonban,
hogy a szerzők számára az „elbeszélés nehézségei” igényeket ébresztő
és tápláló gondot jelentenének. A regény viszont, kevés kivételtől
eltekintve, sehogyan sem tud megszületni.
Nem véletlen hát, hogy Szenteleky kitartóan inszisztál a vajdasági
színeket, adottságokat, sajátos vonásokat feltáró regény megterem
tésének szükségességén. E törekvésében nemcsak annak felismerése
vezérli, hogy a műfajbeli fehér foltok nagymértékben gátolják az
irodalmi élet teljes értékű kibontakozását, hanem egyúttal az is, hogy
a regénytől mint a társadalmi viszonylatokat komplexül feltáró mű
fajtól a jugoszláviai magyarság öntudatra ébresztését várta, hiszen
tudta, hogy nincsenek olyan szakembereink, akik hozzáértőn feltér
képezhetnék kisebbségünk hagyományait, népi kultúráját, helyzeté
nek szorongató mozzanatait. Épp ezért érthető, hogy Uj lehetőségek
- új kötelességek című cikkében egyebek között a következő gondo
latot is papírra vetette: „Lehet, hogy egyjól megírt »vajdasági« regény
többet használhat ebben a tekintetben, mint egy rosszul, tudo
mányosan megírt biográfia, etnográfia, történelmi és szociográfiai
beszámoló, mert az előbbit sok ezren olvashatják, míg az utóbbiakat
csak százan ...” 1
A regény azonban rendszerint nem irodalompolitikai vagy kisebb
ségvédelmi megfontolás eredménye. Hosszú évek, évtizedek élmé
nyeinek felhalmozódását és leülepedését föltételezi, akkor is, ha az

író látszólag a jelenre korlátozza művének időtartományát. Ilyenfor
mán logikus, hogy idősebb íróink már, a fiatalabbak pedig még nem
tudtak regénystruktúrákkal visszahatni arra az időszakra, amelyben
élniük adatott.
Börcsök Erzsébet azon kevesek közül való, akik a hátráltató kö
rülmények ellenére ismételten próbát tettek a regény műfajával, s
töredékek, hosszabb-rövidebb fejezetek publikálása mellett befejezett
regényekkel is jelen lehettek a korszak irodalmában.
CAz első kísérlet) Alig húszesztendős, amikor megírja első regényét,
a Sárit, 2 mely egyrészt a századelő divatos műfajának, a lányre
génynek ismerős, kopottas megoldásait kínálja, másrészt azonban
célratörő szerkezetével, a műkedvelői terjengősséget tudatosan ke
rülő nyelvi fordulataival kétségkívül tehetségre vall. Cselekményének
középpontjában a címadó fiatal lány áll, aki bizakodón és önérzetesen
készülődik az életre, terveit azonban nem tudja megvalósítani, s
végül olyan szituációba kerül, amilyent a maga számára el sem tudott
képzelni. Témáját tekintve az ifjú álmok meghiúsulásának regénye
tehát a Sári, de mint általában, itt sem a témán múlott, hogy a
pályája kezdetén álló írónő nem haladta meg a könnyed olvasmá
nyosság szintjét.
A regény eseményeinek színtere Temesvár, a Bega-parti város,
amely a mű koncepciója következtében mindvégig kontúrok nélküli,
sőt láthatatlan marad. A polgári szobák mélyére időnként elhatol a
villamosok „virgonc csilingelése” , a távoli kocsizörgés, a pecérek ke
zére került kutyák vonítása, madártávlatból láthatjuk a Begát, ezt
az „öreg, sárga folyó” -t, mely kedvessé, regényessé teszi a várost, s
többször szó esik egy-egy utcáról, lakónegyedről is, de mindez nem
hozza közelebb magát Temesvárt. Hiányérzetünket természetesen
nem az váltja ki, hogy Börcsök Erzsébet nem nyújt megszokott, mikrorészletekben gazdag kömyezetrajzot, nem ügyel a város magyar,
román, német, szerb tarkaságára, s a lakosság szociális struktúrája
sem érdekli, hanem inkább az, hogy a regényidőt csaknem teljesen
defmiálatlanul hagyja. Kétséget kizáróan közli, hogy a háború utáni
években járunk, nemegyszer utal a közeli országhatárra is, maga a
regény viszont egészen egyértelműen a Monarchia, a „régi szép idők”
atmoszféráját idézi. Akárha a háború hosszúra nyúlt nyomorúsága,
a forradalmak lázai, az utódállamok megalakulásának körülményei
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A regény eredeti címe Végig az úton volt. Szenteleky eleinte ezt szerette volna
megjelentetni, miután azonban A végtelen fal kéziratával megismerkedett, ter
véről lemondott. így a regény Sári címmel csak jóval később, 1971-ben jelenhetett
meg a Fórum Könyvkiadó gondozásában.

semmiféle nyomot nem hagytak volna az emberek tudatában, eleinte
minden a csöndes öröm és megelégedettség színeiben tobzódik itt.
Ez akkor is meglepő, ha nem tévesztjük szem elől, hogy Börcsök
Erzsébet a történet sodrába a gondtalan polgári iíjúság egy kis cso
portját állítja, amely kényelemből távol tartja magát a politikától, s
inkább a „flört” izgalmainak áldoz - élén Címer Sárival, a gazdag
fakereskedő lányával.
A gazdasági és politikai összefüggések háttérbe szorulása, a szo
ciális keresztmetszet hiánya még nem lenne baj, ha a bemutatott
emberi világ lélektanilag hiteles formát nyerne. Börcsök Erzsébet
készültségének foka, tapasztalatlansága azonban ezen a téren is be
szűküléshez vezet. Sárit elnagyolt, túlzó vonásokkal jeleníti meg:
„Jól fejlett, izmos lány volt”, teste „csupa izom és sudár”, „egészséges,
illatos bőrrel és egészséges kedéllyel” - olvashatjuk már az expozí
cióban, s hogy ez a „büszke, szép, ifjú úrnő”, ez a bánáti kis amazon
ne rekedjen meg szexuális vonzerejének holdudvarában, Börcsök Er
zsébet azonos nagyságrendű szellemi képességekkel is felruházza őt.
„Nem tartozott ahhoz a réteghez, amely a háború után vándorbotot
fogott, vagy letaglózottan tilt valami megfogyatkozott tanyán. De
azokhoz sem, akik új szekereket tolva tülekedtek egy-egy kicsinyke
talapzatért, amelyen, ha ingadozva is, de meg lehetett állni.” Nem,
Sári nem ingadozott, nem élt át sokkokat, ellenkezőleg, oly ragyogó
üzleti érzékkel áldotta meg a sors, hogy apja, a sokat tapasztalt
üzletember a szó szoros értelmében rászorul a tanácsaira. Sári nélkül
egyszerűen képtelen irányítani a céget, végül külön kis üzletet rendez
be neki, amely csakhamar virágzásnak indul. Ez az okos, bátor lány
egyhelyt így replikázik tolakodó udvarlójának: „Ne sértegessen. Ez
az egész a mi magánügyünk. Nem törődöm senkivel, és nem fogom
tűrni senkinek a beavatkozását. Én mai nő vagyok, függetlennek
érzem magam.” Sári tehát ráadásul emancipált nő is, aki fittyet
hányva a férfiúi felsőbbrendűség évszázados hagyományainak, a vég
telenbe derül, és szentül hiszi, hogy amibe csak belekap, sikerülni
fog neki.
Azonnal fölmerül persze a kérdés, hogy e mind biológiailag, mind
szellemi magatartás tekintetében kivételes lány magabízását mikép
pen próbálja ellensúlyozni az írónő. A nőpárti elfogultság nyilván Sári
teljes győzelméhez vezetne, ezt azonban Börcsök Erzsébet, aki regényei
ben egyébként a női érzelemvilág dimenzióit részesíti előnyben, nem
vállalja. Traian Ardelean személyében rövid úton megteremti Címer
Sári ellenpólusát. Ardelean „nem éppen vonzó férfi”, de „érdekes
ember”, kinek szája köré a „sokat élt ember cinikus fanyarsága rán
cokat vésett” . A Jól nevelt úriember”-t udvariasság, kellemes modor

jellemzi, a „lányoknak hódolattal kezet csókol”, a fiúkkal leereszkedő
nyájassággal fog kezet, emellett azonban, mint utólag kiderül, cinikus
kiégettsége mögött művészi érzékenység munkál, a zongora billen
tyűiből „minden hangulatot” ki tud csalni.
Most már, hogy a regény két pólusát alkotó figura adva van, nem
marad más hátra, mint kettejük konfrontálódása. Az önmagával
eltelt Sári módszeresen provokálni kezdi az önnön hódítói képessé
geiben ugyancsak vakon bízó vámtiszt érzékeit, s ily módon kialakul
a melodramatikus történetekből jól ismert szerelmi játszadozások
alapképlete. Mivel Börcsök Erzsébet óvakodik az egyoldalú döntés
és igazságszolgáltatás eszközeitől, egyfelől hatalmas, csontig fájó sze
relmet bocsát Ardeleanra, másfelől pedig Sárit elindítja a megpró
báltatások útján.
„Sári újabb harcokra készült. A küzdelmek ott ólálkodtak körü
lötte, de nem a férfi részéről leselkedtek. Ardelean csak megindította,
a sors pedig felkapta és folytatta azt a folyamatot, amit számytördelésnek szoktak mondani. Elkezdődött Sári kálváriája. A kevély és
magabízó emberek megtöretése ez” - fogalmazza meg intencióit Bör
csök Erzsébet, s ennek megfelelően igen gyorsan a tönk szélére jut
tatja a lány családját, megvonja tőle a szikrázó anyagi jólét összes
előnyét, és hogy a csapás nagyobb legyen, Sári „igazi” szerelmét,
Ernőt más nő kaijaiba löki. Majd levonja a végső konklúziót, amely
egyben a regény záróbekezdése is: „Még felment a régi palotájukba,
még odavonszolta magát Ardelean lakása elé. Utolsó erejével kinyi
totta az ajtót, azután aléltan bukott be a szobába.” Az igazságszol
gáltatás lángpallosa lesújtott tehát, minden a helyére került, anélkül,
hogy a két fő alak egyéniségének integritása jelentősebben megsérült
volna.
Az élet kiszámíthatatlan, kegyetlen, meglepetésekben bővelkedik,
hirdeti a fiatal Börcsök Erzsébet, ez azonban mégsem tragikus, mert
a kiszámíthatatlanságok erdejében végül mégiscsak minden a helyére
kerül. Bármennyire problematikus is ez az írói üzenet, a Sári mégis
inkább alkotói rövidzárlatai miatt reked meg a könnyed olvasmá
nyosság szintjén. Börcsök Erzsébet ugyanis sem hiteles alakokat,
sem hiteles szituációkat nem tud teremteni. A mindentudó írók bennfentességével csak információkat közöl, azt a benyomást keltve, mint
ha egy esztétikai szempontból periferikus történetről szemtanúként
felszínességében is érdekes riportot készítene.
(A „bánátiság ” regénye) Amikor 1933januárjában Szenteleky kézhez
kapja Börcsök Erzsébet új regényének kéziratát, melyben a Vándor a
Nisauánál című novella regénnyé fejlesztett változatára ismerhetett,
azonnal a publikálására gondol. Január végén arról tudósítja Kende

Ferencet, hogy a regényt „igazi bánáti levegő” hatja át,3 majd nem
sokára hozzáfog a kézirat nyelvi megmunkálásához. Alig egy hónap
múlva, február végén már a következőket írja Kendének: „Börcsök
regényét már munkába vettem. Lassan haladok, de kedvvel dolgozom,
mert azt hiszem, ez lesz az első könyv, amely igazi vajdasági, igazi
mai témát fog adni 9 ezenfelül irodalmi értéke is lesz. Azt hiszem,
Magyarországon nagy sikert fog aratni. A Bánát címet én se találom
jónak, de az Ördögszekér sokkal rosszabb, attól eltekintve, hogy Makkainak mór van egy ilyen nevű regénye Báthory Annáról. Börcsök
regényében egy magyar lány és egy szerb fiú szerelméről van szó,
akik nem lehetnek egymásé. Eleinte a forradalom kavargása, a ma
gasra szökő nacionalizmus áll közéjük, később pedig - ez kitűnő,
tapintatos megoldás - a fiú súlyos ttidőbaja. A magam részéről az
Örök fal vagy A végtelen fal címeket ajánlhatnám. Ada Negri egyik
gyönyörű verse jár eszemben (II muro), amelyben egy fal húzódik a
két szerelmes közé, egy végtelen fal, melyen nincs rés, nincs ajtó, de
a falon túl óthallatszik a lépés, a sóhaj, a hívás. A vers oly gyönyörű,
hogy jeligének szeretném felhasználni.”4
A regény a Negri-mottóval csakhamar meg isjelent,5 de nem aratott
sikert, tendenciózus alapképlete ugyanis döntően meghatározza egész
világát. „Gyenge librettó, nemes írásművészet” - állapítja meg róla
korabeli kritikája summózataként Szirmai Károly,6 s joggal, hiszen a
bánáti sors motívumai valójában nem hátterét képezik Kalán Margit
és Emil Bogdán be nem teljesülő szerelmének, hanem kezdettől fogva
irányadó erőként lépnek fel, olyannyira, hogy végül paradox módon
maga a szerelmi történet válik háttérré, illusztratív anyaggá.
A „bánátiság” ismérvei Margit Bécsből való hazatérése után azonnal
feltűnnek. Az írónő kiemeli, hogy „gyülevész helye volt ez a föld min
denféle fajnak, akik jöttek, maradtak vagy kihaltak”, később program
szerűen többször hivatkozik a különféle nemzetiségű emberek békés
becskereki együttélésére, majd lirizáló hajlamát csillogtatva megfogal
mazza az alaptételt is:
„Bánát!
Ördögszekérsors. Napfényben, szélcsendben, barátságban élnek. De,
ha bolygat a szél... és a lelkekbe lopja a bizalmatlanság ördögszekerét.
3
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Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927-1933, Szenteleky Társaság, ZomborBudapest, 1943. 315. o.
I. m. 323. o.
Jugoszláviai Magyar Könyvtár, 3. kötet, Szubotica, 1933
Börcsök Erzsébet, a vajdasági regény és A végtelen fal, Kalangya, 1933. 6. sz.

Hét nemzet földjén vagyunk, hol hétféle nyelven, hétféle ruhában
őrzi a nép nemzeti sajátságait. Mint az ördögszekérkórók is megma
radnak, egyik hófehér virágúnak, másik ametisztkéknek, harmadik
fllzéres szirmúnak avagy bokrétásnak. Szélcsendben, napfényben egy
szív egy lélek az mind, kiket az együttélés, az egyformán »hazai« rét
fűz-fon testvériesen eggyé. De jön a hűvös légáramlat, hogy meg
inogjon egymásban a hit, és rokonok, barátok, testvérek, szerelmesek
lesújtottan kerüljenek szembe.
Bolygat a szél, tépi a köveket, szaggatja a kötelékeket. Bolygat a
szél, felkavarja a lelkeket, hogy barát ne tudjon hinni többé a barát
ban, testvér a testvérben és a szerelmes ellenséget találjon szerel
mesében. Bolygat a szél, és sokszor oly messzire sodor, hogy egyesek
teljesen egyedül maradnak, hit nélkül, senkiben sem bízva, ördög
szekérként kószálva a bánáti pusztaságban.”
S mintha e példázatos vallomás nem volna elég érthető, néhány
oldallal később még meredekebben, kulcsszerűen is megfogalmazza
alaptételét:
„Ördögszekerek vagyunk a sors kezében, aki folyton dobálja kö
zénk a haragmagvakat. Aki keveri a kártyát, és egymás ellen uszít
bennünket. Ki az oka? Aki hét nemzetet ültetett ebbe a földbe? Ide
gyökeresedtünk, egymáshoz nőttünk, barátságban vagy gyűlölségben,
de egymáshoz kötöztek bennünket. (...) S így vergődünk, hullámzunk
az érzésekben, mint összekötözöttek, kiknek mosolyogva vagy acsarkodva, de egymás mellett és egymásért kell élniük! Ez a sorsunk! Ez
az átkunk. Bánátiak vagyunk!”
Aligha kétséges, hogy Börcsök Erzsébet megfigyelései általánosság
ban érvényesek. Amint azonban ezeket az általánosságokat megismé
telhetetlen, egyéni sorsokra próbáljuk alkalmazni, az ördögszekér-sors
képlete óhatatlanul fölfeslik. Ha kizárólag a „szél”, a „sors”, a törté
nelmi megrázkódtatások bontják meg egy-egy soknemzetiségű tár
sadalmi közösség egységét, akkor az egyéni, külön utak számára
nemigen marad hitelesen ábrázolható élettér. Akkor minden ember
eszményítendő, hisz a rövidzárlatok okát nem bennük, hanem csakis
az objektív körülményekben kell keresnünk. így van ez A végtelen
falban is. Az írónő „asszonyos” koncepciójának megfelelően Kalán
Margit minden nemzeti előítéleten, nosztalgián, elváráson felül áll,
a szív túláradó ösztönösségének megtestesítője, Emil Bogdán viszont,
alkalmasint férfiúi mivoltából következően is, aránylag sokáig tévelyeg. Hol Margithoz siet lázasan, könnyekig menően hűséget esküdve
neki, hol pedig kerüli, menekül tőle, egyszer s mindenkorra megsza
kítaná kapcsolatukat. Habozása, tétova ide-oda csapódása talán hi
teles is lehetne, ha Börcsök Erzsébet azt kívánná sugallni, hogy két
egymást nem egyformán szerető ember találkozásának vagyunk ta

núi. Erről azonban szó sincs. Emil Bogdán sem jellemében, sem ér
zelmeiben nem marad el Margittól, csak éppen a külső körülmények
megingatják, mint a lánnyal való utolsó találkozásakor megvallja:
„Látod, Margit, közöttünk annyi akadály volt már ... a történelmi
események, az uszító jelszavak éppúgy közénk furakodtak, mint az
emberek gonoszsága és káröröme.”
A „bánátiság” ilyesfajta definitív kiugratása lerontja az alakok
rajzát, annál inkább, mert Emil ugyanabban az emberi környezetben
eszmélt magára egykoron, mint Margit, s a regényben nyoma sincs
annak, hogy neveltetése során a nacionalizmus maszlaga megfertőzte
volna. Épp ezért a „végtelen fal” tulajdonképpen nem is Emil Bogdán
és Kalán Margit, hanem Börcsök Erzsébet és a királyi Jugoszlávia
kisebbségelnyomó politikája között húzódik. Nagyon valószínű, hogy
Szenteleky Kornél elsősorban épp e miatt az áttétel miatt buzgólkodott a kéziraton oly sokat.
(Mesemondás, cél nélkül) A harmincas évek végén Börcsök Er
zsébet ismét regénytervvel foglalkozik. Minthogy a szerelmet mint
témát és katalizátort most már elégtelennek találja, a kisebbségi lét
gondjai pedig a Jugoszlávia és Magyarország közötti kapcsolatok
érezhető javulása következtében háttérbe szorulnak nála, ezúttal em
lékezetére bízza magát, és a fejlődésregény műfajával kísérletezik.
Hősének, Módra Eszternek életét születésétől felnőtté válása pilla
nataiig kíséri nyomon, azzal a célzattal, hogy minél meggyőzőbben
elevenítse meg az élet „csodálatos kiszámíthatatlanságáénak ténye
it. A regény lirizáló bevezetésében ebbéli szándékáról vallja: „Pa
lánták vagyunk. Kitéve hónak, szélnek, napégésnek. Húz a talaj,
senyveszt az árnyék és a lélek felett újabb és újabb áramlatok kísér
tenek. Mennyi jut el hozzá? Mit fogad el belőle? Mily nyomot hagy?
Számtalan kérdés, és nincs felelet. Minden ember külön talaj, minden
lélek külön mélység. Megy az ember ... bukdácsol az emberi jóság és
emberi rosszaság útvesztőiben, s ha egyszer megáll, nem biztos, hogy
győzött, csak elfáradt, s mint tehetetlen báb sodródik az árral. (...)
Uj ember születik. Új lélek indul el. Az élet, a titokzatos kovács
kalapácsa csattog. S az örök üllőn tudott vagy tudattalan csodálatos
erők megint elölről formázzák az embert ...”
A regény ebből a „csodálatosság”-bői vajmi keveset mutat fel,
hiszen Börcsök Erzsébetnek „elsősorban Eszter személyére és nem
individuális tudatára van szüksége, hogy a változó időket érzékeltes
se” .8 Ez egyúttal azt is jelenti, hogy valójában nem Eszter életútja
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a fontos itt, hanem a közeg, amely azt meghatározza. A regény cse
lekménytartományát ez okból egymással csak lazán összefüggő epi
zódok alkotják, melyekben Börcsök Erzsébet kellő önkontroll nélkül
halmozza a prózapoétikai szempontból érdektelen részleteket, ada
tokat. Ezek a századelő valós idejénél is álmosftóbbá lassítják a re
gényidőt, ismételten nyilvánvalóvá téve, hogy az írónő kompozícióés helyzetteremtő készsége csak ritka pillanatokban tudott érvényt
szerezni magának. Különösen az Eszterben, ahol a céltalan mese
mondás következtében még a Sáriban és A végtelen falban tapasz
talható ökonomikusságnak a fokát sem érte el.
(1987)

JOVAN DUČIĆ ÉS IRODALMUNK
világháborút követő években irodalmunk első lépéseit tette,
s még igen messze volt attól, hogy sajátos céljait meghatá
rozza, természetes kötődéseinek rendszerét kiépítse. A Mo
narchia összeomlása után íróink nagy része egyfajta vákuumban
találta magát. Még ha átélték is a széthullást megelőző periódus
válságait, a „boldog békeidők” vészjósló jelzeteit, az új helyzetben
tanácstalanul néztek szét, mert nem tudhatták, hogy a régi rossz
helyett az igazságosság vagy újabb igazságtalanságok válnak-e úrrá
a jugoszláv királyság hatalmi apparátusának rendelkezései nyomán.
S hogy öneszmélésük ne gyorsulhasson föl, ahhoz az új államhatalom
igencsak hozzájárult. Egymás után szüntette meg a magyar színhá
zakat, adót vetett ki a kisebbségi műkedvelő társulatok produkcióira,
leépítette a magyar és nemcsak magyar iskolahálózatot, a kisszámú
művelődési intézmény munkáját pedig nemhogy nem segítette, ha
nem tervszerűen gátolta. Gyanakvás lett úrrá a kisebbségiekkel, kü
lönösen a magyarokkal szemben, s ezt a gyanakvást csak növelte az,
hogy a restauráció után a magyar állam lépésről lépésre mindinkább
a revansizmus pozíciójára sodródott.
Irodalmunk szervezői és művelői érthető módon csaknem kez
dettől fogva igyekeztek túltenni magukat a pillanat diktálta politikai
villódzásokon, hisz a hatalom törekvéseit és célkitűzéseit sohasem
tévesztették össze a jugoszláv írók magatartásával. Bármennyire fo
kozódott is átmenetileg a kisebbségek háttérbe szorítását célzó több
ségi nyomás, nem zárkóztak el a délszláv alkotóktól, ellenkezőleg,
szinte a hatalom ellenében, már-már cinkosan keresték a feléjük

vezető utat. Már a húszas évek elején fordítások jelennek meg jugo
szláv íróktól, főként a Bácsmegyei Napló irodalmi mellékletében,
amelyek még nem tanúskodnak ugyan tudatos tájékozódásról, s a
műfordítói követelményeknek is eléggé felületesen tesznek eleget,
de máris a szellemi közeledés igényét mutatják föl. Nem sokkal ké
sőbb, a húszas évek második felében ez az igény már annyira fel
erősödik, hogy elkészül a Bazsalikom című lírai antológia, melynek
előszavában egyebek közt a következőket mondja a kötetet összeállító
Szenteleky Kornél: „Célunk és vágyunk: a magyar olvasóval megis
mertetni a legújabb szerb alanyi költészetet. Megismertetni azokat
az érzéseket, álmokat, sóhajokat, gondolatokat, vágyakat és könynyeket, melyek szerb költők lelkében fakadtak és a szerb nyelv bron
zában szilárd alakot öltöttek.” Majd ehhez a maga lirizáló módján
hozzáfűzi: „Hisszük, hogy közelebb hoztuk a magyar olvasó leikéhez
a szerb lelkek rezzenését, a testvéri vágyak röpülését, a bazsalikomos
szerb mezők egyszerű báját és finom illatát.” 1
A több mint harminc költőt bemutató Bazsalikom azonban csak
az első fontos állomás a megkezdett úton. A következő években min
den számottevő irodalmi megmozdulás alapvető feladatként jelöli ki
a hídszerep ápolását és erősítését. A Vajdasági írást a szerb és a
horvát kultúrával kiépítendő „szoros és megértő kapcsolat” 2 jegyé
ben indítja Szenteleky, majd a Kalangya programadó cikkében kö
rültekintőbben így fogalmaz: „A Kalangya kötelességének tartja (...),
hogy művészi átültetésekben bemutassa a jugoszláv irodalom kiváló
értékeit, mint ahogy a Vajdasági írás is tette. Mi tudjuk legjobban,
hogy milyen fontos egymás megismerése, hiszen minden félreértés
és ellentét okozója egymás nem ismerése vagy félreismerése. A két
kultúra közötti hídverés életünk egyik legnemesebb feladata.” 3
A jugoszláviai magyar irodalom és a délszláv népek irodalma kö
zötti kapcsolatok megteremtésében jelentős szerepet játszott Jovan
Duóié írásművészete. A szerb költő, akinek lírája romantikus és mo
dern törekvéseket ötvöz egybe, parnasszista hatásokról is tanúskod
va, már a húszas években felkeltette költőink érdeklődését, s nem
tarthatjuk véletlennek, hogy épp a spleenes hangulatokat dédelgető,
nosztalgikus elvágyódásában ugyancsak „romantikus” Szenteleky
Kornél volt az, aki Duóié költészetét csaknem fenntartás nélkül fo
gadta, az egész szerb nyelvterület messzemenően legjobb lírikusának
tartva őt.
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(Előzmények) A szerb líra antológiájának anyagát jórészt össze
állította már Szenteleky, amikor 1927-ben személyesen is találkozott
Duóiétyal Kairóban. „Mély, színes és értékes beszélgetéseket” foly
tatott ekkor a költővel, aki az antológia ügyét „lelkesedéssel karolta
fel” , s megígérte, hogy másnapra összeállítja az általa reprezentatív
értékűnek vélt versek jegyzékét.4 Szenteleky jó érzékkel már ekkor
észreveszi Dučić erős konzervativizmusát, pamasszista hajlamait,
ugyanakkor azonban nemesnek és értékesnek tartja ezt a konzerva
tivizmust, magát a lírikust pedig olyan emlékezetes romantikus fi
gurák „harmonikus vegyüléké”-nek, mint amilyen Jevgenyij Anyegin
vagy Childe Harold volt, s épp ezért hatással lehet mindenkire, aki
„tűnő életét szépségek és finomságok keresésével tölti” . Alig egy
hónappal később őszinte megbecsülését már oly módon fejezi ki, hogy
„szerb Gautier”-ként említi a költőt.5
Nem meglepő hát, hogy Duóié a Bazsalikom legkiemeltebb költője.
Míg Szenteleky Rákiétól öt, Újéviétől három, Cmjanskitól négy, Šantiétól öt verset sorol be, addig Duóiétól tíz költeményt és prózaverset
választ, s ezekkel ő maga kíván megbirkózni, csupán a Leila-dalok
egy darabját engedve át a társfordító Debreczeni Józsefnek.
Szenteleky persze tudta, hogy Duéié kötött formáinak rendszere
csaknem megoldhatatlan gondok elé állítja a fordítót. „Egy Ducsityvers fordítása éppoly nehéz, mint egy Hérédia-szonetté, vagy egy
Stefan George-versé” - vallja meg a Bazsalikom előszavában, s ha
pillantást vetünk az antológiabeli válogatásra, csakugyan azt fogjuk
tapasztalni, hogy Szenteleky szembenézett ugyan a fordítás nehéz
ségeivel, de nem mindig tudta megoldani őket. A legtöbb esetben
megtorpant az eredeti forma megőrzésének és a teljes értékű, új
magyar vers megteremtésének lehetősége között. Más szóval: Duéié
kötött formáit, versbeszédének sajátságait csak a legáltalánosabb
vonatkozásokban őrizte meg. Ha szonettel került szembe, a magyar
változat is felmutatja a szonett strófabeosztását, rímképletét, az átköltés azonban mégsem szerencsés, mert az általános formai köve
telmények kielégítése céljából Szenteleky több helyütt olyan lexikai
hordalékanyag beépítésére vállalkozott, amely nem annyira Duóié
világával harmonizál, hanem a nyugatos líra ismerős rekvizitumai
révén inkább a maga ízlését hozza előtérbe. Hadd illusztráljuk e
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jelenséget néhány példával. A Poznanstvo című vers első két strófáját
a következőképpen fordítja Szenteleky:
Mikor találkoztunk borús volt az égbolt,
Az utolsó rózsák lehullottak holtan,
őszi vizek hangja balog, bús sirám volt:
S én csak álmodoztam és szomorú voltam.
Mintha ifjúságom bús öregkor lenne,
Nem szeret, nem lángol piros szenvedéllyel;
Borús, barna árnyék borul a lelkemre,
Mely beteg és sápadt, mint hús, holdas éjjel.
Duóiénál ez a két versszak így hangzik:
Kada sam je pozno, nebo beše mutno,
Zadnje su ruie umirale ti 'o,
Jesenje vode Sumljahu zloslutno,
I ja sam snevo, i tužan sam bio.
I moja mladost nije više znala
Za dane strasti i trzanja njina:
U moju duéu njena sen je pala,
Bleda i hladna, kao mesečina.
Futólagos egybevetés esetén is szembetűnik, hogy Szenteleky egé
szen más szemantikai regiszterben mozog, mint Duéié. Az eredetiben
szó sincs halott rózsákról, az őszi vizek balog, bús sirámáról, a
lélekre boruló borús, barna árnyék ról, hús, holdas éjjelről, sem
pedig bús öregkorról, amely az ifjúság lángoló, piros szenvedélyé
nek viszonylatában mutatkozna meg. Duéié jóval egyszerűbb, de
összhatásukban rafináltabb eszközökkel varázsolja elő a dekadens
pillanatot, s így arra kell gondolnunk, hogy Szenteleky nem csupán
a formai kötöttségek csapdáinak elkerülése végett alkalmazta a
felsorolt, erősen jelzősített, alliterációkkal dúsított szintagmákat,
hanem mert túlságosan is profánnak, talajszintinek, Duéié je
lentőségét lefokozónak találta volna, ha mindvégig kitart az eredeti
szöveg látszatra kopárabb lexikai anyagánál. A megemelés, a po
étikai gazdagítás intenciója figyelhető meg tehát Szentelekynél, s
mi sem természetesebb, mint hogy e törekvés Kosztolányi, Babits,

Juhász Gyula és Tóth Árpád lírájára asszociál tató módon valósul
meg nála.6
Vagy vegyünk egy másik példát. A Moja poezija című költeményt
Dučić így indítja:
Mima kao mramor, hladna kao sena,
Ti si bledo, tiho deuojče, što sneva;
Pusti pesma drugih neka bude žena
Što po nečistijem ulicama peva.
Ja ne meéem na te đinđuue sa trakom,
Nego iute m ié u te kosé duge:
Budi odveé lepa da se svidaé svakom,
Odueć gorda da bi iiuela za dmge.
Szentelekynél, Az én dalom címmel, ugyanezek a sorok föllazulva
és részint átértelmezve a következőképpen hangzanak:
Csendes mint a márvány, hűvös mint az árnyék,
Sápadt mint leányzó, kit az álom ringat.
Hadd a mások dalát, hadd terjesszék, zengjék
Durva rimaszájak piszkos uccahosszat.
Nem hintek rád gyöngyöt, olcsó, zajos fényt sem,
Hanem sápadt rózsát tűzök fürtjeidbe:
Legyél magosán szép, bárki meg ne értsen,
S gőgös legyél mindig a profánnal szemben.
Ez a példánk már nemcsak arra vall, hogy Szenteleky nem találta
meg az eredeti formai eszközök magyar megfelelőjét, hanem egyúttal
arra is, hogy értelmezési gondokkal küzdve felhígította a költeményt.
Fölösleges lenne bizonygatni, hogy az odveé lepa egészen mást jelent,
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Noha nem feladatunk, s részünkről talán kissé prepotensnek is tetszik mqjd, hadd
áldjon itt e vers idézett két strófájának általunk lefordított lehetséges változata:
Midőn rátaláltam, borás volt az ég,
Halódó rózsák hullottak épp csendben,
Baljóslón suttogó ószvizek mentén,
És én csak álmodoztam és merengtem.
Ifjúságom feledte ekkorra már,
Hogy a szenvedély tomboló vad kobold:
A lelkem re tétova árnyéka szállt
Sápadtan és hűvösen, akár a hold.

mint a magosán szép, hogy Duóiénál szó sincs durva rimaszájakról,
olcsó, zajos fényről vagy a profánnal szembeni gőgösségről. Duéié
kiemeli, nyomatékosítja lírájának arisztokratikus különállását, s egy
romantizáló költőszerep pulpitusáról szól hozzánk, „megható” költői
instrumentumokba pólyázva írásművészetét, de eközben nem létesít
a költészet és a valóság között oly közvetlen, erős relációkat, mint
amilyeneket Szenteleky kínál. Nála a költészet és a valóság kont
rasztját épp az adja meg, hogy a versek erővonalai nem kifelé, hanem
befelé, a belső csönd tartománya felé irányulnak, minek következté
ben annak a bizonyos „profán” külvilágnak a jelenlétét nagy eszté
tikai hatásfokkal érzékeljük ugyan, de csak közvetve.
Azt viszont, hogy az érintett példákban a költészet „fordíthatatlanságából” eredő hibák mellett értelmezési zavarok is megfigyelhetők,
Duéié egy prózaversének magyarra fordított részletével támaszthat
juk alá. Duéié a Suncét a következő mondatokkal indítja: „Rodio se na
Jonskom moru, na obalama sunca, tamnih vrtova i bledih statua, i
kao galeb, okupao se u azuru, svetlosti i mirisu veéito zagrejanih
voda.” Szenteleky Nap című fordítása ezt így adja vissza: „Az ion
tenger partján született, ahol káprázik a napfény, sötétlenek a ligetek
és sápadt szobrok villannak elő a fák árnyékából, és miként a sirály,
úgy fiirdött az azúrban, a csillámló vizek illatában és káprázatában.”
Szenteleky itt szemlátomást fellazítja Duéié nyelvének kiszámított
feszességét. Az egy gyökerű káprázik/káprázat szót kétszer is hasz
nálja, noha a költőnél egyszer sem fordul elő; alárendelő mondat
szerkezet mellett dönt ott is, ahol ezt a magyar nyelv nem követeli
meg; tendenciózusan igésít, holott Duéié mondandója enélkül is
visszaadható volna; a köznapi logika nyomába szegődve merőben új
bővítményekkel toldja meg az eredetit, minek következtében fordí
tása jóval kevesebbet mond, mint a köznyelvi kliséknek és fordula
toknak fittyet hányó, tudatosan poétizált eredeti.
Nem túlzás tehát az állítani, hogy az átültetések rövidzárlatainak
okát nemcsak a líra „fordíthatatlanságában” kell keresnünk, hanem
abban is, hogy a beteg, gyógyulást már nem remélő emberek sietős
türelmetlenségével Szenteleky máról holnapra olyan bonyolult fel
adatokat kívánt megoldani, amelyek általában hónapokat vagy éve
ket igényelnek. Ennek ellenére Jovan Duéié neve, elsősorban a
Bazsalikomnak köszönhetőleg, mégis ismertté vált a jugoszláviai ma
gyar irodalomkedvelők szűk körében, s művei fordításának további
állomásait előlegezte.
(A legfontosabb, félresikerült vállalkozás) A harmincas évek elején
lassan kibontakozó irodalmunkban végre a könyv alakban való publi
kálás lehetősége is valósággá vált. Kende Ferenc s néhány irodalmilag
képzetlen mecénás elgondolása alapján útjára indult a Jugoszláviai

Magyar Könyvtár, majd nem sokkal később a Kalangya Könyvtár
sorozata. Szenteleky idegenkedve, sőt ingerülten reagált a hírre, hogy
a Jugoszláviai Magyar Könyvtár első kötete Dučić útirajzait foglalja
majd magában. Idegenkedésének oka egyrészt az volt, hogy időközben
kiábrándult Duóiéból, az emberből, és írásainak gyengéit is látta már,
másrészt pedig az, hogy a vajdasági elkötelezettség szószólójaként
sokkal szívesebben vette volna, ha a sorozatot Veljko Petrovié no
velláinak válogatása nyitja meg. Hasztalan ismertette azonban el
képzelését néhány írótársával, a Jugoszláviai Magyar Könyvtár mégis
Dučić Gradovi i himere című kötetével indult, melyet Debreczeni
József fordított magyarra Álmok városa címmel.
Az esemény súlyának megfelelően a kötet három előszóval látott
napvilágot. Az elsőben Streliczky Dénes, a sorozat szerkesztője né
hány semmire se kötelező közhely és általánosság erejéig a kölcsönös
megismerés szükségességére, a közép-európai népek egymásrautalt
ságának végzetszerűségére tér ki, majd Duóióot, a nagy költőt és
diplomatát dicséri, a magyar és a délszláv népek megbékélésének
gondolatát villantva föl. A másodikban a fordító Debreczeni József
a költő útirajzainak műfaji meghatározásánál időz el hosszan, s mi
közben „köztes” jellegük ismérveit elősorolja, módot ejt arra is, hogy
szélesebb kontextusba helyezze őket. A harmadikban maga Duóié
szólal meg, rámutatva, hogy az induló sorozat a „régi szép hagyo
mányokat kelti új életre, a lelki barátság és szellemi értékcsere boldog
idejét idézi”, ugyanakkor pedig őszinte köszönetét fejezi ki Debreczeni
Józsefnek munkája „remekbe készült tolmácsolásáért” .
Minden jel arra vallott tehát, hogy az Álmok városa esztétikai,
kapcsolattörténeti és politikai síkon egyaránt fontos szerepet fog
betölteni. Épp ezért első pillanatra érthetetlennek is látszik, hogy
Szenteleky Kornél, igaz, csak magánlevélben, de kíméletlenül neki
rontott. „Most, hogy végigolvastam Ducsity útileveleit, látom csak,
hogy mennyi erőszakolt szellemesség, történelmi botlás, művészettörténeti tájékozatlanság hemzseg ezekben a nagyképű balkáni franciasággal megírt lotyogásokban. (...) A fordítást összevetettem az
eredetivel, s megdöbbentem, milyen »szabad« Debreczeni fordítása.
A kihagyásokról nem beszélek, lehet, hogy azok Ducsity beleegyezé
sével történtek, de a meglévő szöveg értelme sokszor egészen más,
mint az eredetié. Debreczeni hozzákölt, sőt saját szellemességeit
csempészi be a szövegbe, mikor nem érti meg a kissé komplikáltabb
mondatokat. A helyesírás rettenetes!” - írja felháborodva, csaknem
a teljes tagadás hangján Kendének,7 s észrevételeit később még né
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hány írótársával közli. Azt hihetnénk, hogy az ekkor már köztiszte
letnek örvendő „irodalmi vezér”-ből, aki mellesleg útirajzokat is pub
likál, a megsértett hiúság és a féltékenység beszél, pedigjórészt másról
van szó.
A duóiéi tárgyi tévedések tekintetében Szentelekynek nincs egé
szen igaza, mert az írói önkényesség és felelőtlenség evidens, a szerb
irodalomtörténet-írás által sem elhallgatott tényei® ellenére az úti
rajzgyűjtemény mégiscsak sajátos, lírával telített, ma is olvasmányos
próza. Ugyanakkor azonban kétségtelen, hogy a fordítás csakugyan
a legmesszemenőbb módon szabad, mondhatnánk - felelőtlen. Bár
nem érezzük feladatunknak a komplexebb egybevetést, egyetlen rész
let erejéig mégis kitérünk Debreczeni József munkamódszerének il
lusztrálására.
„Neáto se danas najednom promenilo u mojoj ulici, staroj, bednoj,
anonimnoj. Bila je do sada tesna kao tamnióki hodnik. Po njoj su
mesecima lile eme kiáe, i smrkavalo se veó od podne. Jutra se nisu
poznavala po zabeljenim prozorima, nego po našem oóajanju od veónog mraka. Ali je danas naprasno naiála odnekud reka svetlosti i
mlado sunce upalilo je po plafonu óitave pantomimé zmajeva i široke
ognjene áume. Po mokrim krovovima razleteli se golubovi od vatre,
i zapalio se jedan krupan obiak u visini. A kad je najednom zazvonilo
sa neke erkve, glasovi zvona proáli su nebom kao velika srebma
jedra, hiljadama jedno za drugim” - íija Pismo iz Francuske című
útilevelében Duóié, s Debreczeni ezt így „fordítja” :
„Ma mintha megváltozott volna valami az én uccácskámban, eb
ben az öreg, szomorú sikátorban. Eddig sötét volt és homályos, akár
a börtönfolyosó, de ma özönével hull a ragyogás és a fény. Szobám
mennyezetén fantasztikus figurákat formál az ifjú nap ifjú sugara.
Sárkányok, manók és csodálatos virágok kelnek ki a napsugár áldott
méhéből. A háztetőkön tűzgalambok cikáznak és tűzbe borul a bá
rányfelhő a messzi égen. És amikor felzeng valahol a harangszó, úgy
szaladnak az igazkék égen a méltóságos melódiák, mint megannyi
ezüst vitorlás.”
Találomra kiragadott részlet ez, ám ennek ellenére maradékta
lanul Szenteleky kifogásait igazolja, hiszen nemcsak a fordítói hozzátoldás és átértelmezés jegyeit kínálja, hanem egyúttal a kihagyáséit
is. Debreczeni tehát valóban úgy kezelte Duóié szövegét, mint átköltésre váró nyersanyagot, s ez okból nem kell megrökönyödnünk azon,
hogy Szenteleky, amikor felkérték, írjon a kötetről, köntörfalazás
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nékül elutasította az ajánlatot. A kompromisszum lehetőségét ku
tatva azt tanácsolta, íijon róla Czakó Tibor, anélkül azonban, hogy
az eredetit eljuttatnák neki.9 Jól számított, Czakó nem hátrált meg
a feladat elől, hanem hipertrofált, üres minősítések révén a tény
állástól teljesen független méltatást írt,10 melynek summázata így
hangzik:
„Finom reliefjei: ötletek, megjegyzések, arcok és egész emberek.
Párizs, Róma, Svájc, Spanyolország, Korfu még bejárva sem nyújthat
annyit, mint Ducsity Jován könyve.
Debreczeni József fordítása az ötvösművészet értékét adja, nemes
fémből ékszert öntött magyar ércbe és a szavak csengése, mint az
eredetiben, ezüstös, cizellált, poétikus.”
Azt jelzi ez, hogy Jovan Dučić prózájának igazi értékeit a korabeli
jugoszláviai magyar olvasó, sajnos, nem ismerhette meg, s ami ennél
is bántóbb, az adott helyzetben nem bontakozhatott ki olyan vita
sem, amely a műfordítás alapvető követelményeit tisztázta volna.
( Utórezgések) Az Álmok városa, akárhogy vesszük is, nem lett a
korabeli szellemi élet eseményévé. Nagy volt a lelkesedés, de pici az
eredmény, s talán ennek tudható be, hogy a Kalangya írói körében
Szenteleky halála után alaposan megcsappant az érdeklődés Duóié
művei iránt. Kohlmann Dezső ugyan megkísérelte a folytatást a Hétről-Hétre hasábjain,11 de Duóié szellemi jelenléte nem vált valóra.
Érdekes módon a Kalangya mégsem tudott szabadulni a költőtől.
Morska vrba című versét ugyanis Tengerparti fűz címmel 1939-ben
Franyó Zoltán fordításában közli, 12 a háború alatt pedig, Herceg
János különállásának bizonyságaként, ugyanezt a verset SzabóJ.
Tibor tolmácsolásában olvashatjuk Tengeri fűz címmel afolyó
iratban.13 A kétszeri nekifutás önmagában is elegendő ok arra,
hogy legalább futó pillantást vessünk a két fordításváltozatra. Az
azóta olvasókönyvekbe is felvett verset Duóié így kezdi:
Sama vrba stoji nad morém, vrh sveta,
Rasplela je kosu zelenu i dugu,

9 Kende Ferencnek írt levelében, i. m. 317. o.
10 Ducsity Jován: Álmok városa,Kalangya, 1933. 2. sz.
11 Kohlmann Dezső kilenc Dučić-verset közölt a hetilapban, mellette azonban a
Hétről-Hétre hasábjain Ambrus Balázs, Rónai Ernő és Kolozsi Tibor egy-egy
fordítása is megtalálható.
12 Kalangya, 1939. 356. o.
13 Kalangya, 1944. 31. o.

Naliči na nimfu hója je prokleta
Da postane drvo i da šumi tugu.
Franyó Zoltán tolmácsolásában ez a versszak így hangzik:
Bús sziklapart, egy árva fűz van ottan
S a szélbe szórja hosszú zöld haját,
Akár egy nimfa, arra kárhozottan,
Hogy fűzfaként zokogja ős jaját
Szabó J. Tibor viszont ezt a megoldást kínálja:
Tengerparti sziklán magános fűzfa áll,
Kibontotta hosszú zöld hajkoszorúját,
Nimfához hasonlít, akit megátkozván
Fává változtattak, s most súgja bánatát
Szembetűnő, hogy a költő Franyó Zoltán, itt-ott csaknem exp
resszionista eszközök igénybevételével, poétikusabb megoldásokigjut
el, mint Szabó J. Tibor, aki görcsösen, mereven ragaszkodik az ere
detihez. De egyszersmind az is kétségtelen, hogy egyikük sem tudta,
megközelítő pontossággal sem, visszaadni Dučić hangvételét, képei
nek hűvös távolokat idéző hangulatát.
összegezésként azt mondhatnánk végül, hogy Jovan Duóié inten
zíven, tartósan jelen volt ugyan két háború közötti irodalmunkban,
de költői világának ízei, hangulatai csak halványan, elmosódottan
jutottak el olvasóinkhoz. Épp ezért sajnálhatjuk, hogy évtizedekkel
később, a Napjaink éneke című kétkötetes antológiájának össze
állításakor Ács Károly annyira sem méltatta Jovan Duóiéot, hogy
legalább egy verset közzétett volna tőle. Ha másért nem, hát hagyo
mányaink folytonosságának biztosítása érdekében.
(1988)

VELJKO PETROVIĆ
JELENLÉTE IRODALMUNKBAN
rodalmunk szervezői úgyszólván kezdettől fogva eleven kapcsolatot
kívántak létesíteni a kortárs jugoszláv irodalmakkal. A kisebbségi
helyzet adottságai között felismerték, hogy a védekező bezárkózás
mérhetetlen károkat okozna, mert nem egy autochton vidéki irodalmiságot alapozna meg, hanem a levegőtlen, fejlődni, kibontakozni
képtelen dilletantizmus zsákutcájába juttatná amúgy is kisszámú,
szegényes készültségű íróinkat. Abból indultak ki, hogy a kapukat a
szerény lehetőségekhez képest minden irányban megnyitva fordítá
sok, ismertetők, tanulmányok révén a jugoszláv, elsősorban szerb
írókat közelebb kellene hozni a vajdasági magyar olvasóhoz. S eközben
nemigen törődtek azzal, hogy egy-egy fordítói vállalkozásukat hasonló
kíséri-e a szerb nyelvterületen, mivel jól látták, hogy a magyarra
sikerrel átültetett alkotások reciprocitás nélkül is jelentősen gyara
pítják éppen csak éledező irodalmunkat.
Nem véletlen hát, hogy Szenteleky Kornél, aki inkognitójából kilépve
a korszak legjelentősebb eszmei és esztétikai szervezőjévé vált, bár a
gyakorlati munka terén Csuka Zoltán megelőzte őt, a húszas évek második
felében már intenzíven kutatta a hídépítés optimális feltételeit. Miután
szellemi barátságot kötött Mladen Leskovaccal, ténykedése tartósan kiteijedt a jugoszláviai magyar és a szeib irodalom közötti kapcsolatok
megteremtésének kérdéseire. Érdeklődése elsősorban a vajdasági vagy
vajdasági származású szerb írókra irányult, hiszen tájunk harmonikus
szellemi képének kialakításán fáradozott. Amikor a Képes Vasárnapban
1928 szeptemberében a Vajdasági írás első száma megjelent, Szenteleky
a melléklet utolsó oldalán névsort tett közzé mindazokról, akik együtt
működésükről biztosították. A névsor a legkülönbözőbb eszmei és eszté
tikai elveket valló jugoszláviai magyar írók mellett Mladen Leskovac,
Žarko Vasiljević és Veljko Petrovió nevét is feltünteti, annak a jeleként,
hogy az előmunkálatok során Szenteleky tárgyalhatott velük, s megnyerte
őket az adott politikai helyzeten való felülemelkedés gondolatának. Egy
1928 októberében írt levelében pedig már arról tudósít, hogy Csuka Zoltán
nem sokkal korábban Belgrádban járt, hosszasan elbeszélgetett Veljko
Petroviétyal, és „egy táskára való ígéretet meg biztatást hozott magával” .1
Adva volt tehát a pillanat, amikor úgy látszott, hogy az együtt
működés zavartalan lesz. Veljko Petrovió azonban mégsem vált iro-
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dalműnk „munkatársává”, aminek több oka lehet. Egyfelől már a
kapcsolatteremtés idején sérelmezte, hogy a Bazsalikom szerkesztői elég
mostohán bántak a vajdasági poétákkal, elsősorban Mileta Jakáiótyal és
vele,2 másfelől pedig az együttműködés eszmei és politikai vonatkozásai
tekintetében sehogyan sem tudott közös nevezőre jutni Szentelekyvel. A
„vajdasági Kazinczy” 1931 áprilisában felkereste Belgrádban, s ki
merítően elbeszélgetett vele a témáról, ám végül mégis szorongva,
dolgavégezetlenül kellett visszatérnie Szivácra, mint Fekete Lajosnak
írt levele is tanúsítja: „Belgrádban felkerestem Petrovity Veljkót és
hosszú órákon át vitatkoztam vele a magyar problémákról, a kisebb
ségi jogokról, a politikai ellentétekről. Sajnos semmiféle közeledés
sem támadt közöttünk, noha mindegyikünkben megvolt a jószándék
egy lépéssel közelebb lépni, de nem tudtuk feladni eredeti és életet
jelentő álláspontunkat: a nemzeti eszmét és igazságot. Nagy szere
tettel szorítottuk meg egymás kezét a három órai vitatkozás után,
de tisztán éreztem, hogy a kultúrközeledés kérdése semmivel sem
jutott közelebb a megoldás felé. Ezek a józan bizonyosságok kissé
kellemetlenül hatottak, de most legalább eléje vágtam a fájdalmas
és megrázóbb csalódásoknak. A holnap-terveim is átformálódtak, ez
a józan, tiszta tekintet reális utakat keres.” 3
Mindeme súrlódások ellenére, melyek a szellem embereinek tole
ráns súrlódásai voltak, Veljko Petrovió művei tartósan fogva tartották
íróink érdeklődését, hiszen a húszas évektől kezdődően, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ismételten felbukkan a neve publikációink
ban. Első, súlyt képező bemutatására a Bazsalikomban került sor,
ahova Szenteleky a következő négy versét sorolta be: Povratak (Viszszatérés), Priča umire (A mese meghal), M ilaje tvoja ruka ... (Mily
kedves a kezed ...) és O zašto? (Miért?). E versek alapján arra kell
gondolnunk, hogy Veljko Petrovié nem pusztán azért emelt kifogást
Szentelekynél, mert kevésnek találta a tőle közölt költeményeket,
hanem azért is, mert ez az anyag egységesen arra a század eleji fiatal
költőre vall, aki még a spleenes hangulatokat és a messze révedő
érzelmességet dajkálgató impresszionista líraeszményt követi.
Az Úgy fáj az élet védősáncai mögül kilépő Szenteleky egyfajta mű
fordítói maximalizmus jegyében lát hozzá a versek átültetéséhez. Nem
sokkal korábban, 1927 márciusában ugyanis megvallotta: „Az én tö
rekvésem mindenesetre az minden fordításnál, hogy az eredeti ízét
zamatját, illatát tökéletesen visszaadjam a formai szépségekkel együtt.”
E kettős cél megvalósítása azonban, mint ismeretes, lírai művek
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átültetésekor csaknem lehetetlen, épp ezért érthető, hogy Szenteleky
is csak félsikerrel oldotta meg a vállalt feladatot.
A még 1906-ban írt Visszatérésben Veljko Petrović egy őszi ha
zautazásáról szól, midőn a bágyadt reggeli nap fényében vonatozva
csüggedten, sápadtan, fáradtan rég nem látott édesanyjával készül
találkozni. Az abcb rímelésű sorok rímképletét Szenteleky megtartja,
ugyanakkor azonban nem talál rá azokra a nyelvi képletekre, amelyek
az eredeti hangulatát azonos intenzitással közvetíthetnék. „Jesenje
zlatno jutro se smeje, / veselo bledano jutro” - üti le a kezdőhangot
Petrović, amit Szenteleky csak így tud visszaadni: „Nevet az aranyló
őszi reggel, / vidáman virrad fel a nap.” Szentelekynél tehát egyér
telműen pozitív töltést nyer az, ami az eredetiben szelíd kontrasztot
sejtet („veselo bledano”). S a későbbiek során is hasonló félrecsúszásoknak vagyunk tanúi. Petroviónál a lírai én félig lehunyt szempillái
gazdag, tarka szivárvánnyá bontják az őszi nap sugarát, Szenteleky
viszont úgy tolmácsolja ezt a képet, mintha az őszi pára bontaná
száz szivárványos színre az „izzó napsugarat” . Vagy vegyünk még
egy példát. Az eredetiben a harmadik strófa első két sora így hangzik:
„Moje me sunce ljubi po licu / kroz prozor žumoga vlaka.” Ezt a látszólag
igen egyszerű információt Szenteleky csak így tudja visszaadni: „A régi
nap csókolja arcomat / s a gyorsvonatnak ablakát.” Nyilvánvaló, hogy
a hangulatcsökkentő törés okát a régi nap és a gyorsvonat képzetében
kell keresnünk. Veljko Petrović nem valamiféle érzelmi kötődéstől men
tes napról, hanem a maga gyerekkori napjáról beszél, emellett pedig
szó sincs itt gyorsvonatról. Egyszerű vicinális döcög Zombor felé, amely
azért siet, hogy a költő mielőbb hazaéljen. Ha ehhez hozzávesszük, hogy
az eredetiben a nap, a vonat ablaka és a költő arca nem mellérendelő
viszonyban van egymással, mint Szentelekynél, akkor máris érthető a
fordítás megbicsaklásának oka.
A Bazsalikomban közzétett többi Petrović-vers is hasonló tanul
ságokat kínál, mi több, esetenként Szenteleky a fentebbi példánál is
messzebb távolodik az eredetitől, feltehetőleg úgyszintén prozódiai
nehézségek miatt. A mese meghalban mondja Petrovió:
Na mahovini, tu bez koloseka,
skriva se duša starih, dóbrih snova.
Od košutina ona iivi mleka,
a umire od seče i lovova.
A rímképletet itt is megtartva, Szenteleky így fordítja e négy sort:

Szűzi mohán, hová nem jut kerék,
ott rejtőzik a mese nemtője,
ott szívja a nőstényfarkas tejét.
Fejsze és a puska megölője.
A „régi,j6 álmok leikéivel Szenteleky tehát nem tud mit kezdeni,
„nemtő”-vé fokozza le, emellett pedig a nőstényfarkas képét is meg
idézi teljesen indokolatlanul, arról nem is szólva, hogy a strófa utolsó
sora leválasztottságában korántsem azt a szerepet tölti be, mint az
eredetiben.
Szenteleky talán csak az O zašto? fordítása közben tudott a Veljko
Petrovióéval azonos intenzitású sorokat adni. Ez a rövid vers, melyben
ott érezni az avar fanyar illatát, a férfi és a nő közötti találkozás
réveteg, nosztalgiától terhes, egyúttal visszahozhatatlan pillanatának
teljességét, megragadta Szenteleky fantáziáját, olyannyira, hogy a
hangulatot hibátlanul vissza tudta adni. De még ez a sikerültebb
átültetés is hiányérzetet hagy maga után, mivel egy-egy sor elől a
fordító itt is kénytelen volt meghátrálni. Veljko Petrovió pl. a mostoha
ősz borongás égének képzetével játszik a versben, Szenteleky viszont
megtorpan annak konstatálásánál, hogy „ószi felhők szálltak fejünk
fölött.”
Amennyiben tehát tárgyilagosak akarunk lenni, azt kell megállapí
tanunk, hogy Veljko Petroviónak, ha neheztelésre nem is, de némi óva
tosságra mindenképp volt oka. Épp ezért csak dicsérni lehet Szentelekyt
azért, hogy a szerzői sérelmet nem vette zokon, hanem továbbra is
kitartott Veljko Petrovió műveinek folyamatos közzététele mellett.
Csaknem egy esztendővel a Bazsalikom megjelenése után, amikor
a mellékletként indult Vajdasági írás már folyóirattá erősödött, Szen
teleky a lap 1929. április-májusi kettős számában közli Veljko Pet
rovió Magyar Pista című hosszabb elbeszélését, amely nem sokkal
korábban, 1927-ben született, s már rendhagyó témája miatt is szá
míthatott a magyar olvasók érdeklődésére. Hogy mekkora jelentősé
get tulajdonított Szenteleky az elbeszélés közzétételének, azt Csuka
Zoltánnak írt levele bizonyítja igen meggyőzően: „Itt küldöm a tükröt
is és főleg arra kérlek, hogy Veljko novellája - amit kis regénynek is
lehet hirdetni - teljes egészében jöjjön. Sorg Ida holnap vagy holnap
után küldi a fordítás utolsó részletét. Inkább Borsódi cikke maradjon
el, vagy a regényből vegyetek kevesebbet, de a Magyar Pistát ne
szakítsátok szét folytatásokra.” 5
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Mai távlatból nem nehéz belátni, hogy ehhez a novellához Szen
teleky nem csupán magyar vonatkozásai miatt ragaszkodott, hanem
legalább annyira hősének rendhagyó mivolta, különössége miatt is.
Nagyhangói és kishangói Hangos Márton, akinek családfája egészen
az Árpád-házig nyúlik vissza, az első világháború kitörésének előes
téjén átúszik a Száván, századosi rangjával mit sem törődve felcsap
szerb katonának, hősiesen harcol Ferenc Jóska ellen, mindenki ra
jongva szereti, becsüli, Magyar Pistaként emlegetik egész Szerbiában,
mind magasabb tiszti rangfokozatot nyer, mígnem végül a malária
leveri lábáról, meghal, s neve, tettei feledésbe merülnek a háború
forgatagában. Meglepő átpártolásának oka a következő: elődeinek
birtokát még Rákóczi idejében elkobozták, később, a negyvennyolcas
szabadságharc leverése után nagyapját, a hős ezredest Ferenc József
fölakasztatta; kivégzése előtt azt írta feleségének, hogy fiukat nevelje
osztrák- és császárgyűlöletre, és ha ismét háború törne ki, a fia vagy
egy későbbi Hangos ivadék csak legyen a császár katonája, de árulja
el akkor azt a „disznó”-t, amikor a legnagyobb kárt okozhatja neki.
Nos, erre a csapásmérő árulásra készült Hangos Márton hosszú éve
ken át, s most a világháború végre meghozta számára a kései
bosszúállás lehetőségét.
Valljuk meg, „romantikus” történet ez a javából. Annál inkább,
mert a szabadságharc vérbefojtásának sebei a kiegyezés után gyorsan
gyógyulni kezdtek, arról nem is szólva, hogy Hangos Márton nem
egyszerű tiszt, hanem ludovikás nemesember. Ennek ellenére a tör
ténetnek olyan dimenziói is vannak, amelyek mind a szerb, mind a
magyar olvasókban katarktikus hatást válthattak ki. Az elbeszélés
kavargó eseményei során a szerb katonák és tisztek Magyar Pista
révén ráébrednek, hogy a magyarság korántsem olyan idegen, Ázsiá
ból előlovagolt, barbár nép, amelyet fajgyűlölet hatna át, s épp ezért
csak becsmérlően tud szólni a „rácok”-ról, ugyanakkor azonban Ma
gyar Pista is ráeszmél, hogy nem véres kezű csetnikek és komitácsik
közé keveredett, hanem egy szegény, sokat szenvedett, önérzetes, az
idegent is testvérként szeretni tudó nép fiai közé. Végső tanulságként
pedig az egész elbeszélésen végigvonul az a ki nem mondott gondolat,
mely Tömörkény István legjobb háborús tárgyú novelláit is áthatja,
hogy a pusztító embertelenségért nem a népeket, hanem sorsuk in
tézőit terheli a felelősség.
A fordító Sorg Ida felemás módon birkózott meg a szöveggel.
Talán mert ő maga nem volt szépíró, görcsösen ragaszkodott az
eredetihez, szinte minden mondatban, bekezdésben vissza kívánta
adni Veljko Petrovió novellaszerkesztésének, elbeszélői tempójának
sajátságait. Ez az egyébként érthető és méltányolandó igyekezet azon-

bán paradox módon gyakran a maga ellentétébe csap át: félreértett
szavak, szintagmák, a személyes névmások idegenszerű használatá
nak jelei figyelhetők meg a fordításban, az eredetihez való túl szigorú
ragaszkodás következtében pedig meg-megdöccennek a mondatok,
kényszeredettséget kölcsönözve a szövegnek.
Hadd illusztráljuk néhány példával e tüneteket. Sorg Ida egyhelyt
hídfőről beszél, holott csak arról van szó, hogy az átpártolását megelőző
estén Hangos Márton a Száva-hídtól kezdődően fejleszti föl századát.
Másutt a pontyok esti játékát a víz bugyborékolásával („buókanje”)
próbálja érzékeltetni, pedig a magyarban pörög a ponty, vagy ha már
hangutánzó szót használunk, pörgése nyomán bugyog a víz. Megint
máskor hínárt mond gyökérzet („korenje”), katonatársat bajtárs
(„ratni drug”) és ökölharcot kézitusa („borba na bajonet i gušanje”)
helyett. Esetenként olyan idegen szavakat is meghagy a fordításban,
amelyek nem vagy nem ilyen alakban honosodtak meg a magyarban
(svába, furgón stb.). De hellyel-közzel megesik az is, hogy egy-egy
szintagmát vagy mondatot teljesen félreért. A gépfegyverből („mitraljez”) példának okáért ágyú lesz, a sorkatonaságból vagy reguláris
katonaságból („regulama vojska”) rendes katonaság, a tiszti, pa
rancsnoksági étkezdékből („menaže raznih komandi”) kommandók
étkezdéje, a gyalázatosán rossz, pocsék pálinkából („oőajna rakija”)
pálinkás kétségbeesés stb.
A fordító félrehallása olykor a szó szoros értelmében komikus
fordulatot eredményez. Amikor az a hatalmas mozsár üldözte őket
- olvassuk Hangos Márton egy belső monológjában, az eredetiben
viszont ez áll: Kad ih je tukao onaj ogromni merzer. Vagy: akik az
itteni szoknyák alatt szabadon csatangolnak - áll a fordításban, az
eredetiben pedig: koji se pod zaštitom ovdašnjih suknji smucaju
slobodno.
De Sorg Ida nehezen boldogul a versbetétekkel is. A szerb katonák,
amerre Hangos Márton Niá felé utaztában elhalad, újra meg újra
egy nótát fújnak, azt, amely így kezdődik: „Austrijo, neka, neka, /
tebe grozna sudba čeka! ...” A fordító, csak hogy minél hívebben
tolmácsolja az eredetit, döcögőssé rontja a két sort: „Ausztria, vigyázz
magadra, / Utolér a sors haragja ...” Megítélésünk szerint hatásosabb
lehetett volna, ha a vers lexikai anyagának némi megváltoztatásával a
magyar fölnek ismerősebben csengő megoldást választ, mondjuk, ezt:
„Megállj, megállj, Ausztria, / Utolér a nép haragja!” A vers folytatása,
ahol a fordító már kénytelen eltávolodni az eredeti szavaitól, még szembeötlőbben példázza az átültetés elégtelenségét. „Oj, Srbijo, majko mila,
/ ti ćeš biti carevina!” - íija Veljko Petrovió, s ezt Sorg Ida csak így tudja
visszaadni: „Hej Szerbia, édesanyánk, / A mennyország jön el hozzánk.”

Van azonban a Magyar Pista fordításának egy a fentieknél is
számottevőbb tanulsága. Veljko Petrovió, olvasói zömének elenyésző
magyar nyelvismeretét tartva szem előtt, minden novellafigurát szer
bül beszéltet. A „magyarul” megszólaló kunsági bakák, Ciliké, a pesti
zsidólány vagy épp Ódri, a pesti színész egyként szerbül konverzálnak
a novellában, mint ahogy természetesen Magyar Pista is szerbül
beszélget a szerb katonákkal. Azt jelenti ez, hogy a fordítónak is
ugyanazt kellett volna cselekednie, mint a szerzőnek, csak épp for
dított előjellel. Sorg Ida azonban furcsa módon megtorpan a feladat
előtt. Amikor pl. egy kunsági baka „magyar” beszédét kell lefordítania
magyarra, még úgy-ahogy feltalálja magát, amikor azonban Hangos
Márton hibás, tört szerbséggel megfogalmazott mondataival szem
besül, egyszerre cserbenhagyja a képzelete.
To ja ne možem. Da
se bijem hoću, al* ápijon, izvinite, ne možem. Poginem u borbi, hoéu;
ranjenog me nađu, obese, nista; ali kao ápijon da mi átranjgu da
Franja, i joá proglasi da sam bio plaóen ápijon - ne možem” - utasítja
el Magyar Pista századosának ajánlatát a szerbül nemigen tudó ma
gyar ember megnyilatkozásának minden bájával, a fordító azonban
a szerzőt szabályos magyar mondatok segítségével adja vissza: „Ezt
én nem tehetem. Harcolni, azt igen. De kém, megbocsásson, nem
tudnék lenni. Kész vagyok elesni a harcban; sebesülten ha megta
lálnak, felakasztanak; semmi az. De hogy mint kémet juttasson kö
télre Ferenc Jóska és kihirdessék, hogy fizetett kém voltam, - ezt
nem lehet.” Sorg Ida tehát nem gondolta meg, vagy talán képtelen
ségnek vélte, hogy Magyar Pistát az elbeszélés fordulatainak szelle
mében úgy kellene beszéltetni szerb környezetben, mint ahogy azok
a szerbek beszélnek magyarul, akik nyelvünk grammatikai szabályait
csak részben, foghíjasán ismerik. Bármekkora képtelenségnek látszik
is ez nemzeti vagy nyelvi tekintetben, a novella világa mégis ezeket
a „megfordított” képleteket követelte volna meg.
Ugyancsak a magyar témájú Petrovié-novellák körében mozgott
Kristály István, amikor az Erža Čangovkdt választotta fordításra.6
A novella egy székelykevi lányról szól, aki családjának sanyarú anyagi
helyzete miatt, mint annyian mások, áthajózik Smederevóba cseléd
lánynak, hogy aztán gyanútlanul teherbe essen, s ősi, egyszerű lénye
válságba jusson. Kristály Istvánt alkalmasint épp a novella témája,
a kétszeresen kisebbségi sorsban élő Csángó örzse életútja ragadta
meg, fordítói munkája közben azonban több olyan vétséget ejtett,
amely Veljko Petroviénak ezt a nem éppen jelentős novelláját csak

tovább szfntelenítette. Egyhelyt Veljko Petrovié a csángó cselédlányok
kapcsán így fogalmaz: „Zna se to već ovde kod nas da one nisu za
neke velike modeme stanove, za brzi, teáki i fíni posao, nisu za
»otmenu reprezentaciju«, ali su duáu dalé za male i skromnije porodice, za »naše ljude«” . Kristály István ezt az információt teljesen
félreérti, s így tolmácsolja: „Tudjuk már ezt itt minálunk, nem valók
ók a fényes-díszes otthonokba, a gyors, nehéz és finom munkára,
nem valók »előkelő bemutatkozásokhoz«, de a lelkűket is odaadják
a kis, szerényebb igényű családoknak, a »maguk rangbelieknek«” .
Mennyi félreértés! Hiszen Veljko Petrovié egyetlen szóval sem utal
arra, hogy a székelykevi csángó lányok a lelkűket is odaadnák bár
kinek is. ó csak azt állítja, nyilván tapasztalatból, hogy ezek a lányok
maradéktalanul megfelelnek a korabeli szerb kispolgári családok igé
nyeinek.
Hasonló félreértésekben bővelkedik a fordítás, hosszadalmas len
ne hát a melléfogásokat lajstromozni. Arra azonban mégis rá kell
mutatnunk, hogy a helységneveket a megfélemlített kisebbségi ember
óvatosságával használja Kristály. Nem Belgrád, hanem Beográd, nem
Pancsova, hanem Pancsevó, nem Székelykeve, hanem Szkorenovác
áll a szövegben, de a fővárosi Zeleni venacot - nyilván mert nincs
magyar megfelelője - mégis Zöld koszorú térnek fordítja, mintegy
ezzel is jelezve megfélemlítettségének fokát.
Dudás Kálmán, a fiatal zágrábi medikus, akinek korabeli lírája
kiművelt nyelvről és határozott esztétikai igényességről tanúskodik,
nehezebb, de egyben ígéretesebb feladatra vállalkozott, amikor a Mati
i kői című Petrovié-novellát magyarra fordította.7 Ez a békeidőket
idéző, még 1912-ben írt novella egy űri család mindennapjainak le
írásától a jó modor, a stílusos életvitel mögött meghúzódó családi
tépettség lélektanilag hiteles, mélyebb régióinak feltárása felé halad,
hogy aztán a novellaszerkesztés klasszikus szabályai szerint váratlan
poénnal záija és oldja föl egyúttal a lelki kínokat. Érdekes módon
Dudás Kálmán is elég nehezen dolgozza bele magát az elbeszélésbe,
különösen első részébe, ahol Veljko Petrovié még csak a későbbi belső
történések kulisszáit rendezi el. „A kifeszített ágylaphoz zöldszemű,
dús bozontosszőrű angóramacska simult hízelgőn” - véli Dudás Kál
mán, az eredetiben azonban egész másról van szó: „Uz devojčin
zategnuti list mazno se pripijala zelena angorska mačka s bogatim,
runastim repom.” Hogy honnan vette a fordító a kifeszített ágylapot,
örök rejtély marad.

A következő bekezdésben, ahol még mindig a helyzetteremtés
fázisában vagyunk, Veljko Petrovié nyomatékosan leszögezi, hogy
anya és lánya izgatottan beszélnek ugyan, de a kezük a csípőjükön
pihen. Épp ezért érthetetlen, hogy egy mondattal később Dudás Kál
mán mért úgy fordít, mintha a lány „eltakart szem”-mel fordulna
anyjához, hiszen az eredeti elfordított tekintetre utal. Az indító be
kezdések fordításában zavaró továbbá, hogy Dudás Kálmán „kisapámozik”, holott, úri családról lévén szó, mely még a kispolgárokat
is megveti, az apus vagy apuka lenne a helyénvaló. Emellett félre
értések is akadnak itt. „Ah! to je bio literami san” - íija Veljko
Petrovié, amit Dudás Kálmán így ferdít el: „Egy szép foszló álom.”
Máskor még súlyosabb, a mondandót csaknem teljesen elsikkasztó
megoldást választ. „Öezni i voli iz uverenja da je éeznuée jedino áto
vredi, a strahuj od ostvarenja” - áll az eredetiben, amit hevenyészve
így fordíthatnánk: „Vágyakozz és szeress abban a meggyőződésben,
hogy csakis a vágyakozás ér valamit, de rettegj a beteljesedéstől.”
Dudás Kálmán viszont, akárha nem értené az írói üzenetet, a kö
vetkezőképp fordítja le a mondatot: „Vágyódj a sóvárgások után és
szeresd őket meggyőződésből, de félj a beteljesedéstől.”
A későbbiek során, amikor az anya és lánya között mindinkább
kiéleződnek az életérzésbeli ellentétek, s a szöveget már a lelki küz
delem forrósítja át, Dudás Kálmán magára talál. Veljko Petrovié
gondosan megformált körmondataival, igaz, nem tud mit kezdeni,
fél az alárendelő szerkezetektől, s a magyarosnak vélt mellérendelés
nevében rövidebb, egyszerűbb mondatokra tördeli a szöveget, de han
gulatban most már meg tudja közelíteni az eredeti színvonalát.
A szem előtt tartott időszakban keletkezett Petrovié-fordítások
között azonban talán mégis a Tumbász Lukácsé a legfontosabb.8
Nem azért, mintha az álnév mögé búvó Herceg János messze ki
emelkedő fordítói teljesítményt nyújtott volna, hanem mert az újabb
háború kellős közepén demonstratív értéke is van ama meggyőződé
sének, hogy a megváltozott körülmények között is a többnemzetiségű
Vajdaság eszméje mellett kell hitet tenni. Hiszen, gondoljuk meg, a
második világháború döntő ütközeteire ekkor még nem került sor,
Herceg János azonban a „mélymagyar” kultúra, az „örök magyar
géniusz csodálatos éltető sugarai” ellenében mégis úgy vélte, hogy a
bizonytalan jövőtől függetlenül Veljko Petroviéot át kell menteni az
eljövendő józanabb gondolkodás korszakába. Ennél szebb gesztust
1942 nyarán talán fel sem mutathatott volna irodalmunk.
(1991)

MIROSLAV KRLEŽA
KÖLTÉSZETÉNEK FORDÍTÓI
rodalmunk megalapozói csaknem kezdettől fogva éber figyelem
mel kísérték a jugoszláv népek irodalmának életét. Csuka Zoltán
aktivista folyóirata, az 1922-ben indult Út nemcsak Kassákék
bécsi műhelyét és az európai avantgárd fejleményeit tartotta szem
előtt, hanem a jugoszláviai mozgalmakat is. Többek között verseket
publikált Milán Dedinactól, Rade Drainactól, Stanislav Vinavertől,
cikkeket, ismertetőket Ljubomir Miciótől, Boáko Tokintól, műmel
lékletet Sava Sumanoviétól. A Bácsmegyei Napló irodalmi rovatában
Mikes Flóris a szerb népköltészet emlékezetes alkotásainak átülte
tésén fáradozott, a Vajdasági írás pedig Ivó Andrió, Todor Manojlovió,
Veljko Petrovió és mások műveit tette közzé fordításban. E termé
szetes és folyamatos odafordulás eredményeképpen Szenteleky Kor
nél és Debreczeni József szerkesztésében 1928-ban napvilágot látott
a modem szerb költészet antológiája, a Bazsalikom.
Érdekes, bár végső fokon nagyon is érthető, hogy említett két folyó
iratunk egy betűt sem közölt Miroslav Krlež0t61. Az Út a mozgalmiság
szempontjaira helyezte a súlyt, s így az egyéni utakon járó nagy horvát
költő alkotóműhelyére nem figyelt föl, a Vajdasági írást szerkesztő Szen
teleky Koméi pedig ekkor még nem látott el Zágrábig, Ljubljanáig,
mivel csaknem kizárólag a szerb irodalom megvalósulásaira koncentrált.
Igaz ugyan, hogy a Bazsalikomba Gustav Krklec és Tin Ujevió verseit
is besorolta, ez azonban nincs ellentétben az imént mondottakkal, lévén
hogy mindkét költő Belgrádban is élt és alkotott.
Krleža fordítása terén a gyökeres fordulatot a Kalangya hozta
meg 1932-ben. A fiatal Dudás Kálmán, aki már A Mi Irodalmunkban
közzétett verseiben is tanújelét adta tájékozottságának s vajdasági
viszonylatban alapos formakultúrájának, a zágrábi egyetem hallgatója, s így érthető, hogy a Krleža költészetével való ismerkedést sem
miképpen sem „odázhatta el” . Azonnal fölmerül azonban a kérdés,
hogy mi indította el Krleža felé, hiszen Dudás Kálmánt - lírikusaink
zömével ellentétben - nem az avantgárd ejtette rabul, hanem a ha
gyományos líra változatai. A szabadverset, bár időnként maga is
művelte, a költészet évezredeitől botorul elforduló, műveletlenségre
valló divatozásnak tartotta, s minden igyekezetével azon volt, hogy
a hagyományok tagadója helyett a folytonosság letéteményese legyen
ezen a tájon. Arra kell hát gondolnunk, hogy valójában nem a rokon
költőt fedezte föl Kr^ában, hanem inkább a horvát lírikus versbe
széde, nyelvének kimunkáltsága, erős sodrása keltette föl a figyelmét,
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illetve műveinek jelképessége, amelyben távolról talán Ady Endre
világának egy-egy vonására is ráismert.
Krleža korai verseskönyveit forgatva elsőként az U preduečerje
fordításával próbálkozott.1 Krleža itt egy naplemente látványától a vi
lágháború kitörésének pillanatáig jut el, midőn ostobán, részegen vágó
hídra indultak a tömegek, hogy aztán a „fényes unokákéban reménykedve
ismét a konkrét alkonyathoz kanyarodjon vissza. „Véres, szörnyű lako
dalomba / Részegen indult a Gondolat” - írja ugyanerről az eseményről
Ady Emlékezés egy nyár-éjszakára című versében, s Krleža a hábo
rúellenességnek épp ezt az alapmotívumát fejleszti föl szélesen áradó
szabadversében, anélkül természetesen, hogy Adyt bármilyen tekintet
ben másolni óhajtaná. Dudás Kálmán a vers első, hangulatalapozó stró
fájával viszonylagjól birkózik meg. Nem adja ugyan vissza a versindítás
komoly ünnepélyességét, de lényegében nem távolodik el az eredetitől.
„Plastika gori u meni mrtvoga dana, ko blijedi titraj svijetla zamrle
zvijezde” - hangzik Krleža első sora, s Dudás Kálmán e sor hangulatilag
igen fontos inverzióját nem tudja reprodukálni, mint ahogy a csillag
fényének pislákolását sem tolmácsolja híven. Hasonló kisebb rövidzár
latokra figyelhetünk fel a következő sorokban is. „Ja pjevam sada žutom
požaru neba” - énekli Krleža, Dudás viszont az „ég sárga égésé”-ről
beszél, ami az eredeti látomás halvány mása csupán. A negyedik sorban
pedig a nyugatos líra kétségtelen hatására az „esti fények halk táncá”-ról
szól, holott Krlež4n41 nyoma sincs a „halkítás” szándékának. Az első
versszak ennek ellenére relatíve híven adja vissza az eredeti megoldásait,
a későbbiek során azonban Dudás Kálmán szövege érezhetően visszaesik:

ó,
íme az óra, mikor láthatatlan kéz hasít
a lomha felhőzet méhébe,
és mikor a város setét meredélye megett
vörösen sikolt elő az újszülött
Az égi korsókból holdfény csurog alá.
Az emberek pedig vértől, bortól és pálinkától ittasak,
mikor a fák hárfáin a szél zenél
és mikor a gyerekek játszadoznak - kék mécsesekkel
vértől, bortól, pálinkától ittas emberek
bádogzenével menetelnek
a harcba.

Az eredeti megfelelő sorai így hangzanak:
Sada je čas kad nevidljiva ruka para
krvauu utrobu trudnog oblačja,
i kad za cmorti strminom gradskog krouovlja
crveno klikće novorođenče.
íz vrčeva nebeskih teče mjesečina,
a ljudi pjani krvi, rakije i vina,
kad vjetar svira po lirama drueća
i kad se djeca igraju modrim fenjerima,
ljudi pjani krvi, rakije i vina
8 limenom glazbom u sprovodu idu
u rat.
Amellett, hogy a Kalangya, nyilván takarossági okokból, szakaszos
tagolás nélkül, ömlesztve közli a fordítást, szembetűnő Dudás Kálmán
igyekezete, hogy a verset az impresszionista költészeteszmény felé sar
kítsa. „Ó” - sóhajt fel az idézet elején, külön sort alkotó módon, nem
törődve azzal, hogy Krleža itt az érzelmesség hasonló eszközeivel egyál
talán nem él, majd az esztétikai kultúrás ízlés jegyében Krleža hűvös,
tiszta közlését („za cmom strminom gradskog krovovlja”) már-már
mekegő lirizmusba fojtja („a város setét meredélye megett”). Ennél is
zavarkeltóbb, hogy az eredeti fémesen csillogó, tömör részleteit föllazítja,
lágyítja, olykor rosszul is értelmezi. Krleža a terhes felhőzet véres méhéről
beszél, Dudás viszont megelégszik a lomha felhőzet méhének képzetével;
az eredeti a fák lantját emeli ki, a fordítás hárfákat emleget, majd a
hatásfokot tovább csökkentve a „limena glazba” tükörfordítását vá
lasztja („bádogzene”), holott a vaskos rezesbanda illenék ide, mint ahogy
a harc helyett is a háború kelthetne adekvát asszociációt. Emellett
szembetűnő az is, hogy a vértől, bortól és pálinkától ittas emberek
motívumának kettős feltűnése közé eső alárendelő mondatokkal a for
dító valójában nem tudott mit kezdeni, illetve hogy az eredetihez való
ragaszkodás következtében egész sor olyan töltelékszót alkalmazott,
amely a felhígulás érzetét kelti.
Ez a tendencia a továbbiakban sem vált irányt. Krleža templo
maiban dörögnek („grme” ) az orgonák, Dudásnál viszont búgnak,
ünnepélyes mellékzöngét kölcsönözve a hangulatnak, amelynek a
vers derekán ilyen árnyalata már egyáltalán nincs. A föllazulás jeleit
azonban talán mégis a krležai látomás legintenzívebb részleteinek
tolmácsolásában figyelhetjük meg. Krleža az értelemtől messze sod
ródó tömegek leírásakor hatalmas háromszín zászlókra utal, me
lyeknek elsőjén Krisztus vigyorgó, iszonyú, véres feje látható. Ezt a

kifejezetten adys szóhalmazt Dudás Kálmán, alkalmasint a vajdasági
olvasók megbotránkozásától is tartva, így fordítja: „Élükön Krisztus
mosolyra-fittyent, rémes, véres fejével” .
Függetlenül attól, hogy a magyar változat későbbi szegmentumai
ban is előfordulnak Krleíától idegen kifejezések, jelzős szerkezetek
- mint pl. „ebben a borús bús enyhe-ritka ködben” („u omaglici ovoj
mutnoj, žalosnoj”), „ők mind felolvadnak a szent zenében” („svi ti
grade sveto glazbalo” ), „fájó-zengő sejtelmeink” („naáe bolne slutnje
glazbene” ) stb. -, a fordítás mégiscsak az eredeti hangulatát érzé
kelteti. Érthető hát, hogy Szenteleky Kornél újabb Krleža-fordft£sokat
kér Dudástól, aki nem sokkal később ismét az 1919-ben publikált Lirikából választ három verset: az Elegija septembarske nőéi (Szeptem
beréji elégia), a Randez-vous (Randez-vous) és a Varijantejednoga dana
(Egy nap változatai) címűeket.2 Minthogy a Randez-vous-t, Dudás Kál
mán átültetéséről talán nem is tudva, a hatvanas években Ács Károly
is lefordította3, nem lesz érdektelen kissé közelebbről is foglalkozni a
verssel.
„Sad crkve zijevaju, ko pukli grobovi, / i mrtvačka kóla tutnje, /
i eme sjenke po ulicama šeću, / a čovjek na uglu na kiši dršće / i čeka
sreću” - indítja a verset Krleža, s ezzel Dudás Kálmán a követ
kezőképpen boldogul: „Most ásítanak a templomok, mint kongó
hamv-vedrek / és gyászkocsi dörömböl, / és fekete foltok lengnek az
uccákon át / és Ember reszket esőben a sarkon / és váija a: Csodát.”
Első pillanatra nyilvánvaló, hogy Dudás itt is a lehető legnagyobb
mértékben ragaszkodik az eredeti értelmi sugallataihoz, mint ahogy
Krleža határozó- és kötőszóit is igyekszik maradéktalanul megtar
tani. A rengeteg és azonban, szemben az eredetivel, kattogóvá teszi
a fordítást, az értelmi ragaszkodás görcse pedig paradox módon a
teijengősségig föllazítja a fordítást. Ehhez az is hozzájárul, hogy Du
dás olykor teljesen indokolatlanul „poétikus” effektust akar biztosí
tani képeinek (repedt sírok helyett kongó hamv-vedreket mond pl.),
és nem ügyel Krleža rímeire sem.
Ács Károly továbblép, nem kevesebbet tűz ki célul, mint az eredeti
újraalkotását, s így sokkal közelebb férkőzik Kr^ához, anélkül, hogy
a versjelentésmezejét leszűkíteni: „Templomok ásítanak, mint repedt
sírok, / és dübörögnek gyászkocsik, / s kormoznak fekete szemcsék.
/Az ember a sarkon esőben ázik, / várja a jó szerencsét.” A harmadik
és ötödik sor rímeltetése kedvéért Ács lemond ugyan az utcán im
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bolygó fekete árnyakról, a fekete szemcsék képe azonban nem töri
meg az eredetinek sem ritmusát, sem hangulatát.
A vers további strófáit Dudás Kálmán ugyancsak az oldottság
jegyében ülteti át, olyan szavak, jelzős szerkezetek igénybevételével,
melyek félreérthetetlenül költészeteszményével hozhatók összefüg
gésbe. „Hódoló röfrén” -t, „nyűttbús vázlat”-ot, „bús fá”-t említ, noha
Krleža verséből az ilyesféle lágyabb képek hiányoznak. S a részletes
egybevetés hasonló tanulságokhoz vezetne a Szeptemberéji elégia és
az Egy nap változatai esetében is.
Mindettől függetlenül Dudás Kálmán buzgólkodása nyomán a Ka
langya szerkesztőinek figyelme most már fokozottabban Krleža felé
fordul: Csuka Zoltán a Filip Latinovicz hazatérésé~t méltatja a folyói
ratban, „megdöbbentő, sötétben örvénylő, kavargó” regénynek nevezve
azt,4 majd nem sokkal később Krleža Krsto Hegedušić rajzaihoz írt „mély
és hatalmas képzőművészeti tanulmányáén ámul.5 Amikor pedig a már
Pestre költözött Fekete Lajos fölveti egy jugoszláv lírikusokat bemutató
magyarországi költői est tervét, Szenteleky nyomatékosan figyelmezteti,
hogy „Krlezsától okvetlenül hozni kell egy verset”, a „horvát Krlezsa és
a szlovén Zsupancsics” semmiképpen sem maradhat ki.6 E jelek alapján
meglepő lehet, hogy Dudás Kálmán fordítássorozata átmenet nélkül meg
szakad a Kalangyában. Azt hihetnénk, hogy a műfordítás nehézségeit
megtapasztalva, tán könnyebb feladatok után nézett, de egészen másról
van szó. A valódi ok nyomára Szenteleky levelezésében bukkanunk. A
Kalangya Könyvtár terveit latolgatva a következőket íija Kende Ferencnek
1933 májusában: „A horvát irodalomban egyedül Krlezsa az abszolút
érték, de ő minden írásában kimutatja magyargyűlöletét, ezért nem
adhatjuk közönségünk kezébe.” 7 Valójában tehát politikai előítélet
játszott közre abban, hogy Krlež0t0l a Kalangyában többé egyetlen
sor sem jelent meg.
Arról azonban, hogy Dudás Kálmán számára Krleža lírája tartós
élményt jelentett, mi sem tanúskodik meggyőzőbben, mint hogy 1934ben újabb fordítósokkal lepi meg az olvasókat, ezúttal a Hétről-Hétre
hasábjain. Képzeletét változatlanul Krleža korai versei foglalkoztat
ják: előbb a Smrt Kamevala (Karnevál halála)8, utóbb pedig az Uz-

4
5
6
7

Krlezsa Miroszláv: Povratak Fiiipa Latinovicza, Kalangya, 1933. 4. sz.
Krszto Hegedusics - Podravski motivi, Kalangya, 1933. 11. sz.
Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927-1933, Szenteleky Társaság, Zombor-Budapest, 1943. 362. o.
I. m. 369. o.

8

Hétröl-Hétre, 1934. 3. sz.

rujano sumračje (Nyugtalan szürkület)9 című költeményt ülteti át ma
gyarra. Az elsőben a mindeneket kiegyenlítő halál gondolata mellett
nyilván a prozódiai megoldások is kihívást jelentettek számára, hisz
Krleža itt maximálisan egyszerű nyelvi eszközökkel él, de úgy, hogy
egész sor rímet alkalmaz, amelyet a gyökeres szóredukció következtében
igen nehéz más nyelven visszaadni. A keretet adó strófa így hangzik:
Pást ée sve maske
mect četiri cmolakirane daske,
gdje kraljevi i hűlje
u cmo bulje.
Dudás Kálmán fordítói invenciója ez esetben elégtelennek bizo
nyul, amiről nemcsak az tanúskodik, hogy megbontja a krležai rím
képletet, s kényszerűségből keresztrímekkel dolgozik, hanem az is,
hogy az értelmi hűség kedvéért merőben új, az eredetitől idegen
szavakkal duzzasztja fel a szakaszt, egyfelől a túlírtság, másfelől
pedig a bőbeszédűség érzetét keltve:
Lehullanak mind a jelmezek,
négy feketelakkos deszka közé hullanak,
hol egy szennyes sötétben hempereg
tekintete korhely gyülevésznek, úrnak.
Évtizedekkel később Ács Károly is lefordította ezt a nehéz verse,10
de az eredetit neki sem sikerült megközelítenie. A külső formára
összpontosított, szigorúan ügyelt a rímelésre, a töltelékszavakat is
elkerülte, a versszak azonban mégis mást mond, mint a Krleiáé:
Lehullik minden álarc,
és koporsóba fáradsz hol király s a nyomor népe
bámul a feketébe.
A rím kedvéért alkalmazott „koporsóba fáradsz” indokolatlanul
humoros felhangot visz a versbe, a „nyomor népe” pedig a szociális
antagonizmus dimenziójával toldja meg a szakaszt, annak ellenére,

9 Hétről-Hétre, 1934. 9. az.
10 Miroslav Krleža: Versek. Emlékiratok, i. m. 33. o.

hogy a „hulja”, mint a Szerbhorvát-magyar szótárból is tudjuk, hit
vány, aljas, bitang embert, gazfickót, gazembert jelent.
A Nyugtalan szürkület jellegzetes krležai létvers, amely a vértől
vörös felhők látványától indulva, látomásos áttételezéssel a nagy
semmibe vezető utunk stációit eleveníti meg. Dudás Kálmán, aki a
szabadverset nemigen kedveli, itt mégis közelebb tud férkőzni az
eredetihez, mint a Karnevál halálá-ban. A formai kötöttségek lát
szólagos hiánya következtében fordítása plasztikusabb, hívebben őrzi
az eredeti hangulatát, annak ellenére, hogy ezúttal sem tudja követ
kezetesen visszaszorítani a krležai líra világától elütő impulzusokat.
Ha tehát röviden és tömören szeretnénk jellemezni Dudás Kálmán
Krleža-fordftAsainak eredményeit, akkor mindenekelőtt azt kell le
szögeznünk, hogy a verseket, a költőtárs kirobbanó tehetségét fölis
merve, csaknem áhítatos megbecsüléssel szerette volna átültetni, ám
az esetek többségében a kongenialitás nívóját nem érte el. Részint
azért, mert tulajdon ízlése gátolta ebben, részint pedig azért, mert
Krleža látszólag egyszerű, de poétikailag igencsak bonyolult megol
dásaira nem tudott azonos súlyú választ adni.
A Krleža-forditdsok következő s két háború közötti irodalmunk
ban egyben utolsó fejezetét a Híd 1937-es vállalkozása képezi. Ebben
az évben Lőrinc Péter és Somoija Sándor tolmácsolásában három
Krleža-vers jelent meg a folyóiratban, annak a jeleként, hogy a lap
1936-os balratolódása következtében fölélenkült a szerkesztőség ér
deklődése Krleža művei iránt. Annak magyarázatát viszont, hogy az
1937-es vállalkozás miért árva sziget a Híd két háború közötti tör
ténetében, abban kereshetjük, hogy a jugoszláviai irodalmi baloldalon
időközben kiéleződtek a küzdelmek, s így a mindennemű ortodoxiától
irtózó Miroslav Krleža a folyóirat számára már nem volt túl érdekes.
Lőrinc Péter költőként indult századunk tízes éveiben, egészen
fiatalon megjelentette Lány és béke című verseskönyvét, később azon
ban az irodalom elméleti vonatkozásai kezdték foglalkoztatni kép
zeletét, s túláradó energikussággal olyan dadaista szövegeket írt,
amelyek az egyetemes magyar irodalomban sem mellőzhetők. For
rongó, szenvedélyes útkeresése ellenére a harmincas években a föltétlen baloldaliság pozíciójára került, és az „új realizmus” tanainak
bűvöletében merev küzdelmet indított a freudizmus és a szürrealiz
mus ellen, egyértelműen a szociális irodalom mellett kardoskodva.
A „formá” -val szemben a „tartalmat” kezdte elsődlegesnek tartani,
épp ezért nem véletlen, hogy Krleíát is tartalomhíven szerette volna
fordítani. Választása a Borba sa stvarima (.Harc a dolgokkal) című
versre esett,11 melyben valószínűleg a történelmi gályarabság elleni
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lázadás motívuma ragadta meg képzeletét. Akár korábban Dudás
Kálmán, Lőrinc Péter is az eredeti minél teljesebb értékű visszaadá
sára törekszik, évtizedek óta szunnyadó lírikusi hajlama azonban
nem tud megküzdeni a verssel. Bontja, lazítja, a prózai közlés felé
viszi el Krleža esszenciális sorait, s így a költemény végső fokon
valóban csak „tartalmi” sajátosságaiban éled meg, anélkül, hogy a
szerző imponderábiliáit hitelesen tolmácsolná.
Még különösebb és sápadtabb Somoija Sándor két fordítása. Somoija orvos volt, elkötelezett baloldali értelmiségi, aki önzetlenül
különféle feladatok teljesítését vállalta a Hídnál. Minthogy lírikus
ként érdemlegeset sohasem alkotott, „kívülről” szemlélte a poézis
kérdéseit, s nem eszmélt rá, hogy a jó fordítás korántsem önkényes
elhatározás vagy egyéni úgytetszés eredménye. Egyszer - íija föl
Krleža versének fordítása fölé a címet, nem törődve azzal, hogy a
költőnek hasonló című verse nincs is. Csak hosszas búvárkodás után
lehet kideríteni, hogy a Plameni vjetarról van szó, melyet Somorja,
akár a címet is, könnyedén, sorokat kihagyva, a vers ritmusát meg
bontva fülbemászó dallá transzformái. ^Fordítói eljárásának kép
telenségét azonban talán mégis a Stih (Vers) átültetésének tanulságaival
illusztrálhatjuk igazán.13 Ebben fordításirodalmunk mindmáig legkü
lönösebb „csodabogarát” kell látnunk.
Stih zrije,
a gorko je sjeme stiha.
Grozna i tiha
sila stihove sije.
Stih žeže,
a peku goruée rane.
Đavo iz stiha parte
i dušu veie.
Stih móri,
otrovni plamen lije.
Stih zrije
i zrijuéi gori hangzik Krleža verse, mely a Pjesme II című kötetben jelent meg
eredetileg, igen korán, 1918-ban, a háborús letargia szélső pontján,
amikor a költő a poézist is a mérges tenyészet produktumának vélte,
anélkül, hogy „dekadens” versmagatartásának bármilyen tekin

12 Híd, 1937. 11. sz.
13 Híd, 1937. 6 sz.

tetben forradalmi dimenziót kívánt volna adni. A harmincas évek
társadalmi atmoszférájából kiindulva Somoija Sándor mégis megen
gedhetetlenül „aktualizálja” és olyan irányba viszi el a verset, amely
hez K r^ának semmi köze:
Forr a dalom
csupa rímes, csengő-búgó,
versem zengö-zúgó
forradalom.
Versem zihál,
vad sírás szakad ki a torkán,
bömböl, mint az orkán
s halált szitál.
Gyilkos a vers lángja,
de ahol szállt a dal gyújtó üszke,
himnusz harsog itt az új világ büszke
hasadó hajnalára.
Jó lenne hinni, hogy ez a szocrealista derűt sugárzó fordítás fél
reértésből táplálkozik. Somoija ugyanis cím nélkül, pontosabban az
eredeti első sorát kiugratva teszi közzé munkáját, ami arra enged
következtetni, hogy talán ösztönösen felcserélte a zrije (érik) és a
vrije (forr) jelentését. Forr a dal - forr a dalom - forradalom, ez a sor
alkotja tán képzettársításának láncát, szeretnénk föltételezni, a versfordítás egésze azonban arról győz meg, hogy Somoiját itt a tudatos
„forradalmasítás” szándéka vezérelte, minek következtében a szöveg
a századforduló korabeli magyar munkásmozgalmi lírának értékeket
alig fölmutató szintjére zuhan. Míg K r^ánál voltaképpen minden
befelé irányul, hiszen az alkotói munkafolyamat mérgezett pillanatait
énekli meg, addig Somoija, az eredetitől messze elrugaszkodva, kifelé
tartó erővonalakat húz meg és nyomatékosít, mintha a poézis csak
ugyan világmozgató energia lehetne. A radikális értelmi eltávolodás
következtében fordítása mind nyelvében, mind poétikai megoldása
iban a fölismerhetetlenségig eltorzítja és a patetikus giccs felé löki
a verset. Krleža kevéssé ihletett verseiben sem alkotta volna meg a
forradalom csengő-búgó, zengő-zúgó motívumát, ráadásul 1918-ban,
a gorillikus nagy mészárlás ötödik esztendejében egyáltalán nem volt
abban a helyzetben, hogy a szocializmus prófétájaként az új világ
„büszke hasadó hajnalá” -t álmodja meg.
A költővel szemben elkövetett igazságtalanságot, akár annyi más,
kevésbé kirívó esetben, Ács Károly tette jóvá a hatvanas években,

műfordításunk izgalmas pillanatát teremtve meg az egykori és az
általa elkészített új átültetés egyidejű közzétételével.
(1988)

HÍD - 1940
háború előtti Hídról alkotott képünk az utóbbi évtizedekben
folyvást módosult és gazdagodott. Kutatóink egész sor ta
nulmányt tettek közzé a mozgalomról, kijelölték alakulástörténetének fő periódusait, megnevezték társadalmi, politikai és
esztétikai törekvéseinek alapvető jegyeit, és meghúzták azokat az
egyeneseket is, amelyeknek képzeletben meghosszabbítható része
egészen napjainkig ér. Ez azonban korántsem azt jelenti, mintha
mindent feltártunk volna a folyóirat hőskoráról. Számos részkérdés
tisztázatlan még, arról nem is szólva, hogy a lap ideológiai irányvétele
és esztétikai eredményei között megfigyelhető dichotómia mindmáig
homályban maradt. Épp ezért ezúttal egyetlen évfolyam mellett dön
töttünk, abban a reményben, hogy vázlatos keresztmetszetünk né
hány újabb mozzanatot is előtérbe hoz.
Már az évfolyam tartalomjegyzékének böngészése közben szépen
megmutatkoznak azok a különbségek, amelyek a Hidat a jugoszláviai
magyar szellemi élet másik fontos orgánumától, a Kalangyától meg
különböztetik. Míg a Kalangya a maga „harmadikutas” tájékozó
dásának megfelelően ekkortájt újra a couleur locale elmélet bástyája
mögé próbált sáncolódni, csaknem maradéktalanul elzárkózva a vi
lágban zajló eseményektől, addig a háborúra és a szocialista for
radalomra készülődő Híd egyértelműen a tömegek nevelésének,
öntudatra ébresztésének feladatát vállalta. Innen van, hogy közle
ményeinek struktúrája a korábbi egy-két évhez viszonyítva is jelentős
eltolódásokat mutat. A kisszámú, csaknem felerészt ollózott verssel
és novellával szemben a lap hasábjain túlsúlyra jutnak a közgazdasági, munkásmozgalmi és világpolitikai kérdéseket taglaló értekezé
sek, a történelem fényes pillanatait idéző dolgozatok, s mintegy vörös
fonálként az egész évfolyamon végighúzódnak a Szovjetunió termé
szeti kincseiről, katonai erejéről, alkotmányjogi rendszeréről, ország
építéséről és művészetéről szóló ismeretterjesztő cikkek.
Nem feladatunk ezen aktuálpolitikai célokat követő s a pedagógiai
Erósz szolgálatában álló írásoknak minden vonulatára kitérni. Csu
pán a Világszemle című rovatra vetünk pillantást, melynek egyné

mely sajátsága igen plasztikusan érzékelteti, ha csak közvetve is, az
évfolyambeli szépirodalom szürkeségének, sőt maradiságának okait.
A rovatot Szántó Árpád álnéven maga Mayer Ottmár, a szerkesztő
irányítja és részben íija, s amennyire a cenzúra engedi, ismételten
kísérletet tesz arra, hogy a háborús események, fordulatok mögöttesét
feltálja. Eközben több olyan következtetésig jut el, amelyet ma már
egészen másként látunk. Hadd említsünk néhány példát. A szovjet
finn viszálykodást és háborút fokozott figyelemmel kíséri a rovat, s
meggyőzően világít rá a nyugati sajtó propaganda-hadjáratának termé
szetére, arra, hogy a nyugati hatalmak, elsősorban Anglia és Franciaország, nem önzetlen együttérzésből segítik a „hősies finn nemzet”-et,
hanem mert Finnországot ugródeszkául akaiják felhasználni az általuk
mindig is megvetett és gyűlölt Szovjetunió ellen. Ugyanakkor azonban
Finnország szuverenitásának, területi integritásának kérdéséről
egyetlen kétkedő gondolatot sem vet fel a rovat, ellenkezőleg, teljes
mértékben természetesnek tartja a finn területveszteségeket, egy
részt azért, mert az „orosz békefeltételek nem sokban különböznek
Moszkva eredeti ajánlatától, melyet még a háború megkezdése előtt
terjesztett a finn kormány elé,” 1 másrészt pedig azért, mert Karélia
megszerzésével erősödött a Szovjetunió nyugati védelmi vonala.
Ugyanez az álláspont érvényesül a rovatban és általában a lap
külpolitikai cikkeiben a balti államok, sőt, időben kissé visszalépve,
Lengyelország kapcsán is. Egy széljegyzetében Révész Illés pl. meg
állapítja: „A szovjetek megtámadták Lengyelországot. A lengyelekkel
szemben vállalt kötelezettség értelmében a szövetségeseknek meg
kellett volna üzenni a háborút Szovjetoroszországnak. Ez nem történt
meg. 2 Nem, mert a Szovjetunió sokkal, de sokkal erősebb, mint a
nyugati propaganda állítja. Révész Illés eszmefuttatása is megtorpan
tehát a kelet-nyugati erőviszonyok puszta mérlegelésénél, arról vi
szont már nem ejt szót, miképpen történhetett meg, s rendjén van-e
egyáltalán, hogy egy független államon a hitleri szoldateszka és a
szocializmus első országa osztozott meg. Efféle kérdések nem me
rülhettek fel a Hídban, illetve csak úgy, ahogyan Takács István fo
galmazott Mi a háború ? című cikkében: „Egészen új fogalmakat kell
alkotni az új helyzetkép pontos, tudományos felépítésére, fogalmakat,
melyek egy új rendszer szerkezetének tükröződései. Ezek a fogalmak
már kialakultak. Történnek hadseregmozdulatok, haditények, me
lyek a megszállás külső jeleit mutatják éspedig részben gazdasági,
politikai, főleg stratégiai célzatokkal is, de ugyanakkor nem a bir-
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tokiás, a monopolkapitalista értelemben vett haszonhajtás jegyében
történnek, hanem csak az új helyzet következtében, melynek semmi
köze sincs a népek leigázásához.” 3
önként adódik a kérdés, vajon mi rejlik az efféle megnyilatkozások
mögött. Taktikai meggondolás, szigorú pártfegyelem vagy netán a
dolgozók megóvásának szándéka mindennemű olyan információtól,
amely elbizonytalanítaná őket a bonyolult helyzetben? Aligha adha
tunk egészen pontos, minden tényezőt felölelő választ, annyi azonban
bizonyosnak vehető, hogy a Híd fiatal munkatársait a sinkói „opti
misták” nemzedékének szomjú reménykedése is fűtötte, egy már-már
abszolutizált hit, mely szerint az emberiség megváltása az előbb vagy
utóbb, de szükségszerűen kirobbanó világforradalommal veszi majd
kezdetét. S mert hittek ebben, egyetlen pillanatra sem akartak és
tudtak kilépni a konkrét adottságok köréből, egyetlen pillanatra sem
vállalhatták a kívülálló posztját, illetve ami azzal együtt jár: a célt
bizonytalanná tevő viszonylagosságot és a komplexebb, ám számukra
nagyon is absztraktnak látszó igazságokat sem.
S ha ezek után a Híd köré csoportosult alkotók szépirodalmi pub
likációit vesszük szemügyre, azt fogjuk tapasztalni, hogy azok is
azonos vagy igen hasonló intenciókra vezethetők vissza. A Híd költőit
és novellistáit ugyanaz a keserűség és reménykedés fűtötte, akár
közíróit, s így érthető, hogy a mindennapoktól ők sem akartak elvo
natkoztatni, sőt, egyesek közülük épp a valóság és a szépség szembeállításával tették láthatóvá azt a távolságot, amely bensőjükben
csaknem elválasztotta egymástól az embert és a költőt. Zsír tábornok
és a többiek című versében írja Gál László:
Ez csupa egyszerű szó, ez nem poézis:
stelázsi, stanicli, spájz és bődön ...
még csak nem is szép és magyar szavak
és nincs lendület, csak elfáradt közöny.
Mióta tábornok lett a krumplileves,
a falat kolbász, a tegnapi kenyér,
már régesrégen túl vagyok azon,
4
hogy a sok szép szó vajon mennyit ér ...
Ezt a panaszt persze véletlenül sem szabad szó szerint vennünk,
hiszen a szép szavakról való rezignált, higgadt lemondás csak lát
szólagos, valójában az a funkciója, hogy közvetve a „tábomok-világ” ra üssön vissza. A költőt az embertelen, fenyegetésekkel teli világ
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erőnek erejével ki akaija billenteni labilis egyensúlyából, ő azonban
tehetségének köszönhetőleg végül mégis elkerüli a megnyugvást ígérő
eszmei egyoldalúságot. Fontos körülmény ez. A Híd kisebb tehetségű
lírikusainál, novellistáinál ugyanis túlnyomórészt bekövetkezik az
egyensúlyvesztés, minek következtében a valóság nyílt, agresszív ki
hívásaira úgyszintén nyíltan, közvetlenül reagálnak, egyfajta „tartalomközpontú” irodalmat produkálva, amely könnyen lepárolható
eszmei tanulságok révén akar hatni és egzisztálni.
A kompozícióval mit sem törődő, nyelvükben is pallérozatlan szö
vegektől eltekintve, talán Laták István Kukac Márton című novel
lájával érzékeltethetjük legpontosabban ezt a jelenséget.5 A novella
címadó hőse módfelett kapzsi parasztgazda, a saját szájából is kivenné
a falatot, emellett imádságos ember, olyannyira, hogy még a birkák
legeltetésekor is rózsafüzért morzsolgat. Tiszta, becsületes lányát
mindenáron módos gazdához akaija feleségül adni, Teca azonban,
mert így hívják, Mihályt, az iparkodó, dolgos, keveset ájtatoskodó
szolgalegényt szereti. Miután Teca megesik, Kukac Márton elűzi a
legényt, lányát pedig halálra veri.
Szemlátomást százszor megírt, unalomig ismert témával állunk
szemben, a novella félresiklásának okát azonban mégsem csak ebben
kell keresnünk, hiszen a téma, régi igazság ez, minden és semmi
egyszerre. Talán az alakok sematikus jelleme hat rombolólag a szö
vegre, töprenghetünk tovább, ám ezt a tényt sem kizárólagosíthatjuk,
akkor sem, ha a gazdagsággal együtt járó gonoszságot és hipokrízist,
illetve a szegénységgel párosuló jóságot és egyeneslelkűséget koránt
sem tételezzük szükségszerűnek és általánosnak. Hol van hát az
értékcsökkentő rövidzárlat nyitja? Nézetünk szerint elsősorban ab
ban, hogy Laták István itt egy eleve kialakított és lezárt írói üzenetből
indul ki, amely épp zártsága folytán gúzsba kötötte alkotói impul
zusait, és eliminálta annak lehetőségét, hogy a tematikai és eszmei
szokványosságot legalább nyelvi szinten ellensúlyozza. Magyarán: a
„tartalomközpontúság” csírájában elfojtotta az esztétikai hírértéket,
s novella helyett elnagyolt illusztrációt kaptunk csupán.
Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a Híd műhelyében az efféle
szövegek eszményi modellnek, megvalósulásnak számítottak. Amikor
a Kalangya 1940. októberi számában Kisbéry János a Híd eszmei
pozíciója ellenében a művészet „szuverén és exterritoriális házi tör
vényeidre hivatkozott, és sietett leszögezni, hogy a „művészet lé
nyege és értéke éppen az a függetlenség, amellyel felette áll (...)
minden eszmei célkitűzésnek”, Lőrinc Péter elérkezettnek látta a
pillanatot, hogy az ún. „tudományos esztétika” tantételei segítségével
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egyfelől rámutasson a dialektikátlan gondolkodás buktatóira, más
felől pedig, hogy önmaga és írótársai számára kijelölje az alkotómun
kában egyedül járható utat.
Vitacikkének némely konklúziója ma már tarthatatlannak látszik.6
így pl. nem lehet mit kezdeni azzal a tézisével, amelyet a forma és a
tartalom összefüggéséről mond. „Nincs külön forma és nincs külön tar
talom” - hangoztatja sokat ígérőn, de a következő mondatban, amikor
már a kölcsönös függőség mibenlétére tér ki, mégis a tartalmat teszi meg
elsődlegesnek, mondván, hogy a „tartalom megszabja a formát”. Majd
néhány sorral alább így érvel: „Minden tartalomnak megvan a maga
formája, amelyben önként jelentkezik, amelybe formálódik, aminthogy a
folyó vize is megalkotja a maga formáját, medrét.” Lőrinc Péter tehát
nem tesz különbséget a műalkotást megelőző írói tudattartalmak, tervek,
célkitűzések és a már befejezett mű „tartalmisága” között. Pedig a kü
lönbség óriási, hiszen esztétikai értelemben tartalomról mindaddig nem
beszélhetünk, amíg a mű meg nem született, amint viszont megszületik,
a formateremtést megelőző „tartalom” teljesen irreleváns. A műalkotás
nak ugyanis nincs lebontható, kivonatolható, dióhéjban elmondható, egy
szóval a formától elkülöníthető tartalma. Minthogy Lőrinc Péter ezt nem
gondolta végig cikkének egy későbbi szakaszában, ahol a „tiszta forma
lizmus” kérdésére tér ki, nem kevesebbet állít, mint hogy az izmusokban
a forma külön él a tartalomtól, s épp ezért az avantgárd mozgalmai csakis
dekadens nem-művészetet mutathatnak föl.
Ezek a meredeken megfogalmazott, a szocialista realizmus „eszté
tikájának” eszköztárából származó kitételek azonban nem csökkentik
jelentősebb mértékben a vitacikk vezéreszméjének jelentőségét. Lőrinc
Péter ugyanis abból indul ki, hogy ha valaki propaganda-célkitűzést
visz írásaiba, ha akartan tendenciózus, akkor nem művésszel állunk
szemben, és írása nem művészi írás. Radikálisan elzárkózik tehát a
haszonelvű, külsőleges elvárásokat kiszolgáló irodalmiságtól, s ehelyett
a „nyitott szemű művészember” teremtő munkájára esküszik, amelyben
nincs közvetlen írói megszólalás, nincs tendencia, de amely a szélesebb
értelemben felfogott valóság viszonylatainak élményszerű, egyszeri új
raalkotása révén mégis állásfoglalásra késztet.
Lőrinc Péter eszmélkedésének ez a sarktétele kétségkívül eijesztőleg hatott volna mind elméleti, mind gyakorlati síkon, a háború
azonban derékba tört minden hasonló vitát és kezdeményezést, minek
következtében a felmerült kérdések tisztázására csak a háború, illetve
a szocrealizmus rövid periódusa után kerülhetett sor.
(1985)
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hazugság, a képmutatás, a sanda célok térnyerésének törté
nelmi periódusaiban újra meg újra kísért a gondolat, hogy
mindnyjájan egy óriási színházi produkció nézői és aktorai
vagyunk. Az emberi élet „nagy színdarab, melyben mindenki önma
gától elütő álarcot borít magára, és úgy járkál és játssza a választott
szerepet, amíg a nagy színigazgató le nem szólítja a színről” - kajánkodott évszázadokkal ezelőtt Rotterdami Erasmus, s lényegét illetően
létünk látványa azóta sem változott. Nemcsak azért nem, mert az
álarcát letépő egyedet általában gyorsan utoléri a nyáj kitaszító ha
ragja, vagy ha mégsem, álarctalanító igyekezete legtöbbször csak
újabb álarcot eredményez, hanem mert a szerepjátszással azonos
nagyságrendű őszinteség, amennyiben csoda folytán elterjedne a vi
lágon, mit sem változtatna életünk abszurditásán. Gondoljunk csak
ennek kapcsán Esti Koméira, akivel a sok becstelenség elől Koszto
lányi egy szép napon a „becsületes város”-ba zarándokol, ahol az
igazságot senki sem rejti véka alá, miután azonban kitoloncolják,
kénytelen ironikusan megállapítani, hogy az ottani és itteni emberek
nagyjából egyformák, ám az itteniek javára mégis sok mindent fel
lehet hozni, egyebek közt azt, hogy „ezek itten néha legalább színesen,
kellemesen hazudnak egymásnak” .
Mindennek ellenére a szellem emberei közül időnként kiválnak
egyesek, le-lelépnek a színpadról, s abban a hiszemben, hogy az élet
mélyebb értelmét megragadhatják, vallomásos naplókat rovogatnak,
melyekben, eltérően a megrendelt vagy fegyverként használt naplók
szerzőitől, a legfájóbb mozzanatokig is elmerészkednek, mind önma
guk, mind a világ viszonylatában. Feljegyzéseik olvasóért kiáltanak,
mégsem tárják azonban a nyilvánosság elé őket, mert a rivaldán
túlról bármikor felharsanhat a homéroszi kacaj, emellett pedig, s
alkalmasint ez a gátlóbb körülmény, az adott történelmi pillanat
mindig is tilalomfát állít a rendhagyó nyíltság elé.
Bár magatartásában sajátos kettősség figyelhető meg, a napló
íróknak ehhez a fajtájához tartozik a fiatal Sinkó Ervin is. A világra
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nem tartozó szubjektivitás jegyében kezdettől fogva a kitartó ár ellen
úszás és a mélyreható önvizsgálat elvét próbálja követni, a Tanácsköztársaság bukása után azonban, midőn a diktatúra gipszbálvá
nyokkal zsúfolt színpadáról lelépni kényszerül, és persze potenciális
olvasóközönségét is elveszti, mindjobban hatalmába keríti a nosztal
gia, hogy naplófeljegyzéseit azon frissiben közzétegye. A kapcsolatteremtés csillapíthatatlan vágya 1924 áprilisában annyira fölerősödik
nála, hogy a „különített művek” ellenében villanásnyi időre az egész
életen át írt naplót véli célravezetőnek, a megformálás munkáját az
„esetleges olvasó lelkének” engedve át. A következő pillanatban azon
ban a „szellemi halálfélelem” zaklatására elveti a felötlött gondolatot,
mondván: „az alkotás szükség érzése bizonyosan ugyanabból a ha
lállal való ellenségességből ered, mely az embereket a fiú-utódok után
való vágyra, mint a halál kijátszására vezeti. Az ilyen napló jó esetben
egy lány utód csak ...”
Ne törődjünk azzal, hogy mennyire idegen, a női emancipáció
elszánt harcosainak kiváló célpontot adó szemlélet nyilatkozik meg
e sorokban. Arra ügyeljünk inkább, hogy a huszonhat éves Sinkó
Ervin végül is az irodalmi fiú utódok nemzése mellett döntött, s
miközben nagy-nagy késéssel a világ elé bocsáthatta őket, senki sem
tudta, hogy műhelyének egy rejtett, homályos zugában lányainak
egész sora tétlenkedik sorsára várva. S most, hogy ezek a lányok, ezek
a kiadatlan naplók, emlékiratok, fölszólalások, esszék az Akadémiai
Kiadónak és a Sinkó család kiváló ismerőjének, Bosnyák Istvánnak
jóvoltából végre napfényre penderültek, meglepve tapasztaljuk, hogy
a hosszú elzártság következtében egyikük-másikuk a fivéreire támad.
Noha tetemesebb kárt nem okozhatnak bennük, hisz ezeket a köz
ismert fiúkat, amilyen az Optimisták vagy az Egy regény regénye,
ők nem, csakis az idő kezdheti ki, annyi mégis bizonyosnak látszik,
hogy a Sinkó Ervinről kialakult képet jócskán módosítani fogják.
Érdemes hát a nyomukba szegődni, annál inkább, mert kis csoportjuk
korántsem uniformizált: önfeledt fölénnyel hancúrozó fruska és lángpallosú, komor angyal éppúgy található közöttük, akár ideológiai
rongyokba bújt, slamposan ágáló harisnya.
(A bájős ifjú titán) Első ránk maradt naplóját 1916 tavaszán
kezdi el írni a „borzalmas”, „sötét” városban, Szabadkán, amelynek
levegőjét a valóságosnál is fojtóbbnak érzi. Ekkorra teljesen meghasonlik a szociáldemokráciával, nem tagja már a munkásotthon
közösségének, s hátat fordít a gimnáziumnak is, ahol rebellis maga
tartása miatt nyakra-főre buktatják a tanárok. Kompromisszumot
nem ismerő lázongása a senki földjére juttatja, s miután a közvetlen
társadalmi cselekvés csaknem minden lehetőségét elveszti, fokozott

érdeklődéssel fordul az irodalmi alkotómunka felé. Az odakint el
szenvedett kudarcok és sérelmek kompenzálása céljából „igazán
nagy, őszinte” művek írását tervezi, abból a föltevésből indulva ki,
hogy az esztétikai maradandóság elérésének valójában egyetlen
előfeltétele van: a teljes önmegismerés. „Az alkotás mélyebb és ter
mékenyítőbb gyönyöre csupán oly ember számára lehetséges, aki
előtt már nem homályos rejtély enlelke” - fejtegeti, s a napló műfaját
önmaga felett tartott ítélőszéknek, megkerülhetetlen viviszekciónak
fogva föl, kíméletlenül elemeire akaija bontani önnön lelki alkatát.
A nem egészen tizennyolc esztendős poéta azonban a kitűzött célt
meg sem közelíti. Egyrészt halvány fogalma sincs még arról, hogy
„enlelkünkben” legalább annyi a homály és a rejtély, mint a koz
moszban, másrészt pedig, lévén hogy Freudot, Adlert vagy az épp
feltörő C. G. Jungot még nem olvasta, nincsenek ismeretei a lélektani
önmegfigyeléshez sem. Érthető hát, hogy az élveboncolás igényéről
igen gyorsan, vívódás nélkül lemond, az viszont már fejtörést okoz,
hogy a következő pillanatban miért készít maga mellé tükröt, és
hagyja, hogy a naplón a felhőtlen magabízás gesztusai uralkodjanak el.
Első pillanatra úgy tetszik, hogy ennek a rendkívül éles, eklektikus
kanyarnak okát a fiatalos kiforratlanságban kell keresni. Pedig
többről és másról van szó. Sinkó Ervin már ekkor riadtan tapasztalja,
hogy életünket eliminálhatatlan viszonylagosságok hálózzák be, me
lyek ismételten a káosz rémét vetítik a teremtő szellem elé. „De most
egy új kérdés: mit jelent a munkálkodás, a tett; elnyeli a forgatag és
a forgatag a régi marad? Végül is: mi lehet az eredménye minden
akaratnak? És eredmény? Talán csak következmény van és eredmény
nincs is?!” - töpreng el 1916. április 16-án, igen plasztikusan érzé
keltetve, hogy a viszonylagosság értelemroncsoló hatalmát csakis
valamely abszolút értékű eszmei és etikai alap, archimedesi pont
révén véli ellensúlyozhatónak. Amennyiben szem előtt tartjuk eszmélkedésének ezt a pályája során majd többször is működésbe lépő
mechanizmusát, nem nehéz belátni, hogy már a befelé fordulással,
a könyörtelen viviszekció műveletével egy ilyen abszolút értékű pontig
szeretett volna eljutni. Minthogy azonban alászállása kellő eszközök
híján eleve kudarcra volt ítélve, a megtartó sarkpontot a szellem
világában kezdte keresni. S meg is találta: Friedrich Nietzsche mű
vében. Határt és kételyt nem ismerőn azonosulni próbál Nietzsche
filozófiájával, s e téren egészen addig merészkedik, mígnem végül
Anatol France-tól Kassák Lajosig minden írót „Nietzsche szempont
jaiból” ítél meg, mi több, úgy érzi, a filozófus segítségével „vallás
erősségű álláspontot” kell kialakítania a dolgokkal szemben, mert
ha nem tanul meg „Zarathustra sípjára táncolni”, el kell pusztulnia.

Az ekképpen megtalált abszolút értékű elrugaszkodási pont bir
tokában Sinkó Ervin sziporkázó alkotói elképzeléseknek áldoz. „Örök
időknek szándékolt” munkái közül elsőként egy koncepciózus nagy
tanulmánnyal szeretne elkészülni, mely az „egész mai európai kul
túrát szemügyre vevő és újraértékelő kritikai ösmertetése” lenne
Nietzsche filozófiájának. Jegyzetei, följegyzései már vannak is, de
mert a téma az európai irodalmakon túlra is elágazik, nem írhatja
meg azonnal. Előbb meg kell tanulnia szanszkritul, át kell böngésznie
a rendelkezésre álló forrásmunkákat, és a „német nyelv teljes isme
retét” is el kell sajátítania, hisz a se demokratikus, se feudális „Ma
gyarország még éretlen” ahhoz, hogy dolgozatát befogadja. így aztán
a téma tanulmányozására és megírására, sajnos, egy egész esztendő
rámegy, de sebaj, megéri. Bűbájos! Mint ahogy bűbájos az a másik
elképzelése is, hogy az életet, amely „most olyan, mint valami gyer
mekeitől elhagyott, átkozott anya”, visszahelyezi arra a piedesztálra,
ahol kétezerötszáz évvel ezelőtt Dél-Európában fénylett. A feladat
persze óriási, megoldása a modem európai és a klasszikus görög
kultúra egységének megteremtését föltételezi, ha azonban „nyomo
rúságos teste” nem győzi le akaratát, megbirkózik a nehézségekkel,
és megcsinálja, „amit Goethe és Nietzsche nem tudott befejezni” .
Az archimedesi pont belső nyugalmat hozó oltalmában termé
szetesen nem csupán tervei, hanem időközben csakugyan megírt
versei, szépprózai munkái tekintetében is alaposan elveti a sulykot.
„Kórusok címen néhány igen értékes verset írtam” - közli egyhelyt
szenvtelen magabiztossággal, vagy ahogy ő maga mondaná: „biztos
önértékeléssel”, másutt egy regényén álmélkodik, melyet megelége
désére és várakozását felülmúlón sikerült két hét alatt papírra vetnie,
megint másutt utánozhatatlan bájjal arról tudósít, hogy időnként
maga is meglepődik, „milyen súlyos és érett”, amit alkot. A Kórusokat
például megzenésítés céljából elküldte Bartók Bélának egy levél kí
séretében, melyben jónak látott bizonyos dolgokat megmagyarázni,
de vigyázott, hogy sehol se legyen oktató a hangja, mert „meglehet,
hogy Bartók tájékozott ezekben a dolgokban” .
A modem magyar irodalom némely jelenségét ugyancsak ezzel a
gyanútlan fölénnyel ítéli meg. Kassákot bagoly mondja a verébnek
alapon azért marasztalja el keményen, mert „hetykén, peckesen or
dítja, hogy ő a föld leggyönyörűbb és legnagyobb embere”, holott ma
már „egy objektív, epikus lyrára van szükség” . 1917-es, ugyancsak
szabadkai naplójában pedig a Nyugatnak ront neki, agresszív fellépést
sürgetve Babitsékkal szemben, mert folyóiratuk éppannyira „ellen
séges a mi tendenciáinkkal, mint az Új idők. Utóbbi legalább nem
akar más lenni, de a Nyugat ... Borzalmas!”

Mindeme meredek reakciók, titánkodó karlendítések, megbomlott
arányérzékre valló summázatok mögött indukáló tényezőként állan
dóan ott kell látnunk Szabadkát. Amint az abszolútum-éhségtől gyö
tört fiatal költő a „teljes fényű” Szapphót, az „egész egészséges, tiszta
Homéroszt”, a „monumentális”, „nyugodt gőgű” Dantét, illetve kéz
iratait, grandiózus terveit félreteszi, s kilép az utcára, összesúgnak,
sunyin ránevetnek és hangos megjegyzésekkel illetik a „kamasz diá
kok” . Egyikük, egy „orcátlan zsidó kölyök”, mellesleg már érett
ségizett, valahányszor szembetalálkoznak, vigyorgón leköltőurazza,
akkora sebet ejtve nagyra nőtetett hiúságán, hogy egyszer nyilván
fel kell majd képelnie. Bár, mint hiszi, „roppant, mélységben, meg
gondolásban gyökerező” képessége van a barátságra, valójában nincs
olyan ember az egész városban, ebben az „istensújtott kalitkában” ,
akivel bensőségesen elbeszélgethetne. Azaz egyetlenegy mégiscsak
akad, a nálánál majdnem tíz évvel idősebb Rados Dezső, akiben fel
lelhetők „bizonyos magasságba törekvő tendenciák” : gyönyörűen he
gedül, kiváltképp ha a „hihetetlenül nagy” Bachot szólaltatja meg,
időnként „megdöbbentően erős” irodalmi témákkal hozakodik elő,
és ami nem kevésbé fontos, szelíden tűri, hogy a Nietzsche-lázban
égő fiatalabb testvére nagy körültekintéssel, lépésről lépésre beavassa
a „legcsudálatosabb misztériumba” : a klasszikus görögség életébe.
Jellemző azonban, hogy Sinkó Ervin abszolútum-éhségét a Rados
Dezsővel kötött barátság sem csillapítja. Amint ráeszmél, hogy az
éteri magasságok felé vezető úton Rados sem tud vele tartani, azon
mód távolságtartón, sőt közönyösen gondol rá. „Találkoztam Radossal. Nincs már semmi közünk egymáshoz. Kibeszélgettük, kiéltük
közösségeinket” - konstatálja 1916. április 21-én, barátságra való
„roppant” képességének mintegy a visszáját is megmutatva.
Ilyen körülmények között jószerével már csak egy egérút kínál
kozik számára: a szerelemé. Igen ám, csakhogy ekkor még a szere
lemmel is pontosan úgy van, mint a barátsággal. Mivel a nietzschei
felsőbbrendűség kívánalmainak megfelelő „nagyon nagy”, „nagyon
fényes”, „sokfényű” lánnyal vagy asszonnyal a „borzalmas” városban
nem találkozik, édes kényszerűséggel a coitusra kezd összpontosítani.
Ha váratlanul egy „nagyon kedves, perverz kis olasz nőt” perdít elé
a sors, megnyugodva, „depresszió nélkül” távozik a coitus után. Ha
az érett szabadkai úriasszonyok között szemel ki magának szexuális
objektumot, ám ostroma elutasításra talál, hamisítatlan nietzscheánus hímként komikus bosszúra készül. Egy estélyre hivatalos, semmi
kedve megtisztelni a nyilván halálosan unalmas társaságot, végül
azonban mégis a részvétel mellett dönt. Ott lesz ugyanis Curryné is,
így hívják a hölgyet, kinek kegyetlenségét a következő, hatalmasnak

szánt pofonnal kívánja megtorolni: „Szóra se fogom méltatni és szebb
leszek, mint valaha és megigézem a társaságot - lássa, mit vesztett.”
Ha viszont a koitálgatás menetrendjét hetekig tartó absztinencia
zavarja meg, „sok erős gyanú” emészti, egyebek közt az is, hogy ne
adj’ isten, tán homoszexuális.
Az ember legerősebb szükségleteinek egyike nem az, vallja a fiatal
poéta, hogy legyőzze az akadályokat, hanem hogy kiélje „meglévő
erő-képességeit”, márpedig ez szabadkai kitaszítottságában „bizony
nem adódik meg” neki. Nem véletlen épp ezért, hogy eddig idézett
megnyilatkozásai egy olyan vidéki Ikarosz arcélét körvonalazzák, aki
néhány méternyi emelkedés után bizonnyal le fog puffanni az áldott
anyaföldre, és úgy besározza szárnyát, hogy a repülésre többé gondolni
se mer. A tragikomikus zuhanásra, mint tudjuk, mégsem került sor.
A gyorsuló ütemben forradalmasodó idő jeladásait kémlelve, Sinkó
nemsokára szétfeszíti porvárosi kalitkájának rácsait, s izgatottan
Budapestre, a várva-várt események elé siet. Kétségkívül így van,
erről tanúskodik az Optimisták is, ha azonban a naplók felől szem
lélődünk, fennmaradásának egy másik távlatot nyitó, belső okára is
fel kell figyelnünk. Jelesül arra, hogy Sinkó, bár egész intellektusával
a kikezdhetetlen fölsőbbrendűség homokvárát építgeti, úgyszólván
akarata ellenére, tudattalanja, vagy ha úgy tetszik: lelke ösztönzésére
egyúttal alá is ássa készülő várának tornyait, miközben rajongva
megformált Nietzsche-maszkján is mély repedések futnak végig. Nem
sokkal azután, hogy két hét alatt megírt regényén álmélkodott, kény
telen megállapítani, hogy „dekadens könyvszag” árad belőle. Igen
értékes, kötetre rúgó szép verseiről, ugyancsak utólag, beismeri, hogy
alapos utómunkálatra szorulnak. És, igen, a Rados Dezsővel kötött
barátságot sem számolja fel, ellenkezőleg, új, valódi tartalmat ad
neki.
Az önkontrollt kikapcsoló magabiztosság, fölény efféle ellenpontjai
között egy szerelmi és egy kórházi élmény kínálja a legfontosabb
tanulságot. 1917 márciusának közepén, alkonyattájt, midőn a Palicsi-tó környéke már a „tavaszodás esteli örömeit” villantja fel, Sinkó
Ervin sétálni indul. Néhány perc múlva, akárha népszínműből lépne
elő, piros papucsban, énekelve, kezében cserepes muskátlival paraszt
lány toppan elé, és hangos jó estét kíván. Az éppen beteges érzékeny
ségén bosszankodó Sinkón erre „lázas vidámság” vesz erőt, s annak
ellenére, hogy a lány köszönésében szemernyi kacérság sem volt,
azonnal realizálni kívánja a lehetőséget. Megismerkednek, találkát
beszélnek meg, hancúroznak egy nagyot a palicsi fák alatt, s végül
poétánk csordultig telt lélekkel indulhat haza. Öröme azonban ezúttal
nem a testi sikerélményből táplálkozik, coitus nem is volt, hanem

abból, hogy a véletlen ajándékaként egy számára csaknem teljesen
ismeretlen világgal teremthetett kontaktust. Meglepte a lány köz
vetlensége, természetes okossága, „brutális őszintesége”, „rusztikus
beszéde”, egyszóval: lényének autochton önértéke, amely a következő,
kiemelést érdemlő megállapítás rögzítésére készteti: „egyáltalán nem
vagyok az a másokkal szemben fölényben közömbös öntudatosság,
amilyennek hittem magam ”.
Hasonló tanulsággal jár másik élménye is. Már túl van a sorozáson,
amikor enyhébb lefolyású betegséggel kórházba kerül. Szobáját né
hány más katonával osztja meg. Kivétel nélkül egyszerű bakák, semmit
sem tudnak róla, olvasmányairól, ambícióiról, pláne a felsőbbrendű
ember eszményképéről, ám ennek ellenére érdeklődéssel hallgatja
„legostobább és legmindennapibb történeteiket” is, ha pedig megpró
báltatásaikról panaszkodnak, „megdöbbentő képzelettel” , már-már
fizikailag is megszenvedi a fájdalmukat. „Csodálkoztam, mintha egy
új világot fedeznék fel” - állapítja meg, majd rögtön helyesbít is.
Nem, nem egy, több új világról van szó, hiszen, s ez újra kiemelést
érdemel: „ minden ember egy külön kozmosz”.
Sinkó Ervin tehát 1917 elején rátalál arra az ösvényre, amelyen,
a szociáldemokrácia háborút éljenző árulása után először, ismét a
mások, a szenvedő többség felé indulhat. Míg néhány hónappal ko
rábban, kipányvázottságának egy különösen nehéz percében, ordító
önellentmondásba keveredve, mielőbb a harctérre akart vonulni, hogy
a „vérengzés tébolydájában” megtanuljon énekelni az élet „borzalmas
és gyönyörű tragikuma” felett, addig most, amikor már nemcsak a
háborútól undorodik végképp, hanem a nietzschei „es müssen Sklaven sein” öröknek hitt igazságában is erősen kételkedik, a modem
rabszolgák külön kozmoszainak együttes fellépésétől reméli, hogy
mozgásba hozhatja gazdátlan, mert cél és irány nélkül maradt ener
giáit. Egyelőre, igaz, nem tudja, hogy a fáradt és fásult Európában
hol fog föllobbanni, s föllobbanhat-e egyáltalán, értelmes cselekvést
ígérő, hívó láng, de nem kell soká várakoznia. Március idusára el
érkeznek hozzá az oroszországi februári forradalom hírei, melyek
„szomorú, neuraszténiás, vágyó és otthontalan” lelkének oly erős
impulzusokat adnak, hogy a szó szoros értelmében egzaltáció vesz
erőt rajta. A kényelmét féltő, hitetlen Európa bölcsei maholnap úgy
indulnak Oroszország felé, miként egykoron a napkeleti királyok a
betlehemi jászolhoz, lelkendezik, majd magyar-orosz párhuzamot
von: „Kétségbeejtő a magyar lustaság. (...) Itt az emberek szavában
éjszakai baglyok huhogása hallik, onnét, túlról, mintha falroskasztó
harsonák és új emberi ígéretek kürtje hangozna.”

Ne feledjük, ezeket a harsonákat és ezt a kürtöt nemsokára Vla
gyimir Iljics Lenin fogja fújni. Még csalogatóbban. Még falroskasztóbban.
Ifjú poétánk, Zarathusztra sípját félretolva, lassanként hozzáfog
hat a csomagoláshoz.
(Megrendítő, nagy törés) A második szabadkai napló 1917. április
20-án megszakad, s az események forgatagában Sinkó Ervin nem
érzi létfontosságúnak, hogy reflexióit rendszeresen rögzítse. Még az
év novemberében kikerül a bukovinai frontra, hazatérte után a for
rongó Budapestre siet, az őszirózsás forradalom idején az Országos
Propaganda Bizottságban ténykedik, közvetlenül megalakulása után
tagja lesz a Kommunisták Magyarországi Pártjának, a Tanácsköz
társaság kikiáltása után a hatalmi apparátusban vállal munkát, majd
végül, 1919 szeptemberében a fehérterror bosszúja elől Bécsbe me
nekül. így aztán bő három éven át, egészen 1920 szeptemberéig, nem
vezet naplót, ez azonban nem jelenti egyúttal azt is, hogy legfonto
sabb, egész lényét megrendítő élményeinek vallomásos feldolgozásá
ról lemondott. 1920-ban megírja Az út című emlékiratát, amelyben
az immár krisztiánus Sinkó néz farkasszemet az alig néhány hónap
pal korábban még marxista Sinkóval. A két egymást kizáró eszmei
pozíció konfrontálása, Sinkó válságának méreteit is sejtetve, páratlan
feszültségi pontokat teremt. Az 1919-es múlt és az 1920-as jelen
síkjai ismételten egymásnak feszülnek, egymásba torlódnak itt, s így
a nagy belső pömek ebben a kivételes dokumentumában az emlékek
megidézésének rendjét újra meg újra az etikai háborgás erupciói és
kitérői bontják meg. Épp ezért, ha áttekinthető képet kívánunk al
kotni arról, ami a kommunista Sinkó Ervint az evangéliumi hit útjára
térítette, föltétlenül az események kronológiájához kell igazodnunk.
Az emlékirat tanúságaként Sinkó a kommunista párt „legszélső
baloldalán” állt, s egészen a diktatúra bukásáig „elülső helyen kép
viselte a forradalmat minden látható cselekedetében” . A Károlyi
rendszer alatt az újpesti pártszervezet titkára, a Tanácsköztársaság
kikiáltása után a fővárosi 500-as munkástanács tagja, majd vörös
katona, Kecskemét városparancsnoka, a júniusi ellenforradalmi lá
zadáskor pedig a Szovjetházat védi. Mindezek a tények feltétlen oda
adása egy-egy stációjának látszanak, valójában azonban, az abbahagyás,
a mozgalomból való kilépés gondolatát érlelve, mind nagyobb szorongás
kerítette hatalmába.
A kommunista párt újdonsült tagjaként a történelmi materializ
mus egy végsőkig leegyszerűsített alapképletét teszi magáévá. Hiszi
és vallja, hogy a proletariátus osztályharca mellé azért kell odaállni,
mert mindaddig, amíg a munkásság győzelme nincs biztosítva, vál

tozatlanul tart a kapitalizmus uralma, illetve fennállnak azok a „va
gyonelosztási arányok”, amelyek béke idején is életeket követelnek,
rengeteg embert igavonóvá nyomorítanak, s természetüknél fogva
háborúkat idéznek elő. A proletariátus osztályharca viszont egyszer
s mindenkorra megszünteti a háborút, hiszen a dialektika törvénye
szerint a hatalomátvétel után az utolsó elnyomott osztály is felsza
badul, mindennemű elnyomatás megszűnik, s végül a diktatúra au
tomatikusan önmagát is megszünteti, békét és emberséget hozva a
világnak. E katekizmusi kiindulópont segítségével, melyet a megva
lósuló szocializmus országaiban évtizedeken át örök igazságként szaj
kóz majd a proletariátus nevében uralkodó hatalom, Sinkó Ervin
újabb archimedesi pontra lel, s fenntartás nélkül beleveti magát a
forradalom előkészítésébe. Mivel az embert művészetével, tudo
mányával, filozófiájával együtt a „mindenkori társadalmi erőviszo
nyok produktumának” tekinti már, háttérbe szorítja a „minden
ember külön kozmosz” felismerését, és fáradhatatlanul agitál. Nép
gyűlésekre jár, ahol a marxista tanok ismertetése helyett megfontol
tan osztálygyűlöletet szít. Rejtekhelyéről „gyűlölettől izzó, lázító,
bosszút ígérő felhívások”, „véresszájú röplapok” tömegét küldi ki a
városba, s közben eszébe se jut, hogy „szabad-e bármily céllal is jó,
egyszerű, dolgos embereket gyűlöletre tanítani” . Miután pedig a pro
letárdiktatúra ellenállás nélkül megvalósul, húsz-harminc elvtársával
arra készül, hogy a szentséges történelmi szükségszerűséget szolgál
va, erőszakkal belenyúl mások életébe: kommunizál, katonának küld,
bebörtönöztet, akasztat.
Igen fontos azonban, hogy Sinkó Ervin fanatizmusát már a dik
tatúra első napján kikezdi egy váratlan esemény. Odakinn az utcákon
még forradalmi mámorban hullámzik a gyűlölködő tömeg, amikor
elvtársaival egy emeleti lakás kisajátítására indul. Fehér szakállas,
ijedt arcú öregúr nyit ajtót, a magánlakására, az éjszakai nyugalmára,
a családi ezüstjeire hivatkozik, a megváltás hírnökei azonban erőszak
kal benyomulnak. Egyedül Sinkó torpan meg, zavarba jön, szégyen
kezik, rosszullét környékezi. Kivételes pillanat! A riadt, kiszolgálta
tott ember látványa, egyedisége megingatja benne a „vulger marxis
tá it, árnyékot vet osztályharcos elszántságára. Végül persze ő is
belép az idegen lakásba, és kényszeredett nevetéssel együtt derül
társaival az öregúr „értetlenségén”, döbbenetét azonban nem felejt
heti el. Annál kevésbé, mert a diktatúra csakhamar számtalan olyan
eseményt és fordulatot hoz, amelyet egyszerűen képtelen összeegyez
tetni reményeivel. Ha korábban erősen hitte, hogy a proletariátus
győzelme után kezdetét veszi a szellem uralma, mely az osztályönzést
emberszeretetté, a gyűlöletet önfeláldozó jósággá, az irigységet le

mondássá transzformálja, most azt kell tapasztalnia, hogy föltevését
durván kikezdi, támadja, tagadja a valóság. Ha korábban „minden
vonalon való megújhodást, tisztább, emberibb, őszintébb közszelle
met” várt a fordulattól, most azt kell regisztrálnia, hogy „már a
diktatúra megszületésénél megalkuvás, hazugság, kicsinyes reálpo
litika” kerekedik felül, „régi emberekkel, régi módszerekkel” . Az új
hatalom semmibe veszi az egyént, a munkástanácsok a „személyi
indulatok korlátlan kiélési lehetőségével” azonosítják a rendszert,
„rettenetes korrupció” terpeszkedik, egyszóval: a bürokrácia már az
első hetekben rátelepszik a Tanácsköztársaság egész szervezetére.
Sinkó e jelenségek láttán magába száll, s mind gyakrabban keresi
azoknak az entellektüeleknek társaságát, akik tudatos etikai dön
téssel vállalták a diktatúrát, s így nyilván előre számoltak az esetleges
negatív fejleményekkel is. Éjszakába nyúló beszélgetéseket folytat
Lukács Györggyel, s ezeknek során „szűklátkörű materialisztikus
életfelfogása” lassanként felmorzsolódik. Lukács, elsősorban Taktika
és etika című tanulmányára támaszkodva, azt bizonygatja, hogy a
proletariátus osztályküzdelme nem puszta osztályküzdelem, hanem
az emberiség felszabadulásának, az emberi történelem igazi kezde
tének eszköze. Ahhoz azonban, hogy a munkásság ezt a szerepet
betölthesse, magának a proletár osztályöntudatnak is öneszméletre
kell ébrednie. Lévén hogy ez hosszan tartó folyamat, nincs helye
semmiféle kishitűségnek vagy türelmetlenségnek. Sinkó számára
azonban ennél a távlatot nyitó gondolatnál is fontosabb, amit Lukács
az egyéni lelkiismeret és a taktikailag helyes kollektív cselekvés re
lációjáról kifejt. Nemcsak arra hívja föl a figyelmét, hogy az adott
történetfilozófiai pillanatban nincs etikai semlegesség és pártatlan
ság, mert „aki nem akar cselekedni, annak nemcselekvése is lelki
ismerete elé tartozó tett” , hanem arra is, hogy bizonyos helyzetekben
a bűnt egyszerűen nem lehet elkerülni. „Gyilkolni nem szabad, fel
tétlen és megbocsáthatatlan bűn, de elkerülhetetlenül szükséges; nem
szabad megtenni, de meg kell tenni” - fejtegeti Borisz Szavinkov
nyomán, zárópoénként pedig, erről Az út nem informál, föltehetőleg
a Taktika és etika „utolérhetetlen szépségű” hebbeli zárómondatát
idézi: „És ha Isten közém és a nekem rendelt tett közé a bűnt helyezte
volna - ki vagyok én, hogy ez alól magamat kivonhatnám?”
A proletár osztályöntudat öneszméléséről és a tragikus bűnvállalás
szükségességéről szóló lukácsi eszmefuttatásban Sinkó Ervin minden
kérdésére és kétségére megtalálja a feleletet, ami annyit is jelent
egyúttal, hogy a cselekvésre késztető archimedesi pontot egyelőre
még tartani tudja. Amint azonban az etikai és bölcseleti elvontság

szféráiból a diktatúra vaskos valóságának talajára ereszkedik, újfent
kételyek veszik elő - kínzóbbak, mint valaha.
Már Kecskemét városparancsnoka, a románok úgyszólván ellen
állás nélkül nyomulnak előre az országban, a városban erősödik az
ellenforradalmi hangulat, a vörös őrség árulásra készül. A szoronga
tott helyzetben Sinkó karhatalmi erő segítségét kéri Budapestről.
Ez, „negyven pesti terrorista személyében”, csakhamar meg is érke
zik. A bőrkabátos, kézigránátokkal felszerelt Lenin-flúk vad ordítozással csörtetnek be a városházára, s nyomban munkát követelnek,
magyarán: gyakorlatukhoz híven egy jó kis öldöklést akarnak ren
dezni a „burzsuj ellenforradalmárok” körében. Sinkó megtiltja a vér
ontást, s úgy dönt, hogy a vörös őrség lefegyverzése után azonnal
visszaküldi a különítményt. Az állomáson megkönnyebbülve búcsúzik
a fiúktól, köszöni a higgadt munkájukat. Már éppen indul vissza a
városházára, amikor ketten utánaszaladnak, s egy noteszt, erszényt,
fényképeket nyomnak a kezébe. Mint „kissé hencegő, önhitt mo
sollyal” elmesélik, Vén András csendőrőrmestér holmijáról van szó,
akit minden ok nélkül „hazaküldtek”, mert mit szóltak volna a fiúk,
ha „szárazon” mennek haza.
Sinkóban erre egy világ omlik össze. Alkalmasint eddig is tudott
a jegesen cinikus Szamuely Tibor halálvonatáról, melynek kirucca
násai után országszerte akasztott embereket himbált a szél, most
azonban, hogy az esztelen terror mechanizmusával közvetlen kap
csolatba kerül, egész lényében megrendül. „Hol itt az erkölcsi at
moszféra? Az ölni, mert kell, ha nem is szabad, szeretetből? Hol itt
a leghalványabb bűntudat is?” - háborog, majd egy Dosztojevszkijt
idéző gesztussal levonja a konzekvenciát. Amiként Iván Karamazov
egy megkínzott és porig alázott gyerek megváltatlan könnyei miatt
elveti Istent és a végső harmóniát, azonképp Sinkó is a vörös meg
váltást: „Egész elementárisán éreztem, hogy az egész emberiség üd
vözülése fabatkát sem ér, nem kell, ha egyetlen Vén András, egyetlen
embernek a megölése is az ára” (kiem.: S. E.).
Ezzel azonban kecskeméti kálváriájának koránt sincs vége. Vén
András teteme jóformán ki sem hűlt még, amikor sor kerül a szentkirályi parasztok perére. A vádlottak még az első direktórium idején
eldöntötték, hogy erővel visszaállítják a régi rendet. Kapával, kaszá
val felfegyverkezve bevonultak a városba, de vállalkozásuk kudarcba
fulladt, elfogták és börtönbe vetették őket. Most halálsápadtan ott
kuporognak a forradalmi törvényszék és az annál is nagyobb hatalmat
megtestesítő városparancsnok előtt. Minden szempár Sinkóra mered,
s miközben tekintetével végigpásztáz a félelemtől eltorzult arcokon,
egyszerre újra hatalmába keríti a néhány évvel korábbi döbbenet:

„mindegyik egy egész világ” (kiem.: S. E.). A diktatúra érdekei, céljai,
távlatai eltörpülnek tudatában, s az „ember életének szentségétől”
lenyűgözötten együtt remeg a remegőkkel. Egy mélyről feltörő intés
sugallatára pontosan tudja, hogy az ember sokkal, de sokkal több,
mint a politikai meggyőződése vagy a társadalmi helyzete, s épp ezért
„hatalmas és egyszeri valóságát” történetfilozófiai meggondolásból
semmiképp nem szabad föláldozni.
S csakugyan, aznap nem akasztanak Kecskeméten. Sinkó Ervin
meggyőzi a bírákat, nem hoznak halálos ítéletet, sőt a kirótt elzárás
büntetéseket is felfüggesztik, úgyhogy a tárgyalás végén a „felszabadu
lás, egy lelki egyesülés, egy benső mindenhatóságnak a perspektívája”
bontakozik ki a teremben szorongok előtt. Sinkó tehát nem vérzi be
kezét, de lelkiismeretét megkönnyebbülése ellenére sem tudja már
elhallgattatni. A gyűlölettől, az erőszaktól, a társadalmi szükségsze
rűségtől elfordulva, az ajándékként megszólalt belső hang forrása
felé, a szeretet és megbocsátás felé, egyszóval: Krisztus felé indul.
Anélkül, hogy meghasonlását a külvilág érzékelné, s anélkül, hogy a
vörös egyházat a keresztény egyház intézményével kívánná fölcse
rélni, emotíve már egy újabb archimedesi pont kimunkálásán fá
radozik. Olyan hit után sóvárog, amely minden nehéz helyzetben
megóvná attól, hogy a belső hang szavát feledve, önmagán kívülre
sodródjon. A „hit annyi, mint a megfoghatatlan lélekkel pillanatra
sem elhomályosulón együttérezni” - vallja, s kitárulkozik az evan
géliumi tanítások előtt, melyekből az „Isten, a szeretet eleven lelkének
világossága” árad feléje. Ebben a belső fényben úszva, reménytelen
nek és embertelennek lát már minden földi hatalmat. „Minden erő
szak az erőszak ellen az erőszak elismerése; minden kísérlet: a rosszat
a rosszal kiirtani a rosszat szaporítja, a rosszat fokozva szabadítja
fel. Igazság csak Istennél, csak a szeretetben van” - hirdeti, és ezzel
rímelteti, számtalan variációban, a fegyverről alkotott nézetét. Esze
rint a fegyveren - nem az ellenségén, a fegyveren mint olyanon csak az lehet úrrá, aki nem nyúl utána, aki bizonyságot tesz arról,
hogy nem a fegyver, hanem az emberben lakozó, a világ minden
erőszakánál hatalmasabb szeretet a legnagyobb erő.
Ebből a pozícióból az osztályharc elméleti alapja agyrémnek, a
proletárdiktatúra gyakorlata pedig merőben etikátlannak látszik. A
diktatúra ugyanis az emberi élet „legcsekélyebb értékelését” is meg
szünteti, „mert a becsülés egyetlen kategóriája az elvtárs, a használ
ható munkaerő és ezeken kívül egyetlen ellenséges tömeg mindenki” :
a termelés eszköze, a társadalom produktuma, amelyet „egy osztály
öntudat nevében - mint azelőtt az állam rendje, biztonsága vagy
érdeke nevében - száműzni, bebörtönözni, katonának küldeni vagy

felakasztani lehet” . Talán ennél is lesújtóbb, fűzi hozzá Sinkó, hogy
a diktatúra „megmérhetetlen erkölcsi rombolással” jár, mert felfüg
geszti, tagadja az etika örök érvényességét, és így az „emberiség
hivatását nem belülről, az emberből megvalósítandónak, hanem bi
zonyos külső változások és kedvezőbb körülmények - bármilyen esz
közzel való - elérésében látja” . Márpedig az „etikát nem szolgálhatom
úgy, hogy magamat azon kívül helyezem” (kiem.: S. E.) - összegez,
s ebben a szellemben most már az egyéni bűnvállalás lukácsi elméletét
is elveti, nyomatékosan hangsúlyozva: lelkiismeretünktől semmiféle
külső körülmény nem követeli, hogy olyasmit cselekedjünk, ami tiltva
van.
Tévedés lenne azonban föltételezni, hogy Sinkó Ervin csakugyan
vallássá tudta szilárdítani új hitét. Nem sokkal Kecskemétről való
távozása után fölkeresi a budapesti központi munkástanácsot, hogy
a jórészt „gyűlölettől hevített kommunistákból” és „konjunkturális,
minden koncepció és szándék” nélküli kullancsokból álló gyülekezet
előtt föltálja kételyeit. Szólásra iratkozik, magába roskadtan váija
a sorát, szinte észre se veszi, hogy felborul az ülésrend, ordítozó,
ökölrázó emberek tombolnak a padok előtt, amikor egy terrorkülö
nítmény parancsnoka ront be a terembe a hírrel, hogy kitört az
ellenforradalom. A választás elkerülhetetlen: vagy tartja magát a
categoricus imperativushoz - és hazamegy, vagy túllép rajta - és
fegyvert ragad. Sinkó ez utóbbi lehetőség mellett dönt: némi habozás
után, revolverrel a kezében, a Szovjetház védelmére siet. Hason
lóképpen jár a Tanácsköztársaság bukását követő hetekben is. Rejtek
helyére egyre-másra érkeznek a véres bosszú hírei, minek következtében
újra a diktatúra ügye mellé áll, átmenetileg újra kommunistának vallja
magát.
önként adódik a kérdés, vajon mért állt ennyire üveglábakon
Sinkó Ervin hite? Az árulás elkerülésének intenciója, a segíteni aka
rás, az elvtársakkal való együttérzés kétségkívül szerepet játszott
ingadozásában, emellett azonban nem feledkezhetünk meg két olyan
meghatározó jelentőségű mozzanatról sem, amely eleve eltorlaszolta
előtte az Istenhez vezető utat.
A diktatúra erkölcsi csődje, zordon műve felett borongva, egyfoly
tában arra törekszik, hogy egy más etika örök princípiumainak se
gédletével mintegy kiegyenesítse a világ meggörbült gyémánttengelyét.
Elsősorban tehát nem hitre, hanem inkább etikára van szüksége,
márpedig a szellem e két tartománya kizáija egymást. „Jézus nem
erkölcsalapító volt, hanem vallásalapító. Vagyis: nem ítélkezésre, ha
nem szeretetre hívott meg minket” - íija egyhelyt Pilinszky János,
s ha innen tekintünk az emlékiratra, azt fogjuk észlelni, hogy a

Krisztus felé tartó Sinkó Ervin állandóan visszanéz, állandóan értékel
és ítélkezik. Célja az abszolút szeretet, ám a világi dolgok hálója
minduntalan visszafogja.
Ennél is számottevőbb körülmény, hogy Sinkó Ervin a diktatú
rának csaknem minden negatív jelenségét meg tudja kérdőjelezni, a
marxizmus elméleti alapját azonban nem. Dúltsága szélső pontjain
megtagadja ugyan a dialektika törvényének érvényességét, s azon
füstölög, hogy tulajdonképpen tán nem is a kapitalizmus, nem a
társadalmi rend, hanem ezeknek szülője, a történelmi szükségszerű
ség ellen kellett volna forradalmat csinálni. Azt a kérdést viszont
már nem veti föl, hogy van-e egyáltalán történelmi szükségszerűség,
amely igazi emberi történelemmel ajándékozhatja meg az öntudatos
és öneszméletre ébredt proletárt. Pedig az alapvető kérdés éppen ez,
amelyre csakis nemleges választ adhatunk, függetlenül attól, hogy
materialista vagy idealista aspektusból szemlélődünk-e.
A materialista megközelítésnél József Attila lehet segítségünkre,
aki egy tanulmánytöredékében a következőképp határozza meg néző
pontját: „A dialektika a tézis-antitézis-szintézis formula szerint a
világfolyamat benső kényszer-elve. Én a világfolyamatban ilyen elvi
kényszert nem látok, de nem is láthatok, ha nem akarom a világfo
lyamatot benső lélekkel fölruházni.” Okfejtéséből tehát radikálisan
kirekeszti az idealista koncepciók beszüremlésének még a lehetőségét
is, s így egyenes úton mutathatja ki Hegel marxista „talpra állításá
nak” minden gyarlóságát: „Hegel, aki szellemi folyamatnak látta a
világot, természetesen a dialektikát állította előtérbe, mert hiszen
az emberi szellem, a logika, dialektikus természetű. Mi azonban, akik
a gondolkodást is természeti folyamatnak látjuk, a világot nem mond
hatjuk dialektikusnak, hanem történetinek kell mondanunk. A logika
dialektikus, a valóság történeti. Mint valóságos lény, nem dialektikus,
hanem történeti vagyok és csak mint elvont, logikai lény vagyok
dialektikus. Történetet csinálok, dialektikát megértek.” Amennyiben
elfogadjuk József Attila érvelését, nem lehet vitás, hogy a marxizmus
a kitűzött célok megvalósíthatóságát illetően semmiféle valós garan
ciát nem tartalmaz, hogy tudományos megalapozottsága ellenére épp
annyira utópia, mint minden más utópia.
Nem könnyebb a dolgunk akkor sem, ha a kérdéshez a másik, az
idealista oldalról közelítünk, feltételezve, hogy a világfolyamatnak
mégiscsak van benső lelke. Ez esetben arra kell gondolnunk, hogy
az ember, a legzseniálisabb is, parányi része csupán az univerzumnak,
amelyet képtelen kívülről látni. Hasztalan iparkodik hát, hogy a
végtelenséget racionálisan megértse, hasztalan szeretne, képletesen
szólva, rálesni a végtelenség asztalára, erőfeszítése nem járhat végső

sikerrel. A világfolyamat benső lelkének törvényeiből legfeljebb ha
morzsák hullanak elé, nyilvánvalóvá téve, hogy önerőből nem vált
hatja meg magát.
Az új testamentum bűvöletében minderre ráérez Sinkó Ervin is,
de mert nem gondolja végig a dolgokat, a marxista dialektika szirén
éneke továbbra is kísérti. Ahelyett, hogy jó erősen hajója árbocához
kötözné/kötöztetné magát, mint egykoron a sokat tűrt Odilsszeusz,
alábecsüli a veszedelmet.
Nagy árat kell majd fizetnie érte.
(Forradalmi erőszakot, minden konzekvenciájával) Amikor Sinkó
Ervin a fehérterror elől 1919 szeptemberében Bécsbe szalad, nem is
sejti, hogy emigrációja hosszúra fog nyúlni, s a világcsavargók nem
kívánt sorsában részelteti. Már maga az, hogy gazdátlanul ide-oda
verődik Közép-Európa térségein, otthontalanságérzettel tölti el, s ezt
csak tetézi, hogy sehogyan sem talál szellemi nyugvópontra. A közélettől,
az „erkölcstelen és istentelen” politikától elundorodva, mindenáron a
megtaláltnak vélt evangéliumi úton szeretne járni, holtponthelyzetét
azonban nem sikerül megszüntetnie. Az „életemet elvesztem, ha a
forradalom feladott álláspontja helyébe egy ugyanolyan eleven, egész
életet megkívánó pozitívumot nem tudok tenni” - sóhajt föl 1920-as
bécsi naplótöredékében, nemcsak azt érzékeltetve frappánsan, hogy
archimedesi pont nélkül csakugyan elveszett ember, hanem egyúttal
azt is, hogy Az útban kinyilatkoztatott összes fogadkozása ellenére
megrekedt, egy helyben topog, s ebből következően, mint látni fogjuk,
egy nevenincs szorongás uralkodik el lelkén.
Idézett naplótöredékében a „könyörületesnek könyörgött” Isten
hez fohászkodik, de jóformán még be se fejezi imáját, máris arról
panaszkodik, hogy újabban félelemben él, „fájdalmas félések” jáiják
át, amilyenekhez hasonlók hitetlen korában sem gyötörték. Néhány
hónappal később, szabadkai naplótöredékében ugyanezt a számára
érthetetlen nyomasztó érzést fürkészi, azzal a különbséggel, hogy itt
már a mögöttesét is meg próbálja világítani. Előbb arra gondol, hogy
alighanem azért szenved, mert az „őrület rendszerességével” csupa
olyan élettartalmat dolgoz ki, amelyet a környezete, felesége kivéte
lével, nem ért meg és nem méltányol. De - hátha mégis a mesterének,
a szüleinek, a „földön élő emberek millióinak” van igazuk, s nem
neki, a fantasztának, tűnődik el, ám ezt a lehetőséget hamar elejti,
mivel efféle ijedelmes háthák gyerekkora óta foglalkoztatják. Akkor
talán a diktatúra alatti dolgok nyugtalanítják? Nem, ez sem jöhet
számításba: semmi olyant nem követett el, amiért szégyenkeznie
kellene az emberek előtt. Harmadszori nekifutásra izoláltságánál
állapodik meg, amely abból adódik, hogy semmi közösséget nem érez

a szabadkai emberek életével, sőt irtózatosnak találja azt. Újra a
„borzalmas” város kísérti, ahol most asztalossegédként szöszmötöl,
és semmi reménye arra, hogy belátható időn belül egy újabb értelmes
emberi közösség tagja lehet. De, veti ellen azonnal, ez sem magyaráz
meg mindent, hisz „az igazi szeretet nem fél” . Bármerre indul is
tehát, nem tudja föloldani a lélek görcsét. És nem is tudhatja, mert
labilis egyensúlyát két ellentétes szellemi irányultság, tartalom ha
tározza meg: egyfelől a felemás istenhit, amely a benső világ további
kutatására ösztönzi, másfelől pedig a közösségi cselekvés ugyancsak
felemás igénye, amely kifelé tendál, de közege, célja egyelőre nincs.
A friss sebeknek és a teljes magánynak ebben az időszakában a
legfontosabb dolgok egyikének egyénisége megtartását véli. Minthogy
maximalizmusa ezúttal is hibátlanul működik, nem elégszik meg
félmegoldásokkal, totális önazonosságért könyörög az Úrhoz, hogy a
műhelyben, az utcán, a vaskereskedésben, egyszóval: mindenhol és
minden pillanatban a „koncentrált életen” belül maradhasson. Ehhez
azonban arra van szükség, hogy az ember bizonyos távolságot tartson
a mindennapi környezettel, a dolgokkal szemben, amelyek „veszé
lyeztetik a melegséget, a bensőt” . Ha van ereje hozzá, része lesz az
áhítatban, az egyetlen alapérzésben, „mely az életet elviselhetővé és
igenelhetővé teszi” . De ez még nem minden. Az áhítatosság állapo
tában ugyanis szükségszerűen rá fog ébredni, hogy a látható felszín
alatt egy titokteli másik világ húzódik meg, s figyelni csak erre ér
demes. Sinkó, alig néhány mondatban, valóságos kis esszét kanyarít
e témára. Érdemes idéznünk: „Minden megfogható, minden látható
önmagában sivár, értelmetlen, reménytelen. Értelmetlen a nap, mert
este lesz, értelmetlen az éjjel, mert nappal lesz, értelmetlen a változás,
mert változás követi és itt a nagy csodálatos jelentése annak, hogy
a világ megváltójának a születése titok, szűz Mária: a titok maga.
Mert minden, ami jó, értelmes, érdemes, csak a megfoghatatlan miatt,
csak a megfoghatatlanon keresztül lehet az. A virágok varázsa éppen
az, hogy megfoghatatlan bennük a szépség értelme, hiszen elmúlik
pár nap forduló alatt. De minden szépségnek ez a sorsa és hogy mégis
van szépség, érezhetően van, ez onnan van, hogy minden megfoghatót
és láthatót a titok sugároz be. Abból a kútból kel ki, amelyikből
Krisztus.”
Jellemző, hogy e benső régiókból az emberiség esélyeit egy mély,
ma is időszerű szkepszissel latolgatja. Mindaddig, amíg az emberek
jövőbeli „nagy, kataklizmatikus eseményektől” remélnek jobbulást,
semmi jót nem várhatni tőlük, mondja rezignáltan, épp ezért csak
akkor lehet majd megint remélni, ha minden reményüket elvesztve
kétségbeesnek a Jövő és minden chiliastikus elképzelés ürességén” .

A krisztiánus naplók, naplótöredékek kifelé ható erővonalaiból
egészen más kép rajzolódik ki. 1923 őszén Sinkó egy mindmáig elő
nem került, talán be se fejezett regényen dolgozik, s naplójában pe
dánsan feltálja menet közben adódó alkotói gondjait. Ezek közül a
legnagyobbat a „boldogság tragédiájaként” nevezi meg. Hőse, Pe
reszlényi birtokában van mindannak, amije egy embernek a földön
egyáltalán lehet: tisztaság a szerelemben, házasság, csend, munka,
de mégis iszonyúan boldogtalan. Azt hihetnénk, hogy a lét ún. végső
kérdései felhőzik be valószínűtlen harmóniáját, pedig egészen másról
van szó. Pereszlényi, és vele Sinkó is persze, azért boldogtalan, mert
boldogsága „kerítés az én és a többi egyéni én”, az „összes többi
boldogtalan” ember között. A kívül maradottak folyton-folyvást ko
pogtatnak a ház ablakán, mint fagyban a csavargók a ház kapuján.
S itt kezdődik a tragédia. „Mert a csavargókat beereszthetem a szo
bámba - ha beeresztem - és megmelegedhetnek, de a boldogság ke
rítésén kívül maradottakkal - nem csinálhatok semmit.” Közösséget
hát, „sorsközösséget mindenkivel”! Mi ez? - kapjuk föl fejünk. Hon
nan a megbízatása, hogy úgyszólván az egész emberiséget a vállára
vegye? Miféle halk hang neszez a nosztalgikus sorok mögött? Aligha
lehet kétséges: Sinkó Ervin messiási szárnyainak rebbenése.
Hasonló, csak nyíltabban manifesztálódó jelenségről tanúskodik
1927. július 18-án lejegyzett élménye is. Néhány nappal korábban
tüntetés zajlott le Bécsben, amelyet kíméletlenül vérbe fojtottak. Pat
tanásig feszült a hangulat, ismételten munkások ezrei tódulnak ki
az utcára, egy ízben Sinkó is velük tart. „A tömeg: természeti fenomén” - állapítja meg hazatérve, látszólag közönyösen, hogy aztán
hatalmas szívdobbanással hozzátegye: „Nívósabb beszélgetések még
is, mint bármely polgári gyülekezetben.” S ugyanitt ismeri be, hogy
ha politikával foglalkozhatna, „ma Bécsben szociáldemokrata” volna.
Ezzel a nyitási folyamattal párhuzamban hite, pontosabban hit
utáni vágya folytonosan gyengül. Imái szertartásossá válnak, parlagi
vallásossággal afelől faggatózik, mért nem hallgatja meg Isten, mért
nem békíti ki, mért nem ajándékozza meg, máskor pedig racionális
érvekkel szeretne eredendően irracionális dolgokat megvilágítani. Az
istenivé válás szempontjából „egy a szükséges dolog”, tanítja Isten,
ez az egy azonban nem lehet redukció, csakis szintézis, hiszen a földi
életben a szükséges egynek rengeteg szükséges előfeltétele van, riadozik, úgy találva, hogy e fölismerés egész szisztémáját szétveti. Pedig
fordítva van: szisztémája nagyjából máris szétesett, s ezért próbálná
logikai manőverrel elhárítani a veszélyt. A folyamat azonban feltarthatatlan. 1926. június 12-én este 9 óra 21 perckor (!) „kimondhatatlan

szomorúsággal” le muszáj írnia, amit eddig halogatott: „Azt hiszem,
nem hiszek Istenben sem.”
Hétévi nehéz belső küzdelem fut ki most a semmibe, szívébe „ke
mény, megkövesedett üresség” költözik, a bibliát már olvasni sem
tudja. Ideje elkészíteni a számvetést, mely a zsákutcába jutottság
férfias beismerése révén újra szabad tért nyithat előtte: „30 éves
koromra egy nagy reménynek, egy világtörténelemmel biztató és
groteszk naivitássá vált forradalomnak az invalidusa vagyok - igen
sokadmagammal. Ami az óta van, amit az óta találtam vagy meg
találni hittem, ahhoz képest csak mankó. Mankó a szárny helyett.”
Sinkó azonban nem volna Sinkó, ha ebben a határhelyzetben a
megszüntetve-megőrzés elvét követné. Helyét egyszerűen nem tudja
elképzelni a mankó és a szárny között, s épp ezért egy újabb száznyolcvan fokos fordulattal egész valóját ahhoz az ifjúhoz próbálja
visszacsatolni, aki a proletárdiktatúra kezdetén ó maga volt. így
most már hozzáfoghat az Optimisták hoz, melynek alakmás főhőse,
az 1931-ben, Prigrevicán született Báti Józsi a regény végén töretlen
forradalmi optimizmussal néz az emigráció elé. Flucknak, a régi jó
Rados Dezsőnek arra a kérdésére ugyanis, hogy ezután is politikát
űz-e majd, magabiztos derűvel feleli, hogy mindig, mindig, mintha
mit sem tudna Az út írójának megrendült, könnyes sohájá-ról. S
most már hozzáfoghat magának Az útnak marxista átértékeléséhez
is, fennen hirdetve újra, hogy a „proletariátus győzelmén keresztül
vezet az út az emberiség igazi, emberi történelmének kezdetéhez” .
Eszmei síkon tehát csakugyan lejátszódik nála a visszakötés, s
nyilván ezért vélekedik úgy Sükösd Mihály az Egy regény regénye
1988-as pesti kiadásának utószavában, hogy Sinkó Ervin, kirisztianizmusát leszámítva, melyből „kigyógyult”, haláláig „messianisztikus hívő” volt. Nehéz ezzel egyetérteni. Nemcsak azért, mert a múltat
a szellemi szférában sem lehet ténylegesen visszaállítani, hanem mert
a harmincas évek elején megtért Sinkó hitvallása, minden megegyezés
ellenére, alapvetően különbözik az optimisták nemzedékéhez tartozott
fiatalember hitvallásától. A forradalomba rohanó Sinkó mámoros mes
sianizmusára, láthattuk, egy minden belső változást megengedő etikai
nyitottság volt jellemző, amely lépésről lépésre meggátolta, hogy világmegváltó eszméi dogmatikussá merevedjenek. A harmincas évek elején
viszont, amikor már túl van a lélek nagy harcain, ezt a nyitottságot
nem tarthatja fenn. Az eltékozoltnak hitt krisztiánus évek után csakis
megfontolásból állhat be ismét a sorba, azzal az eltökélt szándékkal,
hogy, bármi következzék is, soha többé nem adja föl marxista pozí
cióját. A fiatalkori etikai messianizmus helyére tehát meggyőződéses

jövővárás lép eszmevilágában, és ez hidegebbé, kérgesebbé, zártabbá
teszi magatartását.
Szépen kitetszik ez Szemben a bíróval című emlékiratából, amelyet
már Párizsban írt és tett közzé 1935-ben. Amikor a hetvenes évek
derekán folyóiratban, később könyv alakban magyarul is megjelent,
Sinkó Ervin hívei közül senki sem figyelt föl a ragyogóan megkom
ponált esszé érdességére, hisz ellenmondásmentesen egészítette ki
az addig megjelent Sinkó-múvek sorát. Ma már azonban Az út, a
krisztiánus naplók és a későbbi moszkvai napló tükrében rövidzár
latai jól megfigyelhetők.
A Szemben a bíróval az élményeknek nagyjából ugyanazon köré
ben mozog, mint Az út> csak persze a hangsúly a keresztről a marxista
nézetek hirdetésére tevődik át. Átértékeli, újraéli pályája állomásait,
ez azonban még nem zavaró körülmény. Ifjúi gyengeségéről, ingatag
osztályöntudatáról helyenként leereszkedő iróniával szól ugyan, ez
nyilván tetszett is az elvtársaknak, ugyanakkor azonban nem hallgat
el és nem mázol át semmit. Az emlékirat tehát nem valamiféle kancsal
hamisítás folytán disszonáns, hanem mert, bármennyire furcsán
hangzik is, az őseredeti Sinkót a meggyőződésből újra marxista Sinkóval ütközteti.
Az indító bekezdésekben egykori apatini önmagát idézi meg, azt
a kilenc-tíz éves úrifiút, aki a házuk ablakából sóváran nézi a cso
portba verődő sváb gyerekeket. Szeretne hozzájuk tartozni, irigyli az
ügyességüket, a merészségüket, de hiába, megdobálják és elverik,
valahányszor közeledik hozzájuk. Ez a fiú, folytatja Sinkó, „számom
ra még mindig a sváb falu egyik árkában fekszik. Parasztgyerekek
falkája lepte meg egy délután. Lefogták, kigombolták a rövid nad
rágját, hogy megnézzék »a zsidó fütytilőjét«. Utána »Jud! Jud!« csa
takiáltással taszították le a csöppet se harcias, reszkető térdű kisfiút
az árokba.” Nos, ezt az ideológiával, messianizmussal, vallással, fi
lozófiával még meg nem fertőzött, minden reakciójában tiszta gye
reket nevezem őseredeti Sinkónak. Okkal és joggal, mert az emlékirat
szerzője is úgy érzi, hogy akkori „megcsúfolt könnyeinek” minden
azóta olvasott könyvnél, minden bölcs szónál, minden örömnél és
fájdalomnál többet köszönhet, egyebek között azt is, hogy keresés
nélkül megadatott a helye „azok oldalán, akiket ütnek” .
Meggyőző, hálás indítás. A megalázott kisfiú középpontba kerül:
belőle indulnak ki a reflexiók, rá mutatnak vissza a következtetések.
Stabil viszonyítási alap, amely etikailag is koherenssé teszi az emlék
iratot. Azaz csak tehetné. A „vizionárius” Szamuely Tibor hóhér
szerepe kapcsán pl. azon morfondíroz Sinkó, hogy ha Szamuelyhez
hasonlóan mindnyájan „éles kard” lettek volna a „proletariátus ke

zében”, akkor tán nem győz az ellenforradalom, és nincs fehérterror.
Hátborzongató találgatás, amelyre nem lehet másként reagálni, mint
reagált ő maga Vén András megöletésekor: Hol itt a morál? Hiszen
az elképzelt éles kard sújtásaitól másodszor is árokba zuhan a néhai
kisfiú. Hiszen a térdig vérben gázoló vörös terror képének megengedd
fölvillantásával maga Sinkó is odasuábosodik a nyomorult világhoz.
Akár az emlékirat platformot adó, patetikus záradékában is: „Mi
nekünk nincs szükségünk hazugságra s forradalmi írónak lenni nem
azt jelenti, hogy úgy kell tennünk, mintha a forradalmat gyönyörűnek
vélnénk. A forradalom céljai gyönyörűek és a mai társadalom gyil
kosabb minden forradalomnál. Mi a forradalom céljait akarjuk mi
előbb 8 minden konzekvenciájában a forradalmi erőszakot” (kiem.:
U. Cs.).
A kommentár fölösleges.
Legendás vulkánfíber kofferjában az Optimisták kéziratával, Sin
kó Ervin ekkor már Moszkvába készül.
Nem tudja, hogy Moszkva valójában nem igényli a kommunista
machiavellizmus megdemonstrálását.
Nem tudhatja, hogy Moszkva, a forradalmi erőszak összes elkép
zelhető konzekvenciájánál borzasztóbbakat érlelve, a gyönyörű cél
zászlajával épp a pokol kilencedik körébe száll alá.
(A szovjet paradicsom foglya) Az irodalmi köztudatban ma is
elevenen él az elképzelés, hogy Sinkó Ervin naivan, ártatlan jóhisze
műséggel vágott neki a moszkvai útnak. Kialakulásához maga Sinkó
is hozzájárult az Egy regény regénye kompozíciójával, amely azt su
gallja, hogy a gyanútlan, minden benyomást szabadon, előítélet nélkül
regisztráló moszkvai utas lépésről lépésre egyre furcsább, meglepőbb,
nyugtalanítóbb jelenségekbe botlik, mígnem végül ezeknek összessé
géből kialakul a sztálinista pokol rondabugyrainak körképe. Tabula
rasáról azonban szó sem volt! A Szemben a bíróval machiavellista
álláspontja, melynek kialakulásához a mindenkori megtérők rossz
lelkiismerete is hozzájárult, eleve arra kötelezte Sinkó Ervint, hogy
ha sikerül kijutnia, fél szemét lehunyva, megértőn rendszerezze a rá
váró élményeket. S ezt az intenciót csak megerősítette Romain Rolland, aki közvetlenül útra kelése előtt arra inti fiatal barátját, hogy
a Szovjetunióban „dolgozni kell a lehető legtöbbet s együtt a dolgo
zókkal, építeni együtt az építőkkel - és elfordulni, hosszú időre, min
den negatív kritikától” . A kemény elhatározás és Romain Rolland
intelme egy igen erős pszichológiai féket hoz létre Sinkóban, s ennek
működését a közvetlen tapasztalatok sem fogják tudni ellensúlyozni,
hiszen a moszkvai mindennapokat, legalábbis az első hetekben, kí
vülről, mondhatnánk, turistaként szemléli. így aztán az autográf

moszkvai napló jócskán elüt attól, amit az Egy regény regénye a
napló részleteiként tesz közzé.
Sinkó 1935. május 5-én száll a Vityebszk teherszállító fedélzetére,
s a több napos hajóúton ámulatból ámulatba esik. Amit a Szovjet
unióról olvasott, elképzelt, íme, valóság. „Óriási nevelőmunka” folyik
a hajó legénységének pártértekezletein, ahol, hogyan is lehetne más
ként, a kommunisták a „nagyszerű nevelők” . Igaz, meghökkenti kissé
a hajógépész egy könyvének fedőlapja, mely munkásnőket ábrázol,
blúzuk közepén Sztálin képével, háttérben a Lenin-mauzóleummal,
de a jól működő fék parancsára azonnal elhessegeti a gyanút: „Ha
Párisban látom ezt, biztos csak a visszataszító ízléstelenséget látom.
Itt a »szovjetföldön« mindez mást jelent.” Hangulata egyre jobb. Mire
Leningrádba érnek, olyan perspektívából tekint vissza a „kapitalista
Európára”, mint a „versailles-i udvari életre” . S teheti, mert meg
ítélése szerint két 1935-ös esztendő él egymás mellett: az egyik a
pusztulásé, a másik viszont a „XXI. és utána következő századok
előrevetett, hatalmas, intézményekből és arcokból rámnevető, meg
fogható fényessége” . Itt máris megváltozott a „pénz fertelmes és
gyilkos szerepe”, itt „senkit se fenyeget éhhalál, senkit a holnapi
nap”, itt az emberek „emberebbek egymással szemben, lehetnek emberebbek önmaguk veszélyeztetése nélkül” .
Ott-tartózkodásuk első heteiben változatlan intenzitással, paró
diába illő ámulattal dicséri a megvalósult földi paradicsomot. Meg
tudjuk, hogy a moszkvai utcák, mert többet söpörnek, mint Párizsban,
meglepően tiszták. Az „óriási élelmezési áruházban” a fehér köpenyes
elárusító szerszámmal nyúl a teasütemény után, nem kézzel, mint
Párizsban. Mindenütt a tisztaság „ünnepélyesnek ható, tudatos kul
tusza” . Hát még a munkásság! Az utcán minden második lépésnél
proletárokkal találkozol, már rájuk nézni is öröm, „valami szabad
és nyájas, majd mindig méltóságos melegség árad” belőlük, s ami
még szívderítőbb, a szociális intézmények élén is „hallatlan szimpa
tikus” proletárok állnak. A polgáriak viszont taszítóak, bennük, még
a legjobbakban is, van „valami sunyi, meghunyászkodó és hamis” .
Egyszóval, ragyogó itt az élet, annál inkább, mert „senki ember más
emberek kizsákmányolásából nem élhet” .
A már-már fájdalmasan szép mindennapokat természetesen a
szovjetrendszer intézményei biztosítják. Elsősorban a párt, amely
„maximális, abszolút autoritás”, de jól van ez így, hiszen „minden
ember a szabad kritika tárgya” . S a pártnak alárendelt politikai
rendőrség is egyedülálló: a GPU a „világ minden eddig volt rendőrsé
gétől éppoly mértékben különbözik, mint ez az egész szovjet-világ a
másik átkozott világtól” . Az igazságszolgáltatás úgyszintén. Ilf és

Petrov a Pravdában igazságtalan ítélethozatal miatt megtámad egy
bírót. A moszkvai törvényszék, minden teendőt félresöpörve, azonnal
kivizsgálja az ügyet, másnapra szabadlábra helyezik az elítéltet, a
bírót pedig menesztik állásából. „Huszonnégy órán belül!” - álmélkodik Sinkó. „Nem gyönyörű? A bíró, aki nem autoritás! A »jogerős
ítélet« nem válik akadállyá, a formák nem merednek a tartalom
bilincseivé - ez a belső rugalmasság, a fiatalságnak ez a rugalmassága
minden vonalon!”
Akarattal előidézett megszédültségének ezekben a heteiben az
intézményt mint olyant is az egekbe emeli. Az út írásakor még pon
tosan látta, hogy az „intézmény lényegileg ellentétes a lélekkel, az
egyes embernek felelősségtudatával és benső szabadságával”, most
már azonban kellő öntudattal pont az ellenkezőjét vallja. Elláto
gatnak egy „hatalmas kórházba”, ahol a „tökéletes organizáció” lát
tán Tolsztoj „fundamentális tévedése” és általában a krisztianizmus
„nagy negatívuma” jut eszébe, az, hogy félreismerik az „intézmények
humánus és morális erejét, az organizáció szerepét a magasabbrendű
életért való küzdelemben, az emberibb élet szolgálatában” .
Bármennyire igyekszik is azonban következetesen végigjátszani
a Párizsban vállalt szerepet, ditirambikus tirádáin át-átszüremlik a
kétkedés. Elsőként, s ez nagyon érthető, a művészet viszonylatában.
Az első hetekben, amikor az Optimisták kéziratának kafkai labirin
tusa még nem alakult ki, gyakran jár moziba. Május 27-én pl. a
Harmonika című „nagyon rossz” filmet tekinti meg, bosszankodásán
azonban hamar tűlteszi magát, mert a hátuk mögött ülő „három
fiatal munkás gúnyos megjegyzésekkel kíséri a jeleneteket” . Hason
lóképp jár a színházzal is. Ott is rengeteg „csapnivalóan rossz” da
rabot lát, de ahelyett, hogy a jelenség igazi okát kutatná, megelégszik
a szocrealista művészetfelfogás egy ismerős fából vaskarikájával: a
fontos az volna, hogy „legyenek jó darabok, jók nemcsak ideológiailag
- ennek szükségességét belátom - de hogy jók legyenek azon kívül is” .
Később már megütközik azon is, hogy a szovjetek hivatalos em
berideálja közelebb áll a spártaihoz, mint az athénihez; hogy a mun
kásság lakásgondjai egyáltalán nincsenek megoldva; hogy az üzemek
centralizálva vannak; hogy az irodalom nagyrészt sivár pártirodalom;
hogy az architektúra ízléstelen stb. stb. De mindezeket a kételytá
masztó negatívumokat módszeresen ellenpontozza és függetleníti a
rendszertől. Hogy a valódi okokat ne kelljen megneveznie, a következő
merőben tarthatatlan elvhez próbál igazodni: „Másutt a hiba, a bűn
a társadalmi struktúrából, itt azonban a társadalmi struktúra elle
nére, pusztán emberi gyarlóságból következik.”

Betonerős dogma, nem nehéz belátni, de még ez sem vethet gátat
a folyvást gyarapodó kételyek elé, úgyhogy 1935. augusztus 31-én
végre megszólal az igazi Sinkó, hangjában azzal a fájdalommal, amely
Isten elvesztésekor töltötte el: „Néha reménytelenül úgy érzem, hogy
nekem már változhatatlan sorsom az egytitt-menni-nem-tudás. Amit
úgy, úgy szerettem volna: legalább is bensőleg beletartozni egy nagy
harci közösségbe - nem és nem tudom megcsinálni. Majdnem ott
tartok, hogy megint csak annyit tudok: kikhez nem tartozom. És ez
megbénít munkában, kedvben. Itt, ebben az országban sok a nagy
szerű, a lelkesítő, de mit tegyek, ha nem tudom behunyni a szemem
a nagy negatívumok, a lesújtó tények és a kétségek előtt - s mikor
ez utóbbiakról egész őszintén csak kivételes esetekben lehet beszélni,
csak kivételes emberekkel?”
A máz itt lepattog, a hajszolt programozottság repedésein át rá
látni az emberre, visszamenőleg is, egészen az apatini kisfiúig. Nem
véletlen hát, hogy másnap pálcát tör a „bensőség nélküli” művészet
fölött, „hamis monumentalitásnak” nevezve azt. Majd mintha egész
nyomasztó környezetével szeretne vitába szállni, hozzáteszi: „A mű
vésznek többet kell látni a politikai eseményekben, mint a pártem
bernek vagy szociológusnak. Ez a több: feltakarni az arcokat, a szavak
mögött az embereket, mindenkinek a maga külön, külön-meggyötört
creaturális elevenségét.” Harmadnap pedig azon elmélkedik, hogy a
valóság, a kendőzetlen, ideológiai sallangok nélküli valóság összeha
sonlíthatatlanul érdekesebb, mint a „hivatalos, vezércikk igazságok” .
Újabb egzisztenciális határhelyzet van tehát kialakulóban, a teljes
értékű túllendülés azonban elmarad. Minthogy a meggyőződéses
kommunista szerepét nem tudja és nem akarja feladni, Sinkó egy
szerűen hátat fordít a naplónak. S amikor négy álló hónap után újra
előveszi, paradox módon minden kezdődik elölről. Noha időnként
sejtetni engedi, milyen iszonyatos teher számára a kitartás, a szovjet
valóságot illetően magatartása nem változik. Néha „borzasztó öreg
nek” érzi a lelkét, néha tele van a szíve „vággyal, szomorúsággal és
magánnyal a világgal szemben”, néha elmélázik azon, hogy Pesten
tán inkább otthon volna, ezeket a sóhajtásnyi megvallásokat azonban,
a naplóba ékelődő versekkel együtt, eltakarják az ideológiai hithűség
jelzetei. Továbbra is „elementáris erővel” érzi, hogy nem „lehetne
kibírni az életet, ha nem volna itt ez a nagy győzelem és még nagyobb
biztatás, ez a Szovjet-Unio” . Épp ezért háború esetén föltétlenül ott
a helyük, vagy „ahová a Szovjet-Unio küld bennünket, hogy szolgál
junk neki” . Sztálin egyik interjúját „megrendítően remekműnek”
tartja, Pasztemakot viszont sajnálja kissé. „Egész megbolondult a
sok körülötte zúgó ostoba beszédtől”, s így nem látja, szegény, a

lényeget: itt az „irodalom egy kormánynak szívügye” . S még 1936
áprilisában is, amikor már egyre ösztövérebb a napló, ilyen élmények
lelkesítik: „Boriskával egy este ott voltunk a kaszárnyában. Műked
velő est - nagyon szép, friss és frissítő volt. Sajátságos, egyike a
legderűsebb helyeknek: a szovjetkaszárnya. S gyönyörű történetek a
feljebbvalók és a közönséges vörös katonák viszonyáról. Talán a Szov
jet Uniónak ma legdemokratikusabb intézménye.”
Az autográf moszkvai napló tehát csakugyan másfajta tudatmű
ködésről tanúskodik, mint a „moszkvai naplójegyzetek 1935-1937”
alcímmel megjelent Egy regény regénye. Ez a tény egy régi, de mind
máig tisztázatlan vitát időszerűsít.
Néhányan jól emlékszünk még irodalmi életünknek arra a kivé
teles pillanatára, amikor az Egy regény regénye 1961-ben magyarul
megjelent. Nemcsak Sinkó Ervin moszkvai vesszőfutásának állomá
sai nyűgözték le rebelliskedő társaságunkat, hanem az is, hogy a mű
közvetve a különféle változatokban megvalósult totalitárius szoci
alizmus tartuffe-i mozgatórugóira is rámutatott. Sinkó ellenfelei,
kiváltképp a lélekben még sztálinista farizeusok, természetesen azon
nal fölneszeitek, s azt kezdték terjeszteni, hogy napló nincs is, a kötet
nem hiteles dokumentumok alapján állt össze, utólagos konstrukció,
a dicstelen önmitizálás céljait szolgálja. Ezt a „legendává duzzadt
kételyt”, „sanda gyanút” Bosnyák István az Egy regény regénye 1985ös újvidéki kiadásának jegyzeteiben megpróbálja eloszlatni. Közli a
kézírásos napló lelőhelyét, a terjedelmére vonatkozó adatokat, majd
rámutat, hogy a nyersanyaghoz Sinkó „alapvetően kétféleképp vi
szonyult” : egyes részeit szó szerint vagy csaknem szó szerint átveszi,
máskor viszont, ha a naplójegyzetek utólag foglalják össze több nap
vagy hét eseményeit, módosít a kompozíción is, napokra bontja le és
bővíti az eredetiben olvasható összefoglalókat. Emellett a szó szerinti
átvételtől eltekint az esetben is, ha a kézírásos feljegyzések túlságosan
lakonikusak vagy épp konspiratívak. Ilyenkor a szűkszavú utalásokat
föloldja, megvilágítja, ha kell, akár fejezetnyi terjedelemben. így van,
nem vitás, valamiről azonban Bosnyák István megfeledkezik. Arról,
hogy Sinkó Ervin a napló rekonstruálása során nagyon is tudatosan
és következetesen minden olyan részletet kihagy, amellyel akkor, az
ötvenes évek elején, a horvát nyelvű változat előkészítésekor, már
egyáltalán nem ért egyet. Emiatt ma egy sajátos paradoxonnal találjuk
szembe magunkat: míg az autográf napló a Sinkó által kihagyott
részletek nélkül csakugyan az Egy regény regényéi ígéri, addig a
most megjelent, csonkítatlan eredeti inkább a Szemben a bíróval
írójára mutat vissza. Sinkó Ervin tehát nem pusztán technikai jellegű,
hanem jelentős tartalmi módosításokat is eszközölt a napló szövegén.

Mégis az önmitizálás szándéka vezérelte volna? Nem tudom, nem is
akarom eldönteni. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a kiha
gyások további elhallgatása feltétlenül Sinkó Ervin teljesen fölösleges
mitizálását eredményezné.
Mint ahogy ezt eredményezné az is, ha a moszkvai naplóval szer
vesen összefüggő írószövetségi fölszólalása és André Gide-nek írt
nyílt levele fölött könnyedén átsiklanánk. Ezekben a nagyközönség
számára készült írásokban mutatkozik meg igazán, hova is vezetett
a forradalmi erőszakot, minden konzekvenciájával elvének végsőkig
menő, merev követése.
A felszólalás, mely Sinkó minden igyekezete ellenére sem han
gozhatott el, 1936 márciusából származik. Az írószövetség kongreszszusán a szocrealista irodalom két nagy mumusáról, a formalizmusról
és a naturalizmusról folyik a vita. Sinkó úgy ítéli meg, legjobb lesz, ha
hozzászólásában kiszélesíti a témát, s helyzetéből adódóan párhuzamot
von a kapitalista külföld és a Szovjetunió irodalmai között. Már a kezdő
sorokban afelől szeretné meggyőzni írótársait, hogy a vita konkrét,
gyakorlati kérdéseibe bonyolódva, „egyáltalán nincsenek tudatában,
hogy milyen nagyszerű dolguk is van”. Míg a kapitalista világban a
kutya se törődik az íróval, addig a szovjetföldön a párt és a kormány
minden „leírt szavát fontosnak, államtigynek tekinti”, s „egy száz
hetven milliós népet” vezet elé, mely olvasni, művelődni, épülni akar.
Odakinn írónak lenni ótok, itt viszont „éppúgy megtiszteltetés, elég
tétel, öröm és dicsőség forrása, mint munkásnak lenni” . E vaskosan
fekete-fehér alapozás után, változatlanul a hazugságoknak abban a
szférájában tartózkodva, ahol a sztálinista hatalmi apparátus a leg
jobban érzi magát, Sinkó a párt, az író és a nép kölcsönösségének
ismérveit taglalja. Történelmi hivatásának tudatában a párt megkö
veteli, hogy az író ne egy szektának, hanem a népnek, a népeknek
íijon. Ezt a követelményt az évszázadok óta kínosan monologizóló
író lelkesedve fogadja, végre létrejöttek régi álmának, a tömegekkel
való pórbeszédelésnek előfeltételei, maga a nép pedig, mely a „pártban
világtörténelmi célkitűzéseinek legmagasabb rendű kifejezését találta
meg”, hálatelt szívvel integet mind a párt, mind az író felé. Hiány
talan, tökéletes hármasegység. Egy új szentháromság! Nem csoda
hát, hogy „ez az irodalom - nem is lehet másként, amennyiben anyaga,
tematikája a szovjet valóság - a világ legérdekesebb irodalma ma
napság” .
A követelményes frázisoknak és hazugságoknak ebben a dohos
labirintusában Sinkó Ervin egyszer csak ráeszmél, hogy néhány fej
lődést sürgető kritikai észrevétel nélkül azért mégsem fejezheti be
mondandóját. Könyörtelenül elhallgattatott énje azt súgja neki, hogy

a sematizmusról, az irodalom sivárságáról, levegőtlenségéről szóljon.
De miként tegye? A fölvonultatott szuperlatívuszokat nem vonhatja
vissza, ugyanakkor kerülnie kell minden olyan észrevételt, amely azt
a benyomást keltené, hogy a nagy megkövetelőnek, az egyetemleges
atyai gondviselőnek: a pártnak köze lehet a sematizmushoz. Némi
kínos cselezés után rátalál a keresett formulára. Eszerint a szovjet
irodalom egyetlen fogyatékossága az, hogy jóval „szegényebb, sémaszerűbb”, mint „ennek a nehézségekkel dacoló országnak az élete” .
A világ legérdekesebb irodalmánál is érdekesebb élet mint funda
mentális esztétikai determináns? Miért ne! Hisz itt nem a tehetség,
az alkotó individuum fölszabadítása a cél, erre nincs is szükség, ha
nem hogy belátható időn belül egy „igazi, nagy népművészet”, egy
„tiszta, kommunista művészet” induljon fejlődésnek.
A felszólalásnál is sötétebb, tragikusabb az André Gide-nek címe
zett esszélevél. Keletkezésekor - 1936 vége vagy 1937 legeleje - Sinkó
felett már összecsapni készültek a hullámok. Naplóját 1936. december
1-jén másodszor is, végleg megszakítja. Most már tartania kell attól,
hogy idegen kezekbe kerül, s tartania kell önmagától is, nehogy olyasmit
vessen papírra, ami visszavonhatatlanul kikezdené kétségbeeesetten
védett ideológiai pozícióját. Az Optimisták megjelentetésének ügye
végképp zátonyra futott, másfél évi talpalás után hiába van szerződé
se az orosz nyelvű kiadásra, a reménytelen húzd meg, ereszd meg
játék tovább folyik. A Moszfilmmel, mely éppúgy bújócskát játszat
vele, mint a kiadóházak, perben áll. Általánosságban pedig mind
szemmel láthatóbb a nagy kollektív csalás. Mindenki egyetlen, egyet
értő kollektívum tagjaként viselkedik, holott - az Egy regény regénye
tanúságaként - csak a csalás kollektív, míg a tele torokból hirdetett
népakarat és közvélemény a valóságban egyáltalán nem létezik. Lé
teznek viszont monstrumperek: az első már lezajlott, a másodikat
épp most készítik elő. Csupa baljóslatú jel, lassanként elfogy a levegő,
démonikus irracionalitás keríti hatalmába az egész életet. Sinkó Er
vin azonban, ahelyett, hogy szembefordulna, lélekben legalább, a
növekvő irracionalitásra irracionális cselekedettel válaszol: föllép az
írásunk elején említett színpadra, és egy „hallatlan szimpatikus pro
letár” álarcában, Sztalin-portréval a trikóján - eszeveszett kazacsokba kezd.
Maradéktalan önfeladásának számos oka közül itt csak kettőt
említünk meg. Az egyiket külső tényezők határozzák meg, a másikat
inkább Sinkó ekkori eszmélkedése.
Gorkij halálakor, 1936 júniusában André Gide ellátogat a Szovjet
unióba, s visszatérte után Retour de VURSS című könyvében beszá
mol élményeiről. Távol áll tőle a szovjetellenesség, a csak önmagának

felelősséggel tartozó író fesztelenségével beszél benyomásairól, a ha
zugságba süppedt irodalmi Moszkva azonban érthető módon még ezt
sem tudja elviselni. Első számú közellenségnek, ellenséges ügynöknek
kiáltják ki, és Sinkó Ervin épp az ellene folyó hajsza kellős közepén
jut hozzá könyvéhez. Egy éjszakára kapja kölcsön, azzal a parancsnak
is fölfogható kéréssel, hogy mint Moszkvában élő külföldi író a nyil
vánosság előtt cáfolja meg Gide állításait. Mindenképp veszélyes fel
adat: ha nem vállalja, simán a külföldi ügynökök listájára kerül, ha
vállalja, de írása nem elég szigorú, nem elég vonalas, úgyszintén
gyanússá ^álik.
Föltehető tépelődésén egy ekkortájt vallott nézete segíti át. A
fasizmus előretörése láttán előbb úgy véli, hogy egyetlen bíráló szót
sem szabad publikálnia a Szovjetunióról, később ugyanezt a követel
ményt, érvényességét mindenki másra kiterjesztve, így fogalmazza
meg naplójában: „minden fegyver, amely ma nem a fascizmus ellen
irányul, szükségszerűen a mai világ átkának: a fascizmusnak válik
cinkosává” . Az Egy regény regényé-ben, immár a Gide-eset kapcsán,
ugyanezt az álláspontot még precízebben újrafogalmazza: „Noha ma
gamban, belül nem tudtam mindennek helyeselni, minden kritikát
s még inkább valamiféle aktív ellenállás kísérletét is bűnnek tartot
tam. André Gide példája azt bizonyította, hogy az akkori világban
az embernek a Szovjetunióval szemben nem szabad másképp állást
foglalnia, mint feltétlen helyesléssel állni ki melléje.” Azt azonban
sem a naplóíró, sem a memoáríró Sinkó nem veszi észre, hogy ez a
politikailag talán helyes álláspont csakis totális erkölcsi csődöt ered
ményezhet. Mert ha az etikán túllépve elhitetjük magunkkal, hogy
az igazság kimondása bűn, akkor természetszerűleg vállalnunk kell
azt is, hogy hazudni erény. És Sinkó Ervin vállalta is.
A Retour de l'URSS-1 vallomásnak tekinti, s mivel az ember
„vágyainak, kísértéseinek, hitének és félelmeinek legmagányosabb
titkait” feltáró vallomásra csakis vallomással érdemes válaszolni,
maga is a gyónás útján indul. Vallani kíván a Szovjetunióról, melynek
megléte, ténye „egyet jelent azzal a legszemélyesebb és nemcsak
politikai, hanem erkölcsi követelménnyel, hogy állást foglaljunk” .
Csakhamar kiderül azonban, hogy a vallomásosság és személyesség
képtelen valótlanságokba fullad, Sinkó hangját pedig egy kioktató,
hamis fensőbbség torzítja el.
Nincs szándékunkban, szükségtelen is lenne tán, az írás mozaik
képének minden kockáját számba venni, néhány különösen jól sike
rült, a sztálinizmus kisenciklopédiájába illő poénra azonban hadd
hívjuk fel a figyelmet. „A proletárdiktatúra vitás kérdéseit a Szov
jetunióban az iparosítással, a kollektivizálás végrehajtásával, az osz

tálytársadalom megszüntetésével egyszer s mindenkorra eldöntötték,
egyértelműen megoldották. Nem maradtak, nincsenek vitás kérdé
sek” - olvassuk, s ebből az örök időkre szóló megoldottságból aztán
számos csoda sarjad. A szovjet társadalom a „szabad férfiak, szabad
nők és szabad gyermekek” „rejtélyek nélküli, világos és egységes
társadalma” . A boldog tömegek „visszapillantanak a barbár és rab
szolga múltba és azt mondják, milyen szép lett minden; a jövőbe
néznek és azt mondják: milyen csodálatos jövő vár ránk” . S mond
hatják is, méghozzá kórusban, mert Sztálin a sztahanovista moz
galom „diadalünnepén” rámutatott, hogy megteremtődtek már a
szocializmusból a kommunizmusba jutás feltételei. Ma már, „hála a
Párt szervezőképességének, nincsen olyan terület a szovjet életben,
ahol a 170 milliós szovjet nép szükségletei (...) parancsolóan ne ér
vényesülnének” . Ez a pórt a „világ egyetlen pártja, mely minden
népétől idegen érdektől független” . S mindezt végül a közművelődési
állapotok koronázzák meg, hisz a Szovjetunió népei a „föld fennma
radó öthatodának népeivel szemben az egyetlen nagykorú örökösei
az emberiség eddigi kultúrájának” .
A sors keserű iróniája, hogy a telhetetlen bolsevik fantom még
ezzel a tragikomikus kazacsokkal, ezzel a nyalhatnék-vallomással
sem éri be.
Sinkó Ervint egyszerűen lerugdossák a színpadról. Az esszélevelet
összevissza firkáivá kapja vissza. Három hónap múlva pedig közlik
vele, hogy záros határidőn belül távoznia kell az országból. Apelláta
nincs. Szabályos kiűzetés.
No de ezek után csak sutba dobja végre a demagóg „minden
konzekvenciát”?
Nem, sajnos, nem.
(Egy el nem döntött kérdés) Néhány héttel azután, hogy 1937
áprilisában visszaérkeznek Párizsba, s megkapják a postán utánuk
küldött naplót, Sinkó hozzálát az eltelt néhány hónap eseményeinek
összegező leírásához. Mint elmondja, Moszkvában nemegyszer gon
dolt rá, hogy ezt vagy azt azonnal le kellene jegyeznie, de épp a
legfontosabb dolgokat nem merte papírra vetni, még az asztalfiók
jában őrzött napló papíijóra se. Most azonban, hogy a „szabadulás,
a megkönnyebbülés érzésével” elhagyták a Szovjetuniót, lehetőség
nyílt rá, hogy szembenézzen mindazzal, ami a „feszültség maximu
mával” zárta le kettejük életének moszkvai korszakát. Kitér a „ször
nyű, ízléstelen és groteszk” személyi kultuszra, amely „minden nap
és minden órában és minden alkalommal Sztálin fényképekkel és
Sztálinhoz intézett himnuszokkal meg levelekkel szégyenítette meg
az emberi méltóságot és teremtett egy olyan közéleti atmoszférát,

melyben minden kis és nagy bürokrata részt kért a csalhatatlanság
és kritizálhatatlanság stalini glóriájából” . Kitér a hozzá közel álló
emberek viselkedésére, kik abban a pillanatban, amint a személyi
kultusz kérdésére, a demokrácia formalisztikussá válására terelte a
szót, nyomban kertelni kezdtek, vagy szemrebbenés nélkül hazudtak.
Kitér a mocsárszagra, melyet mindketten éreztek, még mielőtt a
„pörök felfedték volna a mocsár egész gigantikus méreteit” .
A nyílt, szabad visszaemlékezésre azonban már a párizsi napló
első lapjain egy meglepő paradoxon vet árnyékot. Kiderül, hogy Sinkó,
bár a szovjet határ átlépését csakugyan úgy élte át, mintha börtönből
szabadult volna, változatlanul a legszemélyesebb ügyének érzi a Szov
jetunió „létét, fejlődését, megvédését és győzelmét” . Meggyőződéses
kommunistasága tehát Párizsban sem épül le, Sztálintól Párizsban
sem tud elszakadni. Azok a politikai hibák, melyek hatalmas kárt
okoztak az orosz pártnak, nem Sztálin elképzeléseiből erednek, bi
zonygatja, majd a következő, a nagy tanító összes beszédének isme
retén alapuló, kiemelést igénylő megállapításra jut: „Én előttem nem
kétséges, hogy Sztálinnak a politikusnak, az államférfinek, minden
történelmi koncepciójában tökéletesen igaza volt és van.” Csak az
ámen hiányzik.
Ha eddig ott motoszkált is bennünk a gondolat, hogy a moszkvai
napló, az írószövetségi felszólalás, a Gide-nek írt nyílt levél tán azért
oly ellentmondásos, szellemtelen és torz, mert kényszerhelyzetében
Sinkónak a túlélés lehetőségeire kellett koncentrálnia, itt, ezen a
ponton már be kell látnunk, hogy nemcsak szenvedő alanya volt ő
a mind brutálisabb sztálinista hatalomnak, hanem egyúttal híve is.
így történhetett meg, hogy miközben egyre elképesztőbb információk
érkeznek Moszkvából, fokozódó rémülete ellenére az utolsókig védi
védhetetlen álláspontját. Akárha a világ „túloldaláról” szólna, mentő
érvei mind-mind nélkülözik a racionális megalapozottságot. Május
22-én pl. arról számol be, hogy a trockista literatúrával ismerkedik.
„Ha szubjektíve csirkefogók volnának, nem volna fájdalmas. Szörnyű
az, hogy érzelmileg legnemesebb, hozzám közelálló motívumokból pokoli kártevő munkát folytatnak” - íija, egyetlen pillanatra sem
eszmélve rá, hogy nem a trockisták ténykedése a szörnyű és pokoli,
hanem az, hogy egyéni igazságait még mindig szolgaian alárendeli
a bolsevik fantom érdekeinek. Hasonlóképp jár Victor Serge füzetével
is, amely a Zinovjev-Kamenyev-per hátterét világítja meg. Serge jó
hiszemű, tényekre alapoz, a következtetései is mind igazak, véli Sinkó,
könyve azonban „mégis szörnyűséges bűn”, mert a pör gyalázatos
sága mit sem változtat a tényen, hogy „régi forradalmárok, ha szub
jektív jó szándékokból kiindulva is a végén ellenforradalmárokká

váltak” . Az, hogy a szovjet forradalom rég ellenforradalmivá züllött,
természetesen föl sem merül Sinkóban.
Mindenre talál kibúvót. Amikor 1937. június 23-án megtudja,
hogy a „világ szívében” tovább folyik a tisztogatás, legutóbb Tuhacsevszkij tábornokot és hét társát végezték ki, megrendül, de egy
árulkodó inverzióval azonnal védekezik is: „Csak egyet változatlanul
tudok: U. R. S. S.-höz ma minden körülmények közt igent kell mon
dani.” Növekvő szorongását másfél hónappal később úgy próbálja
levezetni, hogy levélben fordul Romain Rolland-hoz, amelyben nyil
ván ugyanarról gyón, mint naplójában: szörnyűséges gyanújáról, a
szovjet szellemi nívó lezülléséről, külön is lesújtónak találva, hogy
már Kun Bélát is letartóztatták, Buharinról pedig úgy írnak, „mindig
csak úgy, mint a Gestapo ügynökéről, kutyáról, spionról, kártevőről,
a nép ellenségéről” . Szörnyű, rettenetes, iszonyú - ismételgeti egyre-másra, mégsem tud azonban határozottan elindulni a túlpart felé.
Zavartságában 1938 nyarán megvallja ugyan, hogy nem szerelmese
már a Szovjetuniónak, nem tud már fanatikusan hinni benne, ha
azonban a fasiszta veszélyre gondol, csak azért is ragaszkodik hozzá:
„De kivégzések és minden embertelenségek ellenére és ellenére an
nak, hogy lehetetlenné vált világosan látni azt a processziót, ami
most ott folyik: Oroszország még mindig »tabu« nekem és nem vagyok
hajlandó eltekinteni attól, hogy legfőbb és egyetlen halálos ellensége
a német és olasz fascizmusnak ...”
Ekkor már látszólag egy hit nélküli hűség jegyében él, ha azonban
jobban odafigyelünk, csakhamar kiderül, hogy a hitbéli szálakat koránt
sem tépte el. Egy helyütt Andersen rút kiskacsájához hasonlítja a Szov
jetuniót, amely egy szép napon gyönyörű hattyúvá válik, válhatik, hisz
megvannak hozzá a feltételek. Nem a rendszer természetéből következik
tehát a vastag gyalázat, hanem külső körülményekből, mint azt a me
se-példázat második fele groteszkiil nyomatékosítja is: ha a „feltételek
ellenére eszeveszetten sok a hasonlóság közte és a fasciszta államok
között, az annak a következménye, hogy az októberi forradalom diadala
csak féldiadal volt, mert megállt az orosz határoknál.”
Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy a párizsi napló egy olyan
vége-hossza nincs párviadalra emlékeztet, amelynek egyik részvevője
Sinkó, a másik a Szovjetunió. A Moszkvából érkező csapásokat, ha
mind nehezebben is, de rendre elhárítja feljegyzéseiben. Sem a perek
sorozata, sem a számos vonatkozó brosúra tényanyaga, sem nagy
beteg húgának kegyetlen halálba üldözése, sem Bljuher marsallnak,
Kolcsak legyőzőjének kivégzése nem tántorítja meg végérvényesen,
úgyhogy már-már el nem dönthetőnek látszik a küzdelem. A sztáli
nista monstrum végül mégis újítani tud, és 1939. augusztus 23-án

egyetlen ütéssel leteríti Sínkét. Mindent, mindent föl tudott volna
dolgozni idővel, azt azonban nem, hogy Sztálin Hitlerrel szövetségre
lépett. „Mintha kést döftek volna belém hátulról” - panaszkodik, s
mivel a francia kommunisták, a béke nagy harcosaként ünnepelve
Sztálint, tapsolnak a paktumnak, egyszerre ama homokos, szomorú,
vizes síkon találja magát: „Életem utolsó húsz éve úgy telt el, hogy
mindennek ellenére a legfelsőbb földi morális kategóriát a bolsevizmus képviselte - most vége, véglegesen vége. Szegényebb vagyok,
mint valaha is voltam - de másrészt szabad, mintha most lépnék
csak a világba.”
El nem múló görcs áll a szívébe, agyába, s a halál gondolatával
is barátkozva már, azt kezdi latolgatni, vajon ezek után lesz-e, amit
a világban talál, lesz-e, amit átadhat bárkinek. Végül pedig megfo
galmazza az általa is legfontosabbnak vélt dilemmát: „minek a csődjé
nél asszisztálok, egy politika vagy a marxizmus csődje-e az, ami
bekövetkezett?”
Nem tudni, gondolt-e Az út írójára, midőn teljes kiürültségének
ebben a bénult, de mégiscsak bensőséges pillanatában ezt a messze
mutató kérdést fölvetette. A választ mindenesetre nem adta, tán
nem is merte megadni, s így a háború kitörésekor elveszett, negyed
szer is archimedesi pont nélkül maradt emberként kellett útra kelnie
Zágráb, Drvar, Knin, Split, Braó és a felszabadulás felé.
(Appendix) Mi már akkor ismertük meg Sinkót, amikor a párizsi
kérdést élete utolsó szakaszában, rövid szocrealista intermezzója
után, deflnitíve megválaszolta. Amikor már eretnek marxista volt,
és pontosan tudta, hogy „nincs az az eszme, de az a társadalmi
rendszer se, mely önműködően szabaddá teszi az embert” . S amikor
a maga vargabetűkkel, elzuhanásokkal, tévelygésekkel teli élete jus
sán tudta már azt is, hogy „akiknek egy eszme vagy társadalmi rend
fétisévé vált, azok lehettek vagy lehetnek személy szerint bármily
nemes, lelkes és minden áldozatra kész emberek is - de mennél
inkább készek minden áldozatra, annál inkább elkerülhetetlen sorsuk
lesz az az önmegtagadás, melynek megvan ugyan a pátosza, de mégse
egyéb, mint rendszeresen és sikeresen keresztülvitt erkölcsi és szel
lemi öncsonkítás, melynek végső következménye az emberi viszony
latok gyilkos dehumanizációja - ad maiorem Dei glóriám” .
Sokáig úgy hittük, hogy Sinkó mindig is e mélyen humánus maga
tartás képviselője volt, de mert sorsa ide-oda taszította, csak 1948-tól
kezdődően tudott igazán érvényt szerezni neki. Épp ezért az idős Sinkó
eszmevilágát, az emberarcú szocializmus mártírjának szobrát alapoz
gatva, visszavetítettük egész pályájára. Kár volt, nagy kár, s erről épp
kiadatlan naplói és emlékiratai győztek meg, melyek egyáltalán nem
tompítják, ellenkezőleg, vonzóbbá teszik öregkori bölcsességét.

A kötet közzétételében Bosnyák István érdeme elévülhetetlen. Bő
két évtizede szorgalmazza Sinkó Ervin életművének minél teljesebb
föltárását, s most, hogy e fontos hagyatéki anyag megjelentetésére
lehetőség nyílt, olyan alapos jegyzetapparátussal és bibliográfiával
látta el, amelyet némely kritikai kiadás is megirigyelhetne. Bosnyák
István ugyanis nemcsak arra törekedett, hogy a homályos utalásokat
kellőképp megvilágítsa, hanem az életműben kiteljesedett motívumok
vonatkozásrendszerét is feltárja, s ami nem kevésbé fontos, egész
sor olyan, csak hosszadalmas utánjárással elérhető korabeli doku
mentumot, levelet, újságcikket is publikál, amely nagymértékben
meg fogja könnyíteni a Sinkó-kutatók munkáját.
(1991)

SINKÓ ERVIN INTERMEZZÓJA
A NEGYVENES ÉVEK MÁSODIK FELÉBEN
második világháború után baloldali értelmiségünkön soha
sem tapasztalt mámor vett erőt. Nemcsak a félelem és ret
tegés évei múltak el végre, hanem általános jólétet és az élet
humanizálását ígérőn győzött az annyiszor megálmodott szocialista
forradalom is. Az, hogy a színre lépett hatalom bűnök sorára alapozta
a jövőt, szinte senkit sem érdekelt. A felszabadulás utáni véres ősz,
a bajuszszaggató beszolgáltatás, a porig alázó államosítás eseményei
nem válhattak lelkiismereti ténnyé, hiszen odakinn a vak optimizmus
munkadalának ütemére megállás nélkül csattogott a csákány. Né
hány, alkalmasint nem is ártatlan áldozat sorsa és élete semmi ahhoz
képest, hogy az igazi történelem kezdetén vagyunk immár, gondolták
íróink közül oly sokan, és gyanútlanul rábízták magukat a machiavellisztikus gépezetre, melyhez foghatót még nem produkált az em
beri történelem.
Vezércikkek unalmát árasztva versek és novellák tucatjai hirdet
ték, hogy betonalapon épül a jövő, gyárak dalolnak, s a múlt denevérámyait örök időkre eloszlatja a munkás jelen. Akárha versenyre
keltek volna egymással, hogy ki tud közülük derűlátóbban és öblö
sebben szólni az új rendszer áldásairól, napszámban dolgozó íróink
felajzott ujjongással ünnepelték Tito vonatát, Sztálin seregét és a
boldogító ötéves tervet. Nemcsak a mára elfeledett kisebb tehetségek
tákoltak össze díjra érdemesített „poémá”-t a „munka asszonyáéról,
hanem a kórushoz csapódtak olyan költők is, mint Gál László, aki a

harmincas években a hitetlen hit ellentmondásai között vergődött,
mint a nyugatos lírán nevelkedett Dudás Kálmán vagy az induló
Dévavári Zoltán. Sőt, a szelíd anekdotázás révébe érkezett Majtényi
Mihály is, azt sugallva egy novellájában, hogy most, midőn a „munka
lépked és menetel, gépek görögnek és eredmények hömpölyögnek
utcáinkon, hogy minden a miénk lett és a munka nem ellenség már”,
ideje emlékeznünk a „régi proletárokra, akiket elnyelt az elmúlt kor
szakok sötét, mozdulatlan és mélységes állóvize ...m1
Az egymástól ízlés és életérzés tekintetében oly távol álló írástu
dóknak falkába verődése azonban nemcsak a spontán öröm eredmé
nye volt, hanem idővel a titkolt szorongásé is. Ahhoz, hogy jelen
lehessen irodalmunkban, az írónak meg kellett demonstrálnia, hogy
csakugyan, fenntartás nélkül az ígért jövő oldalán áll. S még ha a
gyanakvás elhárítása és a folyamatos publikálás biztosítása céljából
vállalta is a megalkuvást, akkor sem lehetett biztos a dolgában, mert
az irodalmi orgánumokhoz odarendelt tótumfaktumok bármikor be
letúrhattak szövegébe. A deklarált szabadság és a szellemi kipányvázottság, az odakinti fény kötelező dicsérete és a félelemteli belső
homály elhallgatása jellemezte ezeket az éveket, s ennek a szükség
képpen talmi műveket előlegező, erős kontrasztosságnak hatalma
alól még az olyan nagy formátumú, sokat tapasztalt írók sem tudták
kivonni magukat, mint Sinkó Ervin.
Akár annyi más értelmiségi, századunk második évtizedében a
fiatal Sinkó is az ember megváltására készülődött. Meghasonlást
hozó, fülledt szabadkai évei után úgy csatlakozott a pesti forradalmi
megmozdulásokhoz, mint aki biztos benne, hogy a marxista tanok
segítségével sorsdöntő pozitív fordulat idézhető elő a történelemben.
A proletárdiktatúra megvalósulása után azonban rá kellett ébrednie,
hogy az új hatalom számos lépését egyszerűen képtelen össze
egyeztetni elképzeléseivel. Bár fegyelmezett párttagként minden fel
adatnak eleget próbált tenni, egyre idegenebbnek találta a diktatúra
gyakorlatát, s valójában már a Tanácsköztársaság bukása előtt evan
géliumi pozícióra helyezkedett. Amint pedig a fehérterror bosszúja
elől sikerült Ausztriába menekülnie, rövidesen hozzálátott Az út című
emlékiratának írásához, melynek tanúságaként dúltságában követ
kezetesen leszámolt a történelmi materializmus tanával. Mivel be
látta, hogy „egy hatalmat, az erőszakot képviselni ésjót tenni, szeretetet
adni és kelteni” képtelenség,2 ekkor már nem tett különbséget a terror
1
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ideológiailag egymástól elütő alakzatai között. A fehérterror és a
vörösterror egymást feltételező végtelen sort alkot, vélte, melyben a
gyűlöletre fokozott gyűlölet a válasz, egészen az őrületig, s ezért
„ennek az önmagából gyarapodó és erősödő démonnak az uralmát”
csak egy „lényegében és megnyilvánulásában másik, vele ellentétes
princípium: a szeretet, a megbocsátás, a jóság” bonthatja meg.3
Krisztiánus korszakában azonban nem tudott magára találni. No
ha fantáziája és érzékenysége megnyitotta előtte az utat az istenhit
felé, a Krisztussal való társalgás befelé ható erővonalai mind ké
nyelmetlenebbek voltak számára. Kora fiatalságának nagy élménye
csalogató délibábként ismételten megképlett előtte, s amikor elszi
geteltsége tűrhetetlenné fokozódott, vallásos hit utáni nosztalgiája
szertefoszlott. Az 1919-et újraértékelő Optimisták írásakor már arra
a következtetésre jut, hogy a Tanácsköztársaság bukását a kedve
zőtlen körülmények mellett számos szubjektív hiba is siettette. A
kudarc okát tehát nem a szocializmus elméleti alapvetésében kell
keresni, hanem az emberi tényezőben, annál inkább, mert a Szov
jetunió, lám, nem jutott a Tanácsköztársaság sorsára, ellenkezőleg,
egy páratlan építkezési láztól fűtötten lépésről lépésre megvalósítja
a kitűzött célokat. Érthető hát, hogy a harmincas évek elején Sinkó
már újra kommunista, s abban a meggyőződésben készülődik Moszk
vába, hogy a forradalmi erőszakot minden konzekvenciájával vállalni
tudja majd.
Erős elhatározása az első ottani hetekben, amikor még csak a min
dennapok felszíni jelenségeivel ismerkedik, tragikomikus lelkendezésre
készteti. Igaz ugyan, hogy gyorsan ráeszmélt, sok minden másképpen
van, mint várta, de a meggyőződéses, kételyt nem ismerő kommunista
szerepét nem akarta és nem tudta feladni. Alkalmasint Moszkvában
várta volna meg, hogy a nagy tisztogatások idején sorsa beteljesedjen,
ha a hódolattal dicsért rendszer ki nem utasítja a Szovjetunióból. Jel
lemző azonban, hogy Párizsba visszatérve, amikor már nem kellett
tartania a szovjet titkosrendőrségtől, s szabadon összegezhette volna
naplójában a közelmúlt eseményeit, érzelmileg még mindig nem tudott
elszakadni a „gigantikus mocsár”-tól. Ehhez a Hitler-Sztalin-paktum
megkötésére volt szükség, amikor mégiscsak kibillent labilis egyensú
lyából, s borzadva tette föl magának a kérdést, hogy vajon egy politika
vagy a marxizmus csődje-e az, ami bekövetkezett.
Negyvenéves korára tehát másodszor is átélte ifjúsága nagy meg
rendülését, ezúttal azonban nem tudta fölszámolni holtponthelyzetét.
Nem fordulhatott újra Krisztus felé, ez egyrészt önmaga előtt is
3
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komolytalannak látszott volna, másrészt viszont gondolkodását már
annyira átitatták a marxizmus tanai, hogy képtelen volt kívülről
szemlélni a sztálini poklot. így aztán a fundamentális kérdésre, hogy
nem a marxizmus csődjéről van-e szó mégis, nem talált feleletet.
Kiégetten, hátterüket vesztett nosztalgiákkal a senki földjén találta
magát, és a háború alatt, miközben a számára is kimért halál elől
menekülve pőre életét mentette, egy mély rezignáció határozta meg
mindennapjait. Nem véletlen hát, hogy a felszabadulás után, amikor
Jugoszlávia népeinek harcát és forradalmát siker koronázta, Sinkó
csakhamar otthon érezte magát. Ismét arra kellett gondolnia, hogy
tragikus kétkedésének nem volt igazi oka: a Szovjetunió, bármennyire
eltorzította is az ember arcát, mégiscsak térdre kényszerítette a fa
sizmust, emellett pedig, ifjúkorának nagy reményét megcsillantva,
egész sor országban a szocializmus erői vették át vagy készültek
átvenni a hatalmat. Az a körülmény, hogy nagyrészt erőszakkal ex
portált szocializmusról volt szó, átmenetileg nemigen zavarta. A fontos
az, vélhette, hogy bebizonyosodott: a szocializmus igenis világfolyamat,
amely előbb-utóbb minden kontinensre kiteljed, és térhódítása során
jóváteszi mindazokat a hibákat és bűnöket, amelyeket alig néhány év
tizedes fennállása alatt elkövetett.
„»Lesz még egyszer ünnep a világon«, mint ahogy van ünnep ma
Jugoszláviában - s ha majd lesz egyszer ünnep a világon, akkor
Jávától Washingtonig, Pekingtől Athénig, Londontól Delhiig minde
nütt az a kép tárul a szem elé, mint ma a bosnyák hegyek között.
(...) Ez a szemmel látható jelen egyúttal a jövendőnek előre küldött
ragyogása: prófécia egy új emberiségről, az emberiségnek arról az
eljövendő ifjúságáról, mely az élenjáró Jugoszláviában már nem re
mény, hanem elkezdődött, hétköznapi valóság” - himnuszozza,4 s
ezzel összhangban a „prófécia” kedvéért újra háttérbe szorítja nem
csak egész eddigi útjának kételytámasztó tapasztalatait, hanem ön
nön egyéniségét is, ami hatalmas ellentmondásokat fog eredményezni
mind közírói, mind költői munkásságában.
Háború utáni horvát nyelvű brosúráinak egyikében, amelyet az
antifasiszta nők nemzetközi kongresszusának tiszteletére adott ki’5,
körültekintően, a két háború között publikált dokumentumok bőséges
idézésével a fasizmus jelenségeit idézi, majd eléggé váratlanul ki
mondja: „A rab népek felszabadításával Szoyjet-Oroszország bebizo
nyította, hogy szeretete nem lagymatag, és tudatában van annak,
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amit az emberi tisztesség és méltóság megkövetel.” E megfogalma
zásban természetesen nem annak puszta ténye szúr szemet, hogy
Sinkó a fekete fasiszta Németországgal a fehér sztálini Szovjetuniót
állítja szembe. A háború utáni első években nálunk is főbenjáró bűn
nek számított volna, ha valaki a két birodalom párhuzamba állí
tásakor elvetemült osztályellenségként azt a következtetést vonja le,
hogy a fasizmus és a bolsevizmus ijesztő hasonlóságokat mutat. Ennek
ellenére meglepő, hogy Sinkó emberi tisztességről és méltóságról beszél
egy olyan önkényuralmi diktatúra kapcsán, amely nem sokkal korábban
a szeme láttára taposott sárba minden tisztességet és méltóságot.
Hasonlóképp járunk az ifjúsági vasútvonalról írt riportregényét
lapozgatva is. Túláradó, szívet melengető optimizmussal keresi föl
az épülő pálya egy-egy szakaszát, s amikor a bolgár munkabrigád
fiataljai közé csöppen, a kommunikációs gát elhárítása céljából így
szól hozzájuk: „Hogyne értenénk mi meg egymás szavát, mikor Tito
bolgárul is azt jelenti, mint minden más nyelven, és amikor Dimitrov
éppoly kevéssé csak bolgár, mint ahogy Rákosi se csak magyar szó.
És Kínában és Indonéziában vajon nem értenének-e már meg szintén
mindenkit, aki a rövid szót kiabálná: Sztálin?” Nem kétséges, hogy
a kapcsolatteremtés pontosan így játszódott le, a körben álló fiatalok
üdvrivalgása közepette, mai távlatból azonban mégis zavaró, hogy
Sinkó fontosnak tartotta megírni a kis epizódot, hiszen a jelszónk
Sztálin ellenére tudván tudta, hogy a népek nagy tanítója valójában
véres kezű diktátor.
Az efféle kisebb szeplők mellett a vasútról szóló riportregény tar
talmaz olyan esztétikai megnyilatkozásokat is, melyek programsze
rűségükben messze túlmutatnak az adott pillanaton. Egy irodalmi
délután tanulságai fölött tűnődve a következőképp kezdi summázatát: „tudom, most már mindig úgy érzem, érezni fogom, hogy leküz
dendő betegség az a költészet, mely csak a költő magánügye” . Már
ez a néhány mondat dilemma elé állít, mert Sinkó irodalomról alkotott
nézeteinek viszonylatában teljességgel súlytalan információt közöl.
Az a Sinkó mondja ezt, aki az alkotó individuum szabadságára, föltétlen őszinteségére esküdött nemegyszer, meggyőződéssel hirdetve,
hogy a költői magánügyek csakis a művészi megformálás révén vál
hatnak közüggyé? Nem, ez egy másik Sinkó, miként a gondolat rész
letesebb kifejtéséből szépen kitetszik: „Tudom, hogy a kigyógyulást
eztán már követelménynek fogom érezni, és tudom, tapasztaltam,
hogy hangzik az igazi feladat. A feladat: annak a költészetnek meg
teremtésén munkálkodni, mely a költőnek és a teremtő tömegeknek
személyes, tényleges és tudatosan kimélyített viszonyából születik,

egy annyira szoros viszonyból, hogy végül is a mű úgy hat, mint a
költőnek és közönségének együttes műve.”
Nem sokkal eme „kigyógyulás”-t és „együttes múvek”-et ígérő
program meghirdetése után Sinkó csakugyan megír néhány olyan
verset, amely a teremtő tömegekkel létrehozott „személyes, tényleges
és tudatosan kimélyített” kapcsolatára vall. Az októberi forradalom
harmincadik évfordulóját két költeménnyel jelöli meg. A Lenin szava
címűben6a szocialista realizmus bálványfaragó hagyományának szel
lemében a materializmus már-már kozmikus méretű szentjévé avatja
Lenint, akinek szavát „évezredek ökle döngette ki” . Mivel a verset
nem lírikusi kényszer indukálta, hanem politikai megfontolás, az
egész szöveg hírérték nélküli hasonlatok giccses torlaszává lesz végül.
Lenin szava Jóízű, mint a kenyér”, „szelíd, mint az anyánk tenyere”,
„biztos magában, mint a nap az égen”, „nyílt, mint túltelt szívből
kibuggyanó szó”, „pontos felelet, mint ital szomjasnak” (micsoda
képzavar!), „egyszerű, mint a tiszta öröm” stb.
Ennél is tanulságosabb Október című verse, melyben már nemcsak
a szocrealista hujjázás hipertróflái szúrnak szemet, hanem a meg
döbbentő mellébeszélés jelzetei is. Hadd idézzük a zárósorait:
Október óta van élni miért,
Október óta nincs félni miért,
Október óta az igazság megtanult nevetni,
Nemcsak kereszten lehet már szeretni,
Október óta büszke aki ember!
Udv neked Október s mindünknek, testvér!
Első pillantásra is nyilvánvaló, hogy ez a groteszk örömóda úgy
szintén a lírikusnak és a teremtő tömegeknek „személyes, tényleges
és tudatosan kimélyített” viszonyából született, ám ennek ellenére
megkerülhetetlen a kérdés, hogy az október utáni szörnyűségeket
személyesen is megtapasztalt Sinkó csakugyan lelkiismereti háborgás
nélkül vetette-e papírra a nevető igazság és a nincs félni miért fé
lelmetes frázisait? A kérdés persze szónoki, hisz ismeretes, hogy nem
sokkal később, a Tájékoztató Iroda 194Ő júniusában hozott határo
zata, illetve Tito és Sztálin konfrontálódása után Sinkó már szükségét
érzi, hogy vallomásosan elhatárolja magát attól a grandiózus színjá
téktól, amelynek elvtársak ezreivel és tízezreivel együtt ő maga is
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cselekvő részvevője volt annak idején. Cikkeinek gyűjteményét8Szub
jektív előszóval látja el, melyben rámutat, hogy a két háború között
kialakult a kommunistának az a típusa, aki nem vak, de mert hívőnek
kell lennie, eleve valami mélyebb és magasabb értelmet akar tulaj
donítani mindannak, ami a Szovjetunióban történik vagy nem történik,
s ezért senkinek sem engedi meg, „legkevésbé saját magának az eretnek
kritika leghalkabb rezdülését sem a Szovjetunióval szemben” .
Az egyéniség-bomlasztó általános jelenséget aztán egy konkrét pél
dával is illusztrálja. Boriska húga már évek óta Moszkvában él, orosz
ember felesége, párttag, egész sor forradalmár szobrát készítette el,
amikor is váratlanul súlyosan megbetegszik, nem tud meggyógyulni.
Egy napon állapotára való tekintet nélkül végzést kézbesítenek neki,
amely szerint huszonnégy órán belül el kell hagynia a Szovjetunió te
rületét. Hiába minden érv, ellenvetés, a kiűzetést nem sikerül elodáz
nia. Bécsbe távozik, és másnapra meghal. Ennek ellenére élete utolsó
pillanataiban is az a legfőbb gondja, hogy bécsi vendéglátója előtt
„mentse azoknak presztízsét, akik eltépték a férjétől, és a halálba
küldték” . Mindenáron bizonyítani próbálja az események elkerülhe
tetlenségét s mindannak „magasabb értelemben vett szükségességét,
ami a Szovjetunióban történik” . A megrendítő esethez, immár önnön
akkori magatartására is kitérve, Sinkó a következő rezignált kom
mentárt fűzi: „Én is ezt tettem, mind ezt tettük, mindnyájunknak csak
ezt lehetett tenni, akár a húgunkról, akár a kiskorúak halálbüntetésének
rendeleti úton való törvénybe iktatásáról, akár a moszkvai perekről,
akár a zene és irodalom rendeleti úton való »termeléséről«, akár az
olyan vad mesékről volt szó, mint az, hogy Buharin ölette meg öreg
háziorvosával a tüdőgyulladásban megbetegedett Makszim Gorkijt.”
Mindez 1947-ben is ott élt Sinkó Ervin tudatában, de mégis azt
harsogta a vajdasági magyar olvasó fülébe, hogy „Október óta nincs
félni miért” . Bár e jelenségnek etikai vonatkozása is van, sokkal
izgalmasabb az, hogy sokat tűrt entellektüelként végső fokon hogyan
is képzelte el a minden áldozatot megérdemlő emberséges jövőt. Hi
szen ha egy társadalmi rendszer, amilyen a sztálini szocializmus volt,
perfidül a képtelenebbnél képtelenebb hazugságok légváraira épít, s
ráadásul nemcsak azt váija el hűséges és hívő alattvalóitól, hogy
igazságnak lássák a fantomatikussá terebélyesedő, mind irracionálisabb hazugságokat, hanem hogy ki-ki a maga módján hozzá is járuljon
azoknak életben tartásához, akkor ott távlatosan nem valamiféle földi
paradicsom mutatja magát, hanem a förtelmes pokol, melynek az el8
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viselhetőség határán túl óhatatlanul meg kell semmisülnie. Sinkó
természetesen tudatában volt a veszélynek, 1950-ben már „legve
szedelmesebb, legvisszataszítóbb, legundokabb” démonnak tartotta
a hazugságot,9 ám ennek ellenére a negyvenes évek második felében
is szorgalmasan áldozott neki. Életének, pályájának ezt a kegyetlen
képtelenségét elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy a marxizmus
nak a történelmi szükségszerűségről szóló fundamentális dogmájával
párizsi megrendülése után sem mert radikálisan szembenézni.
A helyzet a Tájékoztató Iroda otromba határozata, majd a Jugo
szlávia elleni mind mocskosabb vádak elhangzása után sem változik
máról holnapra. Noha Sinkó csaknem kezdettől fogva szembefordul
az ocsmány árral, és hallgatásra ítélt etikai fantáziáját fölszabadítva
cikkek, tanulmányok, vitairatok tucatjaival szenvedélyesen leleplezi
a szovjet-jugoszláv kapcsolatokat mérgező mozzanatokat, a szoci
alista realizmus gyakorlatától egyelőre még nem szakad el. Egy esz
tendővel a Tájékoztató Iroda határozata után „poémá”-t ír a Jugoszláv
Kommunista Pártról,10 melyben a traktoros líra eszköztárának csak
nem minden kellékét fölhasználva így énekel:
Egyre sűrűbben szökkennek magasba gyárak kéményei,
Szaporodnak a hatalmas s kezünknek engedelmes baráti gépek,
Házakon, iskolákon új piros tetők nevetnek és a mindig
diadalmasabb ének, a Terv győztes éneke, a Te éneked,
Milliók szívének szíve, szívünk, 6, Párt
Egyfelől tehát szembefordul a politikai és művészeti hazugságokkal,
már olyképpen is, hogy fasiszta és bolsevista szerzők „bölcseleti” gyöngy
szemeit állítja párhuzamba,11 külön nyomatékosítva, hogy „nincs sza
bály, mely előírhatná”, hogyan kell a művésznek ábrázolnia és kifejeznie
a „maga igazságát”,12másfelől azonban, ellentétes politikai álláspont
ról ugyan, de mégiscsak sutba vágja a maga igazságait, s feltétel
nélkül eleget akar tenni az ún. társadalmi megrendelésnek.
Ennek az újabb ellentmondásnak okát abban kell látnunk, hogy
a sztálini kiátkozás gondosan véka alá rejtette a rágalmak valós
indítékát. Véletlenül sem mondta ki, még csak nem is célzott rá,
9 Az igazság, a hazugság és a művészet. In: Kísértet járja be Európát, i. m. 160. o.
10 Poéma a Pártról, 7 NAP, 1949. m^jus 25. - A prózaverset magyarul a Kísértet
járja be Európát c. kötetében is megjelentette.
11 Harc a naturalizmus ellen, avagy félelem az emberitől. In: Kísértet járja be
Európát, i. m. 265-293. o.
12 Az igazság, a hazugság és a művészet, i. m. 167. o.

hogy Jugoszláviát azért kell keményen megbüntetni, mert nem haj
landó a nagyorosz, Dzsingisz káni hegemonizmus szolgálatába állni.
Ehelyett minden eszközt igénybe véve azt bizonygatta nap nap után,
hogy a jugoszláv párt és államvezetés, miután gyalázatosán elárulta
a szocializmus ügyét, az imperializmus kaijaiba akarja taszítani a
jugoszláv népeket. A baloldali értelmiségnek ez okból nem állt módjában
azonnal és gyökeresen szakítani a dehumanizált szovjet „felépítmény”nyel, hisz ismételten bizonyítania kellett, hogy változatlanul hithű szo
cialista pozíción áll. így a konfrontálódás után a lírában még éveken
át rendületlenül tovább zúgtak, dübörögtek a derűs traktorok, az
értekező prózában pedig az érdeklődés megújulón a szocialista rea
lizmus elvi kérdéseihez kanyarodott vissza, mint erről egyebek között
Sinkó Ervin első háború utáni tanulmánykötete is tanúskodik.13
A kötet élén álló nagytanulmányban a kulturális örökség és a
szocialista realizmus relációit fürkészi. Mint annyi más ekkortájt
keletkezett dolgozata, valójában ez is vitairat, melyben azokkal a
gondolkodókkal, főleg „polgári értelmiségiek”-kel száll perbe, akik
már a szocialista realizmus fogalmát is a „művészet barbár profanációjá”-nak fogják fel. Anélkül, hogy akár egyetlen ilyen értelmiségit
megnevezne, a polgári oldalról érkező kifogásokat három pontba fog
lalja: 1. A művészet öncélú, fejlődésében autonóm, a művészi meg
formálás követelményein túl nincs köze más követelményekhez, épp
ezért semmiféle tendenciával, különösen osztályérdekek harcával és
egyáltalán politikával nem szabad bemocskolni; 2. Homérosz, Aiszkhülosz, Dante, Shakespeare nagy költők, noha nem tudtak a szocia
lista realizmusról. A művészet gyakorlati feladatairól szóló elméletek
kárára vannak a művészi képzelet spontaneitásának. Azok, akiket
a múzsák homlokon csókoltak, tudnak énekelni, minden más a legjobb
esetben is mellékes; 3. A szocialista realizmus követelményei ellen
tétben állnak a művészi alkotómunka természetével és leglényege
sebb feltételével: gátolják a művészt, megfosztják individualitásától,
uniformizálják a művészetet.
Sinkó korábbi, még inkább későbbi esztétikai nézeteinek ismere
tében úgy tűnik, mintha ezeket a kifogásokat is ő maga emelte volna,
mintha tehát a tanulmányban apolitikailag maximálisan elkötelezett
Sinkó a művészet feltétlen szabadságára esküvő szellemi Sinkóval
kívánna párbeszédeim, elsőként említett énje azonban, lévén hogy
külső és belső tényezők folytán pillanatnyilag fölényben van, nemigen
engedi szóhoz jutni a másikat. A virtuális nagy dialógusban helyen
ként említés esik ugyan arról, hogy a szocialista realizmus nem csór13 Knjiievne studije, Nakiadni zavod Hrvatske, Zagreb, 1949

bíthatja az individualitást, a szintézisig korántsem az élő ember ta
gadása révén jut el, nem szimplifikálja a lélektant, a műalkotás pedig
akkor igazán maradandó, ha az (ró ki tudja fejezni a maga konkrét
egyszeriségét, a tanulmány nagy része azonban ennek ellenére a
„marxista esztétika” posztulátumaira helyezi a súlyt. Különösen a
nyolcadik fejezet, amely a szocialista realizmus lényegét, távlatait és
(elsőbbségét taglalja.
Sinkó sarkpontja itt is az abszolút érvényűnek tételezett társa
dalmi szükségszerűség. A marxista gondolkodás eredményeinek kö
szönhetőig a „társadalmi valóság mint érthetetlen démoni hatalom
nem ura többé az embernek”, aki megismerte a „társadalmi fejlődés
törvényeit, s mert megismerte, gondolkodása magasabb fokra jutott”
- véli, majd groteszk fölénnyel hozzáteszi: „A történelem titka meg
van fejtve.” Ilyenformán az eltelt évezredek egyetlen más eseményét
sem lehet még csak összehasonlítani sem azzal az „abszolút újdonság”-gal, amit a Szovjetunióban elsőként győzött szocialista forrada
lom hozott. A kivételes szituáció érthetően azt a feladatot rója az
ugyancsak kivételes szocialista íróra, hogy a megszerzett tudás bir
tokában az igazság feltárására vállalkozzék: „A szocialista realizmus
magasrendű, tehát korszerűen fejlett társadalmi tudatot követel meg
a művésztől, aki csakis e tudat segítségével láthatja meg, fedezheti
fel és formálhatja az igazságot, mégpedig a korszerű és teljes igaz
ságot.
így kell érteni Sztálin fölhívását, melyet 1934-ben a szovjet írókhoz
intézett: »írjátok az igazságot!« (...)
A sztálini »írjátok az igazságot« azt jelenti, hogy a művésznek a
korszerű és teljes igazságot kell formába öntenie, a teljes igazság
pedig dialektikus, proletár igazság, a valóság szocialista igazsága.”
Ez a magasrendű, a dogmát tovább dogmatizáló tudás természetesen
optimizmusra kötelezi az alkotót, annál inkább, mert már Gorkij rá
mutatott, hogy „realizmusunknak szavatolt jövője van” . S mivel az
„igazság ma csakis a proletariátus oldaláról látható”, a biztos jövőt is
magában foglaló irodalomnak egyúttal pártosnak is kell lennie.
Sinkó tehát módszeresen, lépésről lépésre elhatárolja magát a ho
mályban veszteglő polgári művészettől, hogy aztán e művelet szélső
pontján a kirekesztés gesztusát is vállalja. Az expresszionizmust, a szür
realizmust, Uletve a néger plasztika, a prelogikus gondolkodás és a
tudattalan kultuszát egyaránt olyan „forradalmi” formakutatásnak bé
lyegezi meg, amelyet voltaképpen önmagától iszonyodó üresség határoz
meg. Ezen túlmenően azt is leszögezi, hogy ma „nem lehet művész”,
aki nem részvevője az osztályharcnak, amely végérvényesen humani
zálni fogja az ember életét. Arról viszont egy árva szót sem ejt, hogy

az igaz úton járó, az üdvözítő igazságot már ismerő alkotók miért
nem tudnak a fejlődés legmagasabb szintjének megfelelő műveket
létrehozni. S nem véletlenül. E téren ugyanis a társadalom és a művészet
egyenlőtlen fejlődésének marxi elvét sem hívhatja segítségül, hiszen a
szocialista realizmus magasrendű tudatossága oly alacsonyrendű, posványos és giccses irodalmat produkált, amely elrettentő karikatúrája minden
fejlődésnek.
Érdekes módon a tanulmány, ha csak közvetve is, de sejteti azért
Sinkó Ervin tényleges álláspontját. Amikor a vonalhoz igazodva már
csak üggyel-bajjal tudja továbbvinni a dolgozatot, ismét a másik Sinkóhoz,
a szellem Sinkójához fordul újabb ellenérvért, amely lendületet adhatna
az agyonracionalizált, beszűkülő traktátusnak. Ez az ellenérv, melyet kifelé
mindvégig cáfol, intimé azonban feltétel nélkül vall, így hangzik: „Ha a
tudat, kiváltképp az osztályöntudat a legjobb esetben is csak ballaszt, és
mint ilyen a művészi alkotómunkában semmiféle érték forrása nem lehet,
akkor a szocialista realizmus mint vezéreszme, mint program és művészeti
irányzat menthetetlenül pusztulásra van ítélve.”
Mindent egybevéve: háború utáni intermezzója során Sinkó Ervin
fenntartás nélkül csatlakozott a jugoszláv szocialista forradalomhoz, s
e téren egészen odáig elment, hogy hajlandónak mutatkozott föláldozni
magát a marxista mitológia oltárán. Közrejátszott ebben az is, hogy az
oly sokára és nehezen megtalált hazát nem akarta kockára tenni, még
inkább az, hogy az emberiség évezredes szenvedésével szolidarizálva,
csakugyan hitte, hinni akarta, mindenáron, hogy létünk törvényszerűen
megváltható. Miután azonban az ötvenes évek elején a mesterségesen
is táplált tavaszláz és a politikai elvárások szigora enyhülni kezdett,
végre nyíltan és szabadon rácsodálkozhatott az élet viszonylagosságaira.
Ekkor már rezignált bölcsességgel hirdette, hogy „érthetetlen törvények
tájaira tett kiránduláson vesz részt, aki él,” 14 és hozzáfogott életműve
legizgalmasabb fejezeteinek megalkotásához.
(1993)

14 Jó beszélgetés c. prózaversciklusának záródarabjában, Híd, 1955. 2. sz.

A HONTALANSÁG VÁLTOZATAI
alahányszor Sinkó Ervin alakját, életútját idézzük, első refle
xiónk általában hazátlanságát hozza előtérbe. Mostoha sorsát,
amely háborús borzalmakban, megbukott forradalmakban,
emigráns évek keserűségében részeltette, végigrángatva őt csaknem
egész Európán, hogy végül az új, de ma már annyira régi Jugoszláviá
ban leljen nyugvópontra. A világnak kiszolgáltatott, a világtól szen
vedő ember megpróbáltatásaira gondolunk tehát elsősorban, holott a
külső mellett egy mély belső hontalanság is vacogtatta élete végéig.
Lélekben hontalan volt már Apatinban, midőn sváb gyerekek falkája
taszította árokba és alázta meg; hontalan Szabadkán, ahol tanárai
szorgalmasan buktatták; hontalan Pesten, a forradalmas idők mámo
rában, melyet eszme és gyakorlat ijesztő ellentmondásai árnyékoltak
be; hontalan Bécsben, Istenhez fohászkodva, akit el nem érhetett;
hontalan Párizsban, a proletárdiktatúra pallosát szidolozva újra; hon
talan Moszkvában, melynek egész belülről rothadó tenyészete mintha
csakis azért jött volna létre, hogy fanatizált emberhitét lerontsa és
bemocskolja; hontalan a háború alatt, sarkában az ostoba halál nem
szűnő fenyegetésével, és, igen, hontalan a vész után is, amikor önma
gát feladva, tapasztalatait elfojtva végigministrálta a szocialista rea
lizmus rút szertartását, nem riadva vissza a patetikusan csörömpölő
szólamoktól sem.
Gyökeres fordulat 1948 után áll be nála, amikor a politikai ve
szélyeztetettség körülményei hirtelen megváltoznak, s lépésről lépés
re enyhül a társadalmi megrendelés szigora is. Most már hozzáfoghat
moszkvai élményeinek átértékelő feldolgozásához, az antisztalinista
dokumentumirodalom időálló értékét teremtve meg az Egy regény
regényé-ben, s ezzel csaknem egyidejűleg kiszakíthatja magát az ideo
lógiai kötöttségek, az aktuálpolitika hínárosából, s megírja Jó beszél
getés című, emlékezetes prózaversciklusát.
„Közömbös, örök csillagok alatt” pillantjuk meg itt a lírai ént,
kinek csontjáig „harap a világ hidege” . Ennek az alaphelyzetnek
megfelelően a viszonylagosság felismerése és megváltása lesz az egész
ciklus egyik uralkodó motívuma. Az ember racionálisan meg nem
ragadható, eszmei és etikai kritériumok alapján meg nem ítélhető,
hirdeti Sinkó, hiszen „Szót váltva én is és az is, aki hozzám szól,
mindegyikünk a maga sokszemélyű külön sokaságával kerül szembe” .
Még a legegyszerűbb vagy annak látszó emberi kontaktusok is tü
körrendszerek labirintusát tárják fel tehát, annál inkább, mert tu
dattalanunkban „trópusi vegetáció buja bőségével őserdei árnyak”
„villognak a súlyos éjszakákban” . Mi több, a ciklusban elűzhetetlen
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kísértőként az ördög is belép, aki nem afféle „huncut sátánka” , hanem
„gorillaképű szörny”, „öreg, mint a föld”, „zabái és túlél mindent” .
A viszonylagosság, a többarcúság relációi fölött tűnődve Sinkó
gyorsan eljut az ember félelmességének gondolatáig. „Félelmes az
ember, mert kitűnő modorral vagy káromkodva, hallgatva vagy tár
gyilagosan beszélgetve / rejtegeti friss konok sebek, mindig sajgó
hegek és bevallhatatlan benső éjek titkát” - írja messze eltávolodva
a Theatrum Mundi látványától, s egyúttal előlegezve is a sorozat
egyik fő tanulságát, miszerint „érthetetlen törvények tájaira tett
kiránduláson vesz részt, aki él” .
Ezen a ponton már érdektelen minden harci szerszám. Itt már
nem kérdés, nem lehet kérdés, hogy tervszerűen, megfontoltan odasújthat-e az ember, s ha igen, kicsoda, mikor és kire. Itt már csupán
az intenzív, toleráns, mondhatnám, krisztusi életszeretet érvényes,
melyről Sinkó következő visszafogott, csöndes, ám mégis oly sokat
mondó észrevétele tanúskodik: „Vérzik és sebez, ami él.” A sebeket
osztás és sebeket kapás mint egymással összefonódó realitás arra
utal, hogy Sinkó ekkor már nem hisz egyetlen olyan eszmerendszer
ben sem, amely az erőszakos igazságszolgáltatást és rendteremtést
igazolhatná. Annál kevésbé, mert a vérnek és a sebeknek ez a dia
lektikus egysége valójában sűrű homályba és bizonytalanságba vonja
egész létünket.
Fölmerül persze a kérdés, hogy mi óvta meg Sinkó Ervint annak
a másokat nemegyszer romlásba döntő felismerésnek mérgétől, hogy
a világ és az ember végső fokon megismerhetetlen. Mi adott erőt
neki a produktív életvitel fönntartásához, ha egyszer maga is pon
tosan látta már, hogy élete gyufaszál lángja csupán, amely ellobbanása
előtt álmodhat bármit: „máglyaüzenetnek, fáklyának, pusztító s ter
melő tűznek” vélheti magát, de ennek ellenére egyetlen fuvallatra
kialszik, mintha „sose fel se lobbant, sose égett s perzselt volna”? A
választ, azt hiszem, abban kell keresnünk, amit a prózaversek egyike
a jóllakhatatlan éhség fájdalmaként említ. Mert ez az áttételes jóllakhatatlanság, ez az eredendő kíváncsiság segíti túl Sinkót az élet
kuszaságán, ostobaságán, értelmetlenségén, az ún. végső kérdéseken,
egyszersmind pedig olyan támpontokkal is megajándékozza, amelyek
kapcsán semmiféle viszonylagosságot nem ismer el. Köszöni rossz
sorsának, hogy messze elkergette azoktól, akiknél „akkurátus rend
ben minden kérdésre számozott fiókban már a kérdés előtt is megvan
a kész felelet”; állhatatlannak tartja magát, akár a gondolatot, amely
„mindig magán túlra mutat, s nem nyíl, mely célba találva megáll” ;
a lármától menekvő, igazi szó rossz mását viszont, a „ripacs szólam”-ot és a „ringy-rongy tereferé”-t megveti.

Ez a nyílt kíváncsiság biztosította számára a megtartó szellemi erőt,
amelyet nemcsak a Jó beszélgetés paradoxonokban gazdag prózaversei
sugároznak, hanem Sinkó Ervin minden maradandónak látszó alkotása
is. Ha ötven, száz vagy kétszáz év múlva könyveit előveszik a kései
utódok, mert nyilván elő fogják venni, hitem szerint épp az ember létbeli
hontalanságából táplálkozó sinkói kíváncsiság lesz az, ami a legtöbb
örömmel ajándékozza meg őket.
(1992)

KRITIKAI NAPLÓ

ALAKULÓ,
KUSZA KÖLTŐI ÜZENETEK
Teleírt világ. Fiatal költők versei. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1987
is irodalmakban, amilyen a miénk is, egy-egy lírai antológia
mindig figyelmet érdemel, hiszen az időt mintegy megállítva
alkalmat ad az eltelt évek termésének fölmérésére, egyszer
smind pedig a távlatokat is sejteti. Különösképpen így van ez a fiatal,
első lépéseiken még alig túljutott alkotók együttes megjelenésekor, midőn
az irodalmi élet folytonosságának kérdése hatványozottabban merül fel.
Vajon a szavak erdejébe tévedt fiatalok meg tudják-e élni az előttükjárók
riadalmait, szembe memek-e nézni a modem költészet nyelvi válságával,
miképpen kutatják közérzetük kifejezésének hiteles formáit, tűnődünk el
ilyenkor, nem annyira az irodalom „fejlődésének” ismérveit kutatva mű
veikben, hanem inkább azt, hogy legalább helyenként fölizzanak-e verse
ikben kibontakozást ígérő szóegyüttesek.
A fokozott olvasói érdeklődést azonban kételyek is ellenpontoz
zák. Éppen húsz esztendővel ezelőtt jelent meg a Hol 6 hol című
antológia, melynek előszavában Tolnai Ottó Raffai Ferenc lírájában
fedezte föl „az egész jugoszláviai magyar költészet bírálatát”, azért
fohászkodva a sorshoz, hogy „csak még néhány verset” írjon, a kiemelt
költő azonban csaknem átmenet nélkül elhallgatott, mint ahogy a
kötetben szereplő fiatal lírikusok közül mások is. Alapvető dilemma
tehát, melyet a Teleírt világ utószavában Toldi Éva is jelez tartóz
kodón, hogy szabad-e, lehet-e az itt bemutatkozó költők verseiről
végleges ítéletet mondani. Megítélésem szerint nemcsak lehet, kell
is, mert ha pályájuk jövendőbeli alakulása ismeretlen is előttünk, a
líra története azért bőségesen kínál olyan támpontokat, melyeknek
alapján az igazi költészetet biztonsággal meg lehet különböztetni a
szövegeléstől.
A Teleírt világ olvasása közben mindenekelőtt a versek különös
időfelettisége tűnik szembe. Akárha súlyos társadalmi-gazdasági és
erkölcsi válságunk nem érintené őket, fiataljaink elégségesnek tartják
a lehatárolt, személyes tájékozódást. Mintha a masszív közéleti szó
virágok meg sem érintették volna tudatukat, zömmel azt hiszik, hogy
minden egyéni sérelmük, élményük, ötletük papírért kiált.
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Bata János az Istent szólongatja önsajnáltatón, sőt nyüszítőn,
mint „egy beteg kutya”, nem véve róla tudomást, hogy már húsz
esztendővel ezelőtt, a Füst Milán bűvöletében indult fiatalok műhe
lyében líránk agyonkoptatott eszközévé lett az Űr szólongatása. S
egyébként is, a megfáradtság, a sajnálatos koraérettség, a sírás utáni
vágy motívumai langyos érzelmességbe torkollnak nála. Beszédes
István verseiben elsősorban a bizarr neologizmusok tűnnek föl. Bohos, verscserjes, sértékeny - minősít gondtalanul, s ebbéli igyekeze
tében ilyesfajta igéket is gyúr: tereng, ontat, szüreml, játszod, gyámot.
Szó se róla, a poetica licentia sok mindent megenged, ezek az újítások
azonban, lévén hogy funkciójuk nincs, egyértelműen a keresettség
érzetét keltik. Géber László kontemplatív alkat. Verseiből pontosan
kivehető az eszmélkedő tudat magánya, mely a tárgyi világ jelensé
geinek megnevezése révén szeretne eljutni megnyugtató válaszokig,
egyelőre azonban nyelvi invenciója még nem teremtett maradandó
értéket. Ladányi István derűs dinamizmussal rovogatja a sorokat,
még bízik a szavakban, még gyönyörködni tud a szivárványban, an
nak a jeleként, hogy távol áll a versírás képtelenségének élményétől.
Tornán Tibor „háromsorosai” megtorpannak az ötlet szintjén, szinte
belesülnek a papírba, Tóth Gábor pedig hagyományos költői képekben
leli kedvét igazán. Varga Szilveszter, s itt Bácska című versére gon
dolok, nem retten vissza a huzatos időktől, pillantást mer vetni tájunkra,
mely a maga parlagiságában évtizedek óta ihletője lírikusainknak. Szö
vegei ott mozognak a lényeges felismerések határmezsgyéjén, s csak
sajnálhatjuk, hogy verseit nem tudja törés vagy túlírás nélkül befejezni.
Bozsik Péter versei kiemelkednek a kötet átlagából. Magatartását
egyelőre erősen színezi még egyfajta póz, önnön elveszettségének,
kallódásának hangsúlyozása, az életen való végigtántorgás képzete,
ugyanakkor azonban szándékosan kihívó gesztusai mögött autenti
kus létélmény húzódik meg. „Csörög a haladás hordaléka: / az éjben
sodródó sok műkacat” - írja a Hagyományban illúziótlanul, s ha az
„egyetemes” emberi csőd e víziója felől szemlélődünk, Bozsik Péter
kopár életprogramja is relevanciát nyer. „Szidni ezt a rohadt, kurva,
/ elidegenedett, kizsákmányoló / és hazug (költői) világot” - nevezi
meg célját érdesen, „pálinkázgatás közben” (Szidni a világot), s a
negatívumoknak ebben a merőben sötét, távlattalan láncolatában
nem nehéz fölismerni egy elemi erejű hiányérzet munkáját. Egy olyan
hiányérzetét, amely már a maradandó költészet közelségét sejteti.
A költői pályakezdés csaknem minden szimptómája adva van
tehát a Teleírt világ anyagában. S noha a versek jó része meghaladja
a tisztes műkedvelői középszert, helyenként azért nyelvi szeplők is
tarkítják a kötetet. Feltehetőleg vaskalaposnak fogok látszani, mégis

azt vallom, hogy nyelvészprofesszorok stiláris gondtalanságát is
könnyebb elviselni, mint a költőkét, ha ezerszer kezdők is. Amenynyiben köznyelvünk suta bukfencei közül „ez a vers írása közben”vagy »le nem ellenőrzött”-szerű képletek szüremlenek be egy-egy
szövegbe, mint a Teleírt világban, akkor óhatatlanul fölfeslik a köl
temény, hiszen a henye szóhasználat kérdésessé teszi, vajon a szerző
kellőképp ismeri-e formálandó anyagát.
Alakuló, kusza költői üzenetek gyűjtőmedencéje a Teleírt világ,
mely a tájékozódások sokfélesége ellenére csaknem egységes abban,
hogy nem kínál kimagasló értékeket. S mégis nagyon jó, hogy meg
jelent. Nagy és kis, nyilvános és kulisszák mögötti irodalmi afférjaink
után és közepette öröm minden megszólalás. Annak kapcsán pedig,
hogy a kötetben szereplő fiatalok közül ki tud majd a leírtak terhével
tartósan szembenézni, fölösleges lenne jóslatokba bocsátkozni.
(1988)

TORZÓDIK,
NYÜZSÖNG KREATÚRÁI SOKA
Beszédes István: Kívánja-e a pirosat?
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1988

A
igazán modern, újat hozó költői törekvésekben mindig
/ \ r M ott munkál a lírai hagyomány. A jövót fürkésző költő,
-A l / i
amennyiben mellőzi a múltat, verseinek nem küzdhet ki
maradandóságot. A gyökértelen újdonság már keletkezése pillanatá
ban a bomlás tüneteit mutatja, s igen gyorsan átfordul a nemlétbe.
Kiváltképp akkor, ha sem formába kívánkozó élmény, sem kimunkált
nyelv nem áll mögötte. Csak istentől megáldott dilettánsok és gyanút
lan fiatal költők hiszik, hogy a semmiből is értéket lehet teremteni.
A jelek szerint Beszédes István ez utóbbiak közül való. Kötete
tele van szórva meglepő nyelvi elemekkel, minthogy azonban ezeknek
esztétikai hírértéke nincs, egyféle üresen zakatoló dinamizmus hor
dozóinak látszanak. Ikes igéinket pl. szívesen eltorzítja, megcsonkítja.
Megoszol, átvál, szüreml, megtelsz, különvál, eltűn - hja minden poétikai
indíték nélkül, hiszen a csonkításra nem metrikai vagy ritmikai okok
késztetik, hanem a meghökkentés szándéka. Máskor merőben új igéket,
főneveket, mellékneveket alkot: csimborog, binyog, setten, lombog, felgyú, felfü, repeg, ontat, ingod, gyámol, sikerl, nyaglász, röppeszt,

guzzsaszt; levezetedés, perzsenésszag, zúzó, diskuta, verscserjes, feltorzódá8; cangatönkü, boholykápos, gémber, hempe, sértékeny. De
hivatkozhatunk olyasféle újításaira is, mint amilyen az aránt, idest
vagy az ujdont.
Ezek a neologizmusok önmagukban természetesen még nem túl
zavaróak. Jelentésüket ugyan nemigen lehet kikövetkeztetni, de mert
hangutánzó szavainkra emlékeztetnek vagy épp tájnyelvi színezetű
ek, lehetővé tehetnék a szabad képzettársítást, ha a versek magasabb
szintű közlésegységei oszlatni kezdenék az általuk teijesztett ho
mályt. De nem oszlatják! Mert mit is kezdhetnénk az efféle versmon
datokkal: Jellemed nem válthat majd / a forradáson túl”, „szárnyakkal
takarózni az iszappadot”, „Roncsol, forgácsol, elhevít / ez a legem
akarás” , „Az altér másik / értelme jövet”, „időben nem mozzan en
gedékenyem” , „Áttetszés tulajdona bánt?!”, „önnön vagyok” stb.?
Ezek a szó szoros értelmében semmitmondó s épp semmitmondásukban „titokzatos” információk gyakran hosszabb versrészletekre,
sőt egész versekre is kiterjednek. „A pára lombog, / a törzs faléceket
közöl; szédülő dérpermeten / bögöly, bár zúzódni vonszol a fenék: a
nadír / e gödör, a mágnes visszaver, s visszanyeri rángva, / (fejem
fölött e bolondmalom) / végképp körbejárva / a vízszivattyú-kábel; s
már köröndre dobbanok: / könyököm, vállam súrlódik bár el: az órát
féltem, / meredeken védem, bádogát földhöz nem lököm: karónyi /
karomon csöröng, / míg hangárba zuttyanok anyahajószínen” - írja
a Röpódábán, a Röpszódiát pedig így indítja: „Szóbakon tornázta ki:
/ absztrakciója teremte / legsikeredettebbik foka: / tárgyai ma is
légüresben úsznak, / gyakorta kikülönböztethetlenekül; / növényként
áll, / szorong, / nyüzsöng összevisszaságban kreatúrái soka.”
A példákat természetesen sorolhatnánk tovább, de talán ennyiből
is kitetszik, hogy Beszédes István verselése halandzsa jellegű. Akárha
parodizálna valamit, csak épp a paródia tárgyát rejtegeti előlünk, minek
következtében mind iróniájának, mind öniróniájának erővonalai meg
törnek, magukba roskadnak - a modorosság hordalékanyagát hagyva
maguk után. A modorosságét, amely már csakugyan parodizálható. Mond
juk, így: „Torzódik, nyüzsöng kreatúrái soka, / idest hempe verscserjes
repeg sértékenyen, / ujdont felgyú a boholykápos levezetedés, / aránt
zúzó sederedik, / perzsenésszagú diskutát szuszongva folyongón.”
Kívánja-e a pirosat? - kérdi könyve címében Beszédes István. Meg
vallom, nem. Mi több, azoknak sem kívánom, akik egyébként kívánják.
Milyen jó lenne végre irodalomtörténeti dokumentumnak és csak
annak látni B. Szabó György idestova harminc évvel ezelőtti Rap
szódiáit.
(1989)

TÚL A NAIVITÁSON
Fenyvesi Ottó: Kollapszus. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1988
em, keseregni nem szabad, nem is lehet. Mi már az emberi
nem „fejlődésének” oly magas fokára jutottunk, hogy min
den érzelmünk, fájdalmunk, nosztalgiánk gyalázatos gyen
geségnek bizonyul. Csak tátogunk, mint a partra vetett hal, csak
csaholunk, mint tévelygő kóbor kutyák, amint fülledt nyári éjszaká
kon a tovatűnő autók után erednek. Mert minket az inercia igazgat,
mi még mindig hinni szeretnénk kora ifjúságunk igéiben, melyeket
ezerszer megcáfolt az élet. Titkon még mindig megváltást remélünk,
s csak ritka pillanatokban eszmélünk rá, hogy az utópistáknak
mennyire nincs igazuk, hisz eszméik megvalósításának gyakorlata
ismételten az égből alátaszított angyal fölényét domborítja ki. Létünk
törvényei erősebbek az évezredes vágyaknál, de erősebbek a tudo
mányos igazságoknál is.
A modem költő, mélyen átélve önnön pillanatnyiságát, ezek kö
zött az adottságok között is az alkotómunka értelmét kutatja. A
reneszánsz derű, igaz, már nyomokban sem él tudatában, a felvilá
gosultak észkultuszát idegennek érzi, a ráció hatalmában nem hisz,
az avantgárd elfogultság gesztusaitól egyre távolabb kerül, s mind
emellett tudja, hogy korunkban, amikor az emberi elme hatalmas és
félelmes anyagi erőket szabadít fel, már képzeletben sem hathat
vissza az élet folyamataira. Teljes lefegyverzettségében, kívülrekedtségében is kitart azonban a szavaknál, s vagy a szigorú fegyelmű
formateremtésben, vagy a jelenségek szélesen áradó felsorolásában,
megnevezésében találja meg a versírás értelmét.
Fenyvesi Ottó az utóbbi költői intenciókat követi. Már a tíz évvel
ezelőtt megjelent Ezüstpatkányok áttetsző selyemzónákon a hosszú
szabadvers iránti vonzódásáról tanúskodott, akár most a Kollapszus
is, de a két kötet anyaga messzemenően elüt egymástól. Az Ezüst
patkányok ... korszakában, ha érzékelte is élet és irodalom ellentmon
dásosságát, a közöttük húzódó szakadékot nem találta tragikusnak.
„Nem szeretem az irodalommá foszlott / energiákat megalkuvó me
neküléseket” - hirdette magabiztosan, mintegy annak a jeleként,
hogy a maga számára még lát cselekvési lehetőséget. Paradox módon
ez a nyíltság, tenniakarás mégis irodalommá oldódott a könyv több
versében. „Lágy szélrohamok”, „libbenő mezőség” , a „nyár kései csen
dülései”, „kábult messzeség”, „tovaringó tengerek”, „tavaszi erdők
zsongása”, „halk lebbenés” - sorakoznak a kötetben a képek, nemcsak
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azt árulva el, hogy az induló költő egyelőre korábbi lírikusok iskolájába
jár, hanem azt is, hogy az energiák irodalommá foszlásától való ide
genkedése ellenére még „poézison” belül van, hogy hiányérzeteitől,
félelmeitől valójában jól megépített, szép versek révén kíván szaba
dulni.
A Kollapszus világa egészen más. Nyoma sincs itt már a szépség
közvetlen keresésének. Minden csupa cserép, rom, hétköznapi tár
gyak, eszközök, jelenségek halmaza, melynek elemei nem valamely
gondolat vagy eszme vezérfonala mentén állnak össze műegésszé,
hanem a kollázstechnika elvei szerint. Ez a technika egyfelől egy
mástól igen távol álló dolgokat kapcsol össze, a szimultanista és a
szürrealista verselés emlékét idézve, másfelől pedig a darabokra hullottság megéléséről tudósít, hiszen a meghökkentő montázsolásra és
asszociációs műlesiklásokra nem valamely stabil meggyőződés jegyé
ben vállalkozik a költő, hanem mert az egérfogó ellenében egyebet
felmutatni nem képes immár.
A versmondatok, közlésegységek látszólag esetlegesen, szervet
lenül kötődnek egymáshoz, de ha közelebbről is pillantást vetünk
rájuk, érzékelhetővé válnak mindazok a gócpontok, amelyeknek von
záskörében a szövegek szóanyaga kavarog. „Napról napra mélyebbre
szállnak Közép-Kelet-Európa liftjei” - olvassuk pl. a lengyel témájú,
még a nyolcvanas évek elején keletkezett Ostromállapot keresztfo
nállal- bán, s ezek a liftek aztán bevilágítják az egész versteret. S ha
a költő azt nyilatkoztatja ki, mint a Halló, Pannóniában, hogy minden
kész egy újabb „eljövendő bájos virradat”-ra, akkor tulajdonképpen
ellentétes előjelű erőket ütköztet, mivel a megállapítás a virradat
áhítását és lehetetlenségét egyaránt közvetíti a maga ironikus
módján.
Az irónia egyébként is jelentős szerepet játszik Fenyvesi Ottó
újabb verseiben. Nemegyszer a konvencionális értékrendben számot
tevő tényeket állít merőben bagatell jelenségek mellé, s e sajátos
aránybontás következtében, keserű derűt élesztgetve, tiszta formá
jában mutatkozik meg az abszurditás. Ennél is fontosabb talán, hogy
esetenként közismert nyelvi kliséket, jelmondatokat szerel szét, ala
kít át, vagy épp eredeti alakjukban applikálja őket olyan kontextusba,
ahol feltűnésük váratlanul kibővíti képzettársításunk körét. „Hazát
lan zöldben legelő nyájak egyesüljetek” - íija egyhelyt, másutt pedig
„nagy reménységünkéről, a Betli 2. című versről elmondja, hogy
„munkás-paraszt származék”, kinek „eszmei-politikai magatartása
kielégítő” . Micsoda megmozgatottság. Az ideológiai klisékhez tapadt,
rájuk rétegeződött értelmi vonatkozások, emlékek, a lírai én és a
megszemélyesített vers közötti interferencia teljes értékű.

Fenyvesi Ottó verse tehát, saját szavaival, csakugyan „kihullatta
tej fogait” . Hogy a továbbiakban mi lesz a sorsa, az nem csupán a költőtől,
hanem az eljövendő évektől is filgg, melyekben élnünk adatott.
(1988)

KÜZDELEM A HITÉRT
Csorba Béla: Rögeszmélet. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1989
égi közhely, hogy a gondolkodó embernek hitre van szüksége,
különben cselekvése, alkotótevékenysége aránylag gyorsan
a kényszerűség jegyeit kezdi mutatni, később pedig teljes
meghasonlásba is fulladhat akár. S valójában mindegy, hogy miben
hisz: Istenben, emberben, önnön elhivatottságában, hiszen a hit súlyát
nem a lehetséges vagy tényleges öncsalás foka adja meg, hanem
elsősorban az, hogy a hívő pár excellence értelmesnek véli az emberi
életet, következésképp a kreativitást is. A vallásos gondolkodás az
értelmet az erővonalak meghosszabbításával küzdi ki magának, akár
az ember megváltásáért harcba induló materialista eszmélkedés is,
amely ugyancsak a jövőbe mintegy beleépülve véli számottevőnek
működését. Csakhogy cstiggesztő századunk épp a jövőtől fosztotta és
fosztja meg ma is nap nap után az embert. Az anyagi javak hajhászásában, a fogyasztói manírok fertőzetében mind kevesebb idő marad a
religiózus tudat ápolására, a metafizikai minőségek kutatására, ugyan
akkor pedig mindaz, amit manapság a szocializmus általános válsága
ként emlegetnek szerte a világon, alapvetően megkérdőjelezte a
társadalmi fejlődés feltételezett törvényszerűségét, illetve azt, hogy a
jövő többé-kevésbé pontosan belátható. S ha mindehhez hozzávesszük
azt is, hogy a társadalmi torzulásokon, bűnökön és gyalázatokon túl
a világon felszabaduló, egyre hatalmasabb materiális erők, melyek a
fej-lődést volnának hivatottak biztosítani, javak és károk, ígéretek és
veszélyek kiéleződő ellentmondásosságának látványát kínálják, ak
kor nem nehéz belátni, hogy a mai ember tulajdonképpen jövő nélkül
maradt, s bár ez ellen az állapot ellen megpróbál küzdeni, semmilyen
biztos fogódzót nem talál, amely félelmét, szorongását huzamosabb
időre feloldhatná. Különösen a szellem embere nem, aki egy több ezer
éve tartó kínos menetelés részvevőjének érzi és tudja magát, most
azonban a csaknem kontrollálhatatlan „fejlődés” végképp becsapni
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készül előtte a kaput, lehetetlenné téve, hogy arra haladjon, amerre
tudna és szeretne.
Ennek az objektíve feltételezett eszmei válságnak a szimptómái
teljesen behálózzák Csorba Béla verseskönyvének anyagát. „Vakvá
gányon a történelem mozdonyai / hát ugass feléjük örökös bolond!”
- íija a József Attila (1980)-ban, átmenetileg dilemma elé állítva az
olvasót. Mert hiszen, ha ama mozdonyok évtizedünk elején vakvá
gányon robogtak, akkor fel kell tételeznünk, hogy számukra létezik
nyílt pálya is, amely nyilván valahonnan valahová - konkrét cél felé
vezet. Más szóval, idézetünk azt sugallja, mintha Csorba Béla még
ismerné a vonatozás megváltó pályáját, amely a szükségszerűség
jegyében megépíthető, de amelyet századunk időlegesen ködbe vont
és deformált.
Ez a feltételezés azonban a kötet verseinek kontextusában sem
missé válik. Annál inkább, mert Csorba Béla már Stratégia (1980)
című első könyvében meggyőzően jelezte, hogy a végső igazságok
ellenében a viszonylagosságot tartja mértékadónak. A Dadogásban
6 is eljutott a felismerésig, miszerint „semmi sem azonos önmagával”,
„minden ellentétben nyeri el / végső értelmét”, s épp ezért „minden
önmagán túlra mutat” . Szó sincs tehát arról, hogy a Rögeszméletben
nyílegyenes pályát feltételez. Ellenkezőleg, a vakvágányt látja definitívnek, melyet hasztalan ugat meg ismételten a lírai én, ez az
„örökös bolond” . Lehatároltságának, pillanatba zártságának méreteit
talán a Buszon, alva járva érzékelteti a legközvetlenebbül: „Almom
ban egy hídon állok az időben, / múlt és jövő közt fölfeszítve rég. /
És ez a híd sehova sem vezet.” Nem, mert ezen a hídon, ahelyett,
hogy távlatok tárulnának föl előtte, a Jakobson-féle elem válik ural
kodóvá a költőben: „félek / s nem tudom, mi lesz velem” . Érthető
hát, hogy Csorba Béla undorral fordul el szűkebb környezetének
„okos ostobái”-tól, amint „harminc ezüst serblijük”-ön behajóznak
a színtérre, vagy attól a „felvilágosult férfiú”-tól, ki pozíciójának
magasából lelkendezve kiáltja alá, hogy „Már majdnem szabályos a
nép!” S érthető az is, hogy a költő tágabb összefüggésekben sem tud
biztató jeleket észlelni. Arcát nemcsak a „mérgezett kontinensétől,
hanem a „húgyos ég” -től is elfordítja, s miközben keserű iróniával a
„dialektikus és történelmi manierizmusét élteti, korunk Héphaisztoszaként minden patetika nélkül Akhilleusz pajzsá-ra vési a tanul
ságot, hogy napjainkban a lét falusi víziójából csak ennyi maradt:
„érik a kukorica, / érik a gané, / éretten potyognak halottaink. /
Beszántandók a gabona alá.”
Mindazonáltal fölmerül a kérdés, mi ad megújulón impulzusokat
Csorba Bélának ahhoz, hogy, mint maga mondja, alagutakat rágjon

a Semmibe. A divat? Vagy a destruálás szándéka netán? Aligha. Mert
igaz ugyan, hogy nagy elődje XIX. századi érvényességgel pontosan
fogalmazott, amikor az egyszer fázó, másszor lánggal égő világi életről
szólt, ám ezzel az észrevételével, sőt annyiszor idézett jóslatával
(„Lesz még egyszer ünnep a világon”) Csorba Béla gyakorlatilag már
nem tud kezdeni semmit. Ahhoz ugyanis, hogy a lánggal égés egy
újabb periódusában reménykedjék, feltétlenül utópiára lenne szük
sége, amely átmenthetné a túl hosszúra nyúló hideg jelenlegi idő
szakán. Ilyesmi azonban fel sem merülhet, mert „Utópisztikus
elrugaszkodások / helyett kérdések. Kérdések / helyett válaszok. Vá
laszok / helyett semmi” záiják le előtte a kört (Itt és most), vagy ahogy
másutt, még meredekebben fogalmaz: „végB a komédiának / és az utó
piának” (Marx). Nem azért persze, mintha az utópisztikus gondolkodás
eleve talpfákat szállítana a történelmi vakvágány monstruózus továb
bépítéséhez, hanem mert a tapasztalat bizonyságaként amint az ember
hatalmi eszközökkel hozzálát valamely utópia megvalósításához, tény
kedése igen gyorsan a kitűzött célok rémítő ellentétébe csap át - ha
zugságtorlaszokkal csúfolva meg a bizakodó elmét.
Csorba Béla ilyenformán nem léphet le az álombéli hídról, nem
szerezheti meg magának ajövő ígéretét. Akarva-akaratlanul vállalnia
kell a senki földjén tartózkodást, s ez aztán egész sor poétikai változást
eredményez lírájában. Költeményeit ugyan már a Stratégia idején
otthontalanság- és idegenségérzet hatotta át, ezt azonban akkor még
feszes, rövidre fogott, szigorúan megkomponált, a hagyományos kép
letekhez közelebb álló versek közvetítették. A Rögeszméletben viszont,
amikor már fanyar fintorral „obszcénikus-eksztrementisztikus poétá”nak nevezi magát, versbeszéde repedezetté, fragmentálttá vált, s a maga
töredezettségében is autentikusan jelzi eszmei válságának dimenzióit.
Annál inkább, mert költészetének dúlt tájait nem egyéni sérelmek
csalogatják elő, hanem egy egyetemesebb érvényű sötét látomás. Egy
olyan látomás, amely mögött a költészetteremtő sóvár hitszomjat
csak az nem tudja érzékelni, akinek a hit sohasem jelentett megke
rülhetetlen problémát.
(1989)

ÜZENET
A PANNON FATEKNŐBŐL
Sziveri János: Dia-dalok. Književna zajednica Novog Sada Újvidéki íróközösség, 1987
rodalmunkban rendhagyó kötet a Dia-dalok, mondandómat
hadd kezdjem hát én is rendhagyón: anekdotával. Bő két évtized
del ezelőtt tengerparti útra kísértem el a Fórum Könyvkiadó egy
pesti vendégét, aki a rijeka-dubrovniki távot hajón szerette volna
megtenni. Szürkületkor indultunk, s mire a hold felkelt, idilli ezüst
fodrokat táncoltatva a vízen, javában benne voltunk az obiigát irodal
mi beszélgetésben. A tisztecskéket utcára hajigáló Krúdy, Kassák,
Weöres, Végei makrója volt a téma, majd az újabb magyar iroda
lompolitika útvesztőire, a világpolitikára, a fejlődés esélyeire te
relődött köztünk a szó. Minthogy a fölmerülő nevek, művek,
jelenségek kapcsán egyáltalán nem voltunk ellentétes nézeten, kis
vártatva az együtthallgatás csöndjébe burkolóztunk, amit új is
merősöm a következőképp tört meg egészen váratlanul: - Tudod, mit
kellene tartalmaznia a legjobb modem könyvnek? Az első sortól az
utolsóig azt, hogy szar, szar, szar.
A Diordalok újra fölidézte bennem az egykori hajóútnak ezt az
abszurdumig menően lehetetlen, de ugyanakkor elemi erejű szoron
gásra valló pillanatát. Sziverinél ugyanis hatalmas salakhegyek tor
nyosulnak. A versek terében „ürülék röpköd”, a tárgyak „nyakig
szarban állnak”, a lírai én ellenfeleinek nagy dumái „bélszél-keményedések a légben”, másutt „nagy seggvakarás a tanulság” , „bélsár
az egész számvetés”, s nemcsak az hangzik el alternatívát nem ismerő
módon, hogy „szar ez az élet!”, hanem az is, hogy a végzet „vissza
szippantja szellentéseit”, s ha kell, elerednek, „ürülnek a mindenség
bélcsatomái” is. Az anyagcsere fázisait idéző képzetek valóságos há
lózattá alakulnak itt, s ez közvetve a Dia-dalok alapkérdését domborítja
ki. Nem arra gondolok természetesen, hogy ennek a hálózatnak lehet-e
lírai funkciója vagy sem, hisz a költők rég túljutottak a „poétikus”,
„szép” szavak viszonylag szűk körén. S nem feszegetném azt sem,
vajon a fiziológiai képsorok létrejöttében közrejátszott-e s mennyiben
a vaskalaphorpasztás és a polgárpukkasztás szándéka. Mindez ke
véssé érdekes, másról van szó.
Sziveri János kétséget kizáróan, definitíve a doleo, ergo sum
állapotába jutott, s így a fölmerülő kérdés az, hiteles eszközökkel
érzékelteti-e a nullapont közelségét. Ha igen, a lírai én keserűsége

átélhetővé, meggyőzővé válik, ha viszont nem, az affektív kitörések,
különösen a szélső pontokat elérők, önmaguk ellen fordulnak, s meg
rekednek a magánérdekűség szférájában.
Sziveri János rengeteget tanult az Eszmélet költőjétől. Sorait
többször József Attila-i mintára szerkeszti, emellett kamatoztatni
próbálja az „apró képek” technikáját is, s akár nagy költőnk, ő is
önálló vagy önállónak látszó mozaikkockákból építi versét, „alvadt
vérdarabok”-ként hullatva elénk a szavakat. Míg azonban József
Attila nagy költeményeiben a struktúra egyetlen eleme sem „hibban
el”, ellenkezőleg, összességük a gondolat és a forma föl nem feslő
egységét adja végül, addig Sziveri Jánosnál, alkalmasint bölcseleti
bizonytalansága folytán is, a képek nemegyszer tisztázatlanok, az
axiomatikus megállapítások pedig lebegők maradnak.
Illusztratív példáért nem kell messzire menni, ott van mindjárt
a kötetnyitó Próféciák. „Nem Páris, sem Bakony: / vér és takony” indít a költő, s azonnal dilemma elé állít. Az utalás meglehetősen
suta, hiszen Ady nem azt állítja verse címében, hogy Páris se, Bakony
se, vagy Páris is, Bakony is, ezen a kisiklató mozzanaton azonban,
tekintettel arra, hogy a második sor nagy hatásfokkal, kihívóan aszszociáltat a „pannon fateknő” világára, még gyorsan túltesszük ma
gunkat. Az első strófa további részében azonban már nyilvánvalóvá
válik a felhígulás. „Hol a léptek, s a lépték is / csak olcsó recsegés - ”
- hangzik a harmadik és negyedik sor. Látszólag magvas kitételek,
de ha jobban belegondolunk, azonnal fölmerül a kérdés: minek a
„recsegés” , miért „olcsó”, s főleg miért a harmadik sor nyelvi csavarintásal Dadogáseffektust szeretett volna vele elérni a költő? Ta
lán. Ez azonban korántsem elegendő ahhoz, hogy feledtetni tudja a
lépték olcsó recsegés szószaporító jellegét. Ezek után három infor
mációszegény sor következik: „Feledés jár át. / De őrzi a cserép
cserepek / szubsztanciáját
” . A feledést kiemelő sor közhelyével
szemben a „cserepes” következtetés képzeletindító ugyan, de gram
matikai meghatározatlansága esetlegessé teszi. Még szemet szúróbb
az esetlegesség a vers későbbi szakaszaiban. „Megmozdul az enyészet
terve” - olvasom tanácstalanul, mert mindeddig nem tudtam, s a
Diardalok sem győzött meg róla, hogy Sziveri János tudatos hata
lomnak, már-már negatív istenségnek tételezi az enyészetet. S így
vagyok a néhány sorral alább következő mondattal is, mely szerint
„Romlik az érték / és értékítélet.” Félreértés ne essék, nem manipu
lálok, a kontextusból sem derül ki, miféle érték és értékítélet romlik,
s ugyan miért. Egyszerűen romlik, és kész.
A magtalanul magvas töltelékanyag azonban hatásában talán
mégis akkor a legroncsolóbb, ha egy-egy hibátlan, telitalálat értékű

szegmentum után következik. „Valahol a bőr alatt, / akár a mozdony,
tolat / a mindennapi kényszer, bolond szeszély. / Tehát a metszéspont
adott, / kimutatható a testesei: eljátszadozik / velünk a való, mint
vér a testtel” - íija Sziveri János József Attilá-san, de életérzésének
alapjait megvilágító módon, hogy aztán váratlanul zuhanni hagyja
a verset: „Röpül az ostoba kéreg, / a semmivel töltött oszcilláló üreg. /
(Lehet ez is egyféle lekötött szemlélet.)”
A példákat sorolhatnám tovább, de ennyiből is kitetszik, hogy
Sziveri János olyan költő, aki élményeit lépten-nyomon „filozófiai”
szűrőkön próbálja átbocsátani. Szorongása, az ostobaságtól való undorodása, szembenállása mindenáron kiutat keres magának, miután
azonban egy-egy erupció bekövetkezik, nagy feszültségű szóegyütte
seket hozva létre, verse gyakran megbillen, egyensúlyát veszti, alá
zuhan, s a kezdeti indulati impulzus elvész az erőltetett „bölcseleti”
képletek labirintusában. Maradandónak épp ezért azok a versei lát
szanak, melyekben élmény és gondolat nemcsak harmonikusan ki
egészíti egymást, hanem mindvégig azonos intenzitást mutat, mint
pl. a Pannon fateknő, A Couleur lokálban, A péteruáradi hídnál
alkonyodik vagy a Dia-dalok esetében.
Tévedés lenne azonban feltételezni, hogy Sziveri János a labor
költészet művelőinek könnyedségével állítja elő verseinek „gondolati”
hordalékanyagát. Nem a bűvészkedés vezérli, sőt azt sem mondhat
nánk, hogy a versek veszélyesen izzó magját szeretné semleges szintagmák mögé rejteni. Inkább létszemléletének egyoldalúsága játszik
itt közre. „Maga a lét az életelemem” - hirdeti pl. az összegezés
szándékával írt Húsevők ben, a kötet anyaga azonban nem szerez
érvényt ennek a vallomásnak. Hiszen ha valakinek a lét az életeleme,
az igencsak tudja, mint Hans Castorp is, hogy az „anyag végső fel
osztása, elaprózása pillanatában hirtelen feltárul a csillagászati koz
mosz”, hogy az élet „nem anyag, de nem is lélek, valami a kettő
között, anyag-hordozta jelenség, mint szivárvány a vízesésen, mint
a láng”, az tudja tehát, hogy a „lét kardélé”-n egyensúlyozó embert
viszonylagosságok határozzák meg. Ezzel szemben a Dia-dalok anya
gának jó része egy sértettségében beszűkülő létszemléletről tanús
kodik, amely szívósan és kitartóan az általa egyébként annyira
megvetett és utált kis sugarú világgal foglalatoskodik. A versek kifelé
irányított konstatációi a nagy dumájú korifeusokat, a bérenceket, a
poltronokat, a nyomuló nagyokosokat, a satufejűeket, a hatalmukkal
visszaélő ostobákat veszik célba, anélkül azonban, hogy a költő befelé is tájékozódva - az „anyag-hordozta jelenség” általánosabb
vonatkozásait, bonyolultabb kérdéseit érintené. Ilyenformán végül
is az a benyomása az embernek, hogy neoromantikus lázadóval áll

szemben, aki azonban a századunk kínálta tapasztalatok terhe alatt
hitét elvesztette, s kénytelen-kelletlen a lírai naturalizmus útjára tért.
Nyilvánvaló ugyanakkor az is, hogy a Sziveri-féle sértettség-,
megalázottság- és kilátástalanságérzet akkor lehetne igazán rele
váns, ha a kinyilatkoztatott vagy csak célzásként, burkoltan megszó
laltatott indulatok, bomlásképzetek, leleplező intenciójú odasújtások a
lehető legtisztább, legszigorúbb formát nyerték volna. A szellem hi
tetlenül is, a „semmi ágán” is tökélyre tör, s az értelmetlenségről, a
széthullásról, riadt szorongásairól is (rend)teremtőn akar szólni. Szi
veri Jánosnak ez egyelőre viszonylag ritkán sikerül. Tagadhatatlan,
hogy ragyogó érzékkel aknázza ki a többjelentésű szavakban rejlő
helyzeti energiát, s kínrímeivel is növelni tudja az ironikus hatást.
Bizonyos megoldásokat azonban szériaszerűen alkalmaz, s így az
ötletszerűség, a fárasztó modorosság jegyei ütköznek ki rajtuk. A
századik kínrím után a százegyedikre, még ha telibe talál is, már
nemigen vagyunk kíváncsiak.
Mindez persze nem változtat a tényen, hogy költővel van dolgunk,
mai költővel, aki a Symposion-nemzedék jelentős lírikusai után a
legtöbbet nyújtotta a fiatalabbak közül. Bántó azonban, hogy versei
kontamináltak, hogy megformáltságuk és végletes indulatosságuk
kollízióban van egymással. Úgy látszik, Sziveri János még mindig
innen van önnön lehetőségein, még mindig újabb térségek meghódítása
vár rá. Hogy merre fog haladni, nem tudhatjuk, valószínű azonban,
hogy nem pesti barátunk „legjobb modern könyvé” -nek megírására
készülődik.
(1988)

AZ OKOS ERTELEM
KEREK, NAGY FÁI
Danyi Magdolna: Rigólesen. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1988

A

örökké kísértő közhelyek nevében legszívesebben úgy
kezdtem volna kritikámat, még mielőtt kopott szaty-1
A / J rommal a sarki boltosnál tiszteletem tettem, mint min
den reggelen, hogy a palicsi homok foglya és szerelmese, a durva kerti
asztalánál nemrég csupa-lélekként s a hanyatló nap fényében fájó
lényegként megpillantott Danyi Magdolna ritkán megszólaló költő.
/\

Aztán nem sokkal később, amint az utat szegélyező műcimetfák, mi
csak így hívjuk őket, hatalmas levelei a fejemre potyogtak tétován,
arra kellett gondolnom, hogy milyen rossz szolgálatot is tettünk mi
mindmáig a ritka megszólalás mitizálásával, hiszen jobb sorsra érde
mes költőket késztettünk a gyakori szereplés lápos talajára.
Tavaly ősszel ezekkel a nyújtózkodó szavakkal szerettem volna
indítani a Rigólesen bírálatát, menet közben azonban megképlett
előttem a költészet tudós ismerőseinek és magyarázóinak várható
fintora, s gyáván hagytam, hogy asszociációim lendülete kimerüljön.
De mert Danyi Magdolna költészete azóta is foglalkoztat, illő mo
dorban mégiscsak folytatnom kell, amit félbehagytam.
Költői indulása idején lírai magatartásának, eszmélkedésének
alapvető jegyeit az Egy vakmerő felszolgálólány mondta a bölcseknek
című versében tárta fel Danyi Magdolna. Ebben a derűs, még a szellem
fölényéről tanúskodó „szerepdal”-ban három pont köré rendezi mon
dandóját. Egyfelől ott látjuk az időtlenül lakomázó „bölcsek” -et,
amint hatalmukban és gazdagságukban dúskálva gondolattalanul
tékozolják életüket, másfelől a lírai ént megtestesítő, hallgatag fel
szolgálólányt, ki ős szokás szerint nyugodtan teszi, amit tennie kell,
hisz nemcsak sejti, tudja is, hogy a kertek szélén álló kerek, nagy
fák kérge alatt „pontos, zárt csodák” rejlenek. A vers tehát a fecsegő
felszín és a hallgató mély, az alpári bölcsesség és a szomjú, betelni
nem tudó eszmélkedés, a fantáziátlanság és a szárnyalni kívánó kép
zelet ellentéteit villantja föl, egyúttal pedig meggyőzően érzékelteti
a költői tájékozódás irányát is.
Nem véletlen hát, hogy az idő kérgét lehántva Danyi Magdolna
csakhamar a gyerekkoráig lépett vissza, mégpedig nem azzal az
elsődleges célzattal, hogy egykori élményeit nosztalgikusan felidézze.
A dantei alászállás során, igaz, az öröm képei is megkísértik, s verset
ír arról a gyönyörteli pillanatról, amikor hóhullás idején gyerektár
saival „igazi-nagy szánok után” köthette szánkóját, vagy arról a
visszahozhatatlan nyárról, amikor naphosszat „szép lapos kavicsok”-at
dobált a vízbe, és még minden létezhetett, de nem kerüli meg a
szikrázóan kegyetlen emlékeket sem, amilyen pl. egy gyanútlanul
sütkérező macska meglövése és agyonverése. Arra vall ez, hogy Danyi
Magdolnát nem annyira maguk a gyerekkori élmények foglalkoztat
ták, hanem inkább az a tudatállapot, amely az ember önmagára
eszmélése után óhatatlanul megsemmisül - szorongást, félelmet, otthontalanságérzetet hagyva maga után. Mondhatnánk akár úgy is,
hogy az önmagával és a világgal való azonosság gyerekkori tudata
foglalkoztatta, melynek elvesztése után mind messzebb sodródott a
lényegtől. „S hogy vállalom-e, azt kérded, vállalom-e / a gyereksírást,

az egyetlen igazi, egyedül / emberi hangot. S ha nem vállalom is,
tudom, / a legközelebb akkor voltam az igazsághoz” - íija A gyer
mekkor veszélyes játékairól című ciklus első versében, plasztikus ké
pet adva arról a hiányérzetről, amely hatalmába kerítette, s a fehér
papír fölött is fogva tartja.
Ehhez a hiányérzethet társult aztán az a poétikai természetű
felismerés, hogy a kiűzetés terhét az alkotómunka sem enyhítheti
igazán, mert a szavak elégtelenek. Egyhelyt el nem ért, sőt elérhe
tetlen célként nevezi meg az „egyszerű s áttetsző” szavak keresését,
melyek között hallgatva elveszni szeretett volna, másutt pedig csak
nem axiomatikusán kimondja, hogy az elemi erejű érzelmek viszony
latában, amilyen a fájdalom is, minden szó embertelen.
A Sötéttisztában (1975) tehát, mert eddig az ott is közölt s onnan
átvett verseket érintettük, Danyi Magdolna egy olyan létköltészet
alapjait vetette meg, amely céltudatosan az ember lelkivilágának
legbelső körei felé halad, anélkül, hogy az utazás tapasztalatait fel
lazulni hagyná. A fölösleges díszektől megfosztott sorokból, strófákból
az értelem világossága árad, s bár üdvözítő képletekig természetesen
nem jut el a költő, versbeszédét egyetlen pillanatra sem árnyékolják
be tetszetős, ám fölöttébb funkciótlan fordulatok.
A Rigólesen másik, terjedelmében nagyobb részét a Sötéttiszta
közzététele óta írt versek alkotják. Ezekben Danyi Magdolna látszólag
töretlenül a megkezdett úton halad tovább, hiszen verseszménye mit
sem változott: ama kerek, nagy fák ma is ott állnak lírája kertjének
szélén. Ennek ellenére újabb költeményei a régi élmények teljesebb
értékű változatai mellett a tematikai gazdagodás tényeit is felmutatják.
A fő vonulatot itt is a befelé tájékozódó versek jelzik, ezek azonban
már nem a csodákat veszik célba, s nem a dolgok pontos megnevezhetőségéből táplálkozó remény hatja ót őket, hanem a lírai utazás
definitív tanulságai, amelyek épp definitív jellegük következtében
megsokszorozzák a lírai én korábbi szorongását. „Arról, hogy
hosszúak a napok, / mikor a kéz semmit sem tűr maga előtt. / Nem
békítik a ravasz kis tárgyak. / Egész világ reszket sarokba szorultan”
- vallja Danyi Magdolna lírai utazásának végső pontjáig merészkedve
az Arról-bán, amely a maga egyszerűségében is meghökkentően köz
vetíti a lélek, az otthontalan tudat, ha szabad így mondani: fizikai
fájdalmát. Akár a Hasonlat is, ahol a költőnő úgy ül egy otthoni szék
támláján, mint akit „tulajdon otthonából” kilakoltattak. De hivat
kozhatunk a Futok, mintha szárnyaim nőttek volna című versre is,
amely egy honkereső ólom leírásának tetszik, az álombéli erőfeszí
tések jól ismert hiábavalóságát, céltévesztését állítva előtérbe, az
„epüllion” azonban egyidejűleg az átvitt értelemben vett otthon el

érhetetlenségét is példázza. Nincs egérút, a tények elől nem lehet
elmenekülni, mint ahogy tagadni sem lehet őket. Érthető hát, hogy
Danyi Magdolna, ugyancsak szélső pontokat elérve, a Mindennapra
című versben kimondja: „az úgy nem volt soha / hogy fölmenthesd
magad”, amihez talán csak annyit lehetne hozzátenni, hogy nem is
lesz soha.
Ez a lírailag is számottevő életérzés természetesen rövid úton
fölbomlana, megsemmisülne, ha Danyi Magdolna makacs követke
zetességgel megállapodott volna a belső világ kutatásánál. Erről azon
ban szó sincs. Mint jeleztük, újabb verseiben túllép a lírai önvizsgálaton,
s tematikai tekintetben bővíti versvilágát. A végső, létbeli otthontalanság tudatában vonakodik ugyan a közéleti vagy épp politikai cél
zatú verselés ezerszer megátkozott vagy megtapsolt felszínességétől,
ez azonban véletlenül sem azt jelenti, mintha megrekedt volna az
egyedi szenvedés rondabugyrainál. Gondoljunk csak a Tolle lege!
tolle lege! hippói püspökére, ki vallomásaiban határokat ostromlón
fürkészte tudatának minden rejtett zugát, eszmélkedéseit azonban
a Szent Anyaszentegyház (mint minden anyaszentegyház) a szellem
kegyetlen megcsúfolásaként az eretnekek elleni hatékony küzdelem
céljainak szolgálatába állította. Vagy gondoljunk az Éjszakai árusok
részegen dülöngélő figuráira, akik úgyszintén általános történeti és
társadalmi érvénnyel, a hátborzongató igazságok erejével azt kezdik
kuijongatni, hogy jó üzlet a jövő. Lelket emelő szkepszis ez, amely
a kincstári derűlátást végképp lomtárba taszítja.
Marad a kitérni nem tudó és nem akaró okos értelem, amelytől,
érzelmes bevezetőnkhöz visszakanyarodva, vétek lenne elvárni, hogy a
lírai mutatványosság bőbeszédűsége és gesztusai révén nyilatkozzék meg.
(1989)

TÁVOZÓBAN
Podolszki József: Át. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1988
# ne emlékeznék a nyolcvanas évek első felére, amikor
I Podolszki József csaknem egész literatúránknak hadat
L üzent? A valóságirodalomnak általa pontosan soha le nem
írt eszménye nevében előbb a Hidat rohamozta meg, később az Új
Symposionnal hadakozott, s amúgy menet közben egyéneket is meg
perzselt, akikről feltételezte, hogy céljait keresztezik. Olyan időszaka
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volt ez, melyben átmenetileg összes szellemi energiáját kifelé irányí
totta, abban a reményben, hogy irodalmunk megújhodásáért vívott,
végsőkig kiélezett harca meghozza majd lelkének az annyira áhított
egyensúlyt. Nem tudni, meddig tartózkodott volna a kizárólagosság
térségén, annyi azonban bizonyos, hogy az évtized derekán a közeli
elmúlás élménye mélyreható változásokat gerjesztett eszmélkedésében. Rájött, hogy a középpontban levés dóré délibáb csupán, hiszen
életünket és cselekedeteinket a teljes viszonylagosság határozza meg.
A létbeli kiszolgáltatottság vált alapvető élményévé, az a fajta mulandóságtudat, amelyet Marcus Aurelius, a jóemlékezetű római császár
így fogalmazott meg hosszú évszázadokkal ezelőtt: „Arasznyi az em
ber élete, arasznyi az a földzug, ahol él, de arasznyi a legtovább
fennmaradó hírnév is. Hiszen a hírnevet gyorsan pusztuló emberférgek egymást felváltó nemzedékei hordozzák, ezek pedig még önma
gukat sem ismerik, nemhogy arról tudnának, aki már régen meghalt.”
Az egyetemes idő áramában Podolszki József egy másik fontos
mozzanatra is ráérzett. Arra, hogy az emberiség minden felhalmozott
tudása és költők által fennen hirdetett nagysága ellenére végső fokon
önmagukra utalt egyedek szomorú összessége csupán, melyet vélet
lenül sem szabad egyoldalúan megalázókra és megalázottakra bon
tani. Ha nem sokkal korábban még úgy találta, hogy mindennapi
csatározásai során környezete összeesküvésszerűen ellene van, s épp
ezért abszolutizálnia kell tulajdon igazságait, most, a határmezsgyén,
ahonnan már se visszafelé, se előre nem kínálkozott számára út,
fokról fokra fölszabadította gondolatvilágát, s olyan hangulatoknak,
érzelmeknek is áldozni kívánt, melyeket azelőtt avíttnak, meghala
dottnak, értelmetlennek vélt.
Ez a folyamat, amely természetesen nem egyenes vonalú és nem
töretlen ívű, jól megfigyelhető Át címen megjelent posztumusz köte
tében. Bár versei zömét nem keltezte, valószínűnek látszik, hogy a
kézirat kiegészítésekor a válogató Tari István az időrendiség elvét
is szem előtt tartotta. A ciklusok egymásutánja ugyanis arról tanús
kodik, hogy a költő a külsőleges, részben még szerepvállaló tájéko
zódás felől indul, s csak átmenetek után érkezik el a bensőségesség
kivételes pillanataiig. A laza, prózába hajló kötetnyitó vers még a
külvilág aktív visszajelzését igényli, akár a Vigasztalan című ciklus,
ám ebben már újabb élményeinek fragmentumai is megfigyelhetők.
Hosszú versmondatokat görgetve, itt még mindig mesél, még mindig
helyzetének koordinátáit jelöli meg, a „nincs-már-menedék napok”
léghuzatában azonban az ígéretek semmis voltát is pontosan érzékeli,
s József Attilára emlékeztető módon kikönyököl a „múló világmin
denség ablakába” .

A nagyobb fokú elszakadás jelzeteit a Honkeresőben kínálja. Eb
ben a ciklusban Podolszki, annak ellenére, hogy nosztalgikusan a
„szintén megalázottak” együttérzésére számít eléggé egyoldalúan,
már a „semmibe hulló szavak” fölött is eltöpreng, s az „összeroskadt
régi vágyak” kopár tájain a „szavakon túli mozdulat” egyetlen bizo
nyosságát szeretné elérni, mi több, az „összevissza beszélés” hálójá
ban önnön vétkeivel is szembenéz. Fogyóban, leépülőben vannak már
költői eszközei, tudata a legbelső körökig hátrál vissza, paradox mó
don mégis épp ez a befelé tartás eredményezi a kötet maradandónak
látszó, hordalékmentes verseit.
E tekintetben elsősorban mediterrán dalai érdemelnek figyelmet,
melyek végsőkig fokozódó szorongásból saijadtak. Szorongott, mert
távol került az egyébként nem sokra becsült szülőföldtől és attól a
néhány embertől, akit még szeretett, szorongott, mert a tengermellék,
bármennyire vonzotta is, mégiscsak ottani gyökértelenségét tudato
sította, s végül szorongott, mert a világbeli hontalanság után már a
létbeli hontalanság napjait is élte. Tovább nem súlyosodható terheket
cipelt, ám ennek ellenére a ciklusban mégsem a ,jaj nekem” búbánat
változatait állította elő. Ellenkezőleg, minden szellemi erejét össze
szedve, a hűvös, mértéktartó szemlélődésre hagyatkozott, s így a
dalok nagy hatásfokát valójában a sorok mögött lappangó, ki nem
mondott érzelmek biztosítják. „Erre lent tavasz van. / Igaz nem
rügyeznek a fák, / de hát miért is sietnének az örökzöld fenyők, / s
miért akarnának az ősi pálmák / teherbe esni épp a tavasztól: /
előttük nyitott a világ” - íija már az első dalban, s ez a rejtőzködő,
finom elégikusság az egész ciklust áthatja. A mediterrán világ el nem
mosható azonossága, az egymáshoz titődő fahasábok döngése, a ten
ger örökös zúgásának rekedt harangszava egyaránt a lírai én teljes
idegenségét, távollevését, csaknem túljutottságát emeli ki, mégpedig
a kiváltó okok és következményeik közvetlen feltárása nélkül. Ennek
jelentőségét akkor érzékelhetjük, ha a Mediterrán dalok után pl. a
Magas szelekben című versig lapozunk előre, melyet így indít a költő:
„Itt reszketek a világmindenségben / és sírok is / mint kinek / nincs
más fegyvere / saját elpergő könnyein kívül.” Meghökkentő sorok,
kétségkívül, kiváltképp ha olvasásuk alatt Podolszki József pályájára
is gondolunk, a túl erős fényben fürdő helyzetkép azonban mégis
kevesebbet mond, mint azok a versei, melyekben úgyszintén a világ
mindenségben vacog, és úgyszintén sír, csak éppen láthatatlanul.
Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy költői tehetségét Po
dolszki József akkor bonthatta volna ki igazán, még több maradandó
verset hozva létre, ha azok az élmények és felismerések, amelyek
alkotómunkássága utolsó periódusát gazdagítják, már korábban lí

rája felhajtó erejét képezhették volna. Ha szellemileg előbb élte volna
meg mindazt, amit a kényszer lobbantott föl nála utóbb - nem hagyva
időt a kiteljesedésre. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy posztumusz
kötetét nem a halála szépíti meg, hanem amit a halál ellenében
felmutatott.
(1988)

ÚTBAN
AZ ELÉGIA FELÉ
Koncz István: Ellen-máglya. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1987

A
élet képtelenségeitől s önnön tudata lázaitól egyaránt
/ \ FTF szenvedő költő ma gyakran olyképpen szegül szembe a
J l J L Z - J végső értelmetlenség rémével, hogy a „naivitásra” valló
régi és újabb poétikai eszközöket mellőzve, halmozza, ömleszti a
szavakat, nem kevesebbet remélve, mint hogy ily módon biztos szel
lemi támpontra lel a lét kihívásai ellenében. Efemer képzeteinek
salakhegyeiben, kiégett szóképeiben, botladozó ritmusú soraiban, ha
eszmélkedni tudna, magára ismerhetne a világ, mely egy irracionális
megszállottság jegyében, mind keményebb és ijesztőbb ellentmondások
közt vergődve, a teljes értékű jövő csodaszarvasát üldözi szüntelenül.
A modem költői törekvéseknek azonban van egy más, az iméntitől
alapvetően különböző változata is. Akadnak költők szép számban,
akik a lehetetlenség, a széthullás, a távlatokat betemető kuszaság
láttán nem a valóság antipoétikus „tükörképét” kívánják megalkotni,
hanem a múltaknak, az idők teljességének vizébe merülve ma is a
létezés lényegét fürkészik, anélkül, hogy a zsákutca ismételten felrémlő
képe elől illúziók vagy olcsó utópiák felé próbálnának menekülni.
Koncz István ilyen költő. „Homo morális sum” - vallotta nemes
pátosszal csaknem három évtizeddel ezelőtt, bizakodón, huszonéves
indulattal, s bár lírája azóta új színekkel és mondandókkal gazdago
dott, legújabb kötetének tanúságaként etikai magatartása a régi.
Akár indulásakor, ma is felelősség hatja át alkotásaival szemben, ma
is a tudatosság vezérli, ma is tartalmi/formai időszerűségre törekszik.
Versei zömmel mozaikszernek. Képzelete meglódul valamely irány
ban, fontos információig jut el, de már a következő pillanatban el
szakad a gondolat fonala, újabb információk tolulnak előtérbe, s a

költemény végül ezeknek az egymást követő kisebb közlésegységek
nek interakciójában valósul meg, olyan mozzanatokat ötvözve egybe,
amelyeket eszmei következtetések levonása végett nem lenne szabad
kimetszeni a versekből. Annál kevésbé, mert nála eszme és hangulat
nem egyenes vonalúan bontakozik ki. A szöveg minden pontja archi
medesi pont, azt a paradox benyomást keltve, mintha a költői üzenet
nem is a verssorokban, hanem valahol „fölöttük”, egy más dimenzióban
volna megragadható. Koncz István eljárása azonban, mondanom sem
kell talán, nem technikai jellegű. Kezdettől fogva meghatározó élménye
a diszharmónia, a végső cél hiánya, épp ezért tudatának elárulása nélkül
aligha vállalhatná a felszínborzoló, folytonos szép éneklést.
Kitetszik ez lírájának visszatérő motívumaiból is, amilyen a tudat,
a lét, a világ, a történelem. Ezek a fogalmak hálózattá állnak össze
a versekben, s csaknem kivétel nélkül vastag homály telepedik rájuk.
Az „eltévedt történelem” bazárba szorul itt, a hol jópofa, hol rohadt
világ a túl korán elért szerető módjára kelleti magát, az eszme „agy
mosott ripőkök, szörnyetegek között” vándorol, s létünk „aranyho
mokkal hintett, szűzi porondjá”-n „örök életűnek látszik” a cirkusz.
A racionálisan tételezhető kiutak mindegyike lezárult tehát, a költői
eszmélkedés elérkezett addig a pillanatig, amikor már-már az illúzió
is távlatot kínál, a szeretet és a gyűlölet pedig egyaránt kilátástalan,
mert az élet halálig tartó látványos ceremóniának látszik csupán.
Van ezekben a sötéten felizzó megállapításokban valami felszabadító,
hiszen technikai fejlődéssel, devalválódott vagy dogmává zápult esz
mékkel, önpusztító balgasággal, fogyasztói mentalitással megvert ko
runkban minden gondolkodó elme értelemadó, biztos pont után
sóvárog, Koncz István költészetében azonban mégsem ezek a szentenciózus kitételek az igazán fontosak. Egyrészt, mint jeleztem már,
nem lehet őket maguknak a verseknek veszélyeztetése nélkül ki
emelni, elkülöníteni, másrészt viszont, s ez sem mellőzhető körül
mény, néha tiszta absztrakciók közegében bukkannak föl, s ilyenkor
erős fényük ellenére maga a vers válik problematikussá. Koncz István
lírájának emlékezetes, mellőzhetetlen darabjai épp ezért a „tájversei”,
melyekben reflexivitás és képiség maradéktalanul kiegészíti egymást.
Mint ismeretes, költészetében régóta alapfontosságú a táj. Már
első kötetében tökéletes, elragadó biztonság, amely mindig „befogadja
a társtalan ütemet” . Nem poétikus elemekben gazdag, önfényében
tündöklő díszlet tehát, hanem biztonságos azilum, ahol a lélek át
menetileg föl tudja oldani azokat az ellentmondásokat, melyek a
társadalmi életben rendszerint föloldhatatlanok.
Meggyőzően példázza e tényt egyebek között A Tisza partján
című verse. „Háború lesz” - üti le az első hangot, a következő pilla

natban azonban változtat magatartásán, s mintha a balsejtelmű pró
fécia egy csöppet sem érdekelné már, lassú ütemben végigpásztáz
tekintetével a tájon. A fűz és a jegenye apró pelyheinek látványa még
csendes nyári idillt ígér, de amint továbblépünk, gyorsan kiderül,
hogy a versbe épülő természeti képek rendjét és hangulatát nem
azoknak tárgyi mibenléte, hanem az eszmélkedő tudat határozza
meg. A madár rajzolta égi kör lezárul, hurok szorul a szemhatár
köré, a nyárfasor szorongva menekül, idegen napsugár villan a vízen,
s a lírai én kisvártatva rádöbben, hogy a létezés már csak kép, makacs
látvány, mely a múltból visszajár. Erős természeti-tudati párhuzamok
növelik tehát a vers hírértékét, ugyanakkor pedig egy sajátos „alászállás”-nak is tanúi vagyunk. A költői tekintet előbb az eget, a fákat,
a távlatot kémleli, később a part és a víz felé ereszkedik alá, majd a
József Attilára emlékeztető „Nehéz a lég” elhangzása után szinte
odalapul a „rabszolga humuszához - a versnek tán legszebb pilla
natát hozva létre, midőn már azt sem lehet eldönteni, „valóság-e a
távoli harangszó, / vagy csak bent szól, / Petőfi verseiből” . Súlypontot
alkotó pillanat ez. Az elme fogékonysága, nyíltsága itt már végső határt
súrol, amely mögött nem más: az elmondhatatlan lényeg húzódik meg.
E pillanat erőterében a tájversnek induló költemény létverssé súlyosodik,
az elégikusságnak olyan felhangjait is megszólaltatva, amilyenek azelőtt
Koncz István költészetében nemigen voltak hallhatók.
A klasszicizálódás, a teljes beérés jegyeit mutatják ilyen típusú
versei, melyekig mindenekelőtt azért juthatott el Koncz István, mert
sohasem hallgattatta el lényének belső szavát, és sohasem hunyta le
szemét a világ előtt, ellenkezőleg, félelmek közt hánykódva is mindig
higgadt okossággal vette számba a tényeket. Költőnek pokolra szállni
manapság másként talán nem is érdemes.
(1988)

BARANYAI KÉPESKÖNYV
Kontra Ferenc: Drávaszögi keresztek. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1988
rodalmunkban viszonylag sokáig köd lengte be Baranyát. A két
háború között az eszéki Govorkovich János fel-feltűnt ugyan
„krizantémos” prózájával a vajdasági publikációk lapjain, maga
a talpalatnyi föld azonban nem hallatott magáról. S a felszabadulás
után sem történt változás azonnal. Volt idő, amikor az ottani falvak
a teljes elszigetelődés éjszakájába látszottak süllyedni: az egyetlen
eszéki hidat javították éppen, Zombor felé csak kompon, csónakon
lehetett átkelni a Dunán, északon pedig a drága jó atya, a csodatevő
generalisszimusz emelgette harcias kisujját. Ennek ellenére a mély
ben mégiscsak megmozdultak azok az erők, melyek később „irodal
mi-művelődéstörténeti” tájékká varázsolták a Drávaszöget. Baranyai
Júlia módszeresen kutatni kezdte a vidék múltját, s Gyertyafény című
füzetével már 1961-ben arra hívta föl a figyelmet, hogy Baranya
parlagisága és hagyománytalansága látszat csupán. Az Ausztriában
megjelent s erre felénk nem terjesztett kis füzetnél is fontosabb volt,
hogy Baranyai Júlia a múlt értékeinek tudatosításával párhuzamban
a jövő felé is tért kívánt nyitni, fáradhatatlanul hirdetve az igényesség
követelményét. Nem túlzás azt állítani, hogy jórészt épp az ő rajongó
áldozatkészsége alapozta meg azt a szellemi szituációt, melyben az
anyagi feltételek megteremtése után könyvekben is üzenő írásbeliség
alakulhatott ki Baranyában.
Azon persze nem kell csodálkozni, hogy a baranyai magyar iro
dalom, ha szabad ezt a kifejezést használni, a regény műfajában
egészen a legutóbbi időkig nem tudott megnyilatkozni. Mint minden
induló, szárnybontogató irodalomban, elsőként a baranyaiban is a
vers és a novella tört magának utat, nemcsak azért, mert a regény
időigényesebb, sokoldalúbb készültséget kívánó műfaj, mint amazok,
hanem mert a regényírás kalandjára rendszerint akkor vállalkozik
egy-egy szerző, ha szervezett irodalmi élet részesének tudhatja magát.
Lám, Kontra Ferencnek is át kellett jönnie a Dunán, hogy a Drávaszögi kereszteket megalkossa.
A regény expozíciójának költői hangvétele azonnal dilemma elé
állít. „Későn érkezem. Az ismerős völgy felé menet repedt harangok
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jönnek elém. A parti bokrok ágai egymásba kapaszkodnak. Akár a
sorsok” - olvassuk, majd az első személyű hős kisvártatva hozzáfűzi:
„Lecsúsznak a házak a gyertyalétben.” Ezek és az efféle stílusfor
dulatok azt sugallják, hogy a regény indításában olyan ember szem
lélődik, aki kiszakadt a tájból, de egyúttal fölébe is emelkedett
intellektuálisan, s a bonyolult összefüggések ismeretében ma már
látja mindazt, amit egykor mind környezete, mind ő maga csak élt
és átélt, ám megnevezni nem tudott. Ezt az előrejelzést azonban a
regény igen gyorsan lerombolja, néhány sorral alább kiderül ugyanis,
hogy Jani, a narrátor tanyán született, majd legénykorában falura
került atyánkfia. Miért tudatregényt ígérő távlatból indít hát a szerző,
ha a narrátortól idegen ez a távlat, illetve miért lirizál, miért irodalmi
klisék segítségével adja elő emlékeit ugyanez a regényalak? - merül
fel az elháríthatatlan kérdés, a mű ellentmondásosságát, megoldat
lanságát domborítva ki. A válasz, azt hiszem, abban keresendő, hogy
a baranyai sors alapvető jegyeinek feltárása révén Kontra Ferenc
csakugyan tudatregényt szeretett volna írni, menet közben azonban
ráeszmélt, hogy személyes élményei, emlékei, a másoktól hallott,
szájról szájra járó történetek, egyszóval a rendelkezésére álló tapasz
talati anyag elégtelen ahhoz, hogy tudatfolyammá fejlessze azt.
Szépen kitetszik ez a regény szerkezetéből. Cselekménytartomá
nyát annyira leszűkíti Kontra Ferenc, hogy végül Jani életútja csak
nem teljesen homályban marad. Villanásnyi epizódok a gyerekkorából,
néhány rövid bekezdés falubeli élményeiről, s ez minden. Hogy mi
játszódik le a tudatában, miként eszmél rá önmagára és a világra,
milyen kérdésekkel vívódik, erről nem esik szó. Ez természetesen
azt is jelenti, hogy Jani csak látszólag középponti figura. Annál in
kább, mert Kontra Ferenc nem azzal a feladattal bízza meg, hogy a
regény anyagát elméjén „átszűije”, hanem hogy jelenlétével mintegy
fizikailag összekösse a szöveg egymástól gyakran független szálait:
a pálinkafőzés, a szüret, a disznótorok, a téli foglalatosságok életké
peit, mindenekelőtt pedig azokat a tragikus eseményeket, melyeknek
a komor hátteret kellene megadniuk: a gyilkosságok és öngyilkossá
gok, az ostoba pusztulás és a tűzvészek epizódjait.
A kereszteket szaporító tragikus események paradox módon még
sem hatnak tragikusan. Nem, mert Janihoz hasonlóan az aláhulló
figurák belvilágára nem esik fény. A regény gyorsuló tempóban ha
láltól halálig halad, miközben Kontra Ferenc az egyéni sorsok szé
lesebb társadalmi kontextusáról is simán megfeledkezik. Mindennek
következtében a Drávaszögi keresztek nem annyira regény, hanem
inkább egy lehetséges baranyai képeskönyv. Nyelve, stílusa kétség
kívül kimunkált, de a szöveg lehatároltsága, sajnos, ezt az erényét

is háttérbe szorítja. Mert hogy is mondta volt Füst Milán évtizedekkel
ezelőtt? „A stílus művészete, bármily intelligenciát vagy érzés finom
ságokat fejezhet is ki, - még nem az írói alkotó művészet. A grand art!”
Igen, a grand art hiányzik itt. Épp ezért ha a Drávaszögi keresz
teknek mint első baranyai regénynek örülhetünk is, nyilvánvalónak
látszik, hogy ezen az úton értékteremtőn továbblépni nem lehet.
(1988)

KIRÁNDULÁS A TÖRTÉNELEMBE
Apró István: Küldetés. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1988
ostanában egyre többet töprengek életem mozgatóru
góiról, s arról, hogy az eljövendő századokban egyáltalán
megértik-e majd azokat az okokat és eszméket, amelyek
miatt üldöztük, rontottuk egymást valaha. Egyáltalán eszébe jut-e
majd az eljövendő kor emberének, hogy a földnek, amelyen áll, múltja
van?” - elmélkedteti Apró István címadó kisregényének hősét évekkel
a Rákóczi-féle szabadságharc leverése után, s okkal, hiszen irodal
munk, még ha története nyúlfarknyi is, sokáig képtelen volt fölis
merni, hogy a „földnek, amelyen áll”, igenis van múltja, sőt, ez a
múlt mellőzhetetlen, ha jövőjéről nem akar könnyelműen lemondani.
Előbb irodalomtörténet-írásunk kezdte oszlatni a homályt, majd a
hetvenes évek közepén, amikor irodalmi pályázataink még őriztek
valamit az előző évtized lendületéből, egymás után születtek meg a
közelebbi vagy távolabbi múltunkat megidéző regények. Némi túl
zással azt is mondhatnánk akár, hogy divatja támadt a történelmi
regénynek, hiszen akkoriban olyan kisebb tehetségek is próbát tettek
vele, akik hosszabb lélegzetű prózai művek írására mindaddig nem
is gondoltak.
Ez a lassan csituló hullám azonban mégsem hozott igazán jó
regényt. Történelmünk egy-egy szegmentumát megvilágították
ugyan íróink, megannyi izgalmas adatot, tényt, eseményt időszerűsítve megálmodott hőseik révén, ám a múltakból felhordott anyag
érdekes módon lefékezte képzeletüket, s ahelyett, hogy magukra a
regényekre terelte volna a figyelmet, a történeti tényeket domborí
totta ki. Hiányzott náluk az a jelenből táplálkozó eszmei imperativus,
amely áltörténeti regénnyé lényegíthette volna a felkutatott adatokat,
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s így műveik kisebb-nagyobb mértékben a krónikázás zsákutcájába
tévedtek.
A csapdákkal nemigen törődve, Apró István egészen fiatalon s a
fiatalság minden bizakodásával mégis e mellett a problematikus mű
faj mellett döntött első könyvében. Járhatatlan út című kisregényé
ben a török hódoltság korába, a már említett Küldetésben pedig a
XVII-XVIII. századba lép vissza. Mindkét regény főhőse egyfajta
reinkamációs meggyőződés pozíciójából szemléli a történeti esemé
nyeket, s jut el végül a körforgás régóta kísértő képzetéhez. A Járhatatlan út Monos Bálintja úgy véli, hogy a „világban semmi sem
változik, mindig ugyanazok a kérges sorsok ismétlődnek”, s a „go
noszok is egyformán kegyetlenek minden időben, talán ugyanazok,
miért is küldene Isten mindahányszor más üldözőket és gyújtogatókat
a sohasem változó, már jól begyakorolt szerepre?”, a Küldetés feje
delmi követe pedig vaskos írói túlzással ráeszmél, hogy alighanem
Monos Bálint leszármazottja, hiszen élete „mintha durva ismétlése
volna az övének, talán az idők folytonosságára” akaija „emlékeztetni
valaki vagy valami” .
Az emberiségre az örökös ismétlődés átka nehezedik, hirdeti tehát
mindkét „küldetésiét teljesíteni nem tudó regényalak, a fölmerült
alapgondolat azonban nem gyűrűzik tovább, belevész a túlsúlyra jutó
leíró részletekbe. Mocsarak, nádasok, felperzselt falvak, menekülő
toprongyosok, rájuk csapó tatárok, égő házak, meggyilkoltak tete
meinek képsorai váltják itt egymást, csupa olyan mozzanat tehát,
amely a gyakori irodalmi használat következtében rég sztereotippé
vált. Ez azonban, tekintettel arra, hogy Apró István jó érzékkel, a
kezdő írók nyelvére jellemző görcsös precizitás nélkül teremti meg
az ismerős szituációkat, még nem is volna zavaró. Nagyobb baj az,
hogy teljesen elfogadhatatlan megoldásokat is alkalmaz. A Járha
tatlan utat pl. távolságtartón, egyes szám harmadik személyű narrációval indítja, később azonban váratlanul első személyre vált át,
majd végül ismét a harmadik személyű előadásmódhoz pártol vissza.
Ennek következtében a kisregényt kizökkentő belső hullámzás keríti
hatalmába, s még ritkás történelmi atmoszférája is elvész. Minek
ez? - kapja föl fejét az ember tanácstalanul, de a kérdésre csak a
Küldetés adja meg a választ. Ott ugyanis a már halni készülő egykori
követ így monologizál: „Elbeszélésemet talán harmadik személyben
kellene folytatnom, hiszen csak kívülről tudom látni azt az üveges
szemű, rongyos, kormos megszállottat, aki ügyet sem vetve a véres
forgatagra, keresztülnyargal a hihetetlen látomáson.” Ügy látszik,
Monos Bálintot is hasonló alkotáslélektani dilemmák nyugtalanítot
ták - vesztére.

A nagyságos fejedelem embere egyébként is módfelett ellentmon
dásos figura. Debrecenben tanult egykoron, később Leydenben foly
tatta tanulmányait, s így érthető, hogy a háborús pusztítás látványára
felfokozott intellektuális érzékenységgel reagál. Amikor fiatal szerb
barátjával egy fölperzselt falu határából Szeged felé indul a poros
szekérúton, könnyekig megrendülve eszmélkedik: „Bárcsak minden
ember érezhette volna, amit akkor mi ketten! Ha mindenki úgy sírt
volna elanyátlanodva, tehetetlenül a legyilkoltak tetemei fölött, és nem
kérdezné, ki tette, és ki az, akit megöltek, ha mindenki olyan elszánt
elkeseredéssel óhajtaná a megbékélést, mint mi ketten akkor ...” Ez a
mindenkire kiterjedő, a háborús vérontást mint olyant teljességgel
abszurdnak látó pacifista emberség azonban utóbb csaknem nyom
talanul leépül a követünkben, hisz küldetése teljesítése után nem tér
vissza a kancelláriára, hanem fölcsap katonának, s Károlyi generális
seregében hét álló esztendőn át keményen aprítja a labancot. Időköz
ben megkérgesedett a lelke, mondhatnánk, minthogy azonban ezt a
folyamatot Apró István nem motiválja kellőképpen, a gyökeres for
dulat a regényhős ellen kezd beszélni.
Mindemellett Apró István prózájának reflexiókban gazdagabb
rétegei sem érvényesülhetnek igazán. A szerző nemegyszer megtor
pan, élettények feszültséget nélkülöző előadásába fojtja szövegét,
máskor meg az olvasó alaposabb tájékoztatása kedvéért a „történeti
riport” térségére téved. A nyolcvanas évek derekán keletkezett két
kisregény tehát végső fokon arról tanúskodik, hogy Apró István sem
a világlátás, sem a prózaírói „lélegzetvétel” tekintetében nem tudta
meghaladni a készülődés lépten-nyomon kiütköző jelzeteit.
Az elbeszélés nehézségeinek fölismerésére és a velük való eredmé
nyesebb küzdelemre csak ezután kerülhet majd sor prózavilágában.
(1989)

BÁBUK, IGAZI BÁBUK
Jódal Rózsa: Gömblakók. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1988
ázadunk irodalma kikezdte, majd végképp lerombolta a
rW szigorú műfaji követelmények rendszerét, s a tájékozott
J olvasók körében ma már talán senkit sem zavar, ha egy-egy
alkotás megannyi dichotóm elem felhasználásáról tanúskodik. A sza
badságot áhító tehetség bátran túllép a standard szabályokon, s olyan
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bonyolult struktúrákat hoz létre, melyek hite szerint tartós érvénnyel
örökíthetik meg elképzeléseit. Épp ezért a kritikusi műfajmeghatáro
zás obiigát művelete fölöslegessé is vált, s valójában csak akkor lehet
szerepe és értelme, ha a műfajbeli „újítás” jelzetei messzemenően
összefüggnek az írói kudarc tényeivel. Mint a Gömblakók esetében is.
Jódal Rózsa a Fórum Könyvkiadó 1986. évi regénypályázatán
vett részt kéziratával, amely aztán regényként is látott napvilágot
nemrég. Néhány oldal elolvasása után azonban nyilvánvaló, hogy szó
sincs itt regényről. Amikor az expozícióban Ádámmal, a majdani gömb
lakóval ismerkedünk, amint az anyaméhben indulatosan önnön hely
zetéről elmélkedik, még arra gondolunk, hogy talán egy új irodalmi
óriáscsecsemő megszületésének leszünk majd tanúi, de kisvártatva ki
derül, hogy a szöveg korántsem dadaista-szürrealista koordinátákban
bontakozik ki, hanem a legbanálisabb köznapiságot veszi célba. S nem
is akárhogyan. Alighogy Ádám elhallgat, anyja szólal meg, s fájdal
maival mit sem törődve, kiselőadást tart a szülés szakaszairól, majd
érzelgős tirádába fojtva mondandóját, dr. Gálnak adja át a szót, aki
szakszerűen elmagyarázza, hogy az éppen világra jött csecsemő im
munitáshiányban szenved, és ha nem izolálták volna másodpercekkel
a szülés után, már nem élne.
Csak nem ezt a szerkesztési elvet és módszert követi az egész
szöveg? - merül föl az emberben a gyanú, amely később, sajnos, be
is igazolódik. Egymással szervesen össze nem függő monológok és
dialógusok sorozata alkotja ugyanis a Gömblakókat, s ez nemcsak
regényszerűségét teszi kérdésessé, hanem egyúttal hitelét is lerontja.
A modem prózaíró rég belátta, hogy tárgyát hagyományos esz
közökkel már nemigen beszélheti el, hiszen az olvasó általában elég
telennek találja a mindentudó narrátori kompetenciát, a távirányított
figurákat. Tudja ezt Jódal Rózsa is, épp ezért példázatos „regénye”
témáját a fantasztikum síkjára tette át, anélkül azonban, hogy a
„klasszikus” elbeszélői nézőpont bármely elemét meg tudta volna
újítani. Csodákkal fűszerezett fikciója így ismételten a magunk idejére
ébreszt bennünket, a mesterkéltség utóízét hagyva maga után.
Állandóan azonosulni próbál hőseivel, pontosan tudni véli, mi
játszódik le a tudatukban, közhelyeknél azonban nem jut tovább,
mert nem egyénített, öntörvényűén változó, hanem lehatárolt, kijelölt
pályán mozgó alakokat vonultat föl, melyeknek funkciója nem más,
mint hogy az emberi elidegenedés folyamatát illusztrálják. Az orvos
beteges becsvágytól sarkallt szörnyeteg, az anya vérbajos eleinek
vétkeitől senyvedő, alkoholizáló hisztérika, az apa a korlátolt, önző
racionalitás megtestesítője, nagyobbik lányuk akadályt nem ismerő,
szeretetlen törtető stb. Úgyszólván mindegyikük a biológiai determi

nizmus hálójában vergődik, s így nem kell csodálnunk, hogy Gál
doktor számára pl. az alapvető létkérdést a prosztatagyulladás, a
,jól kifejlődött aranyér”, a szokványos kései szerelem, illetve felesége
„súlyos tőgye” jelenti, amelytől mégsem szabadulhat. És ezek az
aprócska naturalista bábuk, melyeknek üres, sivár, egydimenziós bel
világát szemléljük mindvégig, csak arra valók, hogy korunk Nyilas
Misijeként Fodor Adám végül visszakívánkozhassék az általa lázadón
szétvert csodagömbbe, s felfedezze a keserű igazságot: minden em
beren „ott a testüket éppen csak körülvevő, őket mégis magába záró
gömbi” Istenem, eddigié is tudtuk, hogy a lelkeket elválasztó távolság
szinte határtalan, hisz „köztünk a roppant, jeges űr lakik” . De mi
van akkor, ha lélekről szó sincs?
A szöveg kedvezőtlen hatását csak növeli, ha egyáltalán növelheti,
Jódal Rózsa stílusa. Minthogy monológtorlaszos szerkesztése kizárja a
higgadt elbeszélést, egyfajta túlfeszített „dramatizálás” válik itt ural
kodóvá. Tőmondatok pattognak, indulatkitörések sorjáznak, érzelgős
feljajdulások váltják egymást, s mintha mindez nem volna elég, léptennyomon ritkítottan szedett szavak, szintagmák bukkannak föl, ame
lyekkel Jódal Rózsa a gyengébbek kedvéért félreérthetetlenné szeretne
tenni egy-egy érzelmi vagy gondolati impulzust. Ebbéli igyekezetében
többször a tényleges dramatizálásig is elmegy. A párbeszédeié részeket
kurzivált szerzői kommentárokkal fűszerezi: egyrészt leírja a színen
levő alakok mozdulatait, gesztusait, másrészt mindazokat az esemé
nyeket, melyek a szópárbaj alatt a helyszínen megtörténnek.
A lírai és epikai költészet eszköztárából nem merít. Pedig meg
tehette volna. Szövege, mely nem azért gyenge, mert nem regény,
hanem mert nem irodalom - azt is elbírná.
(1988)

NATURALISTA TABLÓ
EGY VAJDASÁGI KISVÁROSRÓL
Beder István: Kecsketemplom. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1983

A
ötvenes-hatvanas évek fordulóján Gábor Géza fiatal épí/\
T J tészmémök munkába áll Monostoron, a kisváros vej L J L A J zetőinek bizalmába férkőzik, de a kezdeti sikerek után
aránylag gyorsan csődbe jut. Dióhéjban ennyi Beder István művének

cselekménye. Ismerős, sokszor feldolgozott téma ez, a Kecsketemplom
koncepciója azonban eltér a hasonló regényekétől.
Amennyiben a hős felől fürkésszük a szöveget, azt tapasztaljuk,
hogy Gábor Géza korántsem a valóságon változtatni akaró, eszméktől
áthatott vagy épp eszményített figura. A kora ifjúság mindenségi
áhítatú lázain túljutva, ha egyáltalán voltak ilyen lázai, kissé egy
kedvűen jáija a vidék útjait. Bár azonnal és pontosan felismeri, hogy
a félig falu, félig város tisztségviselőinek magatartása és cselekedetei
mögött önös érdekek húzódnak meg, s a külvilág előtt csak pozíciójuk
megtartása végett játsszák az egymással egyetértő vezetők szerepét,
ahelyett, hogy az oppozíciót választaná, sodortatja magát. Minden
kétely nélkül viszonyt kezd az elnök ostobácska, még csak nem is
kívánatos lányával, Cakó Gizivel, cementet rakat félre Draškovićnak,
feleségül veszi Bűn Évát, s odaköltözve hozzájuk, a családtól, de
különösen anyósától csaknem szó nélkül eltűr minden megaláztatást.
Nem Julién Soréi tehát, aki hideg számítással tör céljai megvalósítása
felé, de nem is Matolcsy Miklós, akit idealizmusa miatt perzsel meg
primitív környezete. Egészen egyszerűen mindennapi, szürke ember.
Ez a tény arra utal, hogy a Kecsketemplom fókuszában nem is Gábor
Géza, hanem a monostori emberek „tenyészete” áll. A fiatal mérnökre
elsősorban azért van szüksége Beder Istvánnak, hogy végigkalauzol
hassa az olvasót a monostori mindennapok infernóján, s csak má
sodsorban azért, hogy az „utazás” tapasztalatait hősén átszűrve
kínálja fel. Szépen kitetszik ez abból is, hogy Géza reakcióiból a
regény egyetlen részletében sem teljesedik ki hosszabb lélegzetű belső
monológ. Még mielőtt valamely jelenséget, eseményt, fordulatot tisz
tázhatna vagy mérlegelhetne, rányitják az ajtót, vagy ő maga botlik
bele valamibe, egyszóval minden helyzetben a közvetlen emberi in
terakció talajára téríti vissza a szöveg. Ezt egyelőre természetesen
csak szimptómaként jelzem, hisz nincs arra recept, hogy egy-egy
regényben milyen arányban kellene elegyíteni a leírást a belső mo
nológgal.
A monostori embertenyészetből az imént említett módszer segít
ségével egész sor érdekes alakot emel ki Beder István. Hadd em
lékeztessek csak a múltból ittmaradt Stefánia bárónőre és Arthúr
bácsira, Bravarra, a párttitkárra, Cakó Bélára, a hatalomért reszkető
elnökre, Kečanra, a meghasonlott tanárra, Csúzdira, a volt sztáli
nistára stb. Jó érzékkel megválasztott figurák ezek, melyeknek révén
a jelzett időszak széles realista tablóját alkothatta volna mega szerző.
Az alakoknak ez a színes galériája azonban naturalisztikus színezetet
nyert, s épp ezért hiányérzetet hagy maga után.

A naturalizmusra általában mint a szexuális és más fiziológiai
vonatkozások terjengős, öncélú taglalására szoktak gondolni. Ilyes
miről a Kecsketemplom kapcsán nemigen beszélhetünk. Beder István
jóval visszafogottabban kezeli a nemiséget, mint manapság divatos,
és mértéket tart az anyagcsere folyamatainak leírásában is, úgyhogy
az apróbb kraftausdruckok, még ha talán fölöslegesek is, nem bontják
meg a regény világát.
Másra gondolok tehát. Ismeretes, hogy a naturalizmus klasszi
kusai merőben ösztönlénynek fogták föl az embert, aki hasztalan
próbál tudatára, etikai elveire támaszkodni, mivel lényét ösztönei
vezérlik és határozzák meg. Nem állítom, hogy Beder István is ezt
az elvet vallja, annyi azonban bizonyos, hogy alakjai zömmel ilyen
emberek. Akárha minden tartásukat elvesztették volna, különös
kedvteléssel szidják, becsmérlik és gyalázzák egymást Gábor előtt.
Kečan Cakót, Cakóék Kečant, Csúzdi Cakót, Cakó Csúzdit, Keóan
Bravart, Bravar Kečant és így tovább, mintha a gyűlölködés egy
irracionális taposómalmába lennének fogva. Ez a mások hibáin való
éldelgés, az egymás feketítésének ez a nem múló láza problematikus,
annál inkább, mert a fő alakok lelkivilágába nem nyerünk bepillan
tást. Valahányszor föltűnnek, annyit tudunk meg róluk csupán,
amennyit Gábor közvetlenül lát belőlük, illetve amennyit elárulnak
magukról. Azt viszont, hogy valójában mit gondolnak és éreznek,
nem is sejtjük, hiszen Beder István nem talált rá módot, hogy bel
világukat is megvilágítsa. Érthető hát, hogy egyoldalúaknak látsza
nak. Ha külön-külön találkozunk velük, minden ellenük beszélő
gesztusuk, furfangjuk, műveletlenségük ellenére is emberként mu
tatkoznak meg, de amint eltávolodunk tőlük, többfelől is zuhogni
kezd rájuk a mocsok, ami nemcsak őket, hanem a mocskolódókat is
beszennyezi. Úgyannyira, hogy végül az egész monostori társaság az
„alacsony ösztönök” reménytelen foglyaként járja előttünk vitustáncát.
Félreértés ne essék: nem az eszményítést hiányolom. Mindnyájan
tudjuk, hogy a vidéki - és persze nemcsak vidéki - érdekszövetségek
csakugyan megfertőzik az emberi kapcsolatokat. Gondoljunk csak
Bosnyák István Laskói esték című naplójára a hatvanas évekből.
Mennyi rokonság a két mű között. És mekkora különbség ugyanak
kor! Míg Bosnyák a naplóírás eszközeivel haragvón, a közvetlen re
agálás hevével le akarta leplezni a laskói kiskirályokat, addig Beder
István pártatlanul szépprózai szintre kívánt emelni egy „valóságdarab”-ot. Míg a napló a meghurcolt szubjektumot emeli ki, nem támasztva
hiányérzetet a meghurcolók lelkivilágának homályban maradása miatt,
addig a regény epikai távlatot nyit, s a „valóságdarab” teljességének

művészi megjelenítését tűzi ki célul, ám ezt mégis csaknem kizárólag
a negativitások vonatkozásában valósítja meg.
A Kecsketemplom nyelve egyébként sima, tiszta nyelv, semmilyen
tekintetben nem érezni rajta az anyaggal való küzdelmet. Emellett
Beder István helyzetteremtő képességének néhány emlékezetes példá
jára is fölhívhatom a figyelmet. A Stefánia bárónővel való találkozásnak,
a szenilis úriasszony megkocsikáztatásának vagy a vadászat utáni tár
sasebédnek a leírásában pl. csakugyan remekelt. Sőt, nem túlzók talán,
ha azt állítom, hogy a helyzetek jó része olvasmányos, csak épp az
összkép sugallatai kérdésesek.

(1984)

VALÓSÁG,
IRODALOM, VALÓSÁGIRODALOM
Dudás Károly: Ketrecbál. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1983
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utóbbi időben egyesek részéről felerősödött erre felénk a
r 7 valóságirodalom dicséretének és megkövetelésének hang1 V / A ja. Elegünk van a verejtékszagú laborversekből, elegünk a
vértelen, konstruált prózából, melyet hatalmi tisztséget betöltő keve
sek futtattak föl és óvnak körömszakadtáig. Valóságirodalomra van
szükségünk, bátor alkotókra, akik nem térnek ki ajelen kihívásai elől,
hangoztatták, majd miután a Ketrecbál elhagyta a sajtót, a régóta várt
remekművet üdvözölték benne, egyet-kettőt a regénypályázat bírálóbizottsága felé is suhintva, amely, lám, nem volt hajlandó felfigyelni a
mű evidens értékeire, sőt, mint egy rádióinteijúban elhangzott: világirodalmi színvonalára. Lehet persze, hogy a zsűri csakugyan tévedett,
ennek tisztázását azonban bízzuk talán mégis a jótékony, mindeneket
helyrerakó időre, hiszen a Ketrecbál különben kritikai csatározások,
irodalmi belharcok eszközévé fokozódhat le, amit méga valóságirodalom
elkötelezett hívei sem kívánhatnak igazán.
Dudás Károly hosszú évek óta jáija a vidéket, eldugott települé
sekre, zugokba is bepillant, emberi sorsokkal ismerkedik, s érzékeny
sége olyan tényeket és összefüggéseket is rögzíttet vele, amelyekről
mi, más pályákon haladó többiek alig tudunk valamit. Tapasz
talatokkal legjobban felvértezett íróink egyike ő, épp ezért érthető,
hogy első regényének világát is torlódó élményeiből építette föl. Alap

vető intenciója szemlátomást az volt, hogy a mű eseményvilágát konk
rét helyhez és időhöz kötve, széles epikai tablót alkosson, melynek
idősíkjaiban és azoknak metszéspontjaiban a vajdasági lét utóbbi
néhány évtizedének mindeddig meg nem nevezett lényege is ott lap
pang. Egy „új mezítelenségi fok” elérését tűzte ki célul tehát, ahogyan
Pilinszky János nevezi a minden értékes műben érvényre jutó s az
előzőeknél direktebbnek tűnő evidenciát.
Ha a kompozíciós struktúra felől kezdjük fürkészni a regényt,
azt fogjuk tapasztalni, hogy Dudás Károly ebbéli törekvése sikerrel
járt. Attól a pillanattól fogva, hogy a Dél-Amerikából negyven év
utón hazalátogató Magó Gellért lassú tempójú szemlélődésének ré
szesei leszünk, a fő alakok eszmélkedése révén szakadatlanul fo
kozódik a megmozgatottság, nő a feszültség, mígnem a ketrecbál
értelmetlen vonaglásán át el nem jutunk a fölégetett tarló ürességet
és magárahagyatottságot sugalló záróképéig. S ezt a biztos ívet nem
bontják meg sem funkciótlan kitérők, sem terjengős, aránybontó le
írások. Ne feledjük azonban, hogy ez még csak a regény külső szférája,
ahonnan a felhasznált markáns valóságelemek mindegyike jól lát
ható, de a szerkezetnek, az egész mechanizmus működésének rej
tettebb sajátságai már nem. Ha tehát a regényben tervszerűen
felsorakoztatott jelenségeknek, eseményeknek, traumáknak nem
akarunk önértéket tulajdonítani, akkor beljebb lépve vizsgálat tár
gyává kell tennünk azokat az alkotói gondokat is, amelyekkel a szerző
szembesült.
A Ketrecbál félreérthetetlenül realista ambíciókra vall. Dudás Ká
roly nemcsak hogy pontosan leírja a cselekmény színhelyét, a Tanya
színház truppját és előadását, hanem régebbi riportjaiból is merít, valós
nevükön említve azoknak szereplőit. Ez a már-már túlfeszített valószerűsítő szándék azonban korántsem természetes medrében próbál
esztétikai érvényt szerezni magának. A Ketrecbál ugyanis radikálisan
eltávolodik a realista regény ismert változataitól, nem vállalja a lineáris
cselekménybonyolítást, a hősök párhuzamos vagy egymást keresztező
életútjának feltárását. Ehelyett megújulón kikezdi ajelenbeli történések
folytonosságát, s az alakok múltakat pásztázó emlékezete révén az idők
egy viszonylagos teljességét szeretné helyreállítani. Egyfajta reflexiókkal
beoltott realizmust kínál tehát, amely vitathatatlanul modernebb és
frissebb, mint a rég beidegződött képletekhez igazodó realista próza, de
amely ugyanakkor mégsem teremti meg a realista láttatás, megidézés
és a reflexiók, belső monológok között a harmonizáló egységet. Nem,
mert a Ketrecbál lapjain a valós valóságosság és az esztétikai valósá
gosság - vagy mondjuk inkább így: hitelesség - igen gyakran kollízióba
kerül egymással.

Hadd illusztráljam néhány példával ezt a jelenséget. A már em
lített Magó Gellértet, ezt a Brazíliába „kitántorgott” vajdasági pa
rasztot, később farmert, aki „negyven év alatt egy csomó levélen,
néhány itthonról küldött újságon kívül semmit sem olvasott magya
rul” , s családjában is folyvást a portugál szó járta, Dudás Károly
belülről akaija megragadni. Éppen ezért egy-egy „gondolja” vagy
„emlékezik” közbeiktatásával ismételten letér a közvetlen ábrázolás
útjáról, és a Magó tudatán átfutó gondolatokat regisztrálja. Magó
„holdfényben fürdő domb”-ról, „óceánon is átgázoló önmagá”-ról,
„életébe belelobogó zászlókéról, „hollófekete vonuláséról stb. meditálgat ékes, pallérozott magyarsággal, aminek kedvezőtlen hatását
az sem enyhíti, sőt csak növeli, hogy anyanyelvi ismereteinek szegé
nyességét Dudás Károly több helyütt portugál mondatok implikálásával kísérli meg hitelesíteni.
Ennél is zavaróbb, hogy Dudás Károly ugyanennek az eljárásnak
veti alá a regény többi főszereplőjét is. Horák Lajos pl. könyvet ol
vasgat a leszálló szürkületben, amikor is hirtelen eszébe jut „egy
korábbi beszélgetés, aprólékosan és pontosan körülhatárolhatóan,
akárha magnetofonra felvételezte volna” . És el is mondja rögtön.
Máskor, az egyenetlen talajú színpadon játszva, előbb katonaszere
pén, egyenruháján tűnődik el, majd éveket ugorva át, apja katonás
kodásától egészen a második magyar hadsereg doni katasztrófájáig
kalandozik el. De ott van a regény harmadik fő alakja, Lajkó ülés
is, akinek fáradt téblábolása mögül ugyanilyen módon törnek elő az
emlékek rétegei háborúról, beszolgáltatásról, öreg napjainak nyomo
rúságáról. Dudás Károly tehát minden szituációban benne van, csak
nem minden alakját belülről ismeri, egészen addig menően, hogy pl.
a regényben fel sem bukkanó Dantas Mariéról is tudja, mit élt át,
amikor leendő férjével, Magó Gellérttel először szeretkezett.
Vajon miben gyökerezik ez a rendhagyónak nem rendhagyó, de
mégis oly feltűnő mindentudás? Kézenfekvő lenne feltételezni, hogy
a jelzett írói választásban, abban, hogy Dudás Károly éppen a rengeteg
helyzetet, párbeszédet követelő közvetlen ábrázolás elkerülése végett
döntött a reflexív sűrítés mellett, amely egy-két oldalon is több in
formáció átadására nyújt lehetőséget, mint a leírás és cselekedtetés
hosszú fejezetei. Részben nyilván így van, ez azonban még mindig
nem megnyugtató magyarázat arra, hogy miért nem egy figura tu
datán hömpölygette át a regény anyagát, még ha nem is a Lajkó
ülésén vagy a Magó Gellértén, illetve hogy a gyakori nézőpontvál
tással, az alakok szuverenitásának semmibevételével miért hagyta
eluralkodni szövegén az írói távirányítást.

A választ, azt hiszem, végül is a Ketrecbál sajátos zsúfoltságában
lelhetjük meg. Csendes, poros, rezzenéstelen bácskai mindennapokba
lépünk be a regény elején, később azonban, akárha a Tanyaszínház
jelenléte varázserővel mindent felkavarna, az alakok csupa súlyos,
életünket kisebb-nagyobb mértékben meghatározó dolgokról elmél
kednek százharminc oldalon át. S épp ez nyomatékosítja, hogy elsősor
ban nem a valóság és nem is az irodalom a fontos itt, hanem amit
Dudás Károly helyenként csaknem szájbarágón, de mindenképp ten
denciózusan a valóság kulisszái mögé épít. Pedig kissé több impasszibilitással, türelemmel egészen biztosan feloldhatta volna a mindent
elmondás szellemi kényszerét. Megérte volna, hisz igazán jó regények
ben még ma se bővelkedünk.
(1984)

REGÉNNYÉ
FEJLESZTETT ÖTLET
Végei László: Áttüntetések. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1984
kísérlet szótól sokan fanyalognak erre felénk, mondandómat
mégis azzal kell kezdenem, hogy Végei László regénye kísérleti
regény. Kísérlet arra, hogy egy nemzedék meghasonlásának
történetét minél szerteágazóbban és sokoldalúbban dokumentálja a mo
dem széppróza eszközeivel.
Sándor, a rendező, Szőnyi Péter, Zsolnai Anna és mások anya
giakhoz jutnak a hetvenes évek végén, s hozzáfognak tervük valóra
váltásához: filmre viszik az 1941-es államfordulatot közvetlenül meg
előző és követő újvidéki eseményeket. A kis társaságot régóta foglal
koztatja a téma, már a hatvanas évek végén, végzős egyetemistákként
színpadra szerették volna állítani, vállalkozásuk azonban néhány felelős
ember értetlensége miatt a bemutatóig sem jutott el. Már a regény
expozíciója jelzi tehát, hogy Végei László három idősíkon bonyolítja majd
műve cselekményét. A voltaképpeni regényidőt a Jelen” alkotja, ez
azonban minduntalan felfeslik, s elsősorban a regény hősének, Szőnyi
Péternek reflexiói révén újra meg újra kiegészül a közelmúlt élmé
nyeivel, tapasztalataival, illetve a filmforgatás révén a távolabbi múlt
eseményeivel is. Mondhatnánk úgy is, hogy az objektiválódó külső
időt a kamerák, a régi Újvidéket idéző feliratok, tárgyak és objektu

mok, a színészek és az ide-oda hömpölygő statiszták teremtik meg,
emellett azonban a regénynek megvannak a maga belső idődimenziói
is, amelyeket a külső időben mozgók nagy többsége nem is érzékel,
de amelyek mégis döntően kihatnak az egész film-regény szerkezetére.
Végei László jó érzékkel aknázza ki a lehetőséget, hogy a filmezés
folytonosságából, a film stabil kulisszarendszeréből bármikor kiléphet
a hős múltja felé, sőt tovább, egészen addig, ameddig Szőnyi Péter
emlékezete el sem ér. így a tapasztalatok és reflexiók egész tükör
rendszerét sikerül megalkotnia, amelyben végül pontosan megmu
tatkoznak a hős csődhelyzetét előidéző okok.
Azonnal fölmerül persze a kérdés, hogy a kis társaság miért épp
1941-et tartja megfilmesítendónek. Miért nem egy olyan későbbi
időpont jelent számukra megkerülhetetlen élményt, amelyet már ők
maguk is átéltek? Vagy miért nem egy korábbi periódus köti le fi
gyelmüket? Pontos választ aligha adhatunk. Valószínűnek látszik
azonban, hogy a választott időpontra nem is a buzgón filmező tár
saságnak, hanem Végei Lászlónak volt szüksége elsősorban. Olyan
pillanatot akart megragadni ugyanis, amely határmezsgye történel
münkben. Egyfelől mind közelebb ér vidékünkhöz a háború, a pusztító
terror, másfelől azonban felerősödnek azok a társadalmi erők is,
melyek a forradalom kirobbantására és az élet megváltására ké
szülődnek. Kizökkenőben van az idő, mondhatnám Shakespeare-rel,
s ez önmagában is elegendő ok arra, hogy az írói figyelmet lekösse.
Hiszen a kor csakugyan felszínre dobta a kis Löwingereket, akik
lázasultan egy minden erőszakot megszüntető világforradalomról ál
modtak, a Lakatos elvtársakat, akik az abszolút pártfegyelmet tar
tották egyedüli szentségnek, a liberális ügyvédeket, akik se ide, se
oda nézetekbe burkolták önös érdekeiket, a szájhős nyárspolgárokat,
akik egyleti bálokon élték ki vak nacionalizmusukat stb. Hogy azon
ban Végei Lászlót elsődlegesen mégsem az alakoknak ez a galériája
foglalkoztatta, arról mi sem tanúskodhat meggyőzőbben, mint hogy
többségük papirosízű, vagy ne túlozzunk, mondjuk inkább így: tipikus
figura. (Lehetséges természetesen, hogy ez részben a film szöveg
könyvének a hibája!) A szikár tipizálás arra utal, hogy a regény
háborús rétegét Végei László nem „önértékű” rétegnek képzelte el,
hanem inkább olyan ellenpontnak, amely, ha csak közvetve is, de
Szőnyi Péter csődbe jutását magyarázza.
Nem kell messzebb mennünk, elég a báli jelenetet és a film be
mutatója utáni kis ünnepséget egybevetni. Az elsőben bomírt polgá
rok fecsegnek összevissza, a másikban pedig filmesek, kritikusok,
közéleti emberek csevegnek ugyancsak sótlanul. A két, egymástól
időben is messze eső csoportosulás szóhasználata, eszméi teljesen

különböznek, de ennek ellenére a csevegők „távolléte” , dehumanizáltsága messzemenően rokon. Az ember tehát rengeteget változott
az utóbbi évtizedek során, de hogy jobb lett-e, az már fölöttébb két
séges, vonhatjuk le a tanulságot. S nemcsak e két jelenet interferen
ciája alapján. Számos epizód felelget egymásnak a regényben, azt
sugallva, hogy a fiatalság egy részében határozottan ott élnek a löwingeri álmok, a konszolidált élet azonban ismételten lezárja az utat
a fiatalos cselekvésnek nem pusztán löwingeri, hanem lehetséges
mai változatai előtt is. Nem véletlen hát, hogy a regényben „egy
nemzedék eltűnt utópiájáéról is szó esik, és hogy Szőnyi Péter nem
érzi jól magát Majoros József szerepében, noha tíz évvel a forgatás
előtt még vágyott rá.
Szőnyi Péter levertsége, fásultsága, lelki otthontalansága mé
lyéről egy olyan gondtalan ifjúi elme fényei szüremlenek elő, amely
egykor csaknem vallásosan hitt a mind tökéletesebb stációk felé mu
tató fejlődés szükségszerűségében, egy adott pillanatban részesévé
is vált - legalább gondolatban - ennek a fejlődésnek, utóbb azonban
kívülre sodródott, s valójában már csak a nosztalgia jelenti számára
a mértékadó „realitást” .
Egy kicsit új Érzelmek iskolája tehát az Áttüntetések. Feltétlenül
figyelmet érdemel, még ha egynémely megoldása folytán nem emel
kedett is az emlékezetes regények nívójára. Végei László kerüli a
leírást, a szélesebb mederben áradó epikumot, ehelyett, a filmezés
dinamikáját követve, inkább pattogó tőmondatokban informál, vagy
párbeszédelteti hőseit. Ez még nem is lenne baj, csakhogy a dialogizálók lelkiállapotáról is állandóan tudósít. Bekezdései helyenként
valósággal hemzsegnek az érzelmi reakcióktól, anélkül azonban, hogy
mögöttesük feltárulna. Külsőleges kommentárok maradnak tehát,
melyek lehúzzák a szöveget, hiszen ha maga a párbeszéd nem tud
atmoszférát teremteni, akkor a közvetlen írói közbeavatkozás vajmi
keveset segíthet.
Ugyanakkor a regény zárófejezete, hősünk kifulladásig menő, godard-i nagy futása is problematikus. Kissé sztereotip, lejáratott az, aho
gyan Szőnyi Péter tudatában futás közben a regénynek csaknem minden
lényeges mozzanata fölvillan. Nem állítom, hogy ez az asszociációs ro
hanás teljesen érdektelen, sőt, utolsó néhány sora éppenséggel nélkü
lözhetetlen, de ennek ellenére kimódolt, hogy ne mondjam, „irodalmi”
a befejezés.
Mindez pedig paradox módon azt a hatást váltja ki végül, mintha
a „film” mégsem készült volna el, mintha „szövegkönyv” -et olvastunk
volna csupán, amely nem tudja kellő művészi intenzitással feledtetni
a szöveg eszmei állványzatát.
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RÉGI UTAKON,
NYÍLTABBAN
Laslo Vegei: Paraneza. Fordította Radoslav Mirosavljev.
Filip Višnjic, Belgrád, 1987
jelek szerint a hatvanas évek második felének társadalmi
forrongása olyan meghatározó jellegű élménye a prózaíró
Végei Lászlónak, amelytől még sokáig nem fog szabadulni.
S ez érthető is, ha nem tévesztjük szem elől, hogy már első regényének
(.Egy makró emlékiratai, 1968) hátterében számottevő etikai dilem
mák viliództak, hogy aztán A szenvedélyek tanfolyama (1969), még
inkább az Áttüntetések (1984) erősödő intenzitással hozza őket előtér
be. Míg azonban korábbi műveiben az alapvető dilemmák nemegyszer
laza, „irodalmivá” szürkülő szegmentumok és erőltetett megoldások
révén mutatták magukat, addig a Parainézis nagyrészt már mentes
az efféle kulisszáktól, csaknem első sorától az utolsóig lényeges kér
dések vonzáskörében bontakozik ki, olyannyira, hogy végül mint a
reményt ígérő értelem keresésének regényét tesszük le.
A mű cselekménytartományának középpontjában egy régi vágású
kommunista, Damján Pál áll, aki egészen fiatalon, valamikor a két
háború között csatlakozik a mozgalomhoz, a felszabadulás után je
lentős tisztségeket tölt be, a külvilág számára az eszme rendíthetetlen
híve, bensőjét azonban lassanként kikezdi életének titka, az, hogy
legjobb barátjának, Nádas Ferencnek és egyetlen igazi szerelmének,
Nádas Juditnak haláláért felelősség terheli. A lelkiismeret-vizsgálat
el nem odázható pillanatához akkor érkezik el, amikor fogadott fia,
Ferenc és Judit gyereke, 1968-ban arról tesz közzé cikket, hogy a
politikai vezetés nem tűri a kritikát, de ez érthető is, mivel az öregek
már nem tudnak lépést tartani a világgal, nincs víziójuk a szocializ
musról, kizárólag a hatalom megtartásán fáradoznak, épp ezért minél
előbb távozniuk kell. Végső fokon ez az incidens érleli Damján Pálban
kényszerítő erejűvé a szembenézést, melynek során a múlt és a jelen
legfontosabb mozzanatai egyaránt feltárulnak. Azt is mondhatnánk
akár, hogy a regény két idősíkon valósul meg, hiszen az 1968 utáni
éveken végigpásztázó Epilógus már csak a tapasztalatok és követ
kezmények nem éppen szívderítő summázatát kínálja.
Az első idősík Damján Pál, Nádas Ferenc és Judit szerelmi há
romszögét nagyítja ki, anélkül, hogy Végei László a szokványos kép
leteknek bármilyen formában áldozna. Nem az a célja, hogy kapcsolatuk

érzelmi mögöttesét megvilágítsa, hanem hogy az értelem keresésének
egymástól többé-kevésbé gyökeresen elütő három változatát állítsa elő.
Az ifjú Damján Pál ámyéktalan meggyőződéssel csatlakozik a
kommunista párthoz, meggyőződését azonban nem tudja hitté érlelni.
Mint fegyelmezett sorkatona még magánügyekben sem dönt önálló
an, nem kételkedik, nem gondol végig semmit, de ennek ellenére
életét mégis lappangó belső bizonytalanság hatja át, amely későn,
csak élete alkonyán felismert sodortatottságának egyik fő okozója.
„Te azért lettél kommunista, hogy megszabadulj magadtól, ugye?
Azért is szerettél belém!” - lobbantja a szemére túlzón, de okkal
Judit. Nem véletlen persze, hogy Damján Pál alakja ilyen puha anyag
ból formáltatott, hiszen állandóan ható tétovasága nélkül nem jár
hatná végig kálváriáját. Mint ahogy Judit és Ferenc nem is járhatják
végig.
Judit a korlátlan szabadságra esküszik, egész életét ennek jegyé
ben éli, állandó összeszedettségben, hogy cselekedeteinek valós indí
tékait a külvilág ellentétes pólusain senki sem ismerhesse föl.
Anarchistává lesz, aki szentül hiszi, hogy az „élet szépsége a rom
bolásban merül ki” , mígnem végül épp ez a szabadságvágy végez
vele, hisz 1945-ben a megszállókkal való együttműködés vádjával
halálra ítéli a népbíróság. Damján Pál viszont, alkalmasint a maga
belső bizonytalanságát is ellensúlyozandó, átmenetileg hallani sem
akar erről a „polgári kurvá”-ról.
Ferenc is abszolút értékek után kutat. Egy mélyen misztikus
érzés és a kommunista tanok vállalása között hányódik hosszú éveken
ót, mígnem végül az Isten keresése válik uralkodóvá gondolkodásá
ban. Megretten a korabeli Szovjetunióban lejátszódó eseményektől,
a kommunista meggyőződést mindinkább silány hitpótléknak véli,
egyfolytában attól tartva, hogy az új világ netán örök diktatúrával
cseréli föl a hitet. Mint a fiának írt parainézisből kiderül, annak az
Istennek, akit a világ zűrzavara ellenében meglelni szeretett volna,
semmi köze a vallásossághoz, annál kevésbé, mert az Isten „mindig
abban rejtőzködik, ami nincs” . Nem transzcendens hatalom tehát,
ellenkezőleg: az életnek mélyebb értelmet biztosító eszmét jelképezi.
Szépen kitűnik ez azoknak az akadályoknak elősorolásából, melyek
Ferenc szerint az Istenhez vezető úton tornyosulnak, s amelyekkel
nyilván szembesült is, különben nem beszélhetne róluk. Az első aka
dály az ártatlanság, az az állapot, amikor az ember még naiv egyet
értésben van a világgal; a második az individualizmus, melynek
parancsára az egyed föllázad, szembefordul a világgal; a harmadik
a közös akciók gyorsan múló mámora; a negyedik pedig a hittel való
megelégedés. Akárha lépcsőn haladnánk fölfelé, melynek minden

foka az eszmélkedés teljesebb és egyben ígéretesebb módozatait kí
nálja, amint azonban a legfelső fokot is eléijük, váratlanul a semmi
látványa tárul elénk. Nem kell hát csodálnunk, hogy „iszonyú ret
tenetében” Ferenc csakis egy heroikus, önmegsemmisítő gesztus ré
vén juthat el a maga Istenéhez.
Judit és Ferenc életútja egyebek közt azt is példázza, hogy az
abszolútnak tételezett értékek szenvedélyes kutatása, legyenek bár
merőben ellentétes eszmei előjelűek, magát az életet veszélyezteti.
Érthető hát, hogy hármuk közül épp a szélső pontoktól távol álló,
még formálódó és formálható Damján Pál jut át a tű fokán, és lesz
a „győztes történelem” részese. De mintha ifjúkori várakozásainak
teljesülése elaltatná, gépiesen halad tovább a választott pályán, hogy
aztán fogadott fiának, Gábrielnek cikke és az egyetemista megmoz
dulások nyomán egyszerre fölszakadjanak előtte a zsilipek. A múlt
és a jelen áradó eseményei között egyaránt tanácstalan: meg próbálja
nevezni múltbeli vétkeit, ám a zavart tanácstalanságnál tovább nem
jut, a jelent pedig egyszerűen nem érti. Nem érti Gábrielt, nem érti
a fiatalok lázongását, gyanakvón szemléli a társait, olykor fölrémlik
benne a gondolat, hogy talán egész élete, a cél érdekében hozott
minden áldozata teljesen fölösleges volt. S miközben a semmi sem
tisztázható végérvényesen fölismeréséből táplálkozó csendes rezignáció útján a halála felé halad, Végei László egész sor olyan figurát
vonultat fel, amelyeknek magatartása környezetünkben igencsak
meghatározta a hatvanas évek végét. Ott látjuk Szabó Károlyt, a
pártelnököt, aki titkon pesszimista, semmiben sem hisz, úgy látja,
hogy az új világ a győztes forradalom után önmaga ellen fordult;
Barna Nándort, a cinikus párttitkárt, aki pusztán használható vagy
használhatatlan eszközt lát az emberekben; Bajor Zoltánt, a megbe
csült írót, aki az érvényesülés kedvéért köpönyegforgatón áruba bo
csátja tehetségét; Bénák Imrét, a kritikust, aki politikai elvárásokhoz
igazítja esztétikai mércéit; s ott látjuk a lázadó fiatalokat is, amint
vége-hossza nincs, meredek viták során végsőnek hitt igazságok röp
pentyűit küldözgetik az ég felé.
E kavargás ábrázolásában Végei László mindvégig mellőzi, s jó,
hogy mellőzi, az egyértelműsítés eszközeit. A regény egyetlen alakját
sem teszi meg a maga szócsövévé, nem választ ki közülük senkit,
aki a lelkekben uralkodó zűrzavaron felülemelkedve, megnyugvást
hozó távlatot kínálna. Ennek ellenére bizonyos mértékben polarizálja
őket, hiszen - mint a kötet utószavában Srba Ignjatovié kiemeli azokkal rokonszenvez, akik őriznek valamit a „forradalmi romanticizmus”-ból vagy az egyszerű emberi állhatatosságból, a hitüket
cinizmusra váltó pragmatikusokat viszont kíméletlenül, de meggyő-

zđen leleplezi. így van, ehhez azonban annyit föltétlenül hozzá kell
tenni, hogy Végei László valójában a következetesen vállalt és meg
szenvedett életutak híve, amelyeknek végén a reménytelen remény
kedés abszurd virága nyílik. S a „kihűltek”-ben sem puszta kihűlésük
ténye lázítja, hanem az, hogy árulásukat az értelem elárulásának
tartja, a szellem olyan definitív vereségének, amely kizáija a szen
vedés árán visszaszerezhető lelki tartalmakat.
Ezt a benyomást elsősorban az Epilógus mélyíti el. A 68-as lá
zadók egy csoportja itt már a polgári jólét langymelegében nyújtóz
kodik, élcelődőn, frázispufogtatón eleveníti föl egykori lázadásának
epizódjait, s a bomírt elégedettség pozíciójából nem győz eleget cso
dálkozni és sajnálkozni Damján Pál és Gábriel megrekedésén, lema
radásán, miszticizmusba süppedésén. Váron belül vannak, csak épp
önmagukat vesztették el, s ez nemcsak azt teszi nyilvánvalóvá, hogy
minden nemzedéknek, minden egyes embernek óhatatlanul szembe
kell néznie a lét kihívásaival, hanem egyúttal azt is, hogy a Parainézis
mítoszromboló s ebből következően eszméltető alkotás.
Mindemellett a regény hitelcsökkentő megoldásokról is tanúsko
dik. Minthogy Végei László képzeletét nem az események felszíne,
hanem alakjainak lelkivilága foglalkoztatja, érthető módon kerüli a
leírást, s a lehető legrövidebb úton ismételten belép alakjai világába.
Az expozícióban Damján Pál életének legkínzóbb titkait tekinti át,
utóbb azonban nem tartja magát ehhez a nézőponthoz, hisz kisvár
tatva már Gábriel mások előtt ugyancsak ismeretlen vívódásait tag
lalja. S ez a szüntelen átlépés, nézőpontváltás végigvonul az egész
regényen, a konstruáltság érzetét keltve, annál inkább, mert több
változatban is elhangzik, hogy a közélet játékszabályai nem tűrik
meg az őszinteséget, a kétlakiság elkerülhetetlen, mindenki homo
duplex módjára viselkedik. Amennyiben így van, és mért ne volna
így, akkor az alakok bensőjének teljes ismerete és feltárása szükség
képpen magát az írót emeli ki, még ha az egyértelműsítés csapdáit
óvatosan kerüli is.
S hasonlóképpen vagyunk a végeli valószerűsítés egynémely je
gyével is. Pontosan megjelöli az események helyét és idejét, egyetlen
pillanatra sem engedve meg, hogy azok absztrakt koordináták közé
csússzanak át, egy-egy helyzetet azonban ennek ellenére a valósze
rűtlenség ködébe burkol. Az anarchista Judit fölajánlja szolgálatait
a kommunistáknak, akik ezt magától értetődőnek találva, szigorúan
bizalmas terrorista akciók végrehajtásával bízzák meg. Egy ízben
egy horvát kommunistát puffant le anélkül, hogy a fiatalember vétkét
ismerné. Már Judit beépülése is hihetetlen, hát még az, hogy utóbb,
a számonkérés idején az őt megbízó elvtársak között senki sem akad,

aki tanúsítaná, hogy nem kollaboráns, hanem szolgálatkész, hasz
nálható ember. Hiába, Juditnak meg kell halnia, hogy két évtizeddel
késóbb Damján Pál lelkiismerete teljes erővel működni kezdhessen.
Az efféle rövidzárlatok megcsappanják a regény szépprózai hi
telét, de nem oly mértékben, hogy a benne felmerülő, sőt felhalmozódó
kérdések jelentőségét feledtetni tudnák. Jó lenne, ha a Parainézis
mielőbb magyarul is megjelenne.

(1988)

A SZÓ FEGYELME
Bányai János: A szó fegyelme. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1972
aradoxonnal kell kezdenem: Bányai János kötetre való esszét,
tanulmányt tett közzé a modern magyar líra kérdéseiről,
anélkül azonban, hogy definitíve tudná, mi is a költészet, s
valójában ebben rejlik könyvének kivételes értéke és szerepe.
Kritikusaink igen gyakran mereven és mechanikusan alkalmaz
zák, ha alkalmazzák, azokat az elméleti eredményeket, nézőpontokat,
amelyeket útközben magukévá tesznek, s ebből logikusan következik,
hogy bírálataik leíró jellegűek, hogy vizsgálódásuk során a mű álta
lában objektum marad, melynek jó vagy rossz tulajdonságait adott
receptek és mércék alapján mérlegre teszik, de a szellem alkotó,
együttélő erőfeszítése nélkül.
Feltételezhetnénk természetesen, hogy kritikánk azért kény
szerül ilyen, végső fokon meddő mérlegelésre, mert irodalmunk át
lagszintje fölött áll, s így csakis leereszkedőn, gazdag fegyvertárát
kihasználatlanul hagyva közelítheti meg íróink alkotásainak zömét.
Ennek a feltételezésnek azonban ellentmondanak a tények: kibon
takozott s továbbra is expanzióban van nálunk egy modem (s mellette,
vagy mögötte inkább, egy álmodem) irodalmiság, amely minden utat
nyitva kíván hagyni maga előtt, a válságoktól sem riad vissza, újabb
nál újabb területeket hódít meg, olykor zsákutcába fut, kritikánk
azonban épp ezzel a nyitott művésziséggel nem tud mit kezdeni,
legalábbis érdeme szerint nem. Ugyanakkor teljesen megbízhatóan
értékeli azokat a műveket, amelyek a hagyományosságra esküdve
leplezni próbálják az alkotói erőtlenséget, a fáradékony írói szerepjátszást, elemében pedig akkor van igazán, ha ezeknél árnyalatokkal
izgalmasabbakra, teljesebbekre bukkan. Félúton megtorpan tehát nem engedi továbblépni az immobil kritikusi tudat.
Ennek az immobilitásnak a gyökerét abban látom, hogy kritiku
saink, az általánosítás, sajnos, itt sem kerülhető el, szélesebb vagy
szűkebb körű irodalmi ismeretek birtokában a művek ilyen vagy
olyan előjelű, de mindenképp konkrét megítélését, rangsorolását te
kintik fő feladatuknak. A lényeg feltárásához elegendőnek vélik meg
levő eszközeiket, olyan tudást tulajdonítanak tehát maguknak, melynek

segítségével kétséget kizáróan érvényes feleletet adhatnak egy-egy
alkotás kérdéseire. A magabiztos tudásnak ez a zártsága eredményezi
aztán, hogy kritikánk nemegyszer az irodalom leglelkétől idegen vagy
csak másodlagosan fontos térségeken állapodik meg, ahol ideológiai
és más érdekek parancsára működik: a művészi hogyan firtatása
helyett megelégszik a „mondandó” puszta föltárásával, s így aztán
akarva-akaratlan művészetellenes funkciót lót el.
Szándékosan sarkított téziseim alapján most már közelebbről is
meghatározhatom az írásom elején jelzett paradoxont. Bányai János
nem tudása pozitív, irodalmunkban csaknem egyedülálló nem tudás:
nem azt kell érteni rajta, mintha szerzőnk csakugyan mit sem tudna
a költészetről, ellenkezőleg, a fogalom ebben a kontextusban a líra
intenzív megélésének képességével egyetemben szerteágazó ismere
teket feltételez. Már-már létfontosságú ismereteket és szellemi él
ményeket, amelyek parancsoló szükségként ismételten a költészet
titkainak kutatására sarkallnak, s eleve elhárítják annak a veszélyét,
hogy parciális érdekek vagy divatos teóriák áldozatává váljék egy-egy
alkotás. Olyan nem tudásról van szó tehát, melynek hordozója ma
radéktalanul túljutott az öneszmélésnek azon a stádiumán, amikor
még üdvözítő elvek és képletek rabja az ember.
Ez a dinamikus nem tudás képesíti egyebek közt arra, hogy si
kerrel hidalja át azokat a nagy, legalábbis látszólag nagy távolságokat,
amelyek, mondjuk, Füst Milán és Nemes Nagy Ágnes vagy Weöres
Sándor és Marsall László költészete között adottak. Természetesen
Bányainál a különböző költői világok azonos értékű és szintű meg
közelítése nem az értelem alkalmazkodó reflexeire utal, nem vélet
lenszerű tájékozódást revelál, hanem a fegyelmezett, antidogmatikus
gondolkodás egyenes következménye. Nem tarthatjuk ugyanis vélet
lennek, hogy érdeklődésének homlokterében épp a „magyar költészet
sokszor zárt, dőrén törvényesített ösvényein kívülre került” Füst
Milán áll, továbbá Weöres Sándor s a mai magyar lírának kissé
háttérbe szorult „filozófiai-antropológiai” vagy „intimisztikus-humanista” vonulata, miközben az officiális mai magyar költészet teljes
séggel elkerüli figyelmét. Választása tehát már magában is kritikai
cselekedet, s épp ezért nyíltan, méricskélés és a „második oldal”-lal
való perlekedés nélkül közelítheti meg esszéi tárgyát, azt a költésze
tet, mely formai szempontból megannyi változatban manifesztálódik.
Egyeseknél kötött formákban, másoknál töredékes versvázakban, de
mindezeket az egyéni változatokat igencsak rokonítja egy fundamen
tális belső komponensük: nem reménykednek már abban, „hogy a
vers még mindig mozgósítani tudná az emberi erőket” , és elvesztették
azt az „illúziót is, hogy a szó helyettesítheti a cselekvést”, magyarán

gyökeresen eltávolodtak a verselés hagyományos eszményétől. S mert
eltávolodtak tőle, nem is vállalkoznak érzések és eszmék leírására,
tükröztetésére, hanem a szavak olyan megszervezését tűzik ki célul,
ahol a vers Jelentése a formává érés folyamatában születik” .
Világos, hogy a modern költészetnek épp ez a lényegi sajátsága
gördít elháríthatatlan akadályokat a hagyományos, passzívan repro
dukáló kritika elé. Itt nem lehet emóciókat „lefordítani” az értekező
próza nyelvére, itt nincsenek jelen nagy, ámulásra késztető közösségi
gondolatok, itt csak versstruktúrák vannak, melyeknek esztétikai
értéke csakis állhatatos elemzés és rákérdezés után mutatkozik meg.
Ezt a munkát végezte el kötetében Bányai János. Persze nem
hiánytalanul, hiszen, mint nem tudásával összhangban maga vallja
egyhelyt, a „teljes szövegelemzés szinte elképzelhetetlen” . Ez a föl
ismerés azonban nem a lemondás útjára vezette el, hanem para
doxonunknak megfelelően a vers teljességének mégsóvárabb kutatásáig.
Ezért lehet komplex a szemlélete, ezért nem tud egyetlen elemző mód
szert sem abszolutizálni, mint ahogy elhanyagolni sem. írásaiban min
den a vers „érdekeinek” van alávetve, úgyhogy végül is költészet és
tanulmány nagyszerűen éltetik egymást, ennél szebb feladatot, szerepet
pedig, úgy vélem, nem is láthat el a kritikus munkássága.
Csak sajnálhatjuk, hogy ez a kreatív szellemiség mindmáig nem
fordult nagyobb intenzitással újabb költészetünk felé is, mert aligha
férhet kétség hozzá, hogy nálunk is születtek már olyan költői szö
vegek, amelyek nemcsak hogy állják a „verseny”-t a mai magyar líra
„intimisztikus-humanista” vonulatával, de egynémely vonatkozás
ban túl is mutatnak azon.
(1973)

A SZINTÉZIS FELÉ
Végei László: A vers kihívása. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1975
égei László az olvasóközönség figyelmét elsősorban szépíróként
hívta föl magára, kritikusi tevékenysége azonban korántsem
volt esetleges, sót, lényegre törő eszmélkedése, elmélet iránti
érdeklődése, polemizáló hajlama szinte arra predesztinálta őt, hogy
huzamosan és állhatatosan kitartson a mindenkor kockázatos kritikusi
feladatvállalás mellett. Épp ezért türelmetlenül vártuk már első össze
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gező kritikakötetét, amely nemcsak arra lett volna hivatott, hogy
számot adjon fejlődéséről, érdeklődésének főbb tartományairól, iroda
lomszemléletének rendszeréről, hanem arra is, hogy a maga módján
dokumentálja az elmúlt évtizedet. Végei László azonban nem kis
meglepetésünkre átlépett a forró korszakon, s a gyűjteményes kötetek
buktatóit megkerülve, egyetlen témakörben mozgó és jobbára egy
időben írt esszéket vett föl kötetébe. Kritikusi hadviselésének emlé
kezetes eredményei, melyek kétségkívül jelentősen befolyásolták iro
dalmi „köztudatunk” formálódását, ily módon, sajnos, homályban
maradtak, de a „nagy lépés” jórészt semlegesíti hiányérzetünket.
Az esszék a jugoszláviai magyar irodalom életének egy újabb
fordulópontján, a hetvenes évek elején keletkeztek, amikor nyilván
valóan megmutatkozott, hogy költészetünket illetően a szintéziste
remtésnek nemcsak szükségességét, hanem lehetőségét is fölismerte
már kritikánk. Míg a hatvanas évek második feléig ismételten arra
kényszerült, hogy a megjelenő művekre azonnal reagáljon, a túlközelségből adódó kisebb vagy nagyobb fokú színvakságot is vállalva,
addig a hatvanas évek végétől kezdődően fokozatosan átstrukturá
lódtak az erővonalak. Az időközben publikált művek egyfelől olyan
pályaszakaszokba rendeződtek, melyeknek visszafelé megnyíló táv
latai lehetővé tették, sőt megkövetelték a komplexebb vizsgálódást,
másfelől pedig a „mindennapi” harcok kényszerétől megszabadult s
önnön létének kérdésein mind többször elgondolkodó kritika sem
elégedhetett már meg az egyértelmű affirmálással vagy tagadással,
hanem kutatni kezdte az adott pillanaton túlmutató összefüggéseket.
Az új és értékes, az új és modern fogalompároknak korábban szinonim
jelentése problematikussá vált, s kritikánknak, ha csak jelzésszerűen
is, meg kellett neveznie a valódi és az álmodemség alapvető ismérveit.
E törekvésében természetesen nem annak óhaja vezérelte, hogy meg
békéljen a maradi, visszahúzó, provinciális jelenségekkel, hanem hogy
árnyaltan, minél teljesebb érvénnyel szóljon újabb költészetünk ér
tékeiről, amelyeket sem a megbotránkozás, sem az agyonhallgatás,
de még magának a kritikának melléfogásai, elnagyolt ítéletei sem
vonhattak kétségbe immár.
A feltáró munkában Végei László jutott legtovább, hiszen egységes
szemléletű esszéiben érdeklődése kiteljed mai költészetünk minden
igazán fontos vonulatára. Amit kritikusaink „munkamegosztásban”
végeztek az elmúlt évek során, arra Végei egyedül vállalkozott, s épp
ez növeli meg kötetének súlyát. Úgy véljük azonban, hogy ez a súly
nagyobb is lehetett volna, ha tapasztalatait nem az esszé műfajában
összegezi. A költészetünk közelmúltját felmérő esszé ugyanis kétélű
fegyvernek látszik a jelen pillanatban: egyrészt teljes alkotói függet

lenséget biztosít, másrészt azonban a már elkészült résztanulmányok
szempontjainak mellőzésével kérdésessé is teszi ezt a függetlenséget.
Ezzel persze nem a lapalji jegyzetek tömkelegének „tudományos”
effektusára kívánjuk terelni a figyelmet, hanem arra, hogy a csaknem
teljes elzárkódás (Végei mindössze egy vajdasági szerzőtől idéz!) szük
ségképpen rövidzárlatokat okoz. S hadd tegyük hozzá, hogy ez a
jelenség tünetértékű kritikánkban, tanulmányírásunkban. Nem tud
ni, hiúság vagy egyszerű nembánomság lappang-e mögötte, de tény,
hogy itt a nézetek nem feszülnek egymásnak, nem egészítik ki egy
mást, hanem külön világokat alkotva fékezik egy dinamikusabb kri
tikai élet kialakulását.
Végeinél, s ez logikus is, akkor válnak szembeszökővé ezek a
rövidzárlatok, midőn előzmények nyomában járva visszafelé halad
az időben. Tolnai Ottó költészetéről szóló esszéjét pl. a Homorú versek
körüli viták felidézésével kezdi, meggyőzően bizonyítva, hogy az in
duló költő verseinek „újszerűségét és robbantó erejét” nem abban
kell keresni, amiben a kritikusok keresték, ti. az „érthetetlenség”-ben,
a „hermetikusság” -ban, az „absztrakt jelleg”-ben, hiszen a kötet köl
teményeinek egy része „rendkívül kommunikatív” nyelven íródott,
s még a bonyolultabb szerkezetű versek nyelvi fordulatai is „racionális
viszonyban” vannak egymással. A továbbiakban rámutat, hogy a
„formabontás” , a „kísérletezés” vádjával is hasonló a helyzet, e téren
Tolnait megelőzte Pap József és részben Ács Károly, majd leszögezi,
hogy a „vajdasági” , a „bácskai” élet költői ábrázolásának számon
kérése mögött is más okok rejlettek, mivel a „helyi színek sokat
vitatott ügyében már Pap és Ács költészetével kapcsolatban megtör
téntek az alapvető megoszlások” . Végei tehát fokról fokra felcsigázza
érdeklődésünket, hogy végül megnevezze a Tolnai-versek újszerűségé
nek valódi okát: „Mai (1973-beli - U. Cs.) vizsgálódásunk szempontjából
kitűnik, hogy valójában alapvető jellemvonásuk, az antipoétikus beál
lítottság volt az ellenvetések ki nem mondott és fel nem ismert oka.”
Mindez mélyen, cáfolhatatlanul így van, de van egy kis szépség
hibája. A „mai vizsgálódásunk” eredménye ugyanis korántsem mai.
Szeli István már 1968-ban megállapította, hogy pályája kezdetén
Tolnai a „poézis új alkotmányának meghozatalát sürgette, s egy
versellenes magatartást, sőt versgyűlöletet hirdetett, ami termé
szetesen nem csekély ellenállást váltott ki írókból és olvasókból, sőt
nem-olvasókból is, érzésem szerint ez utóbbiakból a leghevesebbet” .
Hasonló hibát ejt Gál-esszéjében is. Mivel a Gál László költésze
tével foglalkozó tanulmányok és irodalomtörténeti dolgozatok jórészt
a csábító történeti perspektívára alapoznak, nemegyszer háttérbe
szorítva költőnk versvilágának szerkezeti és nyelvi sajátságait, Végei

radikálisan elveti a „történeti-genetikus módszer”-t, és a gáli motí
vumok, kompozíciómodellek, verstípusok felkutatására vállalkozik.
Mondanunk sem kell talán, hogy nem magát a választott módszert
látjuk vitathatónak. Nem hiszünk abban a babonában, hogy a módszer
eleve meghatározza valamely munka értékét, örülnünk kell minden
olyan „leltározó”, „strukturalista”, „neoimpresszionista”, „etikai” stb.
erőfeszítésnek, amely hozzájárul egy-egy költői világ rejtélyeinek meg
fejtéséhez, annál inkább, mert csakis a különféle koncepciók együttese
nyújthat kellő alapot ahhoz, hogy a jövőben viszonylag teljes értékű
portrék készüljenek költőinkről. Nem Végei választását marasztaljuk
el tehát, hanem azt, hogy a strukturális elemzést nem kis mértékben
a más módszerekkel írt Gál-dolgozatok ellenében alkalmazza, ami
aztán vissza is üt rá. Bármilyen határozottan rekeszti ki ugyanis a
történeti-genetikus módszert, nem kerülheti meg Gál László korsza
kainak kérdését, s történeti támpontok nélkül pont itt' a költő szocrealista korszakának jellemzésekor fut zsákutcába. „Ha alaposabban
megvizsgáljuk ennek az időszaknak a verstermését - íija -, meg
győződhetünk arról is, hogy nem a közvetlen angazsáltságra való
törekvés, nem az egeket ostromló optimizmus hirdetése okozta Gál
költői megtorpanását, hanem az a dichotómia, amely egyrészről a
hit, a vállalás, másrészről az adott költői nyelvrendszer között je
lentkezett. (...) Gál felfedezte a forradalom vízióját, az emberiség
felszabadulásának lehetőségét, de nem találta meg azt a jelrendszert,
amely adekvát módon hordozhatta volna ezt a gondolati struktúrát.”
Megítélésünk szerint ez a tézis teljességgel tarthatatlan. Elsősor
ban azért, mert Gál László véletlenül sem 1944-ben fedezte fel a
forradalom vízióját, hanem kora ifjúságában, másodsorban pedig
azért, mert a háború utáni években nemhogy nem találta meg, nem
is keres(het)te az adekvát jelrendszert. Ez nagyon fontos, enélkül
nem kerülhetünk közelebb a kérdés lényegéhez. Gálnak a felszaba
dulás, a győztes forradalom visszaadta ifjúkori hitét, melyet alaposan
kikezdték az időközben elszenvedett borzalmak. S mivel a harmincas
évek, majd később a háború növekvő hullámokban ostromolták ma
radék reményeit, a végül mégis győző forradalom után hite hirtelen
abszolutizálódott, s mint ilyen apillanatközpontúság dimenzióit nyer
te el. Emberileg nagyon is érthető ez a hit, de maradandó költői
struktúrák kihordását nem segíti elő, akár egyetlen más abszoluti
zálódó „tartalom” sem. Gál „költői megtorpanásáénak oka ily módon
csakugyan nem az „egeket ostromló optimizmus hirdetésé” -ben ke
resendő, de nem is a Végei emlegette dichotómiában, hisz ezeknek
az okoknak mindegyike következmény jellegű, a dichotómia pedig
ráadásul konstruált is. Ha egyetértünk azzal a lotmani tétellel, mi

szerint a „mű eszmei tartalma: a struktúra”, akkor a „versek intel
lektuális, gondolati struktúrája” és „szintagmatikai rendszere” kö
zött tátongó „valóságos szakadék” képtelenségnek minősül. Mert
nem arról volt szó, hogy Gál „víziója a végtelenség felé tört, jelrend
szere pedig kicsinyes, konvencionális és banális maradt”, mint Végei
állítja, hanem arról, hogy költőnk a pillanatot vizionálta végtelenné,
s a pillanatban egzisztált akkor is, midőn képzeletben a vágyottig
rohant előre.
Mellesleg Végei több más esszében is félreérthető módon tárgyalja
a forma és a tartalom viszonyát. Fehér Kálmánról azt állítja, hogy
„autentikus versnyelvét előbb fedezte föl, mint versvilágát”, a „lokális
avantgardizmus” egyik alapvető ismérvét abban látja, hogy „ka
cérkodik a formával, bizonyos formai újítások alkalmazásával, de
eközben minden forradalmi tartalmat elhagy”, a gazdag versnyelvről
pedig úgy vélekedik, hogy mögötte „gondolati szegénység, kiégés rej
tőzhet” . Meggyőződésünk, hogy az autentikus versnyelv autentikus
versvilágot is revelál, hogy a formai újítás nem újítás, ha nincs intenzív
tartalmi kisugárzása, és a gazdag versnyelv sem gazdag, ellenkezőleg,
sajnálnivalóan szegény (mert esztétikailag irreleváns), ha „mögötte”
gondolati kiégés lappang. Nyilván Végei is hasonlóan gondolkodik e
kérdésről, paradox módon azonban meg-megszalad a tolla, s téves
megállapításokig viszi el.
E kis kitérő után a kötet legjobb esszéiről szólunk. Minden jel
arra vall, hogy Végei az esetben tudja legszerencsésebben dinamizálni
kritikusi-esszéírói adottságait, ha a választott témáról már közzétett
nézetekkel úgyszólván semmilyen tekintetben nem kell számolnia,
amire a Koncz-esszé a legszebb bizonyság. Nem állítjuk, hogy Végei
fedezte föl Koncz Istvánt, hiszen már Bori Imre Vajdasági ég alatt
című antológiájában is szerepelt, azt azonban leszögezhetjük, hogy
versvilágának jelentőségére ő hívta föl a figyelmet elsőként, ő írta
róla az első esszét, az első koncepciózus tanulmányt, s elévülhetetlen
érdemei vannak abban is, hogy az „elsüllyedt nemzedékihez tartozó
költő Átértékelés című verseskönyve megjelent. Koncz költészete olyan
szegmentuma tehát irodalmunknak, amelyben Végei otthonosan mozog,
szuverénül tájékozódik, s amelyet joggal a „saját” birodalmának tekint
egy kicsit. Érthető, hogy itt éri el a belső teljességnek azt a fokát, amely
a könyv írása közben célként a szeme előtt lebeghetett.
A Koncz István költészetéről megjelent kritikák, rövidebb lélegzetű
tanulmányok mindegyike magán viseli az alkalomszerűség jegyeit, s
néhány fontosnak látszó tézisen kívül alig járul hozzá „intellektuális
költőnk” lírájának alaposabb megismeréséhez. Lehet, hogy részben ezért
is látjuk példamutatónak Végei esszéjét. Ó ugyanis nemcsak Koncz

versmagatartásának összetevőit, versalkotásának nyelvi, stilisztikai,
grammatikai eszközeit világítja meg, hanem együtthatásuknak bo
nyolult összefüggéseit is. Abból indul ki, hogy már az első Konczversekben Jelen van a világgal való szembenézésnek, a később
meghirdetett »átértékelésnek« az igénye”, a továbbiakban azonban
elhagyja a versek felszíni rétegét, s ahelyett, hogy „tartalmi” fragmen
tumok segítségével kísérelné meg definiálni az „átértékelés” miben
létét, a versszervező erők működésére összpontosít. Mindaz, amit a
költő vízióinak „romantikus” jellegéről, „barokkos gazdagságú” nyel
véről, az analitikus groteszkről, az eszme élménnyé modellálásáról,
a táj újraértelmezéséről, a vers feláldozásáról, az absztrakciómentes
konczi gondolatiságról elmond, a felfedezés örömével ajándékozza meg
az olvasót. Az esszé, amellett, hogy új területet hódít meg iroda
lomtörténet-írásunknak, kétségkívül jelentősen hozzá fog járulni Koncz
István költészetének szélesebb körű befogadásához is.
A pontos észrevételekben, gondolati telitalálatokban bővelkedő
Domonkos-esszé, noha ismertebb és részben már feltárt vidékeket
kalandoz be, méltó páija az iméntinek. Domonkos István költésze
tének kihívásait elfogadva, Végei itt fejlődésrajzot ad, amelynek fe
jezetei emelkedő tendenciával sietnek a Kormányeltörésben című
vers, a „bele nem egyezés eposza” felé. Az esszé nem elégszik meg
sem a puszta benyomások rögzítésével, sem a vers szerkezetének
elszigetelt vizsgálatával, hanem megvilágítja a nagy negatív szimfó
nia tudatbeli, társadalmi mögöttesét is.
A kötet többi esszéje kevésbé megnyugtató, s nem annyira abból
kifolyólag, amit Végei elmond, hanem amit elhallgat. Alapvetően
fontosnak tartjuk pl., amit Tolnai Ottó formairóniájáról, képalkotá
sáról, költészetének paradox és tragikus vonósairól elmond, de saj
náljuk, hogy a tanulmány a kétszeri „nekifutás” ellenére is csonka
maradt, hiszen csak a Sirálymellcsontig kíséri nyomon költőnk ki
bontakozását. Ugyanezt figyelhetjük meg a Fehér Kólmán-dolgozatban is, ahol teljesen elmellőzi a Fürjvadászatot, ugyanakkor
azonban, ha csak futólag is, érinti a kötetben még nem publikált
Petőfl-varióciókat és a Demokrácia című ciklust, mintegy így adva
tudtunkra, hogy számára Fehér legutóbbi kötete kevéssé jelentős.
Ezzel nem érthetünk egyet, annál kevésbé, mert épp a Fürjvadászat
verseinek tükrében mutatkozik meg, hogy a Százpanasz „nyilvánvaló
optimizmusa”, „értelmes hite” korántsem volt annyira egyértelmű,
mint Végei tételezi.
A Pap József költészetét méltató esszé, mely az előbbiekkel el
lentétben az akkor még meg sem jelent Rendhagyó halászássol is
foglalkozik, indításában meglehetősen esetleges, sőt talán erőltetett

is. Azt a hiedelmet veszi itt célba Végei, persze anélkül, hogy forrásait
megnevezné, mely szerint Pap József „kívülálló”, „magános költő”,
akinek öntörvényű világa ellenállt a „nagy kihívásoknak” . Ez a hi
edelem, akárki teijesztette is, szóra sem érdemes, hiszen a semmiből
indulás és a független, izolált költői fejlődés lehetőségének mítoszát
teremti meg dialektikátlanul. Végei mégis elidőz ennél az álproblé
mánál, valószínűleg azért, hogy párhuzamot vonhasson a Gál Lász
lónak ajánlott Pap- és Koncz-vers között. Ezzel az egyébként csábító
összevetéssel azonban semmi olyant nem mutathatott ki, amiről elő
zőleg ne tudtunk volna.
Mindeddig félközeiből szemléltük Végei László könyvét, melynek
domborzatán így a völgyek és csúcsok mellett a kisebb törések, re
pedések is láthatóvá váltak. A kép egésze érdekében idejét érezzük
hát az eltávolodásnak. Említettük már, hogy az esszék szemlélete
egységes, amit Végei jól megalapozott költészeteszménye szavatol.
Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy érdeklődése közép
pontjában a korkérdések, a közösségi és történelmi mozzanatok iránt
is fogékony, távlatokban gondolkodó poézis áll, amely „megteremtette
s tovább tökéletesíti modem életszemléletet közvetíteni tudó nyel
vét” . Nem véletlen, hogy Gál László, Pap József, Koncz István, Tolnai
Ottó, Fehér Kálmán és Domonkos István műveivel foglalkozik. Vé
leménye szerint, s ebben osztozunk, az ő versviláguk képezi mai
költészetünk fő vonulatait. Éppen ezért, ha az utószóban kimondja,
hogy „esszéi nem a teljesség igényével íródtak”, akkor ezt csakis a
hat költőre vonatkoztatva tarthatjuk érvényesnek, hiszen a könyv
nem a szokásos módon készült, nem innen-onnan összeválogatott
esszék gyűjteménye, hanem tiszteletet parancsoló kritikussággal lét
rehozott szintéziskísérlet, amelyre az a feladat hárul, hogy megerősít
se költészetünk néhány éve kialakult s jószerével már elfogadott új
értékrendjét.
A vers kihívása, úgy véljük, eleget tud tenni e feladatnak. Kivé
teles erényei akkor válnak igazán evidenssé, ha meggondoljuk, hogy
nem pusztán esszéírásunkat gazdagítja, hanem maga a szerző is
előrébb lépett vele. Korábbi tanulmányaiban nemegyszer tételre tételt
halmozott mohón és csapongón, vagy pedig friss olvasmányai bűvö
letében anorganikus kitérőket tett, miközben a bizonyító elemzéssel
adósunk maradt. Újabban szinte maradéktalanul kiküszöböli ezeket
a fogyatékosságokat. Gondolatait fegyelmezetten, céltudatosan veti
papírra, a szó szoros értelmében építi esszéit, s ennek szükségszerű
velejárója a nyelvi letisztulás és, mint említettük már, a belső teljes
ség. Az esszék egyik-másik fejezete, igaz, kisiklatja figyelmünket, de
már a következő részben ismét helyreáll az egyensúly. A kizáróla

gosságot gondosan kerülve, Végei minden elméleti, poétikai, filozófiai
tudását mozgósítja a választott téma érdekében, s így jöhettek létre
teljesen átvilágított, komplex tablói, amelyeknek hitelességét vala
mely megalapozott másfajta ízlés nevében meg lehet kérdőjelezni
ugyan, de amelyeknek a nálunk, sajnos, még mindig divatban levő
huszáros oldalvágások semmit sem árthatnak. Semmit, mert Végei
László könyve nemcsak a verset hívja ki, hanem a jugoszláviai magyar
költészetre figyelő esszéírás jövőjét is.

(1975)

TÜNDÖKLŐ ÚTTÖRÉS,
ÚT NÉLKÜL
Hornyik Miklós: Titokfejtők. Fórum Könyvkiadó,
Újvidék, 1988
ímében rejtélyes újabb könyvének anyagát tervszerűen ren
dezi el Hornyik Miklós. Elsó részében általános irodalmi
kérdéseket vet fel, elidőz egy-egy klasszikusunknál, majd a
modem magyar irodalom kiemelkedő, ma is élő alkotói felé haladva
Mészöly Miklós pályakezdését világítja meg, a másodikban pedig,
ugyancsak a múlttól indulva, a jugoszláviai magyar irodalom ala
kulástörténetét és jelenét érintő elegyes szövegeket tesz közzé. A
műszakilag ragyogóan megmunkált, tükrében kivételesen tiszta, saj
tóhibáktól úgyszólván teljesen mentes kiadványt általánosságban a
választékos stílus jellemzi. Nincs még egy írónk, aki szenvedélyeseb
ben iszonyodna nyelvhasználatunk henyeségeitől, mint Hornyik Mik
lós. Igényessége parancsára olyan képleteket, megoldásokat, mon
datszerkezeteket alkalmaz csaknem tüntetőleg, amelyek az egyéni
stílus sajátosságait meghaladva, akár egy elvont irodalmi nyelv alko
tóelemei is lehetnének. S ezt a stílust, főként a kötet első részében,
világirodalmi utalásokkal, párhuzamokkal dúsítja. Irodalomismereti
vázlatait azonban, nyelvének kimunkáltsága ellenére, végül mégis
szorongva olvassuk. Hogy miért, hadd illusztráljam egy kis kitérővel.
Németh László metaforikus esszényelvének jegyei kapcsán nem
csak addig a lesújtó következtetésig megy el, hogy írónk „soijázó
szóképei pusztán szemléltető jellegűek, rosszabb esetben stílusdíszek,
öncélú remeklések”, hanem egyúttal kimondja azt is, hogy a magyar
esszé kereteit a nyelvi kifejezés tekintetében „kezdetleges fokon re
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késztette meg” . Nem kívánok vitát kezdeményezni. Ha Homyik Mik
lós így hiszi, ám legyen. Módfelett zavaró azonban, hogy Ottlik Gézáról
rajzolt két portréjában pontosan a Németh Lászlónál kárhoztatott szóképiség vezérli. Az Iskola a határon-t „titkos hatalmú könyvinek, „pró
zában írt hatalmas szimfóniádnak, „kozmikus nagyköltészet”-nek,
„meghökkentően bonyolult metszésű, legnagyobb keménységi fokú,
szüntelenül sugárzó ékszerprózá” -nak nevezi. Félreértés ne essék, nem
maguk ezek a patetikus minősítések váltanak ki ellenérzést. Manapság,
amikor a tudományosság és a fölényeskedő tudákosság műhelyeiben
egy-egy irodalmi mű gyakran a szakmai élveboncolás puszta tárgya
csupán, akár örülhetnénk is a lelkesültség efféle megnyilatkozásai
nak. A baj abban van, hogy Homyik Miklós még csak kísérletet sem
tesz rajongásának aládúcolására. Ottlik Géza „ékszerprózájá” -ról
nincs analitikus szava, a Minden megvanról annyit közöl szűksza
vúan, hogy a „legszebb magyar elbeszélés”, a „gazdagon áradó” Budát
pedig elemzőkedve leghalványabb nyoma nélkül az író „bravúrosan
árnyékolt, feddhetetlen műgondja”, „intuícióval hitelesített, ragyogó
szerkesztésmódja”, „fesztelenséggel palástolt művészi szigora” miatt
dicséri. S ha mindehhez hozzávesszük, hogy sugallata szerint Ottlik
Gézának „mérhetetlenül sok volt a mondanivalója” , akkor egysze
rűen nem értjük, miért tér ki újra meg újra az elemzés elől, hisz épp
a „mérhetetlen” mérése lehetett volna igazán izgalmas feladat.
Hasonlóképpen jár el a világirodalmi utalások, képzettársítások,
párhuzamok esetében is. Tagadhatatlanul megnyerő, hogy vázlatai
ban ismételten kitekint a nagyvilágba, és Cervantestől kezdve Rabelais-n át Joyce-ig példák sokaságával próbálja plasztikusabbá tenni
a magyar irodalom jelenségeiről alkotott ítéleteit. Csakhogy példái
többször funkciótlanok: csupán tájékozottságának megdemonstrálása céljából hozza fel őket. „Joyce nem dúlta szét az angol próza belső
rendjét, Lautréamont sem zilálta szét a francia költészetet” - állítja
példának okáért a Németh László metaforáiról szóló, idézett dolgo
zatban, majd kifejti, hogy velük szemben Szabó Dezső a „Péterfy
fellépésétől számítható választékosán pontos magyar esszéstílus tar
tós válságát idézte elő” . Úgy látszik, hogy Homyik Miklós az utóbbi
időben a francia lírát és az angol próza belső rendjét is behatóan
tanulmányozza, különben honnan tudhatná, hogy Lautréamont és
Joyce, e „csüggesztő példák”, kiknek „művészien hiteles” tolmácso
lásával is „adósak vagyunk önmagunknak” (a Maldoror énekeinek
1981-es fordítása is hiteltelen?), mit nem dúltak és ziláltak szét. S
egyáltalán, a külön bejáratú világot teremtő alkotó szétzilálhatja-e
a meglevőt, az irodalom évszázados vonulatait? Mindettől függetlenül
és mindezen túl elég Babits Mihály esszéírására gondolnunk, s Hor-

nyik Miklós Szabó Dezsőre vonatkozó világirodalmi digressziója máris
darabokra hullik.
Ezek a jelek és a hozzájuk hasonlóak arra vallanak, hogy Homyik
Miklós a horizontális szerkesztés elvét követi vázlataiban, tisztán
tündöklő felületeket, asszociációs hálózatokat hozva létre, ezek azon
ban gondolkodásának természetéből következően nélkülözik a mély
ség dimenzióját.
A kötet tán legambiciózusabb, ám megannyi kételyt támasztó
fejezete A hajlékteremtő. Ebben a tanulmányban két háború közötti
irodalmunk történetének egy olyan szépirodalmi mellékletét dolgozza
föl, amelyről eddig csak szórványos reflexiókat, hivatkozásokat, ál
talánosító összegezéseket olvashattunk. A Vajdasági írást (1928-29)
az Ugart kell tömünk című gyűjteményes kötet hozta közelebb hoz
zánk 1983-ban, a Kalangyáról (1932-44) könyv készült 1984-ben,
Szenteleky Kornél és Csuka Zoltán szervezői munkásságának „köz
bülső” orgánuma, A Mi Irodalmunk (1930-33) azonban jószerével
mindeddig fehér foltnak számított. Hézagpótló tanulmányról van szó
tehát, s alkalmasint épp ez tévesztette meg Homyik Miklóst, midőn
Szenteleky vonzáskörébe jutva irodalomtörténet-írásunk részeredmé
nyeinek radikális újraértékelése jegyében fogott hozzá munkájához.
„Ma már közfelfogásnak számít, hogy a jugoszláviai magyar iro
dalom 1918-ban, az államfordulat évében született meg” - írja a
dolgozat elején, majd kisvártatva hozzáfűzi: „Kevéssé látszik való
színűnek, hogy kisebbségi irodalmunk eszmeileg és művészileg is
naprakészen: 1918 november-decemberében született volna meg.”
Nem igényel különösebb bizonyítást, hogy Homyik Miklós itt a fe
lelőtlen csevegés eszközeivel él, hiszen nem létező vitapartnernek
dobja oda a kesztyűt. Egyáltalán nem utal azokra a forrásokra, melyek
az állítólagos „közfelfogás” kialakulását elősegítették, mint ahogy a
„naprakész” megszületés vallóiról is simán megfeledkezik. Ehelyett,
a tárgytól kissé elkanyarodva, hosszas vitába bonyolódik Bori Imrével
arról, hogy 1918 előtt volt-e magyar „vajdaságiasság” vagy sem, s
ha netán volt, az államfordulat után hatott-e irodalmi életünkre. Bár
nemleges érvelése meggyőző, továbbra is válasz nélkül hagyja a kér
dést, hogy a „vajdaságiasság”-nak ugyan mi köze az immár „köz
felfogásnak számító”, „naprakész” megszületéshez. Elfeledte volna,
hogy a húszas évek vitáit, intézményesítési kísérleteit áttekintve,
épp Bori Imre mondta ki elsőként, hogy két háború közötti irodal
munk a „születésnek, a keletkezésnek, de a meg nem születésnek is
jellegzetes és tünetértékű állapotában élt és alakult”? Bori Imre e
summázata épp húsz esztendővel ezelőtt látott napvilágot, s ha a
kiagyalt „közfelfogását nem is, literátoraink gondolkodását minden

képpen befolyásolta. Ilyenformán Hornyik Miklós csattanós felfede
zése, miszerint „1918 történelmi, de nem irodalmi korhatár is egy
ben” , nem más, mint fából vaskarika.
A felelőtlen kérdésfelvetés térségén, ahol lépten-nyomon Herceg
János egyigaznak tételezett írásai mögé próbál húzódni, Hornyik
Miklós tarthatatlan megállapításokra ragadtatja magát. Noha Kende
Ferenc még 1935-ben is arra hívja föl a figyelmet a Kalangyában,
hogy a magyar többségi magatartás „ezernyi megnyilvánulása él ben
nünk” , továbbra is kísért a „megyeházi levegőből öröklött szellem” ,
a középosztályt pedig döntően áthatja a múlt, kíséri útjain, irányítja
gondolkodásában, gátolja cselekedeteiben, Hornyik Miklós mégis ka
tegorikusan kimondja: „Az államfordulat után majd egy évtizednek
kellett elmúlnia ahhoz, hogy a jugoszláviai magyarság status quolétszemlélete, kisebbségi öntudata kialakuljon.” Igencsak heterogén
kisebbségünk egységes létszemlélete, öntudata, méghozzá a húszas
évek végén? Tréfának is rossz.
Dolgozatának egy későbbi fejezetében A Mi Irodalmunk megje
lenésével és megszűnésével kapcsolatos pontatlan adatokat lajstro
mozza hosszú oldalakon át. Szokatlan eljárás ez, a hasonló filológiai
kérdéseket lapalji jegyzetben szokták tisztázni a szerzők. Végül maga
is eltűnődik, szükség volt-e egyáltalán a pontatlanságok „túlzóan
aprólékos” számbavételére, s azt a következtetést vonja le, hogy igen,
mert a „Szenteleky szerkesztette mellékletről ma már csak téves
adataink vannak” . Ne törődjünk most azzal, hogy kizárólagosító meg
állapításával irodalomtörténet-írásunknak de még mennyire létező
pontos adatait tagadja. Arra ügyeljünk inkább, hogy sugallata szerint
hanyag irodalomtörténészeink föl se lapozták a forrásanyagot, hanem
„egyszerűen kézről kézre adták a téves információkat”, melyeket
aztán neki, Hornyik Miklósnak kellett kínos aprómunkával kiigazí
tania. Én ... én ... én ... De hihetünk-e aránybontó ügybuzgalmának,
ha maga is pontatlanságokat sorakoztat föl később? Úgy tudja, hogy
a Vajdasági írásnak van egy 1928. szeptember 18-ai száma (a lap
1928. szeptember 23-án indult), hogy Dudás Kálmán „Magyaror
szágra távozása előtt kiadta Déli szél című versgyűjteményét” (a
könyv 1939-ben hagyta el a sajtót, Dudás Kálmán viszont 1947-ben
még a „topolyai magyar gimnázium tanára” , mint a Téglák, baráz
dákból tudjuk), hogy Fekete Lajos „forradalmi indulatú” költő (holott
indulatai sokkal inkább a miszticizmus felé hajlanak). Kárörvend
jünk? Nem tesszük, alászállásunknak fontosabb állomásai is vannak.
Hornjuk Miklós újraértékelő intenciói A Mi Irodalmunk prog
ramcikkeinek, vitáinak ismertetésekor tetőznek. Abból indul ki, hogy
tanulmányainak és cikkeinek tanúságaként Szenteleky Kornél „gyak

ran csak irodalmi témát keresett politikai gondolatainak kifejtésé
hez” . Ezzel nincs és nem is lehet vitánk, azt azonban már igen furcsállom,
hogy az irodalmi és politikai nézetek egybefonódását problémátlannak
látja Szentelekynél. Hogyan, két háború közötti irodalmunk annyira
rendhagyó lett volna, hogy sajátosságaival háttérbe tudta szorítani
az irodalom és a politika alapvető, hogy ne mondjam, örök ellent
mondásait? Vagy arról volna szó, hogy a kisebbségvédő politikum
rendszerint harmonizál az irodalommal, a többségi, a hatalmat gya
korló viszont soha? Akárhogy véli Homyik Miklós, értekező prózánk
tényeit ezúttal is mellőzve, kioktatón leszögezi: „Stílustörténetileg
osztályozzuk, eszmeileg elbíráljuk és esztétikailag minősítjük a ki
sebbségi korszak irodalmi műveit és programjait, de óvakodunk attól,
hogy a korabeli kisebbségi helyzetről valamit is mondjunk.” Itt ismét
nem annyira az a fontos, hogy prekoncepciója érvényesítése kedvéért
mi mindent hallgat el, hanem inkább az, hogy a súlyt az irodalomról
a kisebbségi helyzet áldatlanságára helyezi át. Akár néhány oldallal
később: „A harmincas évektől kezdve napjainkig sokan idézték Szen
teleky vonatkozó sorait, többnyire gúnnyal, megvetéssel; sikerült is
kellőképpen lejáratniuk »Szeressük azt, ami a miénk« jelmondatú
programját - bírálói és ellenlábasai csupán a lényegről: e program
társadalmi hátteréről és politikai összetevőiről, a kulturális életle
hetőségeitől megfosztott magyar kisebbség korabeli állapotairól fe
ledkeztek meg.”
Szó se róla, Szenteleky programjáról sokáig csakugyan a korabeli
társadalmi háttérnek és a kisebbségi helyzet adottságainak figyelembevétele nélkül szóltak egyesek. Kapásból hivatkozhatnék szerzőre,
aki balos elfogultsága védőbástyája mögül profasiszta eszmeiségű
íróként kezelte Szentelekyt az ötvenes évek elején, s említhetnék
későbbi dolgozatot is, amely a vidékiesség báva megtestesítőjének
tartotta őt csupán. De vajon ezek a leegyszerűsítő, dogmatikus, két
háború közötti irodalmunk fő vonulatának nyomorúságáért Szen
telekyt személyes felelősséggel is terhelő szövegek elfogadható tám
pontot jelentenek-e ahhoz, hogy ma, „posztmodem” korunkban,
amikor erre felénk könyökük roncsolta karrieristák egy olyan Euró
páról álmodoznak, ahol a hagyományoktól kezdve a nemzeti könyv
tárakig és színházakig minden fölös teherré fog válni, hogy ma a
másik véglet felé tájékozódjunk, s a bálványfaragás tőszomszédsá
gában minden egyéni rövidzárlatért, tévelygésért is a korabeli való
ságot hibáztassuk? Aligha. Márpedig Homyik Miklós épp ezt teszi.
Ha a lényeg a társadalmi háttér, a politikai együtthatók, a magyar
kisebbség áldatlan helyzete, mint hirdeti, akkor nyilvánvaló, hogy
Szenteleky programjának összes eszmei és esztétikai ellentmondása

csakis periferikus lehet. Nehéz megbékélni ezzel a nézettel. Ma már
megvan hozzá a távlat, hogy a külső és belső ellentmondásokat egya
ránt mérlegre téve, viszonylag teljes képet alkossunk Szentelekyről,
anélkül, hogy a komplex elemzés odaadását, áldozatkész szervezői
munkájának szerepét és jelentőségét leértékelné. Ha viszont a jelen
ségek összességéből kiemelünk és elkerítünk valamely „lényeg”-et,
mindegy, hogy milyen ideológiai meggondolásból, óhatatlanul vétünk
az igazság ellen.
Nem véletlen hát, hogy ezen a süppedékes talajon Homyik Miklós
csakhamar a következő konstatációt fogalmazza meg: „Közép—
Európában, az etnikai tarkaságok között, a regionális vonzódásoknak
jóval több a jogosultságuk, mint a nemzetileg homogén országokban.”
Micsoda képtelenség! Hiszen ha a regionális vonzódás maradandó
esztétikai értékeket teremt, a jogosultság kérdése föl sem merülhet.
Az érték itt is, ott is érték, semmiféle program vagy célkitűzés nem
kérdőjelezheti meg, ha viszont az értékteremtés mozzanata elmarad,
a levegőtlen, parlagi regionalizmust a kegyeskedő mitizálás sem húz
hatja ki a kátyúból. Ugyanitt, a zavart tovább növelve, a „beolvadás
elleni harc” ismérveit sorolja elő Homyik Miklós, anélkül, hogy az
asszimiláció válfajait megkülönböztetné. Szentelekyre hivatkozik, de
jellemző módon ezúttal nem idézi, majd miután a „nemzeti önérzet”
és az „emberi méltóság” hatásvadász szólamait felröppenti, egy me
rőben abszurd receptnél állapodik meg: „Aki kellő időben olvassa el
a János vitéz-t meg a Toldi-1, A kőszívű ember fiai-1 és az Egri
csillagok-at, nem elveszett lélek a magyar kultúra számára.” Teljes
káosz - egyetlen mondatban! Gondoljuk meg, amennyiben valaki
Balassit, Csokonait, Berzsenyit, Adyt, Kosztolányit, József Attilát
stb. olvas, „kellő időben” és ragyogó érzékkel, elveszett lélek a magyar
kultúra számára. Ha viszont a Homyik Miklós által felsorolt műveket
böngészi, szemernyi esztétikai fogékonyság nélkül akár, nyugodtan
lemondhat az anyanyelvi iskoláztatásról, az anyanyelvű sajtóról, rá
dió- és tévéműsorokról: az út végén a megváltottak paradicsoma
váija. Csaknem hihetetlen, hogy válságok között gyötrődő korunkban
Homyik Miklós nem megalapozott, széles körű kultúrát kíván a kü
lönböző anyanyelvű embereknek, akik közül a kisebbségben élők épp
kulturáltságuk fokától függően tartják meg és ápolják vagy hagyják
parlagon anyanyelvűket. Úgy látszik, valahol út közben elfeledte
Kazinczy szép sorát: „Nékem az emberiség, s Pest s Buda tája hazám.”
Ebben a fejezetben a Titokfejtők írója szemlátomást azonosul a
Szenteleky-program politikai mögöttesével, sőt olykor meg is hoszszabbítja az egykori erővonalakat, hogy az útjában álló akadályokat
félresöpörve, időfelettivé próbálja tenni azt. Érdekes azonban, hogy

a tanulmány további fejezeteiben, amikor már a melléklet szépiro
dalmi anyagát fürkészi, túl tud lendülni a holtponton. Mintha csak
régi kritikai érzéke támadna fel halottaiból, most már nem hallgatja
el, hogy tételeit Szenteleky a „folyton alakuló viszonyokra igyekezett
alkalmazni, s ez önellentmondásokba, kompromisszumokba vitte”,
hogy elképzeléseinek „kisebbségi eszmei tehertételei” is vannak. S a
dolgozatba betóduló frissebb levegő áramában most már fontosnak
látja idézni Babits Mihály gondolatát is az erdélyi regionális öntu
datról, amely „kedvezett a dilettantizmusnak, és nem kedvezett a
kritikának” . Végre hazaérkezett tehát, s erről mi sem tanúskodhat
meggyőzőbben, mint hogy a melléklet „sok-sok nyafogó-selypegő köl
teményét, otrombán életes anekdotáját és idegen parfümtől illatozó
szalondrámáját” fölényes iróniával elmarasztalja, A Mi Irodalmunk
Almanachja kapcsán pedig a „harsány kolompszó” , a „fáradt vidé
kiesség”, a „tematikai és ízlésbeli zűrzavar” fogalmait emeli ki. Sőt,
a gyönyörteli ironizálás pillanataiban a melléklet „kitenyésztett te
hetségeidnek felrója azt is, hogy „csak elvétve tesznek tanúságot
valamiféle »kisebbségi öntudatáról” . A feddést, mellesleg, meg is
érdemlik, tenném hozzá halkan, hiszen olyasmit herdáltak el, amit,
mint láttuk, Hornyik Miklós már a húszas évek végén kalandozva
a jugoszláviai magyarságnak adományozott.
A szellemes minősítések görögttize, sajnos, teljesen elfödi a mel
léklet irodalmi publikációit. Hornyik Miklós rámutat ugyan, hogy a
két költő-felfedezettnek, Bencz Boldizsárnak és Dudás Kálmánnak
A Mi Irodalmunkban közölt korai versei „közül is kiszűrhetők érté
kek”, ám a szűrés műveletére nem vállalkozik; fölhívja rá a figyelmet,
hogy a mellékletben Szirmai Károlynak húsz, Herceg Jánosnak pedig
nyolc novellája jelent meg, de magukról a novellákról egy árva szót
sem szól; Csuka Zoltán és Fekete Lajos verseit, Börcsök Erzsébet és
Farkas Geiza írásait úgyszintén kiemeli a dilettáns szövegek „tör
melékhegyéből” , anélkül azonban, hogy legalább pillanatokra elemzés
tárgyává tenné őket.
Az eszmei és politikai vonatkozások erőltetett újraértékelésébe,
úgy látszik, belefáradt kissé, s így igazi feladatát, a melléklet szépirodalmi közleményeinek felmérését már nem végezhette el. Nem
túlzás hát végkövetkeztetésként kimondani, hogy A hajlékteremtőt
elsősorban a feltárt és közzétett adatok avatják fontos dokumentum
má, még inkább a dolgozathoz szervesen hozzátartozó repertórium,
amely azonban a kötetből kimaradt.
A Titokfejtök legkülönösebb, irodalmi életünkben és könyvkiadá
sunkban egyaránt rendhagyó részét a Metszéspontok, párhuzamok
című utolsó fejezet képezi. Hornyik Miklós itt alkalmi írásainak ko

rántsem üde mezei csokrát nyújtja át a nyájas olvasónak. 1982-ben
pl. vázlatos összefoglalóban tekintette át a Fórum Könyvkiadó előző
évi produkcióját, s bár a megjelent könyvekről természetszerűleg
csak semmire sem kötelező nyúlfarknyi ítéletet mondhatott, az írást
mégis besorolta a kötetbe. Hasonlóképpen járt el a Középiskolások
Művészeti Vetélkedőjéről írt alkalmi tudósítása, a Kopeczky Lászlóról
szóló alkalmi méltatása, a Vujičić D. Stojannal és Szeli Istvánnal
készített, ugyancsak alkalmi inteijúja esetében is. Az esetlegesség
minden szimptómája együtt van itt, a tarkaságból csak a Műked
velőkről írt kritika emelkedik ki. Teijedelmi gondokkal küszködött
volna Homyik Miklós? Nem bízik talán az utókor bátor tekintetű
kutatóiban, akik összegyűjtött műveit tető alá hozhatják egykoron?
Esetleg úgy véli, hogy amit csak leír, föltétien és mihamarabb kötetbe
kívánkozik? Alighanem mégiscsak ez utóbbiról lehet szó, mint Az
alapozó című „memoár-esszé” is sejteti. Az emberi hiúság, tudom,
félelmetes démon, kisebb-nagyobb mértékben mindnyájunkban ott
neszez, mégsem hiszem azonban, hogy Szeli István, aki mindig is az
elérhetetlen teljesség bűvkörében alkotott, megérdemelte volna a
megemlékezésnek ezt a visszás, önfelmutatóan szembedicsérő, törleszkedő gyöngyszemét.
A kötetet Herceg János recenziójának részletei zárják. Meglepő,
hogy jeles prózaírónk milyen pazarló bőséggel dicséri Homyik Miklós
rendkívüli tájékozottságát, elemző hajlamát, tárgyilagosságra törek
vő judíciumát, közvetlen hangvételét, írásainak magas nívóját. Erről,
kritikám nagy részével összhangban, Szenteleky egy Fekete Lajosnak
írt levelejut eszembe, melyben egyebek között ezt olvashatjuk: „Nafoa örülnék, ha közölnéd velem, hogy ki írjon könyvedről az írásban?
n nagyon szívesen írnék, csupán azt nem tudom, nem lenne-e fonák
és ízléstelen, ha én dicsérnélek, akit Te éppen felmagasztaltál.”
Megnyugtató tudni, hogy Szenteleky Koméi, akihez feltehetőleg
a „boldog maradék” is vissza-vissza fog térni - a dicséretet sohasem
írta meg.
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Mennyiben lehet objektív a kritika?
ármilyen erős is időnként az objektivitás kívánalma, nem
hiszem, hogy valahova is vezethet. Az ember egy egész világot
hordoz, cipel magával a gyerekkora óta, úgyhogy nem mozog
hat valamiféle „objektív” szférákban. Más kérdés, hogy ha egy kicsit
is ad magára, akkor természetszerűleg nem fog erről a műről így, arról
pedig úgy írni. Ez természetes, de amit leír, az nem objektív.
Bosnyák István nemzedéki kritikusnak tartja, önnek viszont fenn
tartásai vannak ezzel a kifejezéssel kapcsolatban. Melyek ezek a fenn
tartások?
Részben nemzedéki kritikusnak tartom magam, hiszen egész fia
talon a Symposionhoz csatlakoztam. Az megint más kérdés, hogy
miért is csatlakoztam, hogyan. A Symposion kezdetben nem olyan
műhely volt, ahol klasszikusainkon nevelkedett ízlésem prezentálha
tó lett volna. Nagyfokú elégedetlenséggel érkeztem a Magyar Tanszék
re, megvolt bennem az igény, hogy a vajdasági magyar irodalommal
csinálni kellene valamit, hogy nem jól mennek a dolgok, túl talajszinti,
túl állóvíz jellegű ez az irodalom. Magatartásom azonban még koránt
sem kristályosodott ki. Befelé élő, titkos lázadó voltam, ennek ellenére
csatlakozhattam, mert kezdetben a Symposiont is hasonló elégedet
lenség fűtötte. Találkoznunk lehetett tehát, és érthető, hogy az első
periódusban egymásra hatva alakultunk, és alakítottuk ki azt a bizonyos
- nevezzük így - nemzedéki magatartást. Bár ez idővel módosult, meg
oszlott, a nemzedéki vonatkozásokat soha meg nem tagadtam, ma sem
tagadom őket. Logikusnak tartom viszont, hogy az ember bizonyos
harcok megvívása után egyszer csak eljut oda, hogy már a maga vilá
gában mozog, a maga eszményeit próbálja követni, mindennemű külső
kívánalomtól függetlenül. Annyiban nem tartom tehát nemzedéki kri
tikusnak magam, hogy már régóta a magam világát próbálom építeni,
ahogy tudom, a legjobb belátásom szerint.
Voltak olyan előítéletei, amelyekkel leszámolt azóta, amikor még
inkább nemzedéki kritikus volt?
Nem annyira előítéleteim, inkább illúzióim voltak. Olyan illúziók,
többé-kevésbé az egész nemzedék ót volt itatva velük, hogy a vajdasági
magyar irodalmat meg lehet váltani, hogy állandó munkával jóval

magasabb szintre lehet emelni. Ilyen illúzióim voltak, de aztán rájöt
tem, hogy nem olyan könnyű ez, nem olyan egyszerű ...
Miért?
Az induló irodalmár általában úgy képzeli, hogy az irodalomra a
társadalmi közösségnek szüksége van. Később rádöbben, hogy koránt
sincs így. Pillanatnyilag úgy látom, hogy ezen a téren javulást nem is
lehet várni. Az úgynevezett technikai fejlődés irodalomellenes. Nemcsak
arra gondolok, hogy a televízió és más technikai eszközök mennyi
időt rabolnak tőlünk, hanem arra is, hogy a felgyorsult élettempó az
emberek többségét mind távolabb sodorja az irodalomtól. Különben
is tévhit az, hogy az irodalmat a nagy tömegek be tudják fogadni. A
művészet, bármennyire arisztokratikusan hangzik is, az emberi önteremtés olyan szférája, amely nem lehet milliók és milliók közkin
csévé. Ezt sem láttam, láttuk be akkor. Azt hittük, ha az óvodában
vagy még az óvodáskor előtt elkezdődne az intenzív művészetre ne
velés, akkor minden megoldódna. Mire az emberkék felnőnek, kép
tárlátogatók, vers- és regényolvasók, hangversenyhallgatók lesznek,
holott nincs így, és nem is lehet így.
VálŐ8ztnüleg akkor hangsúlyozzák leginkább, hogy a művészetet
a tömegek követelik, a „nép” követeli, amikor legjobban manipulál
nak vele, amikor olyan művészetet támogatnak, amely szigorúan
bizonyos politikai célokat szolgál.
Igen, ez feltétlenül így van. Amint a művészetet eszközzé nyomo
rítják valamely társadalomban, igen élesen merül föl a művészet és
a nép relációja és az a rettenetes kívánalom, hogy közérthetőnek kell
lenni ...
... olyankor nincs szüksége a művésznek a művészetre, akkor ráfogják,
hogy a népnek van rá szüksége ...
... persze, természetesen.
1972-ben az Új Symposionban a következőket írta: az íróknak egy
időszakban „frontáttörésük egyetlen lehetőségét a »tiszta irodalomban*
kellett felismerniük. Választásuk az adott pillanalban talán helyes is
volt, hisz lemondtak ugyan a TELJESSÉG igényéről, de legalább mun
kájukban nem zaklatta őket tovább senki”.
Igen, emlékszem az írásra.
Ezzel függne össze a mai költészeti irány is?
Nem tudom ... Specifikus pillanata volt az a jugoszláviai magyar
irodalomnak, ott az ötvenes években. Jugoszláviai szinten már leját
szódott a szocrealizmussal való leszámolás, nálunk azonban a dolgok
természete és az inercia törvénye szerint ez a folyamat elhúzódott.

Az irodalompolitikai pozíciókat jobbára olyan emberek tartották még,
akik titkon vagy nyíltan, burkoltan vagy leplezetlenül a szocrealizmus
elveit vallották, ö k képezték az egyik erőközpontot, a másikat pedig
a helyi színek elméletét követő alkotók csoportja. Két fő erő működött
tehát, és a fellépd fiatalok, mivel egyik csoporttal sem tudtak szoro
sabb közösséget vállalni, az úgynevezett „tiszta irodalom” útján in
dultak. Csak minél távolabb a közéleti kérdésektől, hogy újra helyet
biztosíthassanak az esztétikai szépségeknek a vajdasági ég alatt. Ilyen
értelemben gondoltam akkor a „tiszta irodalom” követőire. Mai költé
szetünket viszont nagyon nehéz lenne egyetlen terminussal meghatá
rozni. Különféle tendenciák vannak most márjelen, sokkal bonyolultabb
az összkép, mint volt akkor. Egyesek persze a „tiszta irodalmat” mű
velik ma is, de ez nem domináns. Irodalmunk az elmúlt években
válságba jutott, a lényeges kérdésekhez alig vagy egyáltalán nem
szólt hozzá, megint „irodalmat” produkált. Ez azonban más, ez csak
hasonlít az akkori szituációra, de nem azonos vele.
Második könyvében két mottó szerepel Az egyik Antiszthenésztől
származik, és így szól: „Legyek bolond inkább, semmint megelége
dett ” Utánanéztem a lexikonban, hogy ki is volt Antiszthenész, ez áll
róla: yyA cinikus iskola megalapítója, Szókratészben főleg a gazdagság
megvetését, a bajok türelmes elviselését, a jellem függetlenségét, az
önuralmat bámulta, de ezeket a tulajdonságokat annyira eltúlozta,
hogy Platón joggal mondhatta róla: a gőgöd kabátod lyukaiból kan
dikál felém. ” Önnek eszményképe Antiszthenész?
Nem, szó se róla. A könyvnek, mint említette is, két mottója van.
Az egyik a magam kis versikéje. Mór kérdezték tőlem, hogy hát minek
is az a rossz vers oda. Mit válaszolhattam volna? Nem vitatkozhatom
arról, hogy jó-e vagy sem, nem is érzem költőnek magam. Más funk
ciót szántam annak a néhány sornak. A vers ugyanis egy kilátástalan,
végsőkig reménytelen pillanatot rögzít. Ha az ember nem tanult meg
illőn vonulni bizonyos irodalmi helyzetben, akkor hajítsa el fegyverét,
mondjon le összes régebbi ábrándjáról, és váija a teljes lezárulást, a
halált. Ezt üzeni a vers, de rögtön utána ott az Antiszthenész-mottó,
hogy mégse, nem szabad. A két mottó tehát csak együtt alkot szerves
egységet. Antiszthenész kapcsán azonban még valamit meg kell em
lítenem. Nem az itt a fontos, hogy Antiszthenész mondta, hanem
hogy mit mondott. Azt hiszem, egy-egy irodalomban ott kezdődnek
a bajok, amikor az írók tágas utakon indulnak, amikor hagyják vitetni
magukat az árral, amikor tehát nem vállalják a szembenézést, ami
rengeteg ellenállásba ütközhet. Nem véletlen, hogy kevés az olyan
kritikusunk, aki huzamosan folytatni tudná az antiszthenészi érte
lemben vett munkásságot. Nem lehet. Kisezer ellensége támad, aki

nem tudja és nem is akaija belátni, hogy a kritikus magasztosabb
eszmények és célkitűzések parancsára veszi elő a műalkotásokat. Ha
viszont a kritikus enged a nyomásnak, és lemond az antiszthenészi
magatartásról, máris eltévedt ember. Megtömheti az újságokat kü
lönféle kis recenziókkal és kritikákkal, és megfogalmazhat kisezer
bölcsességet, mindez azonban elúszik valahol. El, mert nincs mögötte
az az erkölcsi kényszer, hogy nemcsak írni kell, hanem valamiért
írni. Nem azért írni tehát, mert megjelent húsz könyv, és milyen
áldásos, hogy húsz könyvről írhatok. Nem, a kritikus feladata más.
Az, hogy nevükön nevezze a dolgokat. És ha ezt megteszi, sohasem
lehet elégedett.
József Attila mondta: „Láttam a boldogságot én, / lágy volt, szőke
és másfél mázsa. ”
Igen, az Eszméletben.
Ez polgári szempontból kellemetlen, kényelmetlen életforma. Viszont
ha mégis csinálják, akkor csak találnak benne valami kielégülést.
Polgári szempontból csakugyan kellemetlen, hiszen kinek okoz
hatna örömöt, ha egy-egy írásáért ferdén néznek rá, néha nem is
köszönnek neki. Megesik az is ... Ugyanakkor azonban ennek a tény
kedésnek metafizikai dimenziója is van. Az ember nem tudja, hogy
van-e értelme annak, amit csinál, de ennek ellenére feltételezi, hogy
mégiscsak feladatot teljesít, ha tisztességesen és végsőkig konzek
vensen - már amennyire ember végsőkig konzekvens lehet - meg
próbálja az irodalom útját egyengetni.
Tehát a kritikusi munka szükséglete is olyan belső szükséglet,
mint a költőé, hogy verset írjon?
Nem, nem olyan. Ha ezen az ösvényen indulunk, nagyon gyorsan
ahhoz a kaján konstatációhoz jutunk, amit éppen a hiúságukban
sértett alkotók szoktak a kritikus fejéhez vágni, hogy ti. minden
kritikus elvetélt költő. A kritikusban is működik belső kényszer, de
nem az önkifejezés kényszere. A költőn átráng egy pillanat, és ezt
versstruktúrává szervezi. A kritikusnál nem így van. Nem akkor ül
le kritikát írni, ha ilyen vagy olyan érzelmek, hangulatok kerítik
hatalmukba. Mindig is az egész irodalmat, az egész szellemi életet
tartja szem előtt, és egyetlen vezércsillaga van, az, hogy minél ma
gasabb rendű, minél teljesebb értékű művekkel gazdagodjék az iro
dalom. Azzal is tisztában van persze, hogy nem ő az, aki az irodalom
színvonalát emelheti. Mert a kritika másodlagos, mindenképp má
sodlagos műfaj, még ha a kritikusban ott él is a remény, és enélkül
nem lehetne dolgozni, hogy mégiscsak hozzájárul az igények para
zsának élesztgetéséhez. Különben a folyóiratok postaládává szürkül

nek, a könyvkiadás esetlegessé válik, az egész irodalom visszafejlődik.
Megelégszik magával. Ragyogóak a mennyiségi mutatók, ötven-hatvan költőnk meg írónk működik, minden nagyon jó, megy a kocsi ...
Pedig hát az emberben eredendően ott él a vágy vagy akarat, hogy
minél többet és minél jobbat.
Az irodalomkritikusnak szerintem bizonyos szociálpszichológiai
szakértelemmel is bírnia kell. Ön mondta az imént, hogy az erkölcsi
szempontok is fontosak.
Már olyan értelemben, hogy a kritikust nem az író, hanem a maga
erkölcse érdekli... A szociálpszichológiai és egyéb szempontok minden
kritikusnál más szerepet játszanak. Itt nálunk is, és nagyon jó, hogy
így van. Egyeseket elsősorban az irodalom eszmei dimenziója érdekli.
Mások az irodalmi tényekre összpontosítanak, begyűjtik, leltározzák
azokat, rokon vonásokat emelnek ki, paraleleket húznak meg. Megint
mások a forma vizsgálatát teszik meg elsődlegesnek stb. A magam
gyakorlatában megpróbálom minél komplexebbé tenni a kritikát.
Előbb megkeresem azokat az elemeket, mozzanatokat, amelyek esz
tétikai érvényességet, hitelt biztosítanak - vagy nem biztosítanak egy-egy műnek. Amíg ezt nem tisztáztam, addig nem indulok el, addig
nem érdekel, hogy miféle eszmei, etikai vagy lélektani tanulságok
sűrűsödnek a szövegben. Persze nehéz így dolgozni, mert nincsenek
csalhatatlan instrumentumaink. Nem mondhatom, hogy íme, itt a
pogácsaszaggatóm, leborítom vele a művet, ha aláfér, alkotás, ha
nem, nem. Ilyen instrumentum nincs, de azért a több ezer éves iro
dalom kínál bizonyos támpontokat, melyeknek segítségével még a
legújszerűbb, a „legvadabb” avantgárd szövegeket is meg lehet kö
zelíteni. Egyik kritikusom megállapította, hogy a közepes vagy mérsé
kelt avantgárd híve vagyok. Ezt teljesen elfogadhatatlan és képtelen
dolognak tartom. Nem érdekel, hogy van-e legavantgárdabb avantgárd,
mérsékelt avantgárd és maradi avantgárd. Nem tudok az irodalomról
így gondolkodni. Számomra az avantgárdban is az az elsődleges, hogy
irodalom-e vagy sem. Ha irodalom, lényegtelen, hogy mérsékelt, ilyen
vagy olyan, ha viszont nem irodalom, ha a szöveg nem tud meggyőzni
arról, hogy csakugyan esztétikai érték, akkor kínálhatja a legbombasztikusabb fogásokat is akár, nem érdekel túlságosan. Mert akkor
már az irodalmon kívül látom a helyét.
Jelenleg a fiatalok miért vonzódnak inkább az irodalom elméleti,
mint történeti kérdései iránt?
Megítélésem szerint az induló kritikusok, egyáltalán az iroda
lommal foglalkozó fiatalok számára azért vonzóbb az elmélet, mert
biztos fogódzókat, módszereket kínál, amelyeket meg lehet tanulni.

Az irodalomtörténész munkája más. Az irodalomtörténet-írás csak
akkor „értelmes cselekedet”, ha nem azért söprögetjük a múltak
udvarát, hogy egyszerűen leírjuk az egybekotort anyagot, hanem ha
ugyanakkor legjobb mai tudásunk szerint újra megmérjük az egykori
produkciót. Az irodalomtörténet-írás tehát kritikusi cselekedet is. És
úgy látom, hogy míg az elméleti dolgokat azok is el tudják sajátítani,
akiknek nincs kifejezettebb érzékük az irodalomhoz, addig a kritikusi
mérlegelés komponenseit már kevesebben. Milyen példával illuszt
rálhatnám ezt? Mindnyájan emlékszünk rá, hogy jó tíz évvel ezelőtt
működött itt Újvidéken egy ún. strukturalista iskola. Boldog-boldog
talan, szinte mindenki strukturalista lett. Csak úgy sisteregtek a
különféle grafikonok, mutatószámok. Az irodalomról persze ilyen
eszközökkel is lehet beszélni. Kimutatom, megrajzolom, újszerű ter
minus technicusokat dobok be, csak épp magáról a műről nem mon
dok túl sokat.
Műszaki rajzolói kvalitások is szükségeltetnek ?
Igen ... Nem állítom természetesen, hogy az elmélet funkciója ez.
Véletlenül sem. De részterületekre oszlik, s ha valaki rászabadul egy
olyan részterületre, amilyen a strukturalizmus is, akkor annak me
chanizmusát elsajátítva azt hiszi, hogy máris pontosan meg tud mérni
valamit. Holott munkája csakis parciális lehet, szemben a kritikai
tevékenységgel, melynek elvben mindig komplexnek kellene lennie.
Azt jelenti ez, hogy a kritikusnak, példánknál maradva, a struktura
lizmushoz is konyítania kell, de nem szabad megengednie, hogy bár
mely elméleti rendszer eluralkodjék a gondolkodásán, mert azt a
művek sínylenék meg. Itt, ebben kell keresni az említett jelenség
gyökerét. Az induló, még bizonytalan fiatalok biztos fogódzókat akar
nak a kezükbe. Tudni akaiják, hogy ilyen meg ilyen eszközökkel ilyen
meg ilyen eredményre jutnak. Arról sem szabad azonban megfeled
kezni, hogy a fiatal embert, amint berobban akár a kisbetűs, akár a
nagybetűs életbe, nem az irodalomtörténet érdekli. Nemzedékemet
például felléptekor nemhogy hidegen hagyta, hogy mi is történt itt
Vajdaságban harminc-negyven év előtt, hanem kereken kimondta,
hogy vajdasági magyar irodalom nem volt és nincs. A fiatal lélek nem
tud a múlt felé tájékozódni. Az irodalomtörténészi igényeket a múló
évek hozzák meg, amikor az ember mélyebben kezd gondolkodni a
léten, azon, hogy honnan jött, merre tart, hogyan, miért, amikor tehát
már óhatatlanul visszafelé is tájékozódik az időben. Ez a fiataloknak
nem sajátsága, igénye, ambíciója. És nem is lenne jó, ha az iroda
lomtörténet iránt érdeklődnének. Mondják csak, hogy nem érdekes.
Miféle Kalangya, miféle Híd, miféle Csuka Zoltán ... Nem érdekes.

Itt vagyunk mi, most kell ütni a vasat. És csak üssék is, úgyis rá kell
majd jönniük, hogy a világot, sajnos, nem lehet kiforgatni a sarkaiból.
Ezek szerint ön már nem fiatal ? Valamikor kevesebbet foglalkozott
irodalomtörténettel, inkább az akkor megjelent müvekre reagált
így van, de csak megszorítással, mert itt nem lehet merev határvo
nalat húzni. Az eltelt évek során foglalkoztam a friss produkcióval is,
noha tény, hogy a Kalangya már huzamosabb ideje leköti a figyelmem.
Fel tudná idézni azt az időszakot, amikor felébredt a folyóirat iránti
érdeklődése? Valószínűleg voltak olyan kérdések, amelyekre nem talált
választ, és akkor fordult az intenzívebb történetkutatás felé.
Számomra nagy élmény volt Bori Imre irodalomtörténete. A kéz
iratot olvasgatva bepillantást nyertem egy olyan világba, amelyről
úgyszólván fogalmam sem volt. Említettem már, hogy nemzedékem
radikálisan tagadta a vajdasági magyar irodalom múltját és jelenét.
Érdekes módon nem sokkal fellépésünk előtt, Vajdasági ég alatt című
antológiájában még Bori Imre is azt állította, hogy itt valójában
minden a felszabadulás után kezdődött, ami előtte volt, többé-kevésbé
mellőzhető. Időközben őbenne is, mibennünk is lejátszódtak bizonyos
transzformációk, és, mondom, meglepődve láttam, hogy mégiscsak
volt irodalmunk. A Kalangyáról, a Hídról, néhány íróról persze tud
tam korábban is, de hogy milyen szerteágazó törekvések egzisztáltak,
azzal csak ekkor ismerkedtem meg közelebbről. Ehhez járult hozzá
aztán az, hogy a hetvenes évek elején az Újvidéki Rádió felkért, íijak
a Rádióiskola számára a Kalangyáról. Vállaltam, és még nagyobb
volt a meglepetésem, mert érdekes anyagra bukkantam. Ellentmon
dásokkal zsúfolt folyóirat, légszomjjal küszködő vergődés csaknem
tizenhárom esztendőn át. Nekem mindez szenzáció volt. Nem mintha
a jugoszláviai magyar irodalom valamiféle csúcsait fedeztem volna
fel. Nem. De végignézni azt a vergődést, ráeszmélni, hogy miért volt
az az irodalom olyan, amilyen, ez élmény volt számomra, és azóta is
foglalkoztat, annál inkább, mert a kalangyás irodalmiságot még min
dig nem mértük fel kellőképpen.
Azt hiszem, a háború utáni hangulat is hozzájárult ehhez.
Több minden játszott közre. A fölszabadulás után a Kalangya
gyanús volt. Az új társadalomnak nem volt szüksége a polgári, ki
sebbségvédelmi Kalangyára, annak politikai semlegességet hirdető
programjára, amely mögött jól kivehető politikai program húzódott
meg. Elég pillantást vetni első háború utáni antológiánkra, az 1947ben publikált Téglák, barázdákra, amely minden szerepeltetett íróról
rövid kis életrajzot, bibliográfiát is közöl. A függelék egyeseknél, főleg
a baloldaliaknál, egyszerűen elhallgatja a Kalangyával való egytitt-

működésük tényét. Miért? Azért, mert szégyellnivaló lett volna, ha
„kiderül”, hogy annak idején a folyóiratnak is dolgoztak. A kalangyáé
tradícióval szembeni ellenszenvet táplálta aztán az is, hogy az ötvenes
évek elejétől kezdődően ismét fölerősödött a helyi színek elméletének
követése, mégpedig a misztifikáció jegyében. Elmaradt a differenciá
dé, senki sem mérte föl kritikusan a folyóiratot, azok sem, akik
Szenteleky nyomdokain haladtak tovább. Éppen ezért a hatvanas
évek elején fellépő Symposion-nemzedéknek szembe kellett helyez
kednie a hagyománnyal. A teljes nyíltság, a jugoszláv irodalmakkal
és a világirodalommal együtt lélegző új szenzibilitás nevében minde
nestül elvetettük, „kiradíroztuk” a regionális irodalmat. Egységesen,
árnyalatokra nem ügyelve, és mondanom se kell talán, jórészt igaz
ságtalanul, hiszen nem ismertük a megtagadott anyagot.
Véleménye szerint a couleur locale elmélet mennyiban támadt fel
amiatt, mert a Tájékoztató Iroda határozata után elhidegültek a
kapcsolatok Magyarországgal?
Nem hiszem, hogy ez volna az oka. A kalangyás írók, akik átvé
szelték a háborút, nem tudtak szóhoz jutni a szocrealizmus idősza
kában, nem az ő világuk volt az, és ők maguk sem voltak az akkori
világé. Szirmai Károly éveken át hallgatott. Herceg János se valami
sokat publikált, a Bors és fahéj csak az ötvenes évek elején jelent
meg. Amikor azonban föllazult a szocrealizmus, a társadalmi elvá
rások diktátuma, úgy érezhették, hogy íme, itt a pillanat, amikor
folytatni lehet mindazt, amit számos körülmény folytán nem telje
síthettek ki a két háború között. Nem hiszem tehát, hogy a couleur
locale elmélet „feltámadása” szoros kapcsolatban volna a Tájékoztató
Irodá-s hercehurcával vagy a konkrét politikai helyzettel. Nem, egy
szerűen felszakadtak a zsilipek, és íróink megpróbáltak ugyanúgy
haladni, ahogyan a háború előtt haladtak.
Arról beszélgettünk egyszer, hogy a Kalangyának is radikálisabb
programja volt, mint sokáig hittük. Említette, hogy hozzájutott egy
betiltott Kalangya-számhoz. Mondana erről valamit?
Igen, Várady Tibor révén. Érdekessége az, hogy tisztán kisebbségi
szám. Amikor a királyi diktatúra szigora kissé fölengedett, és a po
litikai erők is szabadabban mozoghattak már, a kalangyások mintegy
az állam az államban képletére meg próbálták szervezni a jugoszlá
viai magyarság szellemi életét, egészség- és oktatásügyét, gazdasági
életét stb. Ilyen jellegű dolgozatok gyűjteménye a betiltott szám.
Nincsen benne semmi nacionalizmus, gyűlölködés vagy irredentiz
mus, ennek ellenére a cenzúra nem sokat gondolkodott, hanem szo
kásától eltérően az egész számot betiltotta. Ez volt, ez történt. A

betiltás vissza is vetette a Kalangyát, hosszú hónapokig nem tudott
megjelenni.
Milyen nehézségekkel találja szembe magát az irodalomtörténész,
amikor a két háború közötti jugoszláviai magyar irodalmat kutatja?
Nehézségek akadnak, mint minden kutatási területen, de azért
ma már könnyebb az ember dolga, hiszen elkészültek azok az alap
művek, amelyekre támaszkodni lehet, amelyek kijelölték a fontosabb
csomópontokat. Ugyanakkor még mindig gondot okoz, hogy hiányoz
nak a vonatkozó bibliográfiák. A jugoszláviai magyar irodalom két
háború közötti korszakának részletekbe menó történetét majd csak
akkor lehet megírni, ha elkészülnek a bibliográfiák.
Tartogatnak meglepetést számunkra a várható bibliográfiák?
Nyilván. Nincsenek közelebbi ismereteim a munkálatokról, de
tudom, hogy az Intézetben készül a húszas éveknek és A Mi Irodal
munk teljes anyagának a bibliográfiája. Mindez nélkülözhetetlenül
fontos, hiszen a bibliográfiai kutatás egész sor meglepetést szokott
hozni.
Nekem az az érzésem, hogy itt sokkal nagyobb méretű könyvkiadás
folyt, mint a köztudat véli. Nyomdák voltak ...
Hát, olyan túl nagy méretű könyvkiadás azért nem folyt, és ami
folyt is, eléggé szervezetlen volt. Nyomdák ugyan működtek, de a
szervezett könyvkiadásra csak kísérletek történtek. Kalangya Könyv
tár, Jugoszláviai Magyar Könyvtár. Ilyen sorozatok indultak, de az
alkotók zöme kénytelen volt magánkiadásban megjelentetni könyveit.
Milyen előítéletek, téves elképzelések élnek a köztudatban a két
háború közötti irodalommal kapcsolatban? Mennyi előítélet él?
őszintén szólva viszolygok kissé a köztudat szótól. Nem létezik
olyan köztudat, amelyben máris élne a két háború közötti irodalmunk.
Van néhány emberünk, aki szem előtt tartja a korszak eseményeit,
és vannak egyetemistáink, akiknek tananyaguk a jugoszláviai ma
gyar irodalom. Hogy mennyi előítélet él az egész korszak tekintetében,
nem tudnám megmondani. Csak arról beszélhetek, hogy milyen pél
dákra bukkantam a magam területén, mert ott csakugyan ráfutottam
néhányra, amely gyökeret vert, ha nem is a köztudatban, de az iro
dalomtörténet-írásban vagy értekező prózában ...
... irodalmi köztudatban ...
... mondjuk, az írók „köztudatában” . Ha példát is kell említenem,
Szentelekyt hoznám fel, akivel elég mostohán bánnak újabban egye
sek. Nem veszik tekintetbe mindazt, amit leírt, hanem bizonyos rész
kérdésekre összpontosítanak, és úgy hasonlítják össze másokkal. Ez

történt a Kázmér Emő-kismonográfiában. Vajda Gábor azt bizony
gatja, hogy Szenteleky betegesen ragaszkodott a vezérséghez, pedig
egyáltalán nincs így. Szentelekyt sokkal nagyobb önfeláldozás fűtötte,
semmint hogy a lényével, egyéniségével össze nem egyeztethető ve
zérkedés bélyegét rá lehetne ütni. Olyan megbélyegzés ez, ami szük
ségtelen az irodalomtörténet-írásban. Vagy vegyünk egy másik példát.
Egyesek makacsul félrehallják Szentelekyt, és azt sugallják, hogy sokkal
retrográdabb programot adott, mint Havas Emil, aki, hát istenem,
nagyon nagy dilettánsa a két háború közötti irodalomnak. De hivat
kozhatok egy furcsa következtetési módra is. Eszerint Szenteleky a
helyi színeket követelte meg az íróktól, s mert megkövetelte, valójában
a regionális bezárkózást tartotta példamutatónak. Ebből kifolyólag aztán
az az irodalom, amely a Kalangya tájékán létrejött, nem is lehetett más,
mint amilyen: röghöz kötött, templomtorony perspektívája stb. Pedig nem
így állnak a dolgok, hanem pont fordítva. Szenteleky éppen azért alkotta
meg a maga elméletét, rengeteg kompromisszummal, belső ellentmon
dással, tévelygéssel együtt, mert a vidéki irodalmat szerette volna előrébb
lendíteni. Nem az ő elméletéből következett a rossz irodalom, az eleve
adva volt ezen a tájon. Gyönge kis irodalom, és Szenteleky éppen a gyönge
erőket akarta dinamizálni, táborba hívni, hogy valamiféle mozgalom bon
takozhasson ki.
Szenteleky sokáig tiltakozott is a vezérszerep, a programadó ve
zérszerep ellen.
Igen, tiltakozott, noha később már vállalta, de nem vezérkedőn.
Itt most megint egy kis kitérőt kell tennem. Ha valaki Szentelekyt
akaija csépelni, akkor azonnal előveszi a levelezését. 1943-ban adták
ki, halálának tizedik évfordulójára, tisztelgésül a vezér, a vajdasági
Kazinczy emléke előtt. Szentelekyt azonban nem szabad pusztán a
levelei alapján megítélni. A levelezésbe borzasztó dolgok is belecsúsz
tak, ami érthető, hiszen Szentelekynek, szegénynek, alkalmazkodni
kellett a piripócsi nem tudom kihez, végig mindenkihez, mert a di
lettantizmus egyik alapismérve épp az, hogy a dilettáns bődületesen
féltékeny a többi dilettánsra. Szentelekynek állandóan egyensúlyoznia
kellett a mimózalelkú dilettáns figurák között, és természetes, hogy
leveleiben számos olyan tarthatatlan dolgot is leír, ami nem egyeztethető
össze meggyőződésével. No de minek ezt mindig ráolvasni?
Véleménye szerint mennyire bizonyítja a provincializmusunkat,
hogy íróink annyira érzékenyek a kritikára? Érzékenyebbek-e, mint
nagyobb szellemi közösségekben ?
Nem hiszem, hogy érzékenyebbek, nyilván mindenütt így van.
Nem véletlen, hogy Schöpflin Aladár a következőket íija egyhelyt:

„Ritka kritikus tud a mi kritikára alkalmatlan talajunkban olyan
biztos és független irodalmi pozíciót teremteni magának, hogy a teljes
függetlenség nemes luxusát megkockáztassa.” Jó hetven évvel ezelőtt
írta ezt Schöpflin, de ma is így van. A teljes függetlenség nemes
luxusát nem lehet, nagyon nehéz megkockáztatni, mert az alkotói
hiúság nemcsak a dilettánsra jellemző, hanem az értékteremtő íróra
is. A költő nem írná meg költeményét, ha nem volna meggyőződve
róla, hogy remekművet ír. Vagy ha tudja is intimé, hogy messze van
a Parnasszustól, akkor se tudja elviselni, hogy erre valaki rámutasson.
Nem tudom, hogyan lehetne ezt az állapotot meghaladni. Könyvről
könyvre című rovatában Babits azt bizonygatja, hogy még a világirodalom remekművei sem tökéletesek. S joggal. A tolsztoji eszmeiség
nek pl. megannyi vonatkozását nem lehet elfogadni, még nagy regényeiből
is kilóg a lóláb. De így van ez más remekművek esetében is, egyszerűen
azért, mert ember írta őket, és nem lehetnek a mindentől elvonatkoztatott
tökéletesség mintája vagy példája. Már most, ha ez a jelenség normális,
akkor miért ne lenne normális, hogy egy kis irodalom jóval kisebb
műveiben is akadnak azért itt-ott rövidzárlatok? Irodalmunk azonban
ezzel nem szívesen néz szembe. És nemcsak a miénk. Nem hiszem, hogy
például a mai magyar irodalomban véletlenül olyan a kritika, amilyen.
Csak meg kell nézni! Ha folyóiratkritikákat olvas az ember, az a benyo
mása, mintha csupa nagy író venne körül bennünket.
A kritikus nem hiú ?
Dehogynem, a kritikus is hiú, a kritikus is ember. Ha rámutatnak
evidens vagy vélt hibáira, fogyatékosságaira meg azokra a fehér foltokra,
amelyeket a művei hagynak maguk után, éppúgy szenved, mint a szép
író. Nincs különbség, talán csak annyi, hogy a kritikus, mivel maga is
„ítélkező” ember, jobban bele tudja élni magát a róla szóló társa hely
zetébe, és könnyebben elviseli a hiányosságok felhánytorgatását.
Az író azonbanjobban kiszolgáltatja magát, kitárulkozik. A kritikus
inkább élhet bizonyos eszköztárral,, amely a legbensőbb énjét eltakarja.
Ezt nem egészen így látom. Ha valaki rászánja magát, hogy a
nyilvánosság elé áll, vállalnia kell a rizikót, hogy művéről majd kü
lönféle véleményt alkotnak. Lélekben fel kell készülnie, hogy el fog
viselni mindent, mert úgysem X. Y. véleménye a döntő, hogy műve
mennyit nyom a latban. Nálunk, sajnos, még mindig azt hiszik egye
sek, hogy ha a kritika kimond egy-egy negatív ítéletet, akkor jóváte
hetetlen igazságtalanság történik. Pedig hát a kritikus dolga éppen az,
hogy kertelés nélkül megfogalmazza észrevételeit és ítéleteit. Hogy aztán
a kritikájával mi lesz, az épp annyira nyílt kérdés, mint hogy mi lesz a
megbírált műalkotással. Hiszen a kritikusnak, még egyszer hangsú

lyoznám, nincsenek olyan instrumentumai, amelyekkel valamiféle
döntőbíró szerepében léphetne fel. Ebből viszont véletlenül sem az
következik, hogy akkor pedig fogja be a száját. Hagyni kell, hadd
végezze a munkáját, mint ahogy az írót is hagyni kell. Problémák
csak akkor merülnének fel, ha a kritikus tűzzel-vassal küzdene bi
zonyos szerzők bizonyos műveinek megjelentetése ellen. A kritikus
azonban ilyesmit nem enged meg magának.
Épp a kritika és az irodalompolitika viszonyáról lenne itt szó,
ugye? Tolnai mesélte, hogy amikor a Symposion-nemzedék, még ott
felléptekor, erősen bírálta pl. Zákányt, nem is adták ki azokat a
könyveket, és 6 is közbenjárt, hogy megjelenhessenek. Mikor és meny
nyire fonódott össze a kritika és az irodalompolitika?
Elég bonyolult kérdés. Valóban úgy van, hogy a kiadói politika sem
miképpen sem lehet a kritikusok tevékenységének függvénye. A könyv
kiadó nem engedheti meg magának, hogy kritikusi vélemények alapján
alkotókat temessen el. Ugyanakkor azonban van a kérdésnek egy másik
vetülete is, nevezetesen az, hogy azért stabilabb kiadói politikára lenne
szükség. Arra gondolok, hogy a kiadónak mégse kellene a mindenes
szerepét vállalnia, meg kellene határoznia a közölhetőség alsó határát.
Az utóbbi időben mintha nem működne ez a mechanizmus.
Mi a véleménye a recenzió intézményéről és arról, ahogy ezzel az
intézménnyel élnek?
Eléggé szerencsétlen intézménynek tartom. A kiadó újabb gya
korlatában a recenzens már nem névtelen. Az impresszumból pon
tosan tudjuk, hogy ki véleményezte a kéziratot. Rendben van, de hát
mit ér az, hogy ott a recenzens neve? Ezzel az olvasó még semmit se
kap! Sokkal vonzóbb lenne, de alighanem kivihetetlen is, ha a köny
vekhez függelékként csatolnák a recenziókat. Az már felelősséget
szavatolna. így nem. A recenzens neve így puszta védjegy. Majdnem
semmi. Amikor még a kiadóban dolgoztam, azt tapasztaltam, hogy
ha egy rossz kézirat negatív recenziót kap, arról bármikor jó, pozitív
recenziót, ha kell, recenziókat is be lehet szerezni. És akkor mi van?
Az első végül semmit sem oszt és szoroz. Mindenképpen a kiadóban
dolgozó szerkesztők kritikusságát kellene tehát növelni. Mert ha a
recenzensek szava a döntő, dilettáns művek is megjelenhetnek.
Ez egyfajta felelősség-áthárítás.
Tulajdonképpen az. Oda-vissza. Bár úgy tudom, hogy a recenziót
nem a kiadó találta ki, törvény íija elő, mégse tartom szerencsés
megoldásnak.
Ön recenzeál könyveket?

Milyen érzéssel?
Attól fllgg, milyen kéziratot kapok. Van, hogy szíves örömest írom
meg a jelentést, máskor meg fanyalogva ... De mondom, nem látom
a recenzió igazi funkcióját. Mert az is borzasztó lenne, ha az alkotó
ki lenne szolgáltatva a recenzensnek, ha kénytelen lenne fejet hajtani
néhány flekkes észrevételek előtt.
A recenzió egy kritika a sok közül.
így van, azt a luxust azonban, sajnos, nem engedheti meg magának
a kiadó, hogy a határhelyzetet jelzó kéziratokat öt-hat recenzensnek
adja ki. Pedig csakis akkor alkothatna róluk teljesebb képet.
Hogyan emlékszik vissza szerkesztői pályafutására?
Végső fokon szívesen. Meg kellett küzdenem bizonyos kézirato
kért, úgyhogy ottani ténykedésem nem volt egészen hiábavaló. Persze
azonnal hozzátenném, hogy még illúziókkal teli korszakom volt az.
1968-ban pl. terjedelmes vitacikket írtam könyvkiadásunkról, a
könyvkiadó embereit, magamat se kímélve. Elsősorban az foglalkoz
tatott, hogy miként lehetne teljesen nyílttá tenni könyvkiadásunkat,
ugyanakkor pedig bezárni mindenféle kiskaput. Egy eszményi könyv
kiadás képe lebegett tehát előttem, s akkor még úgy láttam, hogy a
cél megvalósítható. Jellemző azonban, hogy cikkemre csak a könyv
kiadó főszerkesztője és még egy író válaszolt.
Akkor volt az a vitája Bogdánfival...
Akkor, igen, akkor volt az a vitám... Mondom, szívesen emlékszem
vissza, mert a Symposion-sorozatot gondoztam, valóban nagy kedv
vel. Nem beszélve arról, hogy a sorozat egyik-másik könyvéért túlzás
nélkül közelharcot kellett vívni. Mert akkor még az Új Symposion
olyan folyóirat volt és a munkatársai olyan alkotók, amelyet és akiket
minduntalan félretett volna a kiadó.
Gerillaharcosok ...
Nem éppen, de összetűzések voltak. Igen élesen merült föl ugyanis
a mércék különbözősége. Egyesek a hagyományos vajdasági irodalmat
erőltették volna, én meg inkább azt, ami frissnek, újnak, értékesnek
látszott. Az állandó belső súrlódást nem lehetett elkerülni.
Véleménye szerint a ma megjelenő legfontosabb külföldi müvek
miért nincsenek eléggéjelen szellemi életünkben ? Azt hiszem, tíz évvel
ezelőtt jobban jelen voltak. Mintha kissé bezárkóztunk volna.
Ma más az irodalmi klíma. Az a korszak, amelyről említést tett,
valahogy sokkal nyitottabb volt. Úgy látszott, hogy az irodalom rend
kívül fontos, hogy minden irányban erővonalak hatnak. Most viszont

csakugyan begubózott az irodalmunk, csöndes és aluszékony. Ennek
a következménye egyébként az is, hogy a kritika és a viták is viszszaestek. Ha volt is a közelmúltban irodalmi vitánk, a személyeskedés
legrútabb változatát hozta.
Miben lát előremutató tendenciát?
Már régóta hiányolok valamit, és remélem, hogy az olyannyira
várt pillanat ilyen vagy olyan formában egyszer mégiscsak elérkezik.
A Symposion-nemzedék nagy munkát végzett, beindított egy „gépeze
tet”, a később felnőtt fiatalok azonban mindeddig elmulasztották vele
a konfrontálódást. Egészen egyszerűen: a konfrontálódást hiányolom.
Úgy véli, hogy egyelőre még csak epigonjaik vannak?
Nem, ez túl erős szó. A hetvenes években könnyebb lett volna
epigonságról beszélni, most azonban ismét mozdul valami a Symposion háza táján. Mozdul, de a konfrontálódás még várat magára. Nem
valamiféle látványos hadakozásra, mindenáron való csatározásra,
frontok nyitására gondolok persze, hanem a konfrontáció egy olyan
változatára, amely termékenyítőleg hatna irodalmunkra. Aktualizál
na, kiélezne bizonyos kérdéseket, vagy rámutatna, hogy ez meg ez
időhöz kötött volt a régi Symposionban, ez meg ez elavult, ez meg ez
ma már tarthatatlan stb. Egyfajta vízválasztóra gondolok tehát, mert
enélkül aligha lehet továbblépni.
Mennyiben különbözik a Symposion-nemzedék tagjainak helyzete,
magatartása, viselkedése azoknak a nemzedékeknek a viselkedésétől,
amelyek után ők következtek?
Megítélésem szerint a felszabadulás utáni időszakban nem beszél
hetünk több nemzedékről. A Symposion köré gyűlt fiatalok konstru
álódhattak először nemzedékké
Mondjuk akkor inkább csoportosulásnak
Mondjuk ... A nemzedékiséget nem tekinthetjük biológiai kategó
riának. Nem az hozott össze bennünket, hogy többségünk 1940 táján
született, hanem azok a fontos egyéb mozzanatok, amelyek mind
nyájunkat érintettek, annak ellenére, hogy kezdettől fogva nagyon
is különböztünk egymástól. Nem hordtunk szellemi egyenruhát, nem
meneteltünk vakon, a külvilág erős kihívásai azonban csökkentették
a közöttünk levő különbségeket, és biztosították a kohéziót. Miután
azonban egy sor csatát eredményesen megvívtunk, a külső front
fellazult. Azok az erők, amelyek eleinte egységesen szembefordultak
velünk - és ez csakugyan szó szerint értendő, hiszen B. Szabó és
Sinkó kivételével nem volt olyan írónk, aki ne rontott volna nekünk,
de vastagon -, azok az erők visszavonultak, és kénytelen-kelletlen

tudomásul vették, hogy még mindig vagyunk. Kohéziónk ettől fogva
gyengült. Ez fizikai törvény. Persze nem lehet mindent a külső és
belső erők viszonyának alakulásával magyarázni. Számolni kell azzal
is, hogy a múló évek mindjobban megformálják, ha úgy tetszik, megcsontosítják az ember egyéniségét, és elérkezik a pillanat, amikor a
nemzedékiség nevében már nem tud nagyobb kompromisszumokat
vállalni. így aztán ki-ki elindul a maga útján. Esetünkben is szépen
megfigyelhető ez a folyamat. Egyeseknél egészen korán elkezdődött,
másoknál jóval később, de föltétlenül természetes folyamat volt. Azt
hiszem, az irodalomban még nem volt olyan nemzedék, amellyel ez
meg ne történt volna. És nagyon jó, hogy velünk is megtörtént, mert
képtelenség húsz-harminc éven át kompakt nemzedékként fennma
radni. Az már azt jelentené, hogy a szellemi egyenruha igenis fölvé
tetett, és mögötte olyan célok lappangnak, amelyek nem irodalmi,
nem szellemi jellegűek, hanem alantas gyakorlati célt szolgálnak.
Véleménye szerint most egy újabb nemzedéknek nehezebb lenne-e
megvívnia a csatáját, mint volt a symposionisták számára?
Nehezebb. Feltétlenül nehezebb lenne megvívni egy újabb min
denfrontos csatát. A Symposionnak megadatott a szerencse, hogy a
társadalom demokratizálódásának erős léghuzatában nőhetett fel,
amikor még sok minden nem volt tisztázva irodalmunkban. Ma már
más a helyzet, az újabb nemzedékek nem kezdhetnek szinte mindent
elölről. Valójában nem harcolniuk kell közvetlen elődeikkel, hanem
náluknál mélyebbre ásni és lényeglátóbban megragadni a dolgokat.
Ez valószínűleg összefügg azzal, amit Schöpflin ír A magyar iro
dalom története a XX. században című munkájában, amikor összeveti
Gyulai Pál és a nyugatosok helyzetét, Gyulainak, ugye, szigorúan
meghatározott, szilárd alapokon álló világnézete volt, és abból kiin
dulva mondott véleményt mindenről...
... és Gyulai véleménye félig-meddig intézményesített vélemény is
volt, mert tekintélyével az Akadémia állt mögötte ...
... viszont a nyugatosok maguk is kételyek között éltek. Ez az, amit
ön is megfogalmazott: „a végpontot elérő hitnél több a hit utáni
nosztalgia”. Tehát maguk is kételkedtek az igazukban. Ezért nehe
zebb, de ugyanakkor ezért is lehet termékeny az újabb folyamat
Ami a hitet és a hit utáni nosztalgiát illeti, ha már ide jutottunk,
azt hiszem, régi közhely, amit az idézett kis cikkben leírtam. Közis
mert dolog, hogy amint a meggyőződés hitté, abszolutizált hitté me
revedik, amint tehát a kételyek leválnak a meggyőződésről, amint a
kétkedés képessége kialszik az emberben, abban a pillanatban elindul

a dogmatizálódás útján. Produktív csakis az a hit lehet, amely előtt
nincs végső cél. Ha már végső célt is kijelöl magának az ember, akkor
halkan belelépett a dogmákba. Már pontosan tudja, hogy minek kell
történnie. Holott - ki tudja ...
1969-ben közzétette az Új Symposionban a regénypályázatra be
érkezett kéziratokkal kapcsolatos megjegyzéseit. Ezekben elég sok a
szarkazmus, az irónia, néhol cinizmus is, tehát egy élesebb hangnem,
ami viszont később, úgy tűnik, mérséklődött.
A regénypályázat jegyzetanyagát zsűritagként készítettem, ma
gánhasználatra, semmiképpen sem azzal a célzattal tehát, hogy majd
publikálom is. Viszont vannak olyan korábbi, húsz évvel ezelőtti kri
tikáim, amelyekben felfedezhető a szarkasztikus, ironikus hang, mármár kigúnyolása egy-egy műnek. Ez tény. Ezeket a kritikákat ma is
vállalni tudom, úgy gondolom, nem lőttem mellé bennük. Későbbi
kritikáimból azonban csakugyan eltűnik az élesen ironizáló hang.
Nem hiszem, hogy a megalkuvásnak vagy a bátorság megcsappaná
sának a jele volna ez. Inkább arról van szó, hogy idővel magam előtt
is mind magasabbra emeltem a mércét. Ma már nem tudok meg
elégedni a puszta iróniával. Bármilyen rossz is valamely mű, meg
vizsgálom az eresztékeit, és megpróbálom minél közelebbről, minél
alaposabban dokumentálni az észrevételeimet. Nem a nézőpontom
változott meg tehát, hanem a hangvételem és az eszközeim.
A kritikusban nem él-e valahol a mélyrétegekben egyfajta cinikus
viszonyulás a világhoz, ami egyfajta védekezés is?
Nem, nem tudok egyetérteni azzal, hogy a kritikus viszonyulása
cinikus a világot illetően. Cinikus viszont a gyalázatosán rossz mű
vekkel szemben, és cinikusnak is kell lennie, hiszen a gyalázatosán
rossz művek a világ elé furakodnak, noha nincs belső tartalékuk.
Éppen ezért az esztétikai érték becsülésének jeleként le kell leplezni
őket. Nincs ok semmiféle mázolásra, mert ha egy gyalázatosán rossz
mű napvilágot lát, az más, jobb művektől lopja el a levegőt. És félre
vezeti az olvasót. Olvasóközönségünk ízlése differenciálatlan ahhoz,
hogy szuverénül megállapítsa a könyvek értékét. Nemrég egyik kri
tikusom megemlítette, hogy milyen nagyra értékeltem annak idején
a Testvérem, Joábot, bár közepes mű, tán még mindig van az első
kiadásból, aligha fogja valaki is újra megjelentetni. A későbbi Gionművekről viszont fenntartással szólok, holott épp azokkal ért el írónk
óriási sikert nemcsak nálunk, külföldön is. Szerintem az nem eszté
tikai kérdés, hogy ki milyen sikert ér el idehaza vagy külföldön.
Berkesi András könyveit százötvenezer példányban adják vagy adták
ki Magyarországon, de ugyan mit bizonyít ez?

Ön mikor ironikusabb: a magánéletben vagy amikor kritikát ír?
Amikor kritikát írok.
A magánéletben ?
Ott is ... attól fligg, milyen helyzetbe keveredem ... De inkább a papír
előtt, mert az írás mégiscsak külön harc. Érdekes módon akkor érzem
magam igazán szabadnak, ha írok. Akkor szabadulok meg a kötöttsé
gektől, a nyűgös mindennapi relációktól. Az írás olyan feladat, amelynek
teljesítése közben magába szállhat az ember, szembekerül a lelkiisme
retével. Azt hiszem, ez a fő oka annak, hogy egyáltalán írok.
Szívesebben írna otthon kritikát, mint hogy az egyetemen előad?
Ezt így nem tudom összevetni. Szívesen végzem azt a munkát,
amit ott rám bíztak, hiszen a világirodaimat is, a jugoszláviai magyar
irodalmat is szeretem. Az utóbbit természetesen úgy, ahogy a kriti
káimban is, fölfelé kerekítés nélkül. Néha azért felötlik bennem, hogy
jobb lenne, ha több időm maradna irogatásra, de ez a gondolat nem
zavar túlságosan. Néha nem érzem, hogy szükség volna a „szabad
ságomra” . Néha elunom a hangomat. Ez a munkásságomban is szem
betűnő. A hetvenes évek derekán, egészen hetvennyolcig volt egy
intenzívebb periódusom, most meg hallgatok.
Ha több ideje lesz, mit fog írni?
Szeretnék ismét kritikákat írni, főleg irodalmunk terméséről, és
szeretném tető alá hozni a jugoszláviai magyar költészet évtizedeiről
írt kommentárjaimat. Negyvenöt megvan, ötvenre szeretném fölke
rekíteni őket. Megfelelő előszóval, csiszolással, azt hiszem, érdemes
lenne kiadni ezt az anyagot. Évek óta gondolok már rá, de eddig sose
tudtam rászánni magam a közzétételére. Mégiscsak terjedelemhez
kötött kiskommentárokról van szó, amelyekben nem fejthettem ki
alaposabban a nézeteimet.
Nem írt túl sokat, de önről talán még kevesebbet írtak. Szeretné,
ha több visszajelzést kapna munkájával kapcsolatban?
Nem találom úgy, hogy nincs visszajelzés, vagy hogy kevés a viszszajelzés. Elég megnézni más szerzők ilyen jellegű könyveit. Azok
sem részesültek valami nagy visszhangban, a kritika kritikája nem
erőssége irodalmunknak. Egyébként normálisnak tartom, ami törté
nik. Az első könyvemre is reagáltak. Idehaza, ha jól emlékszem, öt
kritika jelent meg róla, és Magyarországon sem hagyták szó nélkül.
Remélem, hogy a másodikra is érkezik még visszhang.

Arra gondoltam, hogy öntől távol áll valamiféle vezérszerep, ve
zértörekvés. Szentelekyvel kapcsolatban mondtuk, hogy utólag ráfog
ták. Lehet, hogy egyszer majd önre is ráfogják.
Nem, semmiképpen, ilyesmitől nem félek. Nemhogy vezéri hajla
maim, szereplési ingereim sincsenek. Az elmúlt húsz év alatt írhattam
volna kétszer annyit, mint amennyit írtam, a közszereplés azonban
nem fontos számomra. Nem vagyok az az ember, akit fűt a vágy,
hogy jaj, mindenáron és lehetőleg minél gyakrabban hallassam a
hangomat a nyilvánosság előtt, mert akkor majd felém fordul a fi
gyelem. Ettől idegenkedem. Keveset írok, viszonylag keveset, és lassan.
Valósággal iszonyodom attól, hogy belezavaijam magam a mennyiségi
„termelésbe” . Nem, ha három flekk, legyen három flekk, csak sike
rüljön tisztességesen megcsinálnom. Ez az elvem. A vezérkedés csak
ugyan nem vonz, ellenkezőleg, tudatosan törekszem a kívülállásra.
Ha ugyanis a kritikus „belül” van az irodalmon, ha baráti szálak
kötik ide, oda meg amoda, intenzíven, akkor nem kritikus többé.
Akkor szerencsés esetben az irodalmi élet nagyon hasznos munkása,
de nem kritikus. A kritikusnak írás közben minden szálat el kell
tépnie. Akkor is ugyanazokkal az esztétikai mércékkel kell mérnie,
ha a barátjáról ír. Még ha a barátja megneheztel is rá, még ha eltá
volodik is tőle. Szóval, felszabadító, de egyszersmind nyomorult és
rettenetes foglalkozás ez. Bizonyosfajta idealizmus nélkül nem is
lehetne csinálni.

(1983)

JEGYZET

A kötet anyagát nagyrészt az utóbbi néhány év terméséből válo
gattam. A szövegeken a helyenkénti rövidítés vagy pár soros betoldás
mellett csak stiláris változtatásokat eszközöltem. Az írások végén
megjelenésük, a publikálatlanok esetében pedig keletkezésük évét
jelzem.
A Tanácskozni jó írásai A Magyar Nyelv, Irodalom és Hunga
rológiai Kutatások Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézete közötti hagyományos együttműködés
keretében készültek, s zömmel a Hungarológiai Közleményekben,
illetve a Literaturában jelentek meg. Mivel eredetileg előadásként
hangzottak el, utólag sem láttam el őket a szokásos jegyzetanyaggal.
A Babits-, Mándy- és Szirmai-dolgozatot itt közlöm először.
Az Akácok alatt - a két háború között ciklus A Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében folyó irodalom- és
kapcsolattörténeti kutatások eredménye. A tanulmányok jórészt az
Intézet folyóiratában jelentek meg. A Híd - 1940 a folyóirat indulá
sának 50. évfordulója alkalmából megrendezett szabadkai konferen
cián hangzott el 1984 őszén, s a Létünk publikálta. Az Akácok alatt
a Szenteleky Kornél születésének 100. és halálának 60. évfordulója
alkalmából megrendezett intézeti tanácskozásra készült, és a Híd
tette közzé. A Dettre-, Boschan- és Börcsök-dolgozat itt jelenik meg
először.
A Triptichon Sinkó Ervinről élén álló s a Hídban publikált tanulmányt
az író naplóinak testes kötete indukálta (Az út. Naplók 1916-1939, Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1990). Minthogy a naplók tanúságaként Sinkónak sokkal több köze volt a szocialista realizmushoz, munt tudni véltük,
foglalkozni kezdtem háború utáni publikációival is. Észleleteimet a köz
bülső s először itt megjelenő tanulmányban összegezem. A hontalanság

változatai az író halálának 25. évfordulója alkalmából megrendezett
intézeti megemlékezésén hangzott el, s a Misao/Gondolat tette közzé.
A Kritikai napló írásait a Hídban publikáltam annak idején. A
legkorábbi kettőt - A szó fegyelme, A szintézis felé - az Új Symposion
közölte.
Az inteijút Vékás János kezdeményezte és vezette 1982 decem
berében. Egy részét az Újvidéki Rádió közölte azon frissiben, integ
rális szövegét pedig az Új Symposion 1983 tavaszán.
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véglegesnek hirdetett értékeléseit sern fogadja fenntar
tás nélkül. Különvéleményt hangoztat, és ezt mindig
Irodalmi ismeretanyag mozgatásával bizonyátA könyv második része több' fejezeteit foglal m agá-.
bán. A kéi korábbi háború közötti jugoszláviai ma
gyar Irodalom történetének.részkérdéseit, írók -D e tt- iáauK, Boschan Sándor, Tamás István, JBörcsök E rvsCfreí - és kiadványok - K éve, Akácok, alatt ~ jelen tő
ségét--vizsgáló írásai felfedezésszámba meninek ází bi
zonyítván, hogy irodalmunk m últjának m ég m indig
váltnál; fon tos, feltáratlan fejezetei. Ilyen természetű a
fe&íőö fejezetbe söreit h árom Sijikó Ervin-tárnám é oy
A üeves; ír ó , publicista és tanár eredeti napiéit, majd. a
m ásodik háború utáni szerepvállalását elemezve ár*
n y V öt Uirtsí Csaba az E gy regény regénye naplókötet
alapján k ia la k ít . Sinkó-portrét. A z írói és em beri sze
re?* árnyaltabb m egítélésén túlm enően ezekben a Ut-'.o'sííásiyokban Sinkó irodalm i gondolkodása is tiszté■/." i.se-gsilágitásba kerül. U gyancsak a kötet snásoósk
tartozik a K ritik ai n apló cím ű rész, amely h á 
rom rrskaszban - vers, p róza , értekező próza - vizs*
y .ö .a « jugöszMviál; m agyar irodalom nak az u tóbbi egy
éviszédben m egjelent .könyvéit, a m eggondolt bírálat
szigorú m ércéi alapján. E m ércék alapjában az a m eggo&doiás áll, hogy az irodalm i műnek elsősorban iro 
dalom nak kell lennie, hogy m ás funkcióit, a közösség),
em beri, az erkölcsi fu n k ciók at betölthesse.
Bányai János
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