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I TÓTH FERENCI

LEVÉL VÁLASZ NÉLKÜL
Rousseau világa nem a kerteké. Erd ők, mezők és ligetek szele járja
át. Néha úgy érzem, megvalósul gyönyör ű képességünk: a rend, és
ebben a cicomátlan, sallangtalan és kerítéstelen világban nem hiába
keres bennünket apánk és anyánk. Nem hiába kiált utánunk. S őt:
nem is kiabál. Mert éppen ott és éppen olyanok leszünk, ahol és
amilyennek valamikor a nászi ágyon megálmodtak minket.
Szeretem a hajad, ezt a végtelenül füstkék bizonytalanságot. Különben is szeretem a kéket, mert ellensúlyozza heves vérmérsékletem. Ha
perzsel a gyíkokkal menekül ő fű , vagy fatörzsnyire növeszt a lángoló szikla,
csak beleugrok a tengerbe, s máris túl vagyok a kísértésen, hogy szeretőmnek lássam á földet. Ez azért jó, mert így elodázhatom a halált. Mivel
nem vagyok fa, nem táplálkozhatnék a földb ől, képtelen volnék az ásványi
sók kiválasztására. Felszívó képességekkel nem áldottak meg, ilyen tekintetben a másik nem el őnyt élvez velünk szemben. Hátránya csupán az.
hogy nem tud gyökeret ereszteni. Ennek rendkívül örülök, mert hisz mi
lenne a gyökerekkel, ha a föld maga is egyetlen gyökér volna. A gyökérnek a gyökér helye kell, a gyökér helyének pedig maga a gyökér.
Miközben beszélek, az ajtóra szerelt vasrácson túl mintha csakugyan meghallgatnának. Tömör, s űrű csönd lapul a tekintetedben, s
ez elég ahhoz, hogy hinni tudjam: a súlyos tömeg ű óceánok forradalmai zajlanak benned, noha látszólag nyugodtak, mondhatnám, eseménytelennek látszol, míg gondolataimra hajtod a fejed. Hallgass hát
végig, és segíts a kilábalásban! Én maradéktalanul hiszek tebenned,
s ebből a hitbő l nem csinálok színházat, nem bocsátom vitára, mise
tárgyává sem teszem, csak éppen arra kérlek, hogy meghallgass és
ha ha kell, még cinizmusomat is megértsd, ha ember mivoltodhoz
híven irgalmas és könyörületes is tudsz lenni szükség esetén.
Szeretem továbbá a kéket, illetve a tengert azért is, mert a távolodó
hajók tűnésében igazolódni látom a tanultakat: a föld csakugyan gömb
alakú, olyan, mint egy alma, mi meg rajta a hangyák. Nem egy ízben el őfordul, hogy egész hangyabolyt rántok a napvilágra. Krumpliszedéskor
rendkívüli ez az élmény: a felforgatott haza látványának rettenetében
azonnal ellepik az almafákról lehullott gyümölcsöt; marják, tépik, hordják. Nekem mindig meglepetést okoz, hogy az almáról könny űszerrel
lesöpörhetem a hangyákat. Nyilván rossz volt a földrajzórán vett hasonlat; az ember és a föld nagyságának aránya más, mint a hangyák és az alma esetében. Néhányan itt azon gondolkoznak mostanában, mekkorává
kellene zsugorítani a földet, hogy az emberhez képest érvényes nagysága
azonos legyen az alma és a hangyák nagyságával...
Ne csodálkozz a kedvemen. S f őképpen rajtam ne! Kényelmes lenne az embereket jókra és rosszakra osztani. Nehezebb bel őlük csak a
jót kihozni. Mindjárt megérted.
Belém szakadt az a húsz év el őtti nyár, s nem tudok szabadulni tőle; gyökérzete az érrendszerem. Az emberek közt játék. Az el őttünk guruló üres konzervdobozok teltek meg játékkal, gurulásukban zenét kaptak az útjukba álló kövekt ől, s ha olykor ráléptünk egyre-egyre, megváltozott a hangjuk: mutálóvá vált, mélyebbé vagy komolyabbá. Közben karkosaradból szertegurultak a parton a piros, kemény paradicsomok egész
a tengerig, s külön idegen szigetekként úsztak befelé ... Ez a nyár ez más
volt. Amióta a nagy, kemény paradicsomok alatt leszakadt a híd, s az üres
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konzervdobozokból kiszáradtak a hangok, sugaraid is elmaradtak á . felhőmből: nem hullhatott rám a forró es ő. Három hónapon át mozdulatlanul feküdt rajtam ez a nehéz, tehetetlen nyár, s hiába fújtam, vékonyítottam volna a falát, mint a rétestésztáét, nem akart felszállni. Kifogyott
belőlem a levegő, tüdőm bal szárnya elaludt, s nem volt a tested, hogy
magába szívja ;és fölébredjen.
Még három perc. Kérlek, hallgass végig, és gyökereztesd meg bennem egy olyanfajta feltámadásnak a hitét, mely minden pillanatban
képes ujjászületni a sok-sok feltételt ől terhes halandót.
Ha nem szakadt volna belém az a húsz év el őtti nyár, ha gyökérzetét nem érezném itt az ereimben, akkor talán a b őrömben volna a testem
határa, rajta túl nem vélnék folytatást, így azonban sokszor a leveg őbe
kapok: itt van-e fölöttem a lomb, itt vagy-e fölöttem? Olyankor mindig a
döbbenet jár át: koronafosztottan élek itt, bár veled egyidej űleg, de hiányod rabjaként. Most épp a születésnapodra készül ődöm: sarkig tárom
magamban a még nyitva hagyott, beszögezetlen ajtókat, levelet írok a sírásóknak az életről, a klorofillról meg a napról, a faj gy űlölőknek a fehér
ördögről, a földzsugorítóknak Hirosimáról meg egyebekr ől, miközben tágabbra feszítem magamon a percek meg a kertek abroncsait. Holnap talán
már megkapod a levelem, s bizonyára arra gondolsz te is: ha lenne gyermekünk, vajon ott látnánk-e, ahol megálmodtuk, vagy ugyanúgy hiába
keresnénk, mint egyel őre még minket is az anyánk és apánk.

KATONA JUDIT

VERS KÖZÖS TÉMÁRA
(József Attilának)
Kicsipkézted a kalapod.
Megvertek érte,. b őgtél.
Törékeny gyerekkorral
árvaságban törődtél.

Vacogó csillag égett
éjszaka fájszívednél.
Elvették anyád ölét,
mit ki se verekedtél.

Kicsi ló kellett volna,
kicsi kert, kicsi munka.
Kivert nappalok vittek,
hurcoltak a nyakukba'.

Kicsipkézted a kalapod
azért is, újra, bátran.
Én meg csak fel se tettem,
úgy jártam szélcibáltan.

Anyával én sem álmodom,
nem ölel s mégsem értem,
miért visz görnyedve annyi
fényt fakult köt őjében.
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LÉVAY ENDRE
NYOMOT HAGYÓ TALÁLKOZÁSOK*
Az a valamivel több mint két esztend ő, amely a Híd szerkesztésével és
szervezésével sokszor minden órámat, minden napomat, s nem egyszer
éjszakáimat is lekötötte, temérdek munkát követelt. A szerkeszt ő bizottság nevében és helyett nem egyszer minden rám várt. Akkor így
kellett ennek lenni. A folyóirat élére kellett egy írástudó ember, akinek
a kezébe a szálak összefutnak; levelek, javaslatok, kéziratok, új írások,
vagy az íróasztal mélyéb ől előkerült régi szöveg: ezekb ől kellett megkomponálni az új számot, amely minden közleményével újat hozott.
A Híd újabb és újabb számának elolvasása után a lapot nem tették le szótlanul az emberek, mint ahogy azt eddig a legtöbb sajtótermékkel cselekedték. Az elolvasott írások nyomán bels ő izgalmat keltő
gondolatok kavarogtak bennük. Szervez ői körutamon, amikor találkoztam
velük, megkérdezték t őlem:
A szerkeszt ők, a munkatársak sorában: a közzétett nevek mögött kik húzódnak meg?...
Ezt a fondorlatos kérdést akkor így kellett értelmezni:
Kik azok, akik tudnak írni maguk között?
Olvashatták a neveket. Mindenki aláírta azt, amit írt.
De valahogy mégis — az említett sorok mögött — ott kell állnia
vagy állniok azoknak, akik minden cselekedetért a hátukat tartják és ...
Nem egyszer kimondtuk, írásban is közöltük, hogy vállalkozásunk
mögött az ifjúsági mozgalom áll. Nincsenek és nem is voltak mecénásaink, sem tekintélyes alapító előfizet őink; a mi programunkkal nem számítottunk, természetesen nem is számíthattunk rájuk, mert a mi hidunk
új partok felé ívelt.
Sokan még arról sem tudtak, hogy a lap szerkeszt őségében és terjesztő hálózatában mindenki ingyen dolgozik: ez volt a munka hite, s a
belőle kihajtó remény, amely a legnehezebb szakaszokon, megpróbáltatásokon is átsegítette őket.
Az ismeretlenségb ől indultunk el, márpedig minden kezdéshez név
kell, melynek van súlya, keze vonásának van hitele: több, jóval több,
mint egy bankjegynek. De ezért harcolni kelett. Az alázatos közeledéshelyett kemény kiállás kellett. Keményebb, mint azoké volt, akik romantikus álmodozásaikkal el őttünk jártak.
Kerestem a kapcsolatot a vajdasági magyar irodalom íróival, szerkesztőivel. Szenteleky Kornél halála után megváltozott az impresszum,
melynek sorai között akkor Bencz Boldizsár, Csuka Zoltán, Szabó Feri
nevével találkozhattam.. Új er ők foglalták el az eltávozottak helyét, s
mintha a Kalangya más ajtót és más ablakot nyitott volna az írók és
az olvasók felé.
Ebben a keresésben az id ősebb nemzedék sorai között járva kevés
olyan megértőre találtam, amikor a mi dolgainkról volt szó, mint amilyen
Kende Ferenc volt. Remek szelleme már az érintkezés els ő pillanatában úgy hatott, mint egy mágnes. Vonzerejének éltet ője a rokonszenv
volt. Mint a Literária Könyvterjeszt ő Vállalat igazgatója sok irodalombarátot megnyerő tevékenységével kitartó munkatársakat gy ű jtött maga
köré. Ez a vidéki keretek közül magasan kiemelked ő közvetít ő központ
olyan művekhez hozta közelebb az olvasókat, természetesen az frókat,
szerkesztőket is, amelyeket az akkori szabadkai könyv- és papírkereskedésekben aligha találhattunk meg. Ezek a könyvesboltok is az đ sugalmazására és segítségével korszer űsítették könyvbeszerzési politikájukat.
* RészIet a szerző Terhes örökség című, a Forum kiadásában megjelen ő művéből.
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A Híd első számaival kopogtattam be hozzá: mi más lehetett volna,
a folyóirat volt a névjegyem. De a lap többet jelentett egy kártyánál. Melegen megszorította a kezem, mint aki magához vonz, behívott a szobájába s mindjárt belelapozott folyóiratunkba; de nem csupán belelapozott, mint ahogy ezt a „házalókkal" szokták tenni, hanem a Hidat
verünk programadó írást mindjárt elolvasta, utána nem egy közleményt
futott át, az íróasztalán nyitva hagyta a lapokat, s olyan hangon beszélgetett el velem, mint egy régi ismer őssel.
Egymás mellett és együtt ... Ez tetszik nekem — mondta, s
arra kért, hogy a legközelebbi szám megjelenése után látogassam meg
újra.
Nemsokára elvittem hozzá a Híd 3. számát. El őbb belelapozott,
azután gondosan átnézte a tartalomjegyzéket, és meglep ődéssel kérdezte:
Maguknak afrikai munkatársuk is van, és a folyóirat programjához híven az ottani, a gyarmati ifjúsági mozgalom kérdéseit taglalja? ... Ez nem kis meglepetés, hiszen csak most indultak ... És látom,
ebben a számban Hangya Bandi m űvészetével foglalkozik ... Úgy mozdult meg a maguk nemzedéke, hogy átfogja az ifjúság legszélesebb rétegeit!?
Ezen a második találkozáson egészen közel kerültünk egymáshoz.
A folyóirat három számáért egy csomó új könyvet adott, s amikor a
vajdasági magyar irodalomra terel ődött a szó, akkor már mint a Kalangya egyik szerkeszt ője beszélt, nyíltan minden kérdésr ől, ami a szerkesztőségük előtt még megoldatlanul áll.
De azért pár lépést tettünk el őre — mondta, átadta nekem a
Jugoszláviai Magyar Könyvtár és a Kalangya Könyvtár sorozatát. Annyi
könyvet egyszerre, hogy alig tudtam hazavinni.
Ez annyira föllelkesített, hogy megkértem:
Írjon egy bevezet ő cikket folyóiratunk számára arról, hogyan
látja a mai ifjúság útját.
Tetszik nekem, hogy ilyen merészen vállalják az írástudó felelősségét. E nélkül nem lehet messzire jutni ... A kért cikket megírom,
de — egy kicsit kés őbb. Mondjuk az egyik őszi számba.
A nyár végén egy eső s napon mentem el hozzá a kéziratért. Vendége
volt: Kosztolánvi Dezs ő látogatott el hozzá. A váratlan találkozás meglepett, zavarba hozott, mert ez volt életemben az els ő (és egyben az
egyetlen) találkozásom szül ővárosom nagy szülöttével. Magas termete,
kissé. már kopaszodó feje, de még mindig fiatalos mosolya hangulatteremt ő erej ű volt. Alakja mögött akkor, az én képzeletemben, nem A
véres költ ő árnnyal és fénnyel övezett alakjai: Britanicus, Seneca, Nero
jelentek meg, hanem a finom h a ngú műves költ ő, aki verseiben, lírai
szövésű prózájában olyan volt, mint egy hazajáró lélek. Háta meghailott; nem volt olyan szép délceg, mint régebbi képein láthattuk. A távolodás leegyszerűsítette mozgásritmusát, de a ráncolt homloka alól sugárzó derű szabadkai, palicsi, ludasi strófáira emlékeztettek. Megszínesítették a hallgatást.
Kende oldotta fel ennek a találkozásnak pillanatnyi csendjét.
Bemutatom városunk nagy szülöttjének és id ős szerkesztőjének
e város legfiatalabb szerkeszt őjét.
Jót nevettünk ezen, mint egy emberölt őt átívelő bemutatáson, amely
amint elhangzik -- kaput nyit a közvetlen beszélgetés el őtt.
Kosztolányi Dezs ő mindjárt a folyóiratra terelte a szót, melynek
megindításáról Kende Ferenct ől értesült. Els ő kérdése az volt: milyen
terjedelemben és hány példányban jelenünk meg. Válaszadásom után már
a következ ő kérdést intézte hozzám:
Külföldön terjesztik-e a lapot? ... Hasznos lenne, ha a határon
túl is megismernék az itt jelentkez ő fiatalok írásait.
•
• Aztán arról beszélt, hogy a fiatalok mindig érdekelték, mert valami újat .hoznak magukkal; most még hatványozódottabban felfókozó-
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dott benne az érdekl ődés, mivel a folyóirat Szabadkán indult meg, s
így a Hídnak is ez a város a szül őhelye.
Hamarosan elbúcsúztunk Kende Ferenct ől s megindultunk együtt a
szemerkélő esőben. Nevetve, kissé ügyetlenül kett őnk fölé emelt egy régi
női ernyőt, majd még mindig az erny ő makacs drótjaival bíbel ődve,
kedves mosollyal adta mindehhez az elnézést kérésnek tetsz ő magyará.a.j
zatot.
Öcsémet és húgomat jöttem meglátogatni; csupán két-három
napra szól ez a szabadkai kirándulás. Ez az erny ő — mutatott a kezében levő kis ernyőre, mely éppen olyan szerény, szürke volt, mint Mariska — a húgomé. T őle kaptam, hogy bőrig ne ázzak .. .
A családi kapcsolat említése adta fel a szót. Elmondtam, hogy ,a
felettem járóktól — többek között Szabó Sípos Ferenct ől — hallottam,
hogy édesapja a gimnáziumban alapos tudást követelt meg diákjaitól.
Igen szigorú tanár volt — mondtam közvetlen hangon, mint aki
most már megtalálta a kicsit nehezen kibontakozó beszélgetés bujkáló
fonalát. — Egyszer, még gyerekkoromban, el is náspágolt, épp annak a
háznak az udvarán, ahol most a Hídat szerkesztem. Apámat kereste, a
városi ácsmestert, hogy javítsa meg a kapuját, mert nehezen csukódik.
Amíg anyámmal beszélgetett, ide-oda sétált s véletlenül rálépett az udvaron felejtett focimra. Ezért egy suhintást kaptam érte. Jól tudta, hogyan kell elérni pálcával vagy sétabottal a megszeppent siglancot ... Talán a félelemt ől, a rám zuhanó szégyenérzett ől ez a kép úgy belém vésődött, hogy mindmáig nem tudtam elfelejteni.
Kosztolányi Dezs ő édeset nevetett ezen, mint aki gyerekkorát újra
élve velem érez ... Akkor még nem tudtam, kés őbb bukkantam rá olvasás közben, hogy ő is kikapott t őle, ... nem is egyszer.
Egy ilyen röpke beszélgetés alatt mit lehetett volna még elmondani
annak, aki mint Homo aesteticus már rég elhagyta ezt a tájat, s vele
együtt e táj embereit is, akikkel az Aranysárkányban még együtt játszadozott, s akikkel itt, a Pacsirta keserű kalitkájában még együtt évődött ... Most már csak karcolataiban tértek vissza a régiek. Velünk,
kései utódokkal már meg sem ismerkedhetett, jóllehet a Napló szerkesztőségébe érkeztek még olykor zöld tintával írt kéziratai, de azok is aztán lassan elmaradoztak. Fenyves Ferenc, volt osztálytársa, akinek kéziratait küldte, meghalt, s rá egy esztend őre a soha pihenést nem ismer ő
vérbeli költő és újságíró Kosztolányi Dezs ő kezében is megállt a toll...
A Kalangya els ő számait még Bencz Boldizsár küldte nekem, később, 1934-ben már cserepéldányként kaptam. Kende Ferenc társszerkesztő gondoskodott arról, hogy még véletlenül se maradjunk ki a cserepéldányosok közül.
Irodalmi folyóiratunkból nem egy írást többször is elolvastam —
mondtam Kende Ferencnek. — Aranyady György nagy ígéret volt. Csodálatos novellájának, a Csillaghullásnak olvasásókor ki gondolta volna,
hogy huszonévesen az ő élete is úgy lobbantja ki utolsó fényvillanását,
mint egy hulló csillag az augusztusi égen ... Mélyen belém vés ődött Herceg János drámai hangvétel ű novellája, a Kirándulás a nagyapámmal.
Őt Szenteleky fölfedezte, de csak a leveleiben, és a Viharban című novellás kötete elé írt el őszavában ... És aztán? ... Egy ilyen erej ű novellistáért többet kellett volna tenni ..
Beszéltem Dudás Kálmánról, akit mint a Híd kés őbbi zágrábi munkatársát ismertem meg. Örömmel olvastam a Kalangyában Krleža-fordításait, annál is fokozottabb érdekl ődéssel, mert a Híd els ő számában én
írtam az ismertet őt Miroslav Krleža Danas című folyóiratáról. És abban
is reménykedtem, hogy Laták István folytatja majd az Eső szemel című
regényét, amely ebben a m űfajban a legszebb ígérete volt.
E beszélgetés során említettem meg, hogy kaptam egy meleg hangú
levelet Szirmai Károlytól, aki azzal fejezte be sorait, hogy talán nemsokára alkalom nyílik arra is, hogy személyesen megismerjük egymást...
Ez a gondolat tetszett Kende Ferencnek.
Majd én megszervezem ezt a találkozást — mondta. — Nemsokára
sor kerül erre is ... De nem is hárman, hanem majd négyen találko-
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zunk, itt Szabadkán ... Jobb, ha itt, hiszen mind a két folyóirat -- a
Kalangya és a Híd — kiadóhivatala itt van ...
Amikor ezt teljesen belemelegedve elmondta nekem, .úgy néztem rá,
mint akinek a munkatempóját érdemes követni. Ez az alacsony kis emberke a cselekvés embere, agyából, mint a szikrák, úgy pattannak ki a
tervek, és amit csinál, az már a tettek egész sora, izgalmas sora a valóra váltás kiérlelt fokán. Nem véletlen, és nem csupán rokonszenvb ől
eredő megnyilatkozás volt az a ritkán elhangzó elismerés, amellyel _ Szenteleky Kornél így jellemezte őt: „Kende Ferenc, aki a szervezés tudományának kiváló ismerője, annál is inkább alkalmas a három vállalkozás együttes vezetésére (a Kalangya továbbfejlesztésér ől, a Jugoszláviai
Magyar Könyvtár és a Kalangya Könyvtár sorozatának kiadói megszervezéséről van szó)., mert íróember is, és így nemcsak a szervez ő agyával,
hanem az íróember szívével és lelkesedésével is vette kezébe a jugoszláviai magyar írás közönséghez juttatásának nagy feladatát."
A négyes találkozó megszervezésének az eredménye matematikai
pontossággal következett el. A következ ő levelet kaptam Szirmai Károlytól:
„Pénteken délután három óra harminckor érkezem Szabadkára. Várj
meg az állomáson. Onnan együtt megyünk Kendéhez. Arról ismersz meg,
hogy fekete ruhában érkezem, vastag szemüveget viselek, és eserny ő lesz a
kezemben. ildvözöl Károly."
Így is volt. Amint kiszállt a vonatból, Kende leírásából mindjárt
megismertem hatalmas alakját. Olyan volt, mint egy görög isten, nem
fehérben, hanem feketében. Lekezeltünk, de hogy megbizonyosodjon,
holtkomolyan megkérdezte:
— Hogy is hívnak?
Egy kicsit meglep ődve megmondtam a nevemet.
— Persze Lévay Bandi ... Igen ... Tudod, a vasúton legjobb az, ha
az ember el őre mindent ellenőriz. A v ...i vasútállomáson is így szoktam ... Olvastad ugye, a Ludvig című gyönyörű elbeszélésemben?! .. .
• Úgy nézett magasan. el őre, a messzi távolt kémlelve, mint a Hollója ... (Mindmáig legnagyobb írásának tartom. Víziójában lelke örök szárnyalását engedte szabadjára.) A Holló maga a fekete ruhás jövevény:
Szirmai Károly Conrad Veidt-i keménységgel maga a Holló.
Amikor benyitottunk Kende Ferenc lakásába, az útközben folytatott, szigorúan kimért -- szinte percekre, másodpercekre kimért beszélgetés után teljesen megváltozott a hangulat. A hideg merevség (ami
valójában nem is volt olyan nagyon hideg, mint inkább megszokás folytán maszk mögé húzódó zsenimanír) után egy igazán kellemes, meghitt
hangulat fogadott. Kende, felesége és leányuk olyan üdék voltak, és
olyan leleményesek, hogy ez a közvetlenség még Szirmai Károly arcára
is lassan felmelegedő mosolyt varázsolt.
A másik kellemes meglepetés számomra a Herceg Jánossal és Margittal való találkozás volt. Akkor ismerkedtünk meg, de már az els ő
kézfogásnál úgy rémlett nekem, és lehet, hogy Jánosnak is, hogy nagyonnagyon .régóta ismerjük egymást, csak épp hogy más-más város falai
között élünk, s a minket elválasztó kilométerek akkor még sokkal hoszszabbnak tűntek, mint manapság. Mondom, nagyon baráti volt ez a
hangulat és ... Igaz, Annával már én is szerelembe estem, s nem múlhatott elegyetlen nap sem, i hogy legalább kétszer ne találkozzunk, de
itt az igazán megragadott, hogy a Kirándulás nagyapámmal fojtott hangulatú novella szerz ője, a fiatal Herceg János -- mindössze két évvel
volt idősebb nálam — milyen forró hangon beszél s olykor suttogva
hajol bájos feleségéhez, Margithoz. Ezen én, mint egy „öreg" elmosolyodtam, mert mi ezt Annával csak kettesben szoktuk csinálni, --- hallgatóság, a néz őközönség kizárásával. Nem így Herceg János, aki akkor t űztől izzó fiatal férj volt, én meg csak egy fiatal udvarló, akit ől még három
évnyi távolságra volt a házasság: De Jánostól akkor is tanulni lehetett...
És amikor Margit csillogó szép szemébe néztem, azt mondtam magamban:
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„Ez nem is csoda.”
És azután, amikor Kende Ferenc beintésére elkezdtünk irodalmi életünk különféle hullámverésekt ől szenvedő és olykor bizony zátonyra is
futó hajójáról beszélni, el őkerültek a gondok és bajok, köztük az agyonismételt „vajdasági közöny", amely már a régi jó olvasóban is megfojtotta az olvasót. A könyvek, a folyóiratok fölvágatlanul állnak; az el őfizető polgár azért fizet el ő a lapra, hogy ott legyen a neve az el őfizetők
között, és a Kalangya az érintetlenül porosodó könyvespolcán, de el nem
olvassa, mert neki Erd ős Renée és Guido da Verona kell.
A szervezés munkája évekre épül — szólt közbe Kende. — Annak
beérését türelemmel ki kell várni.
És azt is, hogy végre kinyíljanak a zsalugáteres ablakok?
Azt is.
Én is beleszóltam irodalmi gondjainkba. Az új olvasóközönségr ől,
a „szűz olvasóról" beszéltem, akit még nem fert őzött meg Pitigrilli.
Azokról az olvasókról beszéltem, akik most veszik talán el őször kezükbe
a folyóiratot, s utána az abból megismert könyvet és ... olyan könyvet
vesz kezébe, amely fölgyújtja a lelkét ...
Herceg János mosolyogva fordult felém.
Ugyan nézzétek, milyen tüzes ez a Lévay Bandi ... És miket sorol
fel itt nekünk ...
Azt mondja, amit érez, és amit csinál, és azokról beszél, akiknek
ezt csinálja — terelte tovább gondosan a vitát Kende Ferenc.
Ha egy találkozás ilyen minden érzékszervet felajzó hangulatban
kezdődik és folytatódik ---- mondom, még Szirmai Károly Holló-hallgatásából is fölengedett és heves vitába kezdett, védve a Kalangyát minden
igaz és hazug közöny ellen —, annak van is foganatja. Úgy elszeg ődtünk
egymáshoz, hogy elég a feltornyosuló évek sem tudtak bennünket szétszakítani.
Harminc esztend ő után.— ugyancsak Szabadkán — erre a találkozóra
Herceg János így pilantott vissza:
Emlékszel, amikor még fiatalon együtt indultunk a vonatütközőn 2 '

GYURCSI LAJOS

FÁK
FÉNY
A messzeség nem volt
közelebb a magasságnál,
mégis úgy tetszett.
Itt, ott álldogáló fa
bújt meg egymás között,
s az irigységnek
nyoma sem volt,
pedig a magasabbak
átláttak a kisebbek
kócos lombozatain,
mégis nzaradt minden,
mint az ősidőkben,
pedig ők is a természet
csodálatos gyermekei .. .

Szétszórtad magad,
oda is, ahol az ócskaság dagad.
Áradatod, bárhonnan jön,
ne érje soha közöny.
Átlátszó fényed fonalai
ne rojtolódjanak ki soha,
őrizze őket a valóság karja.
Ha a szándékok mégis rosszra válnak
legyenek rabjai
az örök éjszakának.
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VIfiAZOSLAV HRONEC

A VERS

A magányra zúduló es ő, a mennydörgés hatalma,
S a nyelvb ől fakadó viszály az oka talán,
Hogy alvón is befogad az ébrenlét birodalma,
S az árnyék is átröpül a kastély ősi falán.
A költ ő, kit foglyul ejt a Vers: a vérben lüktet ő szó,
Holtfáradtan, az esthajnalcsillag nyomán,
Számok hosszú sorában, mindig els ő vagy utolsó,
ürességet -- pompás örökséget hagy maga után.
A tengeren jár, hol a nap zátonyra futott;
Hol a hold, mint vonó siklott az éj húrjain.
Emberi büszkeség volt, hol a szó az életbe jutott,
Emberibb bánat, hol tűzvész dúlt roncsain.
A parton csillagok fosztogatnak érintéseikkel.
A költ ők a magány vigaszával dacolnak az élettel.
RONCSÁK Alekszandár fordítása
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SZENTELEKY ÉS A VAJDASÁGI BALOLDALI ÍRÓK
Szentelekyvel az akkori ifjabb vajdasági baloldali írók közül els őnek én
kerestem kapcsolatot. 1928-ban találkoztunk el ő ször, és egy ideig együttmű ködtünk. A vidékünkön szokatlanul m űvelt férfiú, Szenteleky szinte
betegesen érzékeny . kultúrlény, de barátságosan vonzó társalgó. Kés őbb
tudtam meg, hogy végzetes tüd őbaja már erő sen gyötörte. A kultúráltságnak egy finom, szinte alig érzékelhet ő rétege vonta be egész lényét,
simogató tapintású ámuló-szép szemét. Egészen világos gesztenyeszín ű hajába ő sz szálak még nem vegyültek. Harmincöt éves volt akkor.
A vele való néhány siet ő s beszélgetés nagy hatást tett rám. Szentelekyvel érintkezve is éreztem én, a tanyán született, külvárosban él ő proletárivadék, mit jelent a művelt gyerekszoba, mit jelent a gyerekkortól
szakadatlanul tartó soknyelv ű művel ődés, amit tekintélyes családok lehetővé tettek gyermekeiknek még abban a nyers, üzletel ő világban is. És
talán egyike volt azoknak az embereknek, akik elhatározásom megszilárdulására hatottak, hogy széles kör ű műveltséget szerezzek, mert a vágyott
szabadságok közül; minden emberi jogok közül ezt tekintettem a legértékesebbnek. Talán kissé puha, lebeg ő entellektüel volt, de vonzódott az
erőhöz, a föld és a gyárak emberéhez, a világot keményen alakító dolgozókhoz. A munkásokat némiképp mitikus erej ű, rendkívüli lényeknek
tekintette, talán még az 1919-es kommün idején Pesten szerzett élményei
alapján. Vagy talán még régebben, gyerekkora óta. mikor a forradalmi
szocialisták születését láthatta Zomborban. Ahogy 1925-ben Úgy fáj az élet
című kötetének egyik líraian szép hangulatképében írta meg: gyerekkorában úgy szeretett volna a vörös virágos munkásokkal együtt menni!
Szovjet írókat és haladó nyugati ,írókat olvasott. A budapesti háború
végi forradalmi lendület az irodalomban felejthetetlen élményként maradt
meg benne, s fiatalsága örömeivel ezt együtt emlegette. De a romantikus
szépségű házasság, amelyb ő l született (szerb entellektüel apától és egy
Kisfaludy leszármazású magyar anyától származott), majd szülei korai
halála, azután a húga és a maga tüd őbaja kissé mindig a romantikus
érzelmességhez, a fájón rendkívüli dolgokhoz kötötte Szentelekyt, és nehezen barátkozott meg az élet szürke, vigasztalan oldalaival, még nehezebben a nyers, vidéki valósággal.
Minket baloldaliakat kultúrálódásra intett ... a dogmatikus balolda
liaktól több humanizmust követelt, s ez mindig érdekes beszélgetést eredményezett.
Elmondta, hogy az el őző években Haraszti Sándorral több cikksorozatban polemizált a m űvészet létkérdéseir ől. Bevallotta, hogy Haraszti
kemény dialektikus gondolatai és érvei el őtt többször kénytelen volt meghajolni, de úgy érezte, hogy esztétikailag neki volt sokszor igaza Harasztival szemben. A lázas, s ő t már-már indulatos vitát Haraszti túlzott gunyorossága el is mérgesítette, s ezért egy ideig neheztelt is Harasztira.
Mikessel is élesen polemizált nyelvi és fordítási kérdésekr ől. Mikes
és Szenteleky is jó ismer ő i voltak a szerb nyelvnek, és mindketten dolgoztak a szerb és magyar kultúra közelhozásán, de a következetesebb és
képzettebb fordító Mikes volt. A szerbhorvát -vicsre végz ődő nevek írása
a magyarban például Mikes nagy gy őzelmét hozta a sajtóvitában.
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A sajtó hasábjain való összet űzéseik után idegenkedve tekintettek
egymásra, de kés őbb enyhült közöttük a feszültség, és közeledett hozzá
Szenteleky. A Kéve című antológiában együtt szerepeltek, s a kommunista
Haraszti, a Napló irodalmi rovatának szerkeszt ője mindig szívesen és
fönntartás nélkül közölte Szenteleky írásait. Viszont Szenteleky Haraszti
Sándort kérte meg, hogy írjon Balázs G. Árpád fest őművész kirobbanóan
modern kiállításáról.
Megismerkedésünk után, ha Szuboticán áthaladt Szenteleky, üzent
értem, hogy találkozhassunk. Néha levélben el őre értesített, hogy egy
napra Szuboticára jön, keressem föl. S én, ha a városban tartózkodtam,
nem mulasztottam el a találkozásokat. Egyszer Zomborban véletlenül és
Noviszádon is találkoztunk kettesben és érdekes vitákat folytattunk.. Elismerte: helytelen volt kihagyatásom a Kéve című antológiából, mikor azt
egész könyvem igazolta, hogy a kis antológiában jó néhány t őlem vérszegényebb, jelentéktelenebb versel ő jutott be. Ugyanakkor bizonyos gorombaságokat és nyerseségeket helytelenített els ő verseskönyvemben.
Néhány éven át többször találkoztunk Szentelekyvel. Megbecsül ő szeretettel fogadta a tehetséges ifjú írókat. Mint szerkeszt ővel is igen kellemes és korrekt volt az érintkezésünk. 1928-ban megjelent els ő verseskönyvem egyik legjelent ősebb versét hozta a Vajdasági Írásban. Kés őbb több
súlyos tartalmú versemet is. A vajdasági írókról sokat beszélgettünk.
A fiatalon elhunyt Mikes Flórist, a kommunista költ őt és novellistát
becsülte, pedig sokat és élesen vitatkozott vele a sajtó hasábjain. A kommunista Haraszti Sándor kemény szavú írásait is nagyra értékelte, és a
Vajdasági Írás számára többször kért t őle kéziratot, els ősorban bírálatokat. Andersen Nex őt, a baloldali dán írót és Taraszov-Rogyinov szovjet
írót Szenteleky lapjában, a Vajdasági Írásban Haraszti ismertette nálunk
először.
Somogyi Pállal éppen 1928 vége felé, a diktatúra el őtti hetek kardcsörtetése idején kezdett együttm űködni. Néhány rendkívül szép Somogyi-verset hozott 1928 végén és 1929-ben a Vajdasági Írás. Somogyi ebben
a folyóiratban írt Csizmadia Sándor, a meghasonlott munkáskölt ő haláláról és súlyos botlásainak int ő tanulságáról.
(Itt idézni az ósz a külvárosban című Somogyi-versből!)
Hogy milyen messze terjedt Szenteleky merészsége a baloldali írók
szövegeinek közlésében, azt Somogyi Pál 1928 végén megjelent Egy nap
című versciklusának néhány sorával illusztrálom. A vers négy részb ől áll:
Reggel, Dél, Este, Éjjel. Az Éjjel című rész végét idézem:

Éjjel van ... A nappali igások alva álmodnak,
alva fáradnak.
A robot nagy börtöneiben éjjel is hazajár a porkoláb.
Fegyházakat, tornyokat, templomokat és bordélyokat
most dupla fegyver őriz, s a megváltó tüzek szentélye felé,
hol megáldott lázban fenik a fekélyeket az irtó
orvos-késeket; minden fegyver arra céloz...
és bármerre fordulsz, gyilok villan rád.
A ma igazi arca az éjjel:
Éj-daróc alatt purgatórium pulzusán tébolyultan tombol
a bűn, a kéj, a kín, —
s mindenek felett fekete röhejjel röhög
a megzavarodott élet. — — —
Mint szerkeszt ő Szenteleky kifogástalanul bánt a munkatársakkal.
Sosem akarta a maga véleményét mint ny űgöt nyakukba akasztani. Tisztelte bennük az egyéniséget. A gyöngébbeknek segített, a stílusban bizonytalankodóknak átsimította az írásait. Nálam erre nem volt szükség. Tudta, hogy tudatos, jó nyelvérzék ű fiatal író vagyok, egy szót, egy vessz őt
nem változtatott a kéziratomon. Csupán a cenzora miatt tett kisebb változtatást Somogyi egy verssorán, nálam pedig egy szót cserélt ki egyetlen-

egyszer. De levelében értesített bennünket el őre erről.
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A Vajdasági Írásban Szenteleky még teljes bátorsággal közötte a
legbaloldalibb írásokat is. (Ez a folyóirat 1929 végén megsz űnt, Somogyit
pedig nemsokára kiutasították Jugoszláviából.) Kés őbb az egyre nyomasztóbb előzetes cenzúra és a vajdasági magyar polgári rétegek többsége jobbra tolódásának hatása alatt kénytelen óvatosabban viselkedni mint
szerkesztő . A Reggeli Újság mellékleteként 1930-31-ben megjelen ő A Mi
Irodalmunk című heti szemlében ugyan továbbra is érvényesíti szabadk őműves és utópisztikus szocialista rokonszenvén alapuló szabadelv ű nézeteit, de el ővigyázatosabb.
A Bencz Boldizsárék indította Kalangyába is — amint belép — Csuka
Zoltánnal összefogva több szabad szellemet visz be. Bencz Boldizsárék
útszéli támadásai miatt ugyanis a baloldali írócsoport félrehúzódott a
pólgárokkal való együttműködéstől, s Szenteleky újra meg akarta nyerni őket.
1933-ban Szenteleky Ákacok alatt címen prózai antológia, novellagyűjtemény szerkesztésébe fog. Nyomtatott szöveg ű körlevelet küld a kiszemelt munkatársaknak, és 4-5 oldalnyi kéziratot kér a résztvev őktől. A
nekem küldött meghívóban áthúzta a „4-5 oldalnyi" megjelölést, és 16-20
oldalnyit írt be kézzel Szenteleky - megjegyzéssel betoldva, hogy a tárgyat a legszabadabban választhatom —, ezzel is kifejezve megbecsülését
a baloldali és általa tehetségesnek tartott író iránt. Sajnos, a megtisztel ő
meghívást vissza kellett utasítanom, mert az ifjú jobboldaliak, akikkel
Szenteleky a Kalangyában együtt dolgozott, csúnyán támadták a baloldali
csoport lapját, a Továbbot. Szenteleky nagyon sajnálta az elmaradt együttműködést. A Tovább egy munkatársa* azonban kéziratot küldött, megbontva a mi egységünket, s Szenteleky azt hitte, én nem akarok küldeni,
holott az határozat volt, ha nem is messze látó. A szuboticai baloldali
szerkesztő bizottság és a mögötte lev ő illegális vezetőség, Nésics Lázó (?)
és Singer Dóciék sugalmazása. Merevnek merev volt, de elvileg igazunk
volt, ha taktikailag nem előrelátó és ügyes is.
Mi határozott baloldali csoport irodalmi megszervezésére gyülekeztünk, Szenteleky tovább csinálta irodalomszervez ő munkáját — megalkuvásokkal a polgári keretekben.
Aztán hamarosan bekövetkezett haláláig sem levél útján, sem személyesen nem találkoztunk. Pedig kár, mert humanizmusa és az utópista szocializmushoz fűződő rokonszenve őt az itteni polgári írók fölé
emelte.
És később a polgári írók körében elhintett szellemére is építve a
harmincas évek közepén a HÍD folyóirat fejlesztésével ismét megteremtettük a tisztességes szándékú írók vajdasági egységfrontját.
* Szenteleky szerint Bátor János.
A fenti írás a költő kézirati hagyatékából került el ő. Kézírásos formája és egy-két kifejezés ismétlődése fogalmazvány jellegére utal. Feltehet ő ugyanis, hogy ezt a végleges megformálás során a szerz ő kiküszöbölte volna. E körülmény egyúttal a szöveg közöletlenségét is
valószínűsíti (gépelt példánya nem található a hagyatékban), bár megbízható Laták-bibliográfia híján nem állítható teljes biztonsággal, hogy nem jelent meg. Keletkezési idejér ől
csak annyi bizonyos, hogy 1961, tehát Majtényi Mihály Magunk nyomában című könyvének
megjelenése után írta, mert egy számozatlan kéziratlapon a szöveg el őtt ez olvasható: „Egy-két
helyen meg lehet nézni Majtenyi könyvében a Szenteleky - levélidézeteket , amik ránk vonatkoznak."
Az írást abban a meggy őződésben adjuk közre, hogy a Laták Istvánnal és más baloldali írókkal fenntartott kapcsolatának és a munkásosztályhoz való viszonyának ez a dokumentuma újabb vonásokkal gazdagíthatja és tovább árnyalhatja a már ismert Szentelekyportrét.
Két megjegyzés:
Mivel Laták nem jelölte meg, mely részletet kívánta idézni Somogy Pál Ősz a külvárosban című verséből, ezt nem akartuk „kitalálni", az egész vers közlése pedig nem látszott indokoltnak. Helyesebb talán, ha az olvasót a Márciusi zsoltár (Forum, 1973) c. könyvre
utaljuk, melynek 506-508. oldalán található.
A szövegben a „szabadkai illegális vezet őség" két tagját jelöli meg, de csak a „Singer
Dóciék" olvasható, míg az el őtte levő név olvasata bizonytalan. Talán Nésics Lázóról van
szó. Ezt valószínűsíti, hogy a Továbbról írva is együtt emlegeti őket: Dr. Singer Adolf orvost
mint „helyi pártmegbízottat", Nésics Lázárt pedig mint a „kerületi pártszervezet megbízottját".
J. G.
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SZABADKA KÉTSZÁZ ÉVES VÁROSRENDEZÉSE
Az a kísérlet, mely Szabadka központi terének szabályozására vonatkozott
és 1780-ban történt, egyben a térbeli viszonyok els ő tervszerű megoldásának tekinthet ő. Azonkívül ez a kísérlet a város életében egy új építészeti
ágazat bevezetését jelenti, mert most a térbeli kölcsönös viszonyok megoldása csak építészeti rendszabályok és hatósági végzések alapján hajtható
végre. Ez rámutat egy szabályzatokra támaszkodó, újszer ű, felelős eljárásra a növekvő térbeli struktúrák képz ődésében.
Városrendezési tevékenység volt ez a szó szoros értelmében: a városrendezési eszmék következetes kifejtése - s ett ől fogva azok a mai napig jelen vannak Szabadka városépítési fejl ődésében. Mondható, hogy
az urbanizáció folyamatai Szabadkán, kezdve 1780-tól, egy olyan fejl ődési
szakaszt nyitottak meg, melyben az urbanizáció tényez ői, az előbbi korszakokhoz viszonyítva, min őségileg teljesen új eljárást követeltek. Ugyanis
a város területére vonatkozó bármilyen rendezési elgondolást csak a városi tanács határozata, érvényben lev ő építészeti szabályok és kidolgozott
tervdokumentáció (rajzok, kísér ő szöveggel) alapján lehetett megvalósítani.
Ily módon az urbanizmus (városépítészet-városrendezés) fokozatosan kielégítő biztosítékot kapott megfelel ő létesítmények kivitelezésére, s ez
tulajdonképpen a tervszer ű urbanizációban valósulhatott meg. Feltételezhető , hogy az ilyen irányzatok következetes alkalmazásával Szabadkának
sikerült a XIX. század folyamán kiépítenie egy olyan városközpontot,
amilyenre az európai városok szolgáltak mintaképül mind a térkompozíció,
mind az épületek stílusjellege szempontjából. Ez a városközpont sajátos
építészeti struktúrájával és városképi együtteseivel ma is életképes része
a városnak és annak kimagasló térbeli-funkcionális értékeit képezi. Minden
történelmi korszak sajátos városépítési jellegével nyomokat hagy a város
környezetében mind jelent ő ségében, mind terjedelmeiben. A századforduló
éveiben Szabadka városépítészete különös értékekkel rendelkezik. Ebben
az idő szakban valósul meg egy építészeti struktúra, melynek valamennyi
épülete sikeresen illeszkedik be a már létrejött városrendezési sémába.
Ekkor jön létre a szabadkai városháza, melynek azonos az építészeti és
városrendezési jelent ősége. Építészeti szempontból kimagasló példaként áll
az európai tanácsházak sorában. A szecesszió stílusában épült, abban a
stílusban, amely a korszak forradalmi, társadalmi-m űvészeti mozgalma
volt s mint ilyen nem békült ki az eklektikus szellem túlélt felfogásával:
a történelmi stílusok formáinak másolásával és azok elhelyezésével az
épülethomlokzatokon. Városrendezési szempontból a városháza fekvésével,
terjedelmes méreteivel kimagasló térbeli szerepet játszik a belváros és
egyéb városrészek között. A torony — mint tipikus városképi tényez ő —
minden irányból szembet űnő. A városháza épülete két jelent ős térre terjed ki, melyekrő l sok irányú és több jelleg ű közlekedés bonyolítható le.
A két háború közötti és a háború alatti (1918-1945) korszak városépítészete is bizonyos nyomokat hagyott városunk térségében. Ebben az
idő szakban, néhány létesítményen kívül, Szabadka városrendezése tulajdonképpen hanyatlásnak indult olyannyira, hogy a háborús években leromboltak egyes városrészeket. Ezzel szemben a háború utáni id őszak
sikerekkel teli tervezési és Újjáépítési korszakot hozott. Szabadka geo-
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politikai fekvése, a forgalom, az ipar és a kereskedelem fejl ődése elősegítette az általános s így a városépítési fejl ődést is, mely nagy igényeket
támasztott egyes új városrészek beépítésére, amivel újabb lehet őségek
nyíltak a laktömörülés és a városterület terjedésére. A gazdasági rendszer
tervszerű felépítése, bizonyos befolyásos m űszaki-gazdasági tényezők, valamint számos kölcsönhatású térbeli viszonyok a legkülönböz őbb igények
felmerülését eredményezték: mindenekel őtt a lakótér iránti igényt, melyhez fűződik az iskolák, művelő dési intézmények, kereskedelmi, idegenforgalmi, üdülő- és sportlétesítmények építése. A nagy lendület ű építkezés
komoly és magas szaktudású hozzáállást, mindenekel őtt pedig tervszer ű
és gondos eljárást követelt. Ebben az id őben a városrendezés az általános,
főleg pedig a városfejlesztési törekvések egyik f ő hordozója.
A háború utáni időszakban Szabadka el őször 1952-ben készít az egész
város területét átfogó alapos, sokoldalú rendezési tervet a következ ő elnevezéssel: „Városrendezési irányterv". E tervnek azért van nagy jelent ősége, mert ebbő l merítették az alapelgondolásokat Szabadka általános városrendezési tervének elkészítéséhez 1962-ben; ezt a tervet a városi népbizottság egy évvel kés őbb fogadta el. Ezzel Szabadka, történelme folyamán elő ször kapott hivatalosan és társadalmilag hitelesített, általánosan
elfogadott tervet összterületének térbeli kialakítására. A városépítészet ily
módon törvényi jogerővel rendelkez ő okiratot kapott, s ez hatásosan
szavatolja a városi területek tervszer ű fejlődését.
Az általános városrendezési terv meghozatala után, 1964-ben a városközpont területére meghívásos rendezési és építészeti tervpályázatot írtak
ki. Az első díjas pályamű, valamint a részt vett pályázók hasznos javaslatai alapján 1967-ben elkészült a városközpont részletes városrendezési
terve, meghozatala pedig a községi képvisel ő-testület által 1968-ban történt.
Ettő l kezdve a városközpont területén sikeresen folynak a korszer űsítési
és revitalizációs munkálatok mind városrendezési, építészeti, mind környezet- és mű emlékvédelmi szempontból. Ezek a munkálatok arra irányulnak, hogy a városközpont meg őrizze kimagasló kulturális-társadalmi értékét és egyedülálló városépítési és epítészeti egység maradjon.
Az általános városrendezési terv feldolgozásával több részletes rendezési és beépítési terv készült a városi helyi közösségek és azok központjai részére, továbbá sportközpontok, lakó- és iparnegyedek városrendezési megoldására. E tervek készítése kiterjedt valamennyi városi infrastruktúra: a forgalmi és csatornahálózat, a zöld területek, az energia- és
vízellátás tervezésére is.
Különös jelentőségű a város és környéke részére az a tervdokumentáció, mely a következő elnevezést viseli: „Községi területi terv 1976-2000".
E terv a területi tervek rangsorában a legmagasabb fokozatot képviseli
a községben. Kidolgozása 1973-tól 1976-ig tartott. E nagy jelent őségű tervet
— a Tartományi Városrendezési és Lakásügyi Titkárság m űszaki bizottságának előzetes jóváhagyásával — a Szabadkai községi Képvisel ő-testület
1978-ban fogadta el. Hasznos és sokoldalú felértékelést nyújt a városról és
az egész községi területr ől, beleértve községünk településeinek fejlesztését
is, ami kimondottan a társadalmi, ökológiai, gazdasági és térbeli rendszerek kölcsönös viszonyai áthatásában nyilvánul meg.
Szabadka korszer ű városfejlesztése új, nagy feladat el őtt áll. Ez pedig
az 1963-ból származó általános városrendezési terv módosítása. Ugyanis
e terv valamennyi tételét túlszárnyalták társadalmunk általános haladási
tényezői, a technikai, technológiai, a társadalmi és humanista tudományok
vívmányai. Ahhoz, hogy a városfejl ődés tervezésében összhangba hozhassuk a városépítési tudományok korszer ű követelményeit és az egyes térfejlesztési és -alakítási alapelvek kivitelezését, feltétlenül szükséges a meglevő általános városrendezési tervet a korszer ű igényeknek és reális
lehető ségeknek arra a szintjére hozni, mely e környezetnek megfelel, oly
módon, hogy azt meg is tudja valósítani. E célra kutatásokat végeztek,
szakvizsgálatok és tanulmányok készültek az emberi tevékenységek legkülönbözőbb témaköréb ől, azzal a céllal, hogy a városi környezet átfogó
fejlődését a kívánt irányba tereljük.
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Végül meg kell említeni, hogy abban az összeköt ő szerves-funkcionális kölcsönös viszonyban, mely fennáll a városépítési gondolat -- mint
a városépítési tudományok (urbanizáció) elméleti alapja — és az urbanizáció — mint az elgondolások és tervek valóra váltása - között, a két
évszázad alatt (1780-1980) Szabadka területén voltak sikerek és bukások.
Volt tehát haladás, de hanyatlás is. A jubiláris kiállítást azzal a szándékkal
szervezték meg nemrég a városháza dísztermének el őcsarnokában, hogy
a szabadkai városrendezés sikeres alkotásait közszemlére tegyék. A bemutatott tárgyak a Szabadkai Városrendezési és Geodéziai Intézet, valamint a Szabadkai Történelmi Levéltár tulajdonát képezik.
Összegezve a szabadkai városrendezés háború utáni teljesítményeit,
melyek igen jelentő sek a város rendezését és általános fejl ődését illetőleg,
elmondhatjuk, hogy a lakosok száma ma a háború el őtti létszám kétszeresére, 100 000-re növekedett. A szocializmus 35 éves építése folyamán Szabadka a következ ő létesítményeket kapta: 15 000 új lakást, tíz új iskolaépületet, három egyetemi kart, egy akadémiát, három új áruházat, húsz
önkiszolgálót, egy új szállodát, munkásotthont; új épületet kapott a községi képviselő-testület a közigazgatási szervekkel és külön a helyi társadalmi szervezetek; azután új sportcsarnok épült, olimpiai úszómedence,
üdülési központ, eltekintve a Palicsi-tó körül elterül ő idegenforgalmi övezettől, a város területén kiépített közm űvektől és egyes új ipari létesítményektől.
A korszerű városrendezés és azon belül a tervezés nemcsak az illetékes szakemberek és szakintézmények feladata, mert a tervezési folyamatban egész sor szubjektum vesz részt: társadalmi és munkaszervezetek,
önigazgatási érdekközösségek, helyi közösségek, polgárok. Általános jelleg ű
vitákban kifejtik igényeiket, kívánságaikat. Ezek áttanulmányozása kötelező, mielőtt a szakemberek tervjavaslatot tesznek. A városrendezés ugyanis
lényegében mindazok érdeke, akik részére a terv tulajdonképpen készül.
Minden lakos, önigazgatási jogaival élve, nagymértékben el ősegítheti azt,
hogy közös munkával találják meg a legjobb megoldásokat — különösen
ebben az idő szakban, amikor megkezdődött a munka az általános városrendezési terv módosításán.
.
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Emma Maštovska jut eszembe nem is egyszer a prágai utcákon: barátomnak, a fest őnek felesége, aki egy-egy visszaemlékez ő sóhajával oly tündöklővé tudta tenni képzeletünkben a szül ővárosát. Nem is annyira az utcákat és palotákat az ezüstös tarajú Moldva folyóval, ahogy a vízválasztók
megtörik hullámait a Károly-híd alatt. Sokkal inkább a kort az els ő világháború előtt. Mintha a későbbi Prága, Masaryk köztársaságában a polgári szabadságnak lett volna a fellegvára Kelet-Európában. El őbb pedig
ezzel a légkörével még külön is hatást gyakorolva az egykori Monarchia
szláv népeire.
Barátom is igen jellemz ően oda ment először, s csak azután Párizsba.
Prágában ismerkedett meg a fátyolos tekintet ű szőke lánnyal, Emmával,
akit magával is vitt azután, hogy otthagyta az öreg Vlaho Bukovac óráit
a prágai fest őakadémián, mivel már nem volt mit tanulni t őle. Mert
az emberi érzelmek és művészi eszmények is megöregszenek. Gunduli ć álmával a zágrábi nemzeti színház függönyén mintha nemcsak a raguzai
köztársaság szelleme foszlott volna széjjel a cavtati m űvész ecsete nyomán, hanem az akadémiai festészet leveg ője is végleg megdermedt volna.
De hát szellem és légkör a legromlandóbb anyaga az id őnek, s ezt
itt Prágában hatványozottan érezni kell. Vissza is sietek hamar a múlt
reálisabb látnivalóihoz. Legföljebb annyival hozva közelebb a let űnt idő t,
amennyit abból a közös emlékek engednek meg a m űvészettörténet vonatkozásában. Például a Kolozsvári testvérek csodálatos bronz lovasszobra, a sárkányül ő Szent Györggyel a Hradzsin harmadik udvarában.
És bár igaz, hogy nevük nem családnév volt, hanem ahogy a XIV.:században másutt is szokás lehetett, szül ővárosuk neve, mégis bosszankodva próbálom megszokni, hogy ezentúl Cluji Márton és György néven
tartsam számon őket. Tudomásul véve, hogy ez is sajátos kelet-európai jelenség most már.
Különben miért ne lehetne így is közös mindaz, ami nem kíván bezárkózni egy ország nemzeti határai közé, hanem a világ felé fordul? A
cseh Comenius legalább annyira Európáé volt, mint Csehországé, s ha
a magyarok büszkén jegyzik fel, hogy néhány évig a sárospataki kollégiumban tanított, ezzel a cseh m űvelődéstörténet el őtt is fejet hajtanak.
A térbeli közelség természetesen sok minden egyebet is közel hoz.
Nem is csodálkozom hát, hogy Bécs hatása a leghatározottabb. A szecesszió például náluk ma is Jugendstil néven ismeretes, holott egy Alfons
Mucha vásznain ugyanazok a lehajtott fej ű liliomok és akantuszlevelek
láthatók, mint a gödöllői preraffaeliták képein.
• Mindez azonban medd ő meditáció, s az ember a következ ő pillanatban máris átadja magát megint a csodálatnak. A Károly-hídon megyünk
át. A hűvös, esős május elsejei hajnal után felragyog a nap, s a híd
korlátjain sorakozó szentek szobrai ebben a tavaszi napfényben nemcsak
történelmi eseményeket, de korokat és stílusokat is barátságosan megbékítenek. Ez a búcsúnk is Prágától, s a híd közepére érve mi is megállunk Nepomuki Szent János bronzszobránál, hogy megcsókoljuk egymást. Mert hasonlóan a római Fontana Trevihez, err ől is az a hiedelem
járja, hogy aki itt csókot vált, az ide még visszatér. Ezen a helyen fojtották vízbe IV. Vencel parancsára Nepomuki János érseket, egyik legenda
szerint azért, mert meger ősítette tisztségében a kladruby apátot, holott a
király a huszitákat támogatta, míg a másik azt állítja, hogy a gyónási
titok szentségét megszegve, elmondott egyet-mást Vencelr ől a királynénak. Aztán szentté avatták, s míg a király jogarán és aranyalmáján kereszttel ül a trónusán k őbe faragva, addig a szent kicsit távolabb megdi-
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csőült mosollyal néz, ugyancsak a kereszt jegyében a járókel őkre. Igy
békítik össze a történelem ellenfeleit a legendák, ilyen mesébe ill ő egyszerűséggel, ahogy a nap ragyogja be egyformán fényével ezen a májusi
reggelen őket.
~

Paolo Rossi tagadja, hogy eladta volna magát. Az olasz gólzsák arra
hivatkozik, hogy hithű katolikus családban született, ferences barátok iskolájába járt, maga is vallásos, évente egyszer gyalog zarándokol Assisibe,
Szent Ferenc szül ővárosába, hát hogy férne ez össze a megvesztegetéssel.
A védekezés roppant naivul hangzik. De csak nekünk, külföldieknek.
Az olaszok, akik ismerik a vidéket, Umbriát, feltehet ően hajlandók a tízparancsolatra alapozott tisztesség oldaláról is szemügyre venni a Perugia
középcsatárának ügyét. Hogy ő csapatával lefeküdt volna az ellenfélnek?
— háborodik fel minden nyilatkozatában. Pénzért? đ , aki minden alkalommal keresztet vet, valahányszor ott áll a labdával a kezd ő pontnál, még
mielőtt a bíró belefújt a sípjába? Rossi pátosza, ez az oly jellegzetes olasz
tulajdonság azonban mintha nem hatotta volna meg honfitársait. A sorozatos futballbotrányok elkövet ői ugyan legtöbbször a homályban maradnak, mégse lehetetlen, hogy szintén jámbor keresztények és jó családapák.
A sport az egész világon elüzletiesedett. A játékosokat szemérmetlenül adják és veszik, mint a középkorban a rabszolgákat, úgyhogy nem
lenne csoda, ha egy ilyen futballcsillag, mint Paolo Rossi, annak ellenére,
hogy Szent Ferenchez zarándokol, kapu mellé l őné a labdát. Pénzért persze,
s mivel az olasz líra a valutapiacon az utolsók között kullog, óriási öszszegért.
Nem járok futballmérkőzésekre, csak tévében szoktam megnézni a
híres csapatok játékát. Mint az este a harmadik helyért küzd ő Csehszlovákia Olaszország elleni meccsét .Rossit nem láttam. S ez sejtetni engedi,
hogy az olaszok nem hagyták becsapni magukat, s letiltották az umbriai csodacsatárt.
Ezt én, bevallom, nagyon sajnálom. Nem Rossiért. Umbriáért.
Öt év előtt, Rómából Firenzébe menet, mi is megálltunk Assisiben,
s engem nemcsak a táj b űvölt el, amíg a busz szuszogva felkapaszkodott
velünk a Tevere völgyéb ől valamelyik kaptatóra, hanem az emberek is.
A Trasimeno-tó környékén jártunk, lankás, lombos vidéken, olajfaerd ők
között, amelyeknek sötét vonulatát sárguló búzatáblák szakították meg,
a napos lejt őkön szőlőkkel. Az Appennineket is sejteni lehetett a láthatár egy-egy sötétebb foltján, s mindez együtt valamiféle bibliai hangulatot árasztott. A sz őlők nem voltak se felkötve, se karózva, indáik vastagon takarták a földet. Valaki azt mondta, ebb ől lesz a fanyarul édes,
illatos, piros chianti.
Assisi előtt egy falucskánál megálltunk. Juhnyáj legelészett a zsúpfedeles tanya mellett, s maga a gazda pásztorkodott a nyáj fölött. Mikor
mondtuk, hogy juhtejet szeretnénk inni, otthagyta a nyájat, bevezetett bennünket a tanya széles eresze alá, amelyben kecskelábú asztalok álltak hoszszú padok között. Szakállas, sz őke ember volt, pedig az olaszok feketék,
kék inget viselt, talán negyvenéves lehetett, s halk hangon beszólt a konyhába a feleségének. Kijött egy gyönyör ű, lesütött tekintet ű donna, aki
a haját kétfelé simította, mint Mária Magdolna az olasz fest ők képein.
Pillanatok alatt mindenki el őtt ott volt egy kis köcsög a tejjel. Látszott,
hogy megszokták az efféle látogatásokat.
Nagyon rég volt, hogy a Fiorettit olvastam, Assisi Szent Ferenc virágos kertjét, Kaposi József fordításában, amelyet Babits oly nagyra tartott.
De a táj és a hangulat identitása annyira leny űgöző volt, hogy azt kellett
hinni, Ferenc testvér nem a megszállottság pillanatában nevezte húgának
a szelíden fénylő holdat és gyermekeinek az engedelmesen figyel ő virágokat. Mindez a valóság révületében is könnyen ilyennek hatott itt,
Umbriában.
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Semmi közöm a futballhoz, mégis sajnálom; hogy nem lehet hinni a
megvesztegetett olasz futballistának. Umbriáért sajnálom, a Fiorettiért,
amelyet, azt hiszem, még ma is remekm űként tart nyilván az olasz irodalom.
~

Szeretem a Nagyvilágot, ezt a százhatvan oldalas, igazán kit űnően
szerkesztett magyar folyóiratot, amelynek minden egyes száma csaknem
hiánytalanul mutatja, amit címében ígér: a nagyvilágot. Költészet és próza,
színház és film tükörképében persze. Azért mondom, hogy majdnem hiánytalanul, mert egyszerre az egész úgysem férne el benne. Meg aztán a
figyelmet el nem hanyagolható világnézeti szempontok is befolyásolják
a bemutatást, úgyhogy Kelet-Európa irodalma id őnként talán aránytalanul
nagyobb helyet kap a folyóiratban, mint ami a földgolyó más részein jelent
újat és meglep őt a literatúrában. Mert az is dicséretes benne, hogy mindig
az újdonság ingerével akar hatni.
Egészen ritka kivételekt ől eltekintve, amikor nem az író az új, nem
is a mű, hanem maga az esszé, amely perújítást sürget, meghaladott
nézeteket tisztáz. Vagy csak hang és hozzáállás egyénien új, az el őadás
szépsége, ahogy a régi művet új fénnyel ragyogja be, mint most Cs. Szabó
László terjedelmes tanulmánya Dickensr ől, akiről — az ember legalábbis
azt hinné — mindent megírtak már.
Tanulmányt mondtam? Na igen, de hát azért némi módosítással.
Már csak azért is, mert ő naplónak nevezi. Egy csaknem negyven évvel
ezelőtt megkezdett napló ez a tanulmány, mikor még otthon volt Cs.,
s a Nyugatot követ ő Magyar Csillag állt rendelkezésére. Az els ő részlet
ott jelent meg. A többi nyugati folyóiratokban, illetve az angol rádióban..
Az utóbbi két mondatban legalább három vonatkozás szorulna magyarázatra, ha én az itteni, egyszer ű, mai magyarokra gondolnék. Attól
kezdve, hogy mi volt a Nyugat, egészen addig, hogy miért él Cs. Szabó
hazájától távol és miért kellett ezt a Kossuthot és ezeket a negyvennyolc
utáni évtizedeket ebbe az elvontnak s mer őben literátorinak t űnő témába
összenyalábolva a londoni rádióban elmondania. Túl nagy és szerteágazó
feladat lenne, le is mondok sietve róla, s megelégszem azzal a reménynyel, hogy akikhez szólok, nem szorulnak magyarázatra.
Cs. Szabó László vállalkozása annál szebb. Ott beszélt a száz éven át
elbagatellizált magyar sorsproblémákról Dickens ürügyén, ahol a legjobban kellett volna tudni, mit jelentett hazájának szabadságharca. Oly közvetlenül és természetesen szól Dickensszel kapcsolatban a korról, mintha
Európa nem volna más, mint egy nagy család, amelynek anyagi és szellemi
érdekközössége egy és oszthatatlan. És mégis mindig megosztották. Osztályokra, nemzetekre, államokra, miközben a halhatatlan Dickens a bizonyíték rá: népszer űsége, máig se csökkent olvasottsága, hogy . a civilizációnak volt és van egy ilyen egységesen közös hazája, mint Európa.
Európának közös emlékei vannak, amelyekhez Cs. Szabó odateszi a
magáéit. Szepsi Csombor Márton kalauzolásával néz szét a tizenhetedik
század Londonjában, majd Dickens kapcsolatairól szól a magyar emigráció
tagjaival. Személyes emlékeivel se röstell el őhozakodni, s így teremt bensőségesebb viszonyt az olvasóval. Kolozsvár megjelenése, s az ottani kollégium Kovács Dezs ő tanár úrral, csöppet nem idegen szín a Dickensr ől
és koráról rajzolt körképen.
A lírai esszé, Babits tanítványainak m űfaja talán Cs. Szabónál a legszélesebben és legszabadabban alkalmazkodó, s egyben a legintimebb értekez ő próza. Tárgyilagos szemlélet és tények sorjázása helyett szubjektív
benyomások, a hatalmas erudíció s az érzelmek játékának görögtüze kápráztatja el az olvasót. De milyen szigorú rendszer uralkodik mégis ezekben a látszólag könnyelm ű elkalandozásokban! S milyen csalhatatlanok
látványos impressziói! Legelragadóbb és legterjedelmesebb könyve, a Római muzsika is ilyen játszi könnyedséggel feljegyzett benyomások és elkalandozások szövevényéb ől állt össze remekm űvé.
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Most látom, hogy én is jócskán eltértem a tárgytól, s egy folyóirat
dicsérete helyett afelett örvendezek, hogy Cs. hazaérkezett. Ha nem is
testi valóságában, de írásával, s ez a fontos, ennek kell örülni.

Ludwig Wittgenstein harminc éve halott, s a vita életm űvéről egyre
szenvedélyesebb lesz Európa bölcseleti központjaiban. Egyesek szerint Heidegger művét toldotta meg egy jelent ős lépéssel, s a tényközlés elemzését
vitte az egzisztencializmus tágasabb vizeire. Mások viszont azt állítják,
hogy filozófiája a heideggeri tételek határozott tagadása. Én azonban,
anélkül, hogy filozofálni akarnék, azt az igyekezetét tartom érdekesnek,
amellyel a nyelv tényt teremt ő kifejezési erejének titkát feszegette. Szerinte a nyelv a valóság tükörképe, s a mondatnak csak akkor van értelme,
ha a valóság aranyfedezete biztosítja létjogosultságát. Különben értelmetlen zagyvaság. Ezt az ő logikai nyelvelemzését egyszer egy barátja azzal
tette nevetségessé, hogy legyintett egyet és felszólította Wittgensteint, tegye elemzés tárgyává ennek a néma közlésnek az értelmét. Erre a tudós
hónapokig tartó bels ő vívódás után új elméletet dolgozott ki, s csaknem
teljes egészében megtagadta a régit.
Különben ezt tette egész életében, mint az önellentmondás kivételesen következetes tudósa egy olyan korban, amikor nemcsak filozófusok
mondtak ellent önmaguknak, visszatér ő bűnösként töredelmes önkritikát
gyakorolva. A század az ellentmondások kora volt, és a nyelv valóságviszonyára, az írott és él ő szó rovására soha annyi visszaélést nem követtek el.
De hát Wittgenstein nem politizált, s az ember társadalmi kötelességére is különös elméletet gyártott. Például 1914-ben hazajött Chambridgeből Bécsbe és önként jelentkezett katonai szolgálatra. Ne mondhassa
senki, hogy nem osztozik a szenvedésben, amikor mindenkinek szenvednie kell.
Egyáltalán az élete érdekesebb, mint a filozófiája. Bécsi volt, de angolul írt, Bertrand Russel a barátjának vallotta, viszont követ ői, akiket
„bécsi kör" néven tartott számon a tudományos világ, az osztrák f ővárosban alakítottak iskolát, s a jelek szerint ma is onnan szivárognak át
tanításai Németország nyugati részébe, ahol könyveit ismételten kiadták.
Ugyanakkor érdekes, hogy követ ői sem rajonganak kivétel nélkül érte.
Mintha az ellentmondásnak ez a prófétája, aki lenézte az akadémiát, a
tanárokat, s őt a filozófiát is, épp az ellentmondás dialektikájában lelte
volna meg a maga igazságát.
Persze, a vagyont, a gazdagságot is megvetette. Mikor a húszas évek
végén egy nagy vagyon örököse lett, pénzét haladéktalanul elosztogatta.
Nem a szegények között, nehogy elrontsa szegénységük boldog állapotát,
hanem a gazdagok között, akiken már úgysem lehet segíteni. Ilyen mindent megrontónak tartotta a tekintélyt is. Amikor egyetemi karrierje felfelé
ívelni látszott, gyorsan leköszönt és elment egy kis osztrák faluba népiskolai tanítónak. Éveken át okítgatta az apró gyerekeket az írás, olvasás
és számolás alapelemeire. És közben ragyogó tanulmányokban fejtegette
nézeteit a különböz ő tudományos folyóiratok hasábjain. Aztán a falusi
tanítóságot sem tartotta eléggé megalázónak, amib ől egész emberi magatartása kialakult, s így fogta magát és beállt egy bécsi kolostorba kertésznek. Amikor pedig sikerült újból visszacsalni az egyetemre, egyetlen szobából álló lakásán fogadta tanítványait, a szoba közepére ülve, s id őnként önmagát is hevesen kijavítva. Ilyenkor kétségbeesve felkiáltott: „Rémes, egészen meghülyültem!"
„Aki engem megért — írta egész tanítását összegez ő egyetlen mondatban --, az végül értelmetlennek találja, amit mondtam. És ezzel emelkedik
fölém és önmaga fölé."
Talán nem tévedek, s ezt már én mondom, hogy ez a ritka erkölcsi
alapállás az, ami Wittgenstein filozófiáját vonzóvá teszi még akkor is,
ha nincsen igaza. Illetve éppen akkor!
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A költők szülőházán, vagy ahol bizonyos ideig laktak, emléktáblát
szokott elhelyezni a hálás utókor. Alig hiszem viszont, hogy a párizsi CMtelet-n, az egykori börtön falán ilyen tábla díszelegne. Pedig hát Fran c ois
Villon, a kövér Margot szeret ője, aki „késelt és lopott", kétszer is meglakta a komor épületet, bár mind a kétszer kegyelmet kapott. De emléktáblát érdemelne ugyanott Clement Marot, a kés őbbi költő, Navarrai
Margit és I. Ferenc pártfogoltja, Villon tulajdonképpeni felfedez ője, akit
ugyancsak bebörtönöztek, ha nem is lopás és gyilkosság b űntette miatt,
mint elődjét. Csakhogy a protestantizmus terjesztése a tizenhatodik században nagyobb b űn volt az emberölésnél. Így Marot mint visszaes ő bűnös
egész életében a börtön árnyékában élt, s csak az uralkodók közbelépésének köszönhette, hogy nem tartották tartósan fogva. Aztán, amikor már
a kegyelmet is megsokallták, egérutat hagytak neki, hogy elmenekülhessen
Itáliába, s ott haljon meg önkéntes számkivetésben, ahogy akkoriban az
emigrációt nevezték.
Az ember elámul, milyen elnéz őek tudtak lenni a középkori zsarnokság uralkodói bizonyos esetekben. Igaz, hogy a költ ők se fukarkodtak a
dicsőítéssel, ha megszabadították őket a kötélt ől. Villon egy rakás fiút
kívánt a nem túl termékeny XI. Lajosnak, Marot episztolája pedig égig
magasztalja a költők és művészek nagylelkű védelmez őjét, I. Ferenc királyt.
A kor, a francia reneszánsz kora egyébként is kedvezett a költ őknek.
Navarrai Margit királyn ő maga is hódolt az irodalomnak, Boccaccio példáját követve pajzán történeteket írt, s humanistákkal vette körül magát. I.
Ferenc meg Leonardót és Cellinit hívta meg udvarába, úgyhogy fény és
pompa akkor vette kezdetét a francia udvarban, s így az utána következ ő
Lajosokra már csak az utolsó befejez ő simítások vártak.
A festők azonban, ha még mindig abból éltek, hogy vásznaikon
szenteket jelenítettek meg, most már úgy ábrázolták a madonnákat, hogy
izmosan, telt idomokkal, a kor ízlésének megfelel ő dús keblekkel néztek
le ártatlanul a jámbor bámészkodókra, miközben maga a m űvészet lassan
átcsúszott az egyház pártfogásából a világi szférákba.
A költőknek sem illett többé visszakér ődzni a hatalom dics őítésének
unalmas frázisait, s mintha id őnként .csak azért követtek volna el kisebbnagyobb bűnöket, hogy a magasztalás szavainak készletét legyen mire
elpufogtatni. Nyersnek és szókimondónak lenni ugyancsak akkor jött divatba, úgyhogy Rabelais szótárának vaskos szavai a nép mindennapi használatából az udvarban is szalonképesek lettek.
Clement Marot ezt az új stílust könnyed hangon m űvelte, s nem ok
nélkül származtatják a világos el őadás francia eleganciáját épp t őle.
Villon érdesebb lehetett és rusztikusabb, de hogy az udvarban mit szóltak a balladáihoz, arról sajnos nincsenek adataink. Viszont annál több
vita hangzott el több mint négy évtizeden át a magyar irodalmi életben
az eredeti Villon trivialitásáról, illetve az átköltések tolvajnyelvér ől. A
fordítási hű ségre hivatkozva, s a költészetnek arra a tartózkodó szemérmére, amely állítólag nem engedi meg a könny ű sikerre való törekvést.
A népszerű átköltés fordítóját, Faludy Györgyöt azzal vádolták, hogy meghamisította Villont, ami ellen az nem is védekezett. Csupán azt hangoztatta,
hogy a tolmácsolás értelméhez, szelleméhez és hangulatához ragaszkodott,
nem a szavakhoz, amelyek egyébként is annyi változással helyezkednek
el az új nyelv közegében, hogy az eredeti nyelv édesanyja sem ismerne
rájuk.
A hűnek mondott fordítás, Szabó L őrincé kizárólag irodalmi körökben használatos. Faludyé viszont most jelent meg harmincadik kiadásában valahol Nyugaton, s a pesti utca nyelvén idézi vissza a francia reneszánsz tündökletes korát, pompát és szegénységet, börtönt, királyi udvart
egyként a szabaddá lett testi szerelem felmagasztosult és elkárhozott világába állítva.
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A LKO TÓM ŰHEL Y

JUHÁSZ GÉZA

LATÁK ÉS AZ IRODALMI BALOLDAL
IRODALOMSZEMLÉLETÉNEK ÁTALAKULÁSA
A HARMINCAS ÉVEKBEN
Szirmai Károly, a szigorúságáról és szókimondásáról ismert. kritikus, A
kültelekr ől írt igen meleg hangú bírálatában Laták els ő próbálkozását, a
Kolduslázakat „csupa zűrzavarnak" minősíti, s szerinte ezekben az els ő
versekben „aktivista és egyéb hatások érvényesülnek, a szinte nyers átvétel rendetlenségével, összevisszadobáltságával. Egy másutt akkor már
lezárult kor utolsó hullámverése ez. Utófert őzés, utójárvány, mely alól
nálunk csak Szenteleky tudta magát er ősebben kivonni. Egészben véve
plakátköltészet, plakátirodalom, a titánkodás kétségtelen jeleivel". Arányi
Jenő — ugyancsak A kültelek kapcsán — hasonlóképp vélekedik Laták
pályákezdéséről: „Modoros volt még akkoriban, a divatos utakat kereste,
a dadaizmus, a kubizmus és hamarosan kimúlt más izmusok izgatták."
A Szervezett Munkás egykorú kritikusa ezzel szemben abban látja
a Kolduslázak költőjének érdemét, hogy írva tanítja és lázítja osztályostársait, hogy kíméletlen eréllyel nyúl a társadalmi rendszer elsimíthatatlan problémáihoz. Maga Laták a Düh előszavában „a minden sorában
tendenciával terhelt írásm ű" irodalmi létjogosultságáért perel, s az elnyomott embermilliók kínj át-baját igyekszik világgá kiáltani. Igaz költőknek azokat tartja, akik kenyérért, s nem babérokért indulnak, akik
haladásról és előretörésről énekelnek, s megszöknek mindent ől, ami
rend, fegyelem, hagyomány. Az a korszak ez, amikor Csuka János szavai
szerint az induló költ ő k „valamennyien Kassákra, az új magyar líra és
aktivista irodalom megteremt őjére esküdtek". De ha egészében fel
akarjuk mutatni a Laták els ő pályaszakasza körüli megítélések ellentmondásosságát, akkor végül Fekete Lajost is idéznünk kell, aki szerint
„egyszerűen, kormönfont modernkedés és apostolkodni-szándék nélkül"
lépett fel a vajdasági magyar irodalomban.
Ezek az egymásnak olykor teljesen ellentmondó vélemények egyszerre fejezik íróink és kritikusaink akkori irodalomszemléletének bizonytalanságát, kialakulatlanságát, egyszersmind Laták lírájának ellentmondásosságát, a költ ő útkeresését s a különböz ő hatások keveredését költészetében. Maga a költ ő sem fogalmazta még meg a maga esztétikáját,
csak negatív értelemben, csak azt tudja világosan, mit nem vállal, mit
utasít el: „A szép hazugságok nagydíjáért" folyó versenyt. Az er ős sodrású, hatalmas ív ű expresszionista versfolyamok és az agitatív plakátköltemények mellett olykor szürrealista képeket hordozó látomásos versek is előfordulnak első kötetében.
Néhány évvel később, 1932-ben a Vajdaság szerkeszt őségében kirobbant irodalmi vitában már bizonyára határozottabb álláspontot képviselt. Hovatartozása már azért sem lehet kérdéses, mert a 4. számától
Tovább címen megjelen ő és erő teljesen balra tolódó lap felel ős szerkesztője épp e fordulat után ő lett. Sokatmondóan megváltozott a lap jel-

legét megfogalmazó alcím is: eredetileg Szépirodalmi, m űvészeti és kritikai folyóiratként indult, majd M űvészeti és világnézeti szemlévé alakult. (Hogy új nevén a lap nem I. évf. l., hanem I. évf. 4. számként
jelent meg, annak valószínű magyarázata hogy kiadója változatlanul H.
Halász Dezs ő volt, de többségében munkatársi gárdája is változatlan
maradt. Maga Laták is már korábban f őmunkatársa volt.)
Ez a változás pedig azért érdemel figyelmet, mert sokkal többet
jelent egyszer ű szerkeszt ő- és címváltozásnál. Voltaképp a Tovább körül
csoportosuló baloldali írok irodalomszemléletének kialakulását figyelhetjük itt meg, a nézetek polarizálódását a proletár irodalom kérdése körül.
Laták magatartására pedig e vitában nemcsak abból következtethetünk,
hogy a megváltozott lap szerkesztését ő vette át, hanem még inkább
abból, ahogyan, amilyen irányban az a továbbiakban fog változni. Innen
kezdve pedig Laták irodalomszemlélete f őbb vonalaiban együtt fog alakulni a vajdasági irodalom baloldali csoportosulásának irodalomszemléletével a Tovább-ban, kés őbb pedig majd a Hídban, s ezt feltehet őleg
a szerkesztőség nevében is többször épp ő fogalmazza meg.
Az említett nézeteltérésre a Vajdaság szerkeszt őségében Szilágyi
András Új pásztor című regényének megítélése miatt került sor. A Prágában tanuló erdélyi orvostanhallgató regénye Párizsban jelent meg
1930-ban a magyar emigráns írók (Bölöni György szerkesztette) Mondekönyvek sorozatában, s rövidesen lefordították németre, franciára, majd
oroszra (szerbhorvátul 1955-ben adta ki a szarajevói Narodna prosvjeta
Selo Demetrovo címen), s mint Hajdú Géza írja (a Vajdaság 2. számában), „a három nagy nép sajtójában a legelismer őbb kritika nyilvánult
meg iránta". Érthet ő hát, hogy az egész magyar irodalmi baloldal is a
legnagyobb lelkesedés hangján üdvözölte. A kolozsvári Korunk nagy tekintélyű szerkeszt ője és marxista kritikusa, Gaál Gábor „a tiszta osztályvonal" irodalmi termékei közé sorolta mint egyetlen „m űremeket", amelyben az osztályvonal „dialektikus tisztaságában" érvényesül. Az említett
vonalat képvisel ő „pár író" — folytatja — „tisztán és maradék nélkül
az idő és valóság magváig ásta el őre magát a legvégs ő pontig, ahonnan
sarkaiból emelődik ki a «szellem« mai kritikus világa, és tisztázódik az
egész zavar és ellentmondás, mely a többi vonalakra oly jellemz ő". Természetesnek tartja, hogy az egyetlen „m űremekre", ami „az úgynevezett
erdélyi irodalom szférájában lokalizálható", ez a vonal hivatkozhat, mert
„az igazán művészi és erőteljes formálás ma csak ennek a vonalnak a
mentén lehetséges. Igaz hit és igazi mondanivaló, igaz pátosz és útmutatás ma már csak innen fakad". (A mai erdélyi irodalom arcvonalai.
Korunk, 1930. dec.)
Csehi Gyula romániai irodalomtörténész a regény 1966. évi második
háború utáni kiadásához írt el őszavában, ismertetve annak „szövegkörnyezetét", a következ őkre figyelmeztet: „Szinte egyid őben jelent meg a
német proletár irodalom els ő nagy sikerű dokumentumkönyveivel. Például
Privier-nek a kieli matrózlázadásról szóló regényével. Azokban az években lépett a szovjet irodalom is abba a fejl ődési szakaszba, amikor az
írók, akik az el őző évtizedben a NEP-világ ellentmondásai között vergődve alkottak, kirajzottak a f ővárosi kávéházakból az épít őtelepekre.
A Dnyeprogesz, a kuznyecki nagy kohóm űvek, ázsiai öntözőcsatornák,
örményországi vízer őművek építésér ől írtak poémákat, az alkotás hatalmas lendületét lüktető történetekben érzékeltet ő regényeket."
Valóban az az időszak ez, amikor a polgári m űvészet és irodalom
bomlástermékének, válságtünetének tartott izmushullámok elültek, s
igen sokan — nem is csak a baloldalon — a proletár irodalomtól várták
a nagy megújulást.
Nos, e vonal reprezentánsának, els ő sikeres megvalósulásának kikiáltott regényről az éppen megindult Vajdaság felel ős szerkeszt ője, Kis
József az els ő számban rendkívül kemény hangú, elutasító, megsemmisítő : kritikát írt. Pedig Laták szerint a folyóirat „szürke címe mellett
is lendületes ifjúsági irodalmi és társadalmi .szemlének indult ... és már
,
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az első számban elárulta a marxista gondolkodás iránti érdekl ődését".
Kis József már a címet is kifogásolja, s mint a kés őbbiekből kiderült,
azért, mert a Jézusra asszociáló „pásztor" fogalmának ellentmond a regény nyers naturalizmusa s a szövegben el őforduló „meztelen szavak és
fogalmak". Gaál Gábor már idézett értékelésével vitatkozva, többek között ezt írja: „Az Új pásztor lehet könyv a magyar irodalomban (bár
ott nem ismerik el), de nem irodalom." Elutasító véleményét ezután
kiterjeszti a „szociálista könyvekre" általában, megállapítva, hogy kivétel nélkül. „a naturalizmus,. hipernaturalizmus fogásaival élnek ... s
annyira járnak az irodalomtól, mint a m űveletlen. ember a teljes m űveltséggel bíró embert ől". Rámutat, hogy bár Gaál „kor-m ű"-nek nevezte,
nincs benne semmilyen koresemény, hogy két „abszolút osztály toizsalkodása és testi civakodása" a tárgya, hogy „formagyilkos tendencia"
van benne, szenvedélyesen az író beszél a h ősök helyett, s őt a nyelvezetét is kifogásolja, gallicizmusokat vél felfedezni benne, s arra gyanakszik, „talán franciából fordították vissza magyarra, rosszul" — mivel Párizsban jelent meg. Leginkább azonban vallásos érzületét érhette sérelem:,
mert befejezésül azt kifogásolja, hogy „durva hasonlataival Krisztust
bántja, holott éppen Krisztus volt az, aki a legtöbbet megtette az egyenlő ség eszméjének győzelme érdekében ... Szerepl őinek szájába istenkáromlást ad és azokat teljesen vallástalanoknak tünteti fel".
Hajdú Géza* már a következ ő számban élesen reagál Kis bírálatára.
A „keresztény polgári világszemlélet" rabjának nevezi a bírálót, s úgy
véli, hogy nemcsak önmagával, de „a lap irányával" is ellentmondásba
•kérült, mert szerinte az Üj pásztor éppen az a könyv, „mely mindenben
valóra váltja a Vajdaság célkit űzését". Szerinte is tele van tendenciával,
„de ez csak fokozza értékét", s határozottan elutasítja Kisnek azt a véleményét, hogy „a tendenciával teli írás nem lehet irodalom".
Miről is szól vajon ez az oly hevesen. vitatott regény? Demeter, az
erdélyi hegyek fiatal pásztora, aki különben sohasem járt „a falu határán túl", egyszer csak felfedezi az igazságot, osztályöntudatra ébred és
sztrájkot szervez a favágókkal. a hegyekben. A sztrájk sikerrel jár, a
gazdák kénytelenek felemelni a cselédek bérét, mert olyan id őpontban
szervezték, amikor a munkaer ő nélkülözhetetlen. A tél. közeledtével azonban kevesbedik a munkaalkalom,. s a szegények arra kényszerülnek, hogy
feladják a sztrájkkal elért jogaikat, s alacsonyabb bérért dolgozzanak.
Végül is újabb harcra kell készül ődniük. Azt már mondanunk sem kell,
hogy a szerepl ők csak jók (elnyomottak) és gonoszok (elnyomók), az
ábrázolásban csak fekete és fehér szín található, a mai olvasó egyszóval
a tendenciózus, a sematikus alkotói módszer őspéldáját ismeri fel benne,
amit egyébként a fentebb említett irodalmi szövegkörnyezet is sejtet. Ez.
zel együtt azonban igen jelent ős irodalomtörténeti kordokumentum arról,
hogyan s milyennek képzelték a haladó írók — köztük a Vajdaság, illet őleg a Tovább írócsoportja — fél évszázaddal ezel őtt azt az irodalmat,
amelyet úgymond a proletár íróknak kell létrehozniuk a proletariátus számára.
Nagyon leegyszer űsítenénk azonban a kérdést, ha úgy értelmeznénk,
hogy Kis József egy gyönge,. meglehet ősen kezdetleges proletár regényt
keményen megbírált, a baloldal meg védelmébe vette. Kis bírálatában
ugyanis az esztétikai természet ű kifogások úgyszólván másodlagosak, s
az ideológiaiak kerülnek el őtérbe. Nemcsak az istenkáromlást, a szereplők vallástalanságát kifogásolja, hanem azt a végkövetkeztetését is, hogy
ha „azok a nyomorult emberek élni akarnak, hát sztrájkoljanak megint!"
Ő szerinte a szegényember örüljön, ha dolgozhat, akár éhbérért is. Legalábbis ez vehet ő ki a következ ő „kifogásából": „Így lopja be eszméit a
békésen dolgozók lelkébe azáltal, hogy felizgatja őket a nagyobb kereseti lehetőségek kecsegtetésével, amikor ma öröm és százszor nagyobb
szerencse a munkaalkalom." Érthet ő másfelől, hogy Hajdú Géza --- bi* „ liajđú Géza szabadkai betegsegélyző tisztviselő, régi szocialista tollforgató. Tüd őbaj vitte
el a megszállás kórházi. körülményeiben."( Laták István)
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zonyosan a szerkeszt ő bizottság többségének véleményét fejezve ki —
első sorban a könyv képviselte osztályvonalat vette védelmébe, egy fiatal
író művét, aki „megértette a haladó és vajúdó id ők szavát", s jelent őségét
abban látja, hogy „nem világfájdalommal telített szubjektív írás, de öklöt
rázó realitás, melyb ől kiharsonáz az életakarás szólama". Ezért nézték
el, ha egyáltalán felismerték, esztétikai fogyatékosságait.
Laták és köre természetesen nem csupán világnézetével állt szemben
a polgári írókkal — mint Szirmai írja —, hanem irodalomszemléletével
is. Nincs itt lehet őségünk részletezni. Laták fiatalosan túlzó kirohanását,
melyet még 1929-ben intézett a polgári írók ellen Düh című novellás
könyve előszavában. Annyit azonban el kell róla mondani, hogy amikor
a Bácsmegyei Napló hasábjain még akörül folyt a vita, legyen-e külön
vajdasági magyar irodalom, Laták számára ez egyáltalán nem kérdéses.
A létezését ténynek veszi, csakhogy szerinte nem ott található, ahol
„elves jóakaratú felfedez őcskék" (!) vélik megtalálni; nem a jómódú
polgárság körében, hanem „a porban, sárban, füstös kávéházak feketekávé-löttvei mellett, girbe-görbe utcák aszfaltján csavarog ... mindenkit ől
számkivetve". Létezik, állítja, de még csak meg sem mosolyogják, le sem
köpik. csak „egyszerűen nem veszik észre". 'Arról is egészen határozott
véleménye van, hogy milyen legyen, kihez szóljon ez az irodalom. azokhoz. ..akik szeretik az életet, és egy szebb jöv ő reményében élnek testvérként a világ minden nemzetének küzd ő jóembereivel.". S amit a leghatározottabban elutasít: „Er őtlen köznapi mendemondák, lírai ömlengések, beporosodott vadásztörténetek, matuzsálemi visszaemlékezések...
olyik pinás-gatvás falusi tanító- vagy kántoratyafi gár.donyigézáskodása ..." Már a Vajdaság els ő számában közöl egy paródiaszerű írást is
a zavaros, modernked ő , formabontó polgári irodalomról. Egy felerészben
értelmetlen, felerészben pedig csaknem trágár zagyva-versr ől a jómódú
Polgárfiú szájába ilyen jellemzést ad: „azt mondják, hogy ez a menekülés irodalma, a polgári káosz, miért menekülés ez, hiszen minden menekülésben van valami józanság, ebben semmi józanság nincsen". Az írásnak a Szorongás címet adta, s mint a csattanójából kiderül, egy diákfiú
szorongásos álmát írta le.
Kifejti nézetét a kisebbségi magyar irodalomról, illet őleg az írók
feladatairól és felel ősségéről a Tovább első Laták szerkesztette számában
Gondos József** is. Ez az írás azért is megérdelmi figyelmünket, mert
azt bizonvítia, hogy Szenteleky ismert tételének a kisebbségi író nawobb
felelősségéről s a kisebbség egységesebb osztályszemléletér ől már 1932-ben
megfogalmazásra került ma is érvényes marxista bírálata is. Más kérdés
már a vezéregyéniség
természetesen, hogy Szenteleky felfogásának
általánosan elismert tekintélyénél fogva is — jóval nagyobb hatása volt
a két háború közötti kisebbségi irodalmi közgondolkodásra.
Gondos voltaképpen Szentelekv J. Benda Az írástudók árulása című
nagyhatású könyvével kapcsolatos fejtegetéseire reagál. Egyetért vele ab—

ban, hogy az író feladata nem lehet a szórakoztatás, b űvészkedés és
könnyelmű bohóckodás, hanem ,.meg kell látnia a társadalom fekélyeit
és azokra ő szintén rámutatnia". Elutasítja viszont azt a nézetét, hogy •„a
többségi íróknál nem olyan fontos az alkotás igazságának és ideológiáiá nak vizsgálata". Miért? — teszi fel a kérdést Gondos, „Nincsen talán
a többségi nemzetek társadalmának is ezernyi fekélye?",•s a magyarországi helyzetre utalva folytatja a kérdéssorozatot: „Nem tizedeli-e az
ottani munkásságot az iszonyú munkanélküliség és az éhbér, a dolgozó
parasztságot pedig a nagy adók és az uzsora? Nem kötelessége-e az ottani íróknak mindezeket a fekélyeket nemcsak észrevenni, hanem kiutat
is keresni?" Szentelekynek azzal a nézetével, hogy „a kisebbség élete
egységesebb és az osztálytagozódás elmosódottabb", így polemizál: „Bajosan hinném, hogy a kisebbségi munkanélküli, a látomtól vakulásig
dolgozó földmunkás és paraszt nem els ősorban az osztálysorsot érzi.
** „Éles tollú noviszádi munkatársa a folyóiratnak már a 3. számtól kezdve ... Személyér ől
nem sikerült közelebbi adatokat szerezni." (Laták)
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Ezekre els ősorban az osztálysors nehezedik, és csak azután a kisebbségi
sors ... Ezek egyáltalán nem láthatják, hogy az osztálykülönbségek elmosódtak volna, s őt ... Ezek egyáltalán nem érzik a földbirtokosokkal,
bankárokkal, gyárosokkali közös front szükségességét." Visszakanyarodva
végül a kisebbségi író felelősségére, leszögezi, hogy csak az elnyomó
osztályok érdeke lehet — a kisebbségen belül is — az igazság elkend őzése, s csak az az író, „aki őket szolgálja ki, állíthatja azt, hogy elmosódnak a különbségek, és hogy egyforma a kisebbségi sorsá a munkásnak és a földbirtokosnak, de munkája nem lesz más, mint üres szórakoztatás, bohóckodás és szappanbuborék".
Amennyire Gondos József cikke a Hídnak azt az irodalompolitikai
elvét el őlegezi, hogy az író felel őssége azonos mérték ű akár többségi,
akár kisebbségi, s hogy az osztályelnyomás felmutatása el őbbrevaló a
nemzetiségi elnyomás ábrázolásánál, Laták ugyanitt közölt írása — A
vajdasági magyar parasztság kapcsolata a sajtóval — a Hídnak azt az
irodalompolitikai és politikai elvét anticipálja, hogy a parasztság „az
itteni kisebbségi magyarság f ő alkotóeleme", a vajdasági magyar iro ,
dalom legnépesebb potenciális olvasórétege „a földmunkások, béresek,
szolgák", mert „a kizsákmányoltság legközvetlenebbül őket éri és a
legtöbbet tapasztalnak különböz ő osztályrétegeknél való robotukban".
Számukra ezért valamiféle „népirodalom" megteremtését sürgeti, amely
a mi viszonyaink között „sajátos parasztirodalom" lenne.
Még 1932-ben a Tovább voltaképpeni els ő számában mintha csak
Hajdú Géza és Gaál Gábor meggy őződését akarná alátámasztani, maga
is ír könyvkritikát egy szovjet könyvről, nevezetesen Fagyejev Tizenkilenc
partizán (Razgrom) cím ű regényéről, s a sok dicséret után a következőkkel zárja írását: a könyvben „minden fenntartás nélkül bebizonyította
a proletár irodalom a polgári irodalom feletti magasabbrend űségét". A
Híd első évfolyamaiban még számos alkalommal méltat szovjet regényt
(A. Tolsztoj, Ehrenburg, Avgyejenko stb. műveit) és filmet, s mindig
csak a dicséret hangján. Itt már nem is csupán a proletár irodalom
melletti feltétlen elkötelezettségr ől van szó, hanem a Szovjetunió mint
az egyetlen szocialista állam népszer űsítéséről is, ami — Laták egy későbbi visszaemlékezése szerint — „esztend őkön át, de különösen 1937-t ől
kezdve mindennél fontosabb és több helyet foglalt el a Hídban", s bár
lehettek kifogásaik némely irodalmi m űvek iránt, mint ahogy hallottak
a csisztkákról is, de ők tiszta hitükkel „jóra magyarázták a rosszat" is.
Van azonban Latáknak már az 1934. évi Híd októberi számában
egy figyelemre méltó írása, amely irodalomszemléletének s éppen a
proletár irodalomról, m űvészetről vallott nézeteinek módosulását mutatja.
Az a Laták, aki néhány éve még azzal kérkedett, hogy megszökött mindentől, ami rend, hagyomány stb., most az önképzés szükségességér ől
igyekszik meggyőzni az ifjú képzőművészeket (azok egyesületének megalakulása alkalmából írja cikkét). „A művésznek — írja többek közt —,
hogy alkosson, ki kell képeznie magát ... A mesterségbeli gyakorlat
megszerzése nagy munka. Mert ugyebár, minden m űvészi kifejezképesség fogásokon alapul. Bizonyos formák ismerete, normák beidegzése
elengedhetetlen feltételek. Ez a mesterségbeli tudás."
És ettől kezdve több ízben is buzdítja a - fiatalokat minél nagyobb,
minél korszerűbb tudás megszerzésére, mert neki magának is az volt
az elhatározása, hogy széles kör ű műveltséget szerezzen: „a vágyott szabadságok közül, minden emberi jogok közül ezt tekintettem a legértékesebbnek." Ezt a m űveltséget pedig immár a proletár író, m űvész
számára is elengedhetetlennek tartja.
Gereblyés László Ne hogy engedi! című verseskönyvében éppen ezt
az igényességet hangsúlyozza a proletár író legf őbb erényeként. „Ma
már - írja — proletár művésznek is' azt fogadjuk el, aki tud, aki m űvész els ősorban; és azután nézzük, hogy mit nyújt újat, el őrelendít őt a
műveiben". (Kiemelte: J.G.) Tehát a hogyant a mit elé helyezi fontossághall! És ebben. az írásában igyekszik leszámolni az izmusok reá gya-

korolt említett hatásával is — legalábbis elméletben: Gereblyés igényes°666

ségét, fegyelmezett formatiszteletét ugyanis „az újabb id ők lehiggadásának, meggondoltságának" .eredményeként vesszi számba, a költ őben a
„csiszolt formaművészt" üdvözli, aki „teljesen levetk őzte a háború utáni
magyar költ ő k nagy részére jellemz ő aktivista, szabadversi szólamformát. A túlhajtott szabadverselés gazdagodott ellentéteként jelentkezik
ez a formában is mindjobban tökéletesed ő haladó magyar költészet,
mely hivatva van, hogy az Ady költészetéig eljutott, de a bomlás kassáki
versféléit ől megriadt olvasókat ismét versolvasásra késztesse". Nyilván
nem kell hosszasan bizonygatni, hogy ezzel az állásfoglalásával Laták
nem áll egyedül a baloldali írók között, de itt ő fogalmazta meg az
irodalmi és az ideológiai-politikai .avantgarde között beállt szakadást.
Semmiképp sem a véletlen m űve a csiszolt forma s általában a
mű vészi kritérium hangsúlyozása a Gereblyés-kritikában, és nagyon valószínű , hogy nem is csak Laták egyéni véleményér ől, felismerésér ől
van szó. Alig néhány hónappal az el őbbi kritika megjelenése után, 1937
szeptemberében ugyanis Laták szerkeszt ői üzenetet fogalmaz K. S.
Beli Manastir-i munkatársnak, amelyben félreérthetetlenül az irodalmi
közlemények művészi kritériumának megszigorítására irányuló szerkesztő ségi törekvését fejezi ki. Kár volna találgatni, hogy mi lehetett a
cikk közvetlen kiváltó oka, a nevezett K. S.-nek egy valóban gyönge kézirata vagy az, hogy a szerkeszt őségbe túl sok gyenge, dilettáns kézirat
érkezett, de bizonyos, hogy az üzenet nemcsak K. S.-nek szól, hisz különben magánlevélben is eljuttathatták volna a szerz őhöz. Laták mintha
csak a fentebbi kritikában kifejtett nézeteket fejlesztené tovább, ezúttal
azonban negatív formában, nem dicsérve, hanem igényt fogalmazva meg.
„Nagyon örülünk — írja — minden olyan levélnek, mely bens őséges melegséggel való mellénk állásról szól, amely ernyeszt ő munkánkban felüdít és megerősít. Örömmel vesszük azt, ha nemcsak entellektüel kézből, de ipari, sőt földmunkás kézb ől is jó, közlendő anyagot kapunk.
De egy nagyon komoly szempontot kell figyelem el őtt tartani: a dol-

gozók haladó szellem ű írásainak, művészetének a polgári írások, m űvészetek színvonalát szépségben, m űvészi er őben, egyszóval tökéletességben nemcsak utol kell érnie, de túl is kell szárnyalnia. A dolgozók művészete különb kell hogy legyen, mint a polgárságé, mert hatni csak
akkor tud." (Kiemelte: J.G.) A továbbiakban, mintha a saját korábbi
költői gyakorlatával kívánna leszámolni, felismerve egyúttal a korábban
szorgalmazott proletár irodalom legf őbb gyöngéit is, a következ ő követelményt fogalmazza meg: „Csiszoltabb, kevesebb jelszóval és több
mélységgel megalkotott írásokat kell hoznunk s keresnünk munkatársainktól."
A kültelekr ől szóló, már idézett bírálatában Szirmai a következ ő
figyelemre méltó megállapítást teszi: „Laták világnézetével ma is szemben áll velünk, de már nem annyira mereven, hogy ne látná be — a
kisebbségi sorson belül — egy - közös út keresésének szükségességét."
Valóban, mennyiben engedett Laták merevsége a harmincas évek vége
felé a polgári írók iránt? Ismeretes, hogy 1933-ban Szenteleky igen megtisztel ő felkérését az Akácok alatt című antológiában való részvételre
azzal utasította el, hogy „a proletár írók nem fogják a vérszegény polgári
irodalmat erő síteni", s ezt Szenteleky „merev, elvakult felfogásnak" nevezte, s őszintén fájlalta. De kés őbb mintha Laták is megbánta volna.
Szentelekyről szóló meleg hangú írásában állásfoglalását azzal indokolja, hogy némely jobboldali írók, akikkel Szenteleky a Kalangyában
együtt dolgozott, útszéli támadásokat intéztek a Tovább és írói ellen,
s a visszautasítás mögött a pártvezet őség állt. Maga is merevnek, taktikailag „nem el őrelátó"-nak min ősíti utólag, de elvileg indokoltnak. Talán
. abban is igazat adhatott utólag Szentelekynek, hogy távolmaradásukkal
éppen nem bizonyíthatták a proletár írók a polgáriak vérszegénységét,
legfeljebb jelenlétükkel tehették volna azt. Ennél azonban lényegesebb
Laták irodalomszemléletének megváltozása, a polgári írók mesterségbeli tudásának, csiszolt formakultúrájának tisztelete. Már 1934-ben azt
írta például Szirmairól, hogy „a túlintellektualizált középosztálybeliek
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ideges finomságokba menekül ő borzongását adja, fény űz ő m űvészettel",
Markovics (Majtényi) Mihályról pedig, hogy „a városi kispolgárság életének szürkeségébe világít fájó • megértéssel, néha majdnem kegyetlen
iróniával". (Kiemelte: J. G.) Hogy milyen kemény munka árán igyekezett
minél szélesebb kör ű műveltségre szert tenni, azt a Hídban kifejtett sdk--'
oldalú tevékenysége jól személteti: igen sok könyvkritikát írt, de írt
filmekről, színházi el őadásokról, műkedvelésről., kulturális helyzetünkr ől,
a vajdasági irodalomról, válogatott szemelvényeket klasszikus íróktól,
gondolkodóktól, más folyóiratokból — hazaiakból és külföldiekb ől egyaránt —, egyszóval tanítva tanult. Egyúttal pedig mind tudatosabban
igyekezett szabadulni „a proletkult merevségét ől és az expresszionizmus,
konstruktivizmus túlzásaitól", amit a Híd irodalompolitikájára is jellemzőnek tart.
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LÉVAY ENDRE

SOMOGYI PÁL (1894-1980)
A jugoszláviai magyar irodalom születésének idején, a vajúdások éveiben, amikor szellemi életünk úttör ői az első legnehezebb lépéseket tették
meg ezen a kemény, megmunkálásra váró területen, felkészültnek, szívósnak, kitartónak kellett annak lennie, aki önként beállt a sorba. Az els ő
világháború s az azt követ ő forradalom tüze megedzette a bátran indulókat. És 'azután: megint következett a szüntelen küzdelem, a szinte
lépten-nyomon újabb kiállást követel ő harc a tollforgatók közül a legizzóbb sorokat azokban érlelte meg, akik nem a széplelkekhez szóltak, hanem az elnyomottaknak (a saját b őrükön is átélt) verg ődéseit, apró garasokért ontott verejtékeit, s a szívük mélyén egy új világ eljövetelér ől
ébredez ő reményeit énekelték meg.
Ilyen volt Somogyi Pál, a forróvér ű proletár költ ő, akitől most veszünk búcsút, amikor poétalelkének annyiszor megénekelt „máglyája" az
idei lombhullás havában örökre kihunyt.
Az 1894-ben Kaposvárott született munkáskölt őnk már tizennyolc éves
korában belépett a szociáldemokrata pártba, végigszenvedte az els ő világháborút, 1918 tavaszán részt vett Jeiszk védelmében a fehér kozákok
ellen; az év decemberében hazatért és 1919-ben, a Tanácsköztársaság alatt
tagja volt a Kaposvári Munkástanácsnak és a Somogy megyei Intéz őbizottságnak. Ezért .a Horthy-bíróság négyévi fegyházra ítélte, de fél évvel kés őbb, 1920 nyarán megszökött a börtönb ől, s vette az útját Jugoszlávia felé.
A Vajdaságban töltött több mint tíz esztendeje voltaképpen igazi
költői kibontakozásának évtizede volt. Alkotói munkásságában ezt az id őszakot jelölte meg önéletrajzában is nemcsak az indulás, hanem a termékenység időszakának, amelynek kés ő bb közzétett versei, elbeszélései,
riportjai is hív visszatükröz ői. Az Átok-áldott t űz című verseskönyve,
amely 1926-ban jelent meg újvidéken, világosan érzékelteti a forradalmi
költő felfele ívelő vonalát, amely drámai kísérleteiben — egyfelvonásosaiban és A díj című háromfelvonásos színm űvében — kifejező désre jutott.
Jugoszláviából 1933 tavaszán kiutasították, s ezután folytatódtak a
küzdelmekkel teli emigrációs nehéz hónapok egészen addig, amíg a Vörös
Segély útján 1933 augusztusában Moszkvába nem érkezett. Igaz, apróbb
írásai idő közben a moszkvai rádióban és az ottani magyar nyelv ű lapokban megjelentek, de újabb kötete a Bár lenne láng című verses gyűjteménye — csak a Szovjetunióból való visszatérése után, 1947-ben jelent
meg Kaposvárott, szül ővárosában. Egy évvel kés őbb megírta szovjetuniói
emlékeit Magyar szemmel a szovjet ég alatt, majd a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó megjelentette a Nagy iskola című regényét abban az
időben, amikor leölt őnk a Somogy megyei Tanács Népm űvelődési Osztályának vezet ője lett. A Tűz a Kapos mentén c. kisregénye hat évvel kés őbb
került könyvpiacra az MSZMP Somogy megyei VB kiadásában.
Első szavalása óta majd ötven évnek kellett eltelnie, mire az Életjel 1970. október 5-én Szabadkán megrendezte szerz ői estjét, amely valamennyiünk számára feledhetetlen est volt.
Mindössze pár hónapnak kellett eltelnie, hogy az Életjel Miniat űrök
szerkesztősége sajtó alá rendezze a Máglya című könyvét, amely egy életrajz vajdasági fejezeteit tartalmazza, s emléket állít azoknak az éveknek,
amikor költ ő nk a mi körünkben lelkes híveket szerzett a szocialisztikus
líra számára. Ez a kis könyv számunkra olyan értékes dokumentum, melynek fejezeteit mindig szívesen olvassuk el újra meg újra, s minden mozzanatot meg ő riz számunkra, amit Somogyi Pál nálunk jártában maga mögött hagyott.
Az Életjel Miniat űrök 1979-ben újabb kis könyvet adott ki Somogyi
emlékirataiból. A Kiderült az ég c. memoárja a Szovjetunióban eltöltött
emigrációs évekről mesél tiszta szívvel a tiszta szív ű olvasónak, hogy :emlékezzen vissza arra az izzó szív ű költőre, akinek szívéb ől csak most október havában, utolsó lobbanásával hunyt ki a t űz.
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SZOSZNER ZOLTÁN

SZILÁGYI LÁSZLÓ (1925-1980)
„Sok van, ami csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" —
vallotta Antigone segítségével Szophoklész. Aligha tudnánk pontosan leírni Szilágyi László színm űvész — az Újvidéki Rádió és a Televízió rendezője is volt — pályafutását, mert víziók maradtak utána, s a típuskutató csak annyit jegyezhet fel, hogy Szilágyi László otthonosan mozgott
minden műfajban, de különösképpen a Dühöngő ifjúságban és a Biedermann és a gyújtogatók című tragikomédiában közelítette meg a m űvészi tökélyt. A törékeny testalkatú és érzékeny lelkivilágú Csigáról mit
is mondhat most a krónikás? Hogy a színház Nagy Halottja? Hogy a
színpad utánozhatatlan mestere volt? Hogy rendez ői munkássága csak minőségi plusszal jelölhet ő? Mondjuk most, hogy értelmesen és érzelmesen játszott, színpadi alakjaiban a lelki folyamatok szerves, egymásba
fonódó egészet alkottak, és elvetette mindazt, ami kacat, aminek kevés
köze van az igazi művészethez? Gyakrabban mondhattuk volna, amíg élt,
amíg nem találkozott a halállal.
Don Quijote volt, és még csak kísérőt sem kapott. Szélmalomharcában nem támogatta egy Sancho Pansa, ezért bezárkózott külön kis világába. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, miért fordított hátat a színpadnak,
de elhatározásával megfedte a kortársakat. Egy nagyszer ű színésznemzedék talán legműveltebb, legkiválóbb képvisel ője volt, de aztán a benne
ésszerűen elosztott erők külön életre keltek. Sziget volt a tartományban,
s ezt a szigetet elmosta a Halál. Emberi érzelmeink jelenlegi szintjén
csodálattal adózunk a kolléga emlékének, s feljegyezzük azokat a szerepeket, amelyeket különleges m űgonddal álmodott — és felvitt — a színpadra.
Leandra A botcsinálta doktorban, Mosca a Volponéban, Frank Shaw
Warrenné mestersége című színművében, ifj. Nagy István A tanítón őben,
Aladár az Aladár nem szamár című gyermekoperettben, Callimaco a
Mandragorában, András az Ember a híd alatt című színműben, Ivo Perić
Sinkó Ervin Elítéltekjében, Alberto Veranni a Huszonnégy szál piros rózsában, Petruccio Shakespeare Makrancos hölgyében, Mihály a Magdics-ügyben, Trajan A Titanic-kering őben, Mario Niccodemi Vakarcsában, Oberon
A szentivánéji álomban, Don Diego Calderon Két szék közt a pad alatt
című vígjátékában, Tamás Sinkó Ervin Szörny ű szerencséjében, Hlesztakov Gogol Revizorában, Leonardo Lorca Véres menyegz őjében, Philip
Priestley Ádám és Évájában, Thomas Keffer a Lázadás a Caine-hajón című
színjátékban, Svetislav A protekcióban, Alfredo Marigliano a Vannak még
kísértetekben, Zbysko a Finom úriházban, Báró az Éjjeli menedékhelyben, Fred a Tisztességtudó utcalányban, Spaghetti A montmartre-i ibolya
című Kálmán-operettben, Algernon Wilde Csak Szilárd legyen című vígjátékában, Barta Lajos Szerelmében a Költő, Cérna Gábor a Három szegény
szabólegényben, Max a Betánia királyában, Jimmy Porter John Osborne
Dühöngő ifjúság című drámájában, Roo A tizenhetedik baba nyarában,
Mircia Aldea a Szarkafészekben, Ügyész a Fekete ventillátorban, Benny a
Kimen őben, Valorin a Nem az én fejem című bűnügyi játékban, Eisering
Frisch Biedermann és a gyújtogatók című tragikomédiájában, Peter Petrus
Kohout Ilyen nagy szerelem című drámájában, Teodoro A kertész kutyájában, Perföldy a Kér őkben, Aurel Krleža Lédájában, Leprás Mátyás a
Koldusoperában, Camille Sevigné Az ostoba lányban és Stedman Harder
O'Neill Boldogtalan hold című színjátékában, majd Nino Pirandello Az
ember, az állat és az erény című vígjátékában ... és vége. Búcsú a festett világtól.
Két rendezést írunk a neve mellé. Színpadra állította Csehov Három
szerelem és a többi című vígjátékát és Barácius Zoltán Finom kis társaságát. Minden 13 címmel írt egy jó kabarét, és természetesen számos díjban részesült. A hétköznapok színésze volt, dolgos, szorgalmas, egyszer ű,
emberséges. Ahogy mondottuk: Don Quijote egy haragos világban.
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OL VA S ÓNARL Ó

AZ ÉVTIZED DOKUMENTUMA
BABITS MIHALY beszélget őfüzetei.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Babits Mihály beszélget őfüzetei címmel két vaskos, együtt 1172 lapnyi
kötetben tette közzé a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó azokat a szövegeket, amelyek révén gégem űtétje után Babits Mihály környezetével
érintkezett. A Babits-irodalom eddig is tudott ezekr ől a füzetekről, idézett bel őlük, utóbb nagyobb terjedelm ű részletek is megjelentek, de az
egészről csak néhány beavatottnak volt fogalma. A szakmabeliek többsége csak sóvárgó kíváncsisággal találgatta: mit is rejthetnek még magukban ezek a füzetek? Basch Lóránt és Gál István, akik bizonyos el őjogokat élveztek a Babits-hagyaték publikálásában, kihagyásos, töredékes
közleményeikkel csak szították a kíváncsiságot. Aki Babits-szakért őkkel
beszélgetett Budapesten, gyakran hallhatta Basch nevét és a panaszt,
hogy „ráült" a Babits-hagyatékra, magánvagyonként kezeli stb. Most,
hogy Belia György lelkiismeretes gondozásában és nagy érték ű jegyzeteivel a teljes szöveg, a szövegek teljessége megjelent, ez a vád is beigazolódott, mert kiderült, hogy Gál is, Basch is önkényesen, célszer ű csonkításokkal idézgetett ebb ől az anyagból. (II. 246.)'
A beszélget őfüzeteket tehát ki kellett adni. Babits Mihály a két
háború közötti magyar irodalom központi alakja volt. Ez nem azt jelenti, hogy a legjelent ősebb költője, de azt igen, hogy az irodalom életének
legfontosabb szerve: a kiválasztás, értékelés, támogatás intézményszer ű
irányítója. Szerepét nagy költészete, kivételes m űveltsége és emelkedett szelleme fedezte, s fedezte természetesen a kor még mindig legtekintélyesebb folyóirata, a Nyugat, s a Baumgarten-alapítvány, melynek
kurátoraként a korszak egyetlen szabad ösztöndíjával rendelkezett. Ez
az ösztöndíj, melyet díj és jutalom néven osztottak ki évenként, anyagilag is nagy hatalmat jelentett, hiszen évente 20-25 000 peng őt lehetett
belőle íróknak adni, s a díj jobbára 4000 peng őre rúgott, ez pedig olyan
sok pénz volt, hogy évekre mentesíthette a jutalmazottat minden anyagi
gondttól. Babits rokonszenvét elnyerni tehát a szó több értelmében is
létkérdéssé vált sok író számára. Amit írókról, az irodalmi életr ől gondolt, leírt, annak súlya volt, azt még azok is komolyan vették, akik
szemben álltak vele.
De ha nem is lett volna ilyen . erkölcsi és anyagi hatalma, olyan
tekintélye volt, s ma is olyan értéke a magyar kultúrának, hogy gondolataira joggal kíváncsi mindenki, akit az irodalom élete érdekel. Kivált
hogy ezek a följegyzések bels ő használatra készültek, magánbeszélgetések részleteit rögzítik. Nincs még egy költ ő, aki után ilyen intim dokumentumhalmaz maradt volna, hiszen a naplók, emlékiratok, magánjellegű följegyzések zöme is számol az utókorral, közönségnek készül. Babits szövegei azonban a napi érintkezés spontán kényszereinek köszönhetik létük, s minden jel arra vall, hogy csak felesége, Török Sophie
jóvoltából maradtak meg, s állhattak össze most könyvvé.
A jugoszláviai magyar irodalomról alig van szó ebben a két kötetben, pontosabban szólva egyetlen helyen beszél Babits és felesége Szirmai Károly leveléről, melyet Török Sophie-nak írt, s benne Babits egészsége fel ől érdeklődik, és szót ejt Török Sophie novellájáról is: „Különös
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tárgyválasztású novellája mély fájdalmat váltott ki olvasás közben." Ezt
a „mély fájdalmat" nem érthette a szerz ő, s magyarázta meg Babits
mondván: „Úgy érti, hogy szuggesztív", s hogy az elismerés súlyát növelje, arról is fölvilágosítja feleségét, hogy Szirmai „a jugoszláviai magyar
irodalom vezére". (I. 87.) Mondom, ez az egyetlen adalék, amely bennünket közvetlenül érint, de a kiadvány akkor is megérdemelné a figyelmünket, ha Babits francia vagy cseh költ ő volna, hiszen egy irodalom
központjának legbens őbb eseményeir ől húzza el a függönyt, s olyan emberi szenvedésekr ől tudósít, melyek akkor is megrendíthetnének, ha nem
Babits Mihály lett volna a szenvedő .
Mielőtt e dokumentumok közelébe mennénk, röviden el kell mondanunk, hogy Babits Mihály gégerákban halt meg. E szörny ű betegség
tünetei 1934 decemberében jelentkeztek, de akkor még senki sem gondolta, hogy mi a baj, s a betegség szeszélyes jelentkezései, egyhületei
közben évek teltek el, mígnem 1938. fébruár 10-én — alapos konzultációk
után — a költ őt a budapesti zsidó kórházban Rudolf Nissen német sebész
megoperálta. „Nissen -- írja Belia — eltávolította a légcs ő fölső részére
nehezedett daganatot, és nyílást metszett a légcs őbe, a szegycsont fels ő
peremének magasságában, a nyílásba pedig kanült helyezett, a leveg ővétel megkönnyítésére és a váladékok elvezetésére." (I. 12.)
Ezt a kanült (üreges csövecske, t ű) időnként tisztítani, tehát cserélni kellett, de ehhez a kórház orvosai nemigen értettek. A csere mindig
megsértette a sebet, iszonyú fájdalmakat okozott. Bizonyos mozdulatok,
az ásítás, az evés fokozott fájdalommal járt. Kivált az utóbbi. Táplálóbb
ennivaló nem ment le a sebes torkon, a költ ő napokig grape-fruiton élt.
Ha sűrűbb étellel próbálkozott, a fájdalom elviselhetetlenné lett, s ki
kellett hánynia. A hányás eltömte a kanült, ez a kínok új stációját indította el. A kanült tökéletesen csak Nissen tudta betenni, a költ ő csak
benne bízott, de Nissen Isztambulban élt, ritkán jöhetett. Minden kanülcserét halálveszélyként élt át. Szervezete rohamosan gyöngül, leromlik,
orvosai kénytelenek egy orron át levezetett gumiszonda révén táplálni.
Ez a szonda új gyötrelmeket okoz. Február végén tet őznek ezek a kínok.
Úgy érzi, állapota nem hogy javulna, egyre rosszabbodik. Feleségének
írja: „Nem volt elég a türelmem? Amig azt hittem hogy el őre halad a
dolog. Most látom, hogy ellenkez őleg mindig rosszabb lesz, mindig nehezebb lesz." (I. 283-284.) Ugyanekkor: „Kedves Ilonkám, hagyj engem
sorsomra, te ezt nem bírod ki, énbel őlem pedig már ugyse lesz ember.
Költözz vissza lakásunkba, ne is látogass meg egy darabig, hagyj itt
döglődni magamban! (...) Halál még jobb mint a nyel őképesség elvesztése." (I. 285.) Az orrszondától március végén rövid id őre megszabadul,
mérsékl ődnek a fájdalmai, közérzete is javul.
A műtét utáni válság átmeneti enyhületekor, 1939 őszén (november
8-án) kezdi el a rádiumkúrát, de 1940 elején állapota ismét rosszabbodik. Március 24-én San Remóban még átveszi az olasz állam kitüntetését (Dante-fordításaiért), de áprilisban már jelentkeznek a nyelési nehézségek, júniusban röntgenkúrába kezd, november 9-én már nem tud
nyelni. Ekkor gyomormű tétnek veti alá magát; közvetlenül a gyomrán
át táplálják. Az orrszondától ugyan ezáltal megszabadul, de az ennivaló
ízét nem érzi, s szervezete amúgy is kezdi fölmondani a szolgálatot. El őbb,
1941 januárjában az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézetben,
áprilisban a János-szanatóriumban gyógyítják — kevés eredménnyel. S őt
úgy, érzi, hogy mélypontra épp az utóbbi helyen jutott. Már irtózik a
si kórházaktól, Esztergomban akar maradni, hol a városi kórházfőváro
ban, hol előhegyi házukban kezelteti magát. Végül betegsége teljesen
elhatalmasodik. „Valaki biztos és mágikus eszközökkel dolgozik a megrontásomra. Mihelyt legkisebb enyhülés van az egyik oldalon, küld valami
újabb gyötrelmet a másikon." (II. 397.) 1941 júniusában írta ezt. Július
elején pedig kezel őorvosának, Schill Imrének tüzetesen leírja állapotát.
Diagnózisának részletei: 1. Gyötrelmes és életveszélyes rendellenesség az
alapfunkciókban (vizelet, széklet). 2. Folytonos hányinger. 3. Mozgásképtelenség. 4. Fáradtság, id őnként láz. Augusztus 3-án délután bevitték a

budapesti Siesta-szanatóriumba, s 4-én meghalt.
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Az idő tehát, melyet e följegyzések átfognak, 1938. február $-tól 1941.
augusztus 4-ig terjed. Az enyhület rövid szakaszaitól eltekintve Babits
az emberi szenvedés legkegyetlenebb gyötrelmeit élte át ezalatt. Kivált a
műtét utáni és a halál el őtti hetekben. Szenvedése arányait a róluk közölt egyszerű információk is sejtetik, olvasásuk közben az emberi kiszolgáltatottság legkegyetlenebb helyzetének válunk tanúivá, s arra kell gondolnunk, amit nagy regények és drámák tehetnek élményszer űvé: mily
szörnyűségek történhetnek az emberrel! A Szépirodalmi Könyvkiadó tehát
nemcsak a céhbeliek kíváncsiságát elégítette ki: katartikus hatású emberi dokumentumot tett az olvasó elé. A gyötrelmek enciklopédiáját —
mondhatnók, ha nem volnának ennyire komponálatlanok, ennyire spontánok, ilyen kétségbeesetten esend ők ezek a följegyzések. M űvé majd
akkor válnak, ha valaki megírja bel őlük Babits Mihály életének utolsó
stációját. Ahogy például Kosztolányin megírta férje betegségének és halálának történetét.
Ha valaki ilyen munkára szánja el magát, a költ ő két alaptulajdonságával bizonyára számolnia kell. Az egyik a különleges érzékenység,
a tisztátalanság iránti iszony. A Babits-irodalomnak gyakran ismétl ődő
gondolata, hogy a költő világhoz való viszonyát ez az érzékenység szinte
meghatározta. Legtalálóbban — Babits regényeit jellemezve — Halász
Gábor ír erről: „A nagyfokú érzékenység most kerít ővé lesz; az idegeket
új meg új feszültséggel teszi kéjes-kínos próbára, eltúlozza a szennyet.
Micsoda befeléfordult tisztaság kellett ahhoz, hogy az újvárosi mocskos
utcák, fülledt hivatalszobák, vagy másutt a m űhely, a bolt, a konyha
szinte b őrünket sért ő leírásai megszülessenek, az érzékek milyen tehetetlen kiszolgáltatottsága a piszkos dolgok ostromának! A korai vers a
világítóudvarokat ragadta ki a nagyvárosból, a kés ői regény az emberektől bűzlő légbarlangot (az Elza pilótáról van szó. D. Z.); váratlan és
mégis logikus tárgyak az eszményi költ ő számára." (Halász Gábor Válogatott írásai. Budapest, 1977. 703-704.)
A tisztaságban fogant érzékenység „kiszolgáltatottsága a piszkos dolgok ostromának" a szóban forgó m űtét után a szó szoros értelmében
válik realitássá. S hozzá éppen akkor, amikor a költ ő erkölcsi méltóságának külső és bels ő föltételei nemcsak kiérlel ődnek, de funkcionálásuk
is folyamatos. A „főpásztori" (Keresztury Dezs ő nevezi így) magatartás
tiszta magaslatáról az embert a fizikai kiszolgáltatottság, a magatehetetlenség testi tortúráiba taszítja a betegség. Mikor a testiség egészséges
funkcióit is sokszor nézte és ábrázolta viszolygással. Az anyagcsere súlyos
zavarait, az émelyít ő szájízt, az ágytál használatát, a hányás csúnyaságait Babits betegen is ép érzékenységgel szenvedte. Kegyetlenebb tréfát
emberrel sorsa aligha m űvelhet, mint amit Babits kényes érzékenységével ez a szörnyű betegség művelt.
A másik adottság, mélyre látó tudatossága, ha lehet, csak fokozta,
mindenesetre differenciáltabbá tette a kínt. Tanulmányozta betegségét,
éber szemmel figyelte környezetét, azon is mérte állapota romlásának
folyamatát. A mű téteket helyi érzéstelenítéssel végezték, nem engedte
magát elaltatni, félt — s okkal —, hogy nem ébred föl többet. Látott
tehát mindent. Látta az orvosok ügyetlenségeit, ápolóinak fáradását, maga körül a tisztátalanságot. A kórházat, ahol a legtöbb id őt töltötte,
Török Sophie is „mocskos pokol"-nak nevezi. (I. 333.) A kudarcérzés, a
bajok fokozódása óhatatlanul bizalmatlanná teszi, s az éber figyelem
kezére jár ennek a bizalmatlanságnak. Az a szerencsés beteg, aki úgy
engedi át magát orvosainak, mint a gondviselésnek. Babits erre képtelen:
„Most ugy érzem, minduntalan életveszélyben vagyok. Egy véletlent ől
megfulladhatok." (I. 164.) Fél, hogy az orvosok csupa féltékenységb ől és
rosszkedvbő l valami rettenetest csinálnak a kanülcserén. Hogy a röntgensugárzás ép szöveteket is károsíthat; tudni szeretné, van-e ez ellen
garancia. Idegesíti, ha az orvosok hallgatnak, ha nem avatják be: „Disznók ezek a doktorok. Rólam beszélnek, aztán elmennek egy mukk nélkül." (I. 314.)
Azt a kényes, s őt gő gös tartózkodást, mely Babits emberekhez való
viszonyát jellemezte, a betegség folyamatosan megszégyenítette, alázko.
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dásra kényszerítette. Valamit folyton kérnie kellett, valamiért folyton
hálásnak kellett fennie. Az embernek, aki egészséges állapotban nem
győzte elhárítani a közeled őket, most remegve kell várnia, hogy figyeljenek rá. Állandó ápoló vigyáz rá, de az sem gy őzi erővel és figyelemmel.
Mellette van a felesége is, bent is lakik a kórházban, de id őnként ő is
elfárad, kimerül, s ilyenkor Babits maga a szenved ő szemrehányás. Legjobban, legráutaltabban felesége figyelmét szomjazza. Nélküle nem akar
röntgenre menni, nélküle semmit sem akar, ami fontos. Ha úgy érzi,
nem figyelnek rá, kétségbeesik: „Itt vannak négyen, elfoglalva egymással, az ördög sem tör ődik velem, és én csak kínlódom." (I. 357.) Pedig
Török Sophie vele éli át a gyötrelmeket, már amennyire ez egy másik
ember számára lehetséges. A följegyzések margóján tudósít a maga külön
szenvedéseiről: „Állandó életveszély, majdnem őrült vagyok már ett ől a
végtelenig tartó kétségbeesett izgalomtól; tekintetében irtózatos rémület,
(...) Mártírok halálra kínzásánál rettenetesebb ez: az csák egyszer volt,
ez napokig folytonosan ismétl ődik. (...) Ilyenkor halálsárga szeme kicsire, hihetetlenül keskenyre fogyott arcában ökölnyi; tekintete, arckifejezése szívfacsaró; inkább meghaltam volna, ha tudom ezt el őre, amikor
ide bejöttünk! (...) Oly kedves és szelíd épp a legborzalmasabb pillanatokban: szép, könyörg ő mosollyal néz az orvosokra, és az őrület határán
is udvarias." (I. 160.)
Herbert Spencernél olvastam, hogy minél differenciáltabb, magasabb rendű egy szervezet, a fájdalom iránt annál érzékenyebb. Azt jelenti ez, hogy a rovarok fájdalma primitívebb, mint — mondjuk — az emlősöké. Sokkal védtelenebbek és könnyebben, tömegesebben is szaporodnak. Nem hiszem, hogy ez az emberi nemen belül is érvényes; hogy az
egyszerű ember animális fájdalma szimplább, mint a költ őé, de ha mégis
volna ilyen fokozatosság, bizonyos, hogy Babits megjárta a fájdalmak
egész hosszát és legmagasabb ormait.
Ebben a szörnyű rekordban természetesen nem maga a rekord,
hanem viselésének hősiessége a fontos. A szemlél ő már nézni, olvasni
sem bírja, amit a költ ő végigszenved. Török Sophie is kid ől egy idő
után, s hogy a kölcsönös bántásoknak elejét vegye, pihenni megy. Babits küldi, mert ő testének szétesése közben is őrizni akarja a lélek
méltóságát. Vendégeket fogad, olyanokat is, akiket felesége nem szível
(például Szabó Lőrincet, Basch Lórántot), „beszélget velük", s ha enyhülnek a fájdalmai, nyomban kinyílik elgyötört szeme irodalomra, politikára, s végzi teend őit: korrektúrákkal bajlódik, fordít, intézi a Baumgarten-alapítvány ügyeit.
Ami a politikai érdeklődését illeti, ebben a tekintetben igen érdekes
adalékokkal szolgálnak ezek a följegyzések. Hogy Babits humanista volt,
s humanizmusa csak mélyült élete vége felé, ez közhely. Ez a humanizmus azonban a szépírói m űvekben mindig a jobb- és baloldaltól való
elhatárolódás jegyében öltött formát. Ezért válhatott az apolitikusság
mintájává is. A Jónás könyvének elemzői azonban rég fölismerték e
humanizmusban a náci barbárság elleni tiltakozás hangsúlyait. A beszélgetőfüzetek most egyértelm űvé teszik, határozottan fölfedik Babits ellenés rokonszenveit. Meglep őnek nem mondható, de sok félreértést oszlathat
el az a nyugtalanság és aggodalom, mellyel Babits Ausztria annektálását,
a hitleri Németország terjeszkedését figyelte. Vendégeit faggatja a politikai fejleményekr ől, izgatja Mussolini és Hitler viszonya: egyetértenek-e
mindenben? „Borzasztó"-nak érezte Ausztria bekebelezését, félt, hogy Magyarországra hasonló sors vár, s akkor „Finis Hungariae". (I. 428.) Latolgat, Magyarországon kik lesznek „az els ő hitleristák a baloldali íróink
közül". (I. 429.) Ez a föltevés szemlélete gyökereire utal: föltételezte, hogy
a szélsőbal és a szels őjobb átcsaphatnak egymásba. „A kommunisták és
nyilasok valószínűleg előbbutóbb megtalálják egymást — írja Devecserinek 1940 októberében, s így folytatja: — A háború után Németországban
biztosan kommunizmus lesz." (II. 61.) Ezt valószín űleg Szekfű Gyulától
hallotta, de saját sejtéseként adta tovább.
Kétségtelen, hogy nem lelkesedett e lehet őségért. A Tanácsköztársaság idején támadt ellenérzéseit kés őbb a sztálinista szellem ű baloldali
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megnyilatkozások csak er ősítették. Igen jellemz ő, hogy Rákosi Mátyásról — mikor a 48-as zászlókért kicserélték — ezt írta Gellért Oszkárnak:
„Tudod hogy Rákosi Mátyás tanítványom volt Szegeden? Legjobb tanuló.
Stréber." (II. 133.) E mozzanathoz f űződő jegyzetében Belia közli Gellért
emlékiratainak (Kortársaim, 1954) vonatkozó részletét, melyb ől természetesen hiányzik a „Stréber", de kiegészül ezzel: „A szemében egy kis tanári
hiúság és büszkeség, hogy Rákosi Mátyásnak a szegedi f őreáliskola V.
és VI. osztályában a magyartanára volt." (Uo.)
Ez a nivelláló és kétirányú ellenszenv azonban eléggé mellékes témák kapcsán ötlik föl, nincs pozíciót eldönt ő szerepe. Tényleges veszély
a hitleri Németország, s ezt Babits is így érzi. Gondolatai ekörül forognak. Megdöbbenve nézi Hitler sikereit, ahogy Ausztriában ünneplik: „De
hogy egy ilyen senki, mint Hitler! Napoleon legalább intelligens ember
volt. — Ez nem fegyelem. Ez zsarnokság." (I. 487.) Szekfű arról tudósítja,
hogy a magyar értelmiség is rokonszenvezik Hitlerrel, ő abban bízik, hogy
a német imperializmus föltámasztja az ellenállás indulatát: „Állítólag
bizonyos józan ellenállást szeretne Horthy is." (II. 488.) Az anschluss
utáni helyzetben a magyar kormány valóban törekedett is a nyilasok
visszafogására, de. Babits hiszékenysége nem volt tartós, egy hónap múlva
már attól tart — 1938-ban vagyunk! hogy Horthy átadja a hatalmat
a nyilasoknak.
Mikor aztán 1940 szeptemberében Hitler megtámadta Lengyelországot, s válaszként Anglia és Franciaország hadat üzent Németországnak,
Babits biztosra veszi, hogy Hitler hamarosan elveszti a háborút. Rokonszenve a lengyelek iránt tüntet ő formában nyilvánul meg, a németeket
fokozódó ellenszenvvel figyeli. Örül a magyar külpolitika tartózkodó
irányának. Megvetéssel beszél a gyávaságról és aljasságról, melyre az
emberek képesek; s a németek iránti utálat még a német nyelv ű könyvektő l is elveszi a kedvét. Hallván a Vasgárda tetteir ől, bizakodik, hogy
Magyarországra nem csap át ez a szellem. Nem sejti, milyen árat kell
majd fizetni a revízióért, nem bízik a Szovjetunió erejében, de az angolokban igen.
Mindebb ő l és szemléletének egészéb ől majdnem törvényszer űen következett, hogy az elvadulás tényeivel szemben a kitérést vélte célszer ű
válasznak. Ha Hitler veresége olyan bizonyos és közeli, valóban a csöndes
átvészelés látszott célszer ű stratégiának. Erre késztette a radikalizmustól
óvakodó természete is. Így történhetett meg, hogy a zsidótörvényekre,
jóllehet tudatában volt a zsidóság szerepének, hogy Budapest zsidók
nélkül elképzelhetetlen, nem válaszolt nyílt tiltakozással. Azt a tiltakozást például, melyet ebben az ügyben a magyar értelmiség java a kormányhoz intézett, nem írta alá. Hogy miért nem, err ől eddig csak Gellért
Oszkár már említett emlékirataiból tájékozódhattunk. (206-207.) Most
végre magától Babitstól is megtudjuk, miért nem. Ezúttal — mondhatnók: csodák csodája! — a két dokumentum egybehangzik. Salusinszky
György, aki Babitshoz elvitte az ívet, azt mondta, Herczeg Ferenc és
Szent-Györgyi Albert is aláírja. Babits azt válaszolta: utánuk majd ő is.
A beszélget ő füzetben ez olvasható err ő l: „Ha Herczeg és Szent-Györgyi
aláírja, nyilván én is. A tartalmával egyetértek. De politikai jelleg ű dolgokban sohasem szoktam résztvenni, s kivált nem elől." (I. 683.) Gellért
magyarázata szerint, mikor másnap Babitshoz visszavitték az ívet, Herczeg neve hiányzott róla. „Szóval, be akartak csapni engem" — mondta
állítólag Babits, s nem írta alá, de ćikkben kiállt az ügy mellett.
A cikk A tömeg és a nemzet címmel csakugyan megjelent a Pesti Naplóban, de Gellért nem érzi egyenérték ű állásfoglalásnak. Hogy ezt szemére vetette-e akkor Babitsnak, mint sejtetni engedi, nehéz volna kideríteni,
nem is érdemes, de az való igaz, hogy az apolitikusságnak ez a gesztusa
a magatartás gyöngeségér ő l tanúskodik. Hiszen ha tekintély kellett, Móricz aláírása már ott állt legelöl, s Herczeget Babits sokkal kevesebbre
becsülte — kitűnik ez ebb ől a könyvbő l is —, hogysem jelenlétét ennyire
fontosnak kellett volna tartania.
Fontosnak csak azért tarthatta, mert magától a hatalomtól is jobban félt, mint abban a történelmi helyzetben kellett volna, hiszen az
engedményekt ő l a hatalom csak gátlástalanabb lett.
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Mindenekelőtt a Baumgarten-díjat féltette. Félt, hogy ezt a bázist
is kiütik az értékes irodalom alól. Ez a félelem alig föloldható konfliktusok forrása lett. A Baumgarten-alapítványt zsidó t őkeként tartották
számon, a jutalmazásra érdemesek között is akadt zsidó származású
bőven. A zsidótörvények után azonban tartani kellett attól, hogy a kormány hajszát indít az alapítvány ellen, ha a jutalmazottak között kevés
lesz a keresztény. Babitsot személyesen érdekeiben is korlátozta ez a
félelem, mert meg volt gy őződve, hogy műveit és őt magát igazán csak
a zsidó származású értelmiség szereti. Egyik beszélgetésük során meg
is kérdezte Illyés Gyulától: „Mondd, Gyuszi, mi az oka, hogy nekem
csupa zsidók a híveim és barátaim? A keresztények (kivüled) felém se
néznek, s nyilván nem is szeretnek, a zsidók változatlanul hívek maradtak." (II. 195.) Illyés valószín űleg azt felelhette erre, hogy a zsidók m űveltek, meg tudják becsülni az értéket. Babits viszontválaszából következtetünk erre. „Dehogynem. Ma már nagyon is m űvelt keresztények vannak.
De mennél műveltebbek, annál inkább korszer űtlen vagyok el őttük." (Uo.)
Mindezek ellenére, a zsidók diszkriminálása alighogy elkezd ődött,
Babits már csupa aggodalom, ha jutalmazásuk szóba kerül. „Nagyon lesnek ránk — írja feleségének egy Baschsal lezajlott vita után. — A legkisebb dolgot fölhasználhatják. Külön figyelmeztettek hogy ezt époly
szigoruan kezelj űk. — Hát mondom. Ez volt a vita. Igazságtalanságnak.
érzi. (Baschról van szó. D.Z.) — De az alapítványt kockáztatom most. —
Még sokkal nagyobb igazságtalanságok fognak történni. (...) — Óvatosságok nem árt. — De nem haragudott Lóránt rám? — Itt mindig optimistának mutatja magát a zsidókérdésben. — Az nem arra vonatkozott hogy én ellenzem a zsidók jutalmazását? Mert tényleg soknak adtunk segélyt és jónak látnám már kereszténynek is adni." (I. 599.) KüIönösen Szabolcsi Bence jutalmazásának tervét véli kihívásnak: „Nem
gondolom, hogy most helyes kisérletezni. Ha ő színtelen is (nyilván arról van szó, hogy Szabolcsi Bence írásain nem üt át felekezeti jelleg.
D.Z.), maga a tény hogy zsidó, s őt a családjából a zsidóság vezet ői kerültek, elég támadási felület." (II. 213.)
Ez már 1940 végén történik. A minisztérium nyomása ekkor már
-- mint Belia jegyzetei is közlik — olyan er ős lehetett, hogy Babitsban
az a gondolat is fölötlött, hogy „Helyesebb volna nem adni ki díjakat".
(II. 64.) Fölmerült másfajta taktika lehet ősége is: az akkor nagy megbecsülésnek örvend ő erdélyi magyar írók jutalmazásával teremteni egyensúlyt. Ezt a gondolatot els ősorban Babits képviselte, de Basch, s valószínű, hogy a tanácsadó testület más tagjai is, kitartottak zsidó származású jelölteik mellett. Az el őzetes tárgyalások során fölmerült Gyergyai
Albert, Matray László, Gál István, Halász Gábor és Keresztury Dezs ő
neve is különös
en Szerb Antal körül zajlott szívós vita, de végül ebben
a névsorban állapodtak meg: Évdíjak: Kerecsényi Dezs ő, Reményik Sándor, Réti. István, Tompa László. Jutalmak: Kállai Ern ő, Kolozsvári Grandpierre Emil, Takáts Gyula.
Szerb Antal tehát kimaradt, s bizonyos, hogy Babits akarta igy.
Nemcsak Szerb származása miatt, de a jegyzetek szerint méltónak sem
érezte nagydíjra. Réti és Kállai viszont Baschék javaslatára kerülhetett
be, s Tompát sem pártfogolhatta Babits, mert „nagyon másodrend ű"
költő nek tartotta. (II. 208.) S bár az erdélyiek, mint írja, folyton jutalmazását kérik, ő nem tartja erre alkalmasnak. Az se használt Tompának
Babits szemében, hogy „Németh László vehemensen felfedezte mint nagy
kőltő t". (II. 213.) „Tompát el kell ejteni" — írja 1940 decemberében.
(Uo.) S végül mégis hozzájárul, hogy évdíjat kapjon.
Mindez világosan tanúsítja, hogy a jutalmazások nem Babits önkénye
szerint, hanem egyezkedések révén történtek. F őleg Basch szava bizonyult hatékonynak, s a tanácsadó testület sem volt már eszme és ízlés
dolgában egységes. Ekor már Alszeghy Zsolt is tagja volt — épp Pintér
Jenő megüresedett helyére hívták meg.
Basch mellett Schöpflin, Feny ő Miksa, Gellért Oszkár, Kárpáti Aurél
. lehetett, akire Babits ezekben az ügyekben hallgatott, s bizonyára hallgatott Illyés Gyulára is, de semmi jele, hogy Illyés a jutalmazásokban magát nagyon exponálta volna. Erre vall az is, hogy a népi írók újabb hul,
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láma iránt Babits korántsem mutat olyan figyelmet, mint amilyet Erdélyi,
Illyés, Tamási iránt tanúsított. Igaz, tehetség dolgában is bizonytalanabbak voltak. A mai magyar irodalomkritikát valószín űleg kínos meglepetésként fogja érinteni, ahogy Erdei Ferenc vagy Darvas József tehetségéről Babits vélekedett. Erdei jutalmazása — Sárközi György javaslatára — 1940 végén kerül napirendre. Babits így hárította el Sárközi ajánlását: „.... az én benyomásom az hogy inkább szakíró, mint író. Engem
nem érdekel." (II. 232.) Óhatatlanul arra kell itt gondolni, hogy Farkas
Zoltán, Fülep Lajos, Tóth Aladár, dr. Fürst László, Kertész Manó, Váczy
Péter, Barta János, Ortutay Gyula, Rapaics Raymund, dr. Balogh Jolán,
Tolnai Gábor is szakírók voltak, jutalmat mégis kaphattak. A dönt ő érv
tehát az lehetett, hogy Babits nem érezte Erdeit igazán tehetségesnek.
Ugyanez volt az aggálya Darvassal szemben is — és még valami: „Darvast nem tudom merjük-e? Kommunista ügyei vannak. Ült is. T őle magától tudom. Politikai ok." (L 456.) S kés őbb: „Kedves Loránt, meggondoltam: ne kezdjünk a Darvassal. Félek a jelen id őpontban orosz praemisszáitól. Nyugtalan dolgok jöhetnek bel őle, nem kell most quieta ma
vere. Azonkívül oly rossz iró! a mai irodalom legkevésbbé kívánatos árnyalatát képviseli. (II. 402.) Mikor Fodor József jelölése ellen ezt írja:
„Fodorra nincs kedvem, valami politikai mellékíze van most" (II. 240.),
bizonyára szintén a baloldaliság irritálja.
Baloldaliság és zsidóság összekapcsolódása az egyik képlet, amelyet
vállalni nem mert, a baloldaliság és népiség összekapcsolódását pedig
kimondottan ellenszenvesnek érzi. Ekkor már valóban divat a 'népeisség.
Fölnő egy második, s őt harmadik vonal is Illyésék mögött, s föln őnek
ideológusaik, akik Szabó Dezs ő felé térítik vissza azt a vonalat, Helyet Németh László Adyhoz, Móriczhoz igyekezett visszakötni, Illyés pedig Babits számára is rokonszenvessé tett. Ez lehet a magyarázata annak,
hogy 1940 decemberében már ezt írja: „De nekem most cs őmőrőm van
minden népiest ől." (II. 251.)
Bóka Lászlónak íria ezt, akiről köztudott, hogy nem szerette a néni
írókat, de aligha hihet ő , hogy Babits az đ kedvéért hangsúlyozta csömörét. Magyarázatnak a második hullám sekélyesebb volta sem elég, hiszen
Szabó Pált, Veres Pétert, Sinka Istvánt ez a hullám emelte föl. Súlyosabb és döntőbb lehetett a Németh László és Babits, a Móricz és Babits
között támadt szakadás. Ráadásul Móricz szárnya alá vette Szabó Fáit,
lapfát, a Kelet Népét megnyitotta a „mezei hadak" számára, s hozzá
csatlakozott Németh László is, aki Illyéssel szemben is kiállt Veres Péter
mellett. s teliesen elszakadt attól a liberális-konzervatív értelmiségi góctól, melyben Babits, Szekf ű és sokan mások az átvészelés bázisát tisztelték. Ezek a szakadások lóval korábban kezd ődtek, s a hírhozók információi, a mérgezett légkör, a Gyanúsítások révén ekkor már orvosolhatatlanok voltak. Ezért is érezhette Babits, hogy csömöre van mindent ől,
ami népi.
Nem lehetett ez megnyugtató állapot, noha hívekben ekkor sem sz űkölködött. Gyakran meglátogatta Gellért Oszkár, Sárközi György feleségével. együtt, Illyés Gyula. Schöpflin Aladár, Devecseri Gábor, járt nála
Bóka László, Halász Gábor, Szerb Antal, Weöres Sándor, Szekf ű Gyula,
Keresztury Dezs ő, s legsűrűbben. Basch Lóránt.
Sárközit, Halászt őszintén becsülte. Halásszal f őleg az angol irodalomról való gondolatait cserélte ki, Sárközi kiadói dolgokban volt segítségére, s feleségének, Sárközi Mártának a társasága Babits számára is
fölfrissítő élményt jelentett. De Sárközi a népi mozgalom, a falukutatók
híve is volt, vele nem oszthatta meg nagy sérelmeit, ellenszenveit. Bókával, Szerb Antallal, Szekfű Gyulával, Devecserivel megoszthatta, erre
időnként sor is került, de túl közel nem eng edte magához ezeket a tisztelőket. Devecserivel inkább Szophoklész-for dításairól beszélgetett, Szekfűvel politizált. S bár ezekben az években közelebb kerülnek egymáshoz, A szám űzött Rákóczival sohasem tud megbékülni: .„Szekfű tudós
volt mikor kiadta a budai basák levelezését. De a Szám űzött Rákócziban
már író.” (II. 277.) Szekfű egyik, bizonyára kései tanulmányáról írja:
„Milyen pontosan az én gondolataimat írja ujra, amiket én valamikor
épen vele kapcsolatban is irtam! — »Szellemtörténet« c. tanulmányom-
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ban, hamarabb mint az Irá.studók Árulásában, kipellengéreztem már ezt
a tőrténelmi és politikai relatívízmust. Én már akkor éreztem, mi
lesz belőle. (Ez a tanulmány épen a Szekfű történelmének alkalmából
íródott.) (II. 164-165.)
Devecserivel Kosztolányiról vitatkozik. Ez fájdalmas sebként élt
benne: a Kosztolányitól való elidegenedés emléke. Kiss Ferenc Az érett
Kosztolányi című könyve (Budapest, 1979) összefoglalja a kontroverzia
lényegét, s dokumentumait Gál István Babits Adyról című kiadványa
(Budapest, 1975) is közli. Az elhidegülés régebbi kelet ű , de teljes nyíltsággal az 1929-es Ady-pör során vált nyilvánvalóvá, mikor Kosztolányi Babits
egyetértését szerette volna kicsikarni. Ezután aztán több megnyilatkozás
is mélyítette a szakadékot. Kivált Babitsnak az a véleménye, hogy
Kosztolányi novellái olykor felszínesek. A Devecserivel folytatott beszélgetésekben a versekre is kiterjeszti Babits ezt a bírálatát: „Én inkább
Kosztolányinál érzem ugy hogy a sor csak toldás a rím kedvéért." (II.
184.) Példának az egyszer — kegyszer rímpárt említi. Ebben — meggy őzően — Belia a Halotti beszéd egyszer — vegyszer rímpárját gyanítja,
amelyet mind Vajda Endre (Miért szép? Budapest, 1966, 196.), mind Kiss
Ferenc (i.m. 553.) elemzésének szellemében a mesét és a realitást ötvöz ő,
ellenpontozó remek találatnak tarthatunk.
De ha e példában téved is Babits, bizonyos, hogy többször átgondolt
meggyőződése volt, amit Devecserinek leírt. S hogy nemcsak az övé, hanem Tóth Árpádé is, ez is a Beszélget ő f ütetekb ől derül ki. „Tóth Árpád
szegény — írja Babits — nagyon haragudott Kosztolányi rímeire, . még
sokkal jobban mint én. (Általában nem nagyon szerette Kosztolányit.) —
Megalkuvónak, siker-embernek, ujságírónak tartotta. — És akkor még
Kosztolányi nem is ért el a legmagasabb értékekig. Kés őbb fejlődött
igazán valakivé. — Van persze egypár er őltetett rím Tóth Árpádnál is.
De valahogy ártatlanabb, nem olyan ripacs-szer ű, mint Kosztolányinál.
(...) — Mindkett őnél a kés őbbiek tetszettek jobban. Kosztolányi átfogóbb, erősebb, nagyobb akaratú szellem s gazdagabb költ ő . De Tóth
Árpád mégis igazabb, költ őbb, a maga szerénységében is." (II. 184-186.)
„Persze őszerinte. Kosztolányi mindenen felül áll" — írja kés őbb erre
a vitára utalva Devecserir ől. (II. 215.) Máskor Ady védelmében kellett
vitatkoznia. E följegyzések értéke is kivételes, mert fényükben tisztán
látható, hogy miként is vélekedett Babits Adyról. Ez a vita is Devecseri
Kosztolányiról írt cikke kapcsán kezd ődött. Babits kérte, hogy Kosztolányi Adyról alkotott különvéleményér ől ne állítsa, hogy „hű az igazsághoz". A följegyzésekb ől kiderül, Devecseri azonosult Kosztolányival, Babits pedig meg akarta értetni, hogy ő sem szerette Adyt mindig, de id ők
során közeledtek egymáshoz, Kosztolányitól viszont a korai forró barátság után elhidegült, s ebben szerepe van ama meggy őződésének, hogy
— noha ízlésük elütött — ő vallja: Ady tizenöt-húsz els őrendű remekművet is alkotott. Máskor Szerb Antalnak magyarázza ugyanezt. Közben elismeri, hogy Ady tudott komisz is lenni (de kedves is), pózolt is,
féltékeny is volt őrá, mindezt azonban nem tartja lényegesnek. Lényegesnek a tizenöt-húsz remekm űvet tartja, közöttük legnagyobbra Az Illés

szekerént.

Hogy ez a tizenöt-húsz remekm ű Babits értékrendjében mit jelent,
akkor tudhatnánk, ha a maga opusáról is elmondta volna, hány benne
a remekmű. Annyi így is bizonyos, hogy Babits őszintén becsülte Ady
költészetét, bár korántsem igazi érdeme szerint. „Szocialista" verseit a
kordivat számlájára írja itt is, filozofikus mélységeit pedig nem ismeri
el. Amit erről Németh László írt, „marhaság"-nak mondja (II. 226.), amit
nem magyarázhatunk az ismer ős ellenszenvvel. Földessyvel vitázva
is soványnak állította Ady filozófiáját. A publikált cikkek Adyról és a
beszélget őfüzetek adalékai lényegében egybehangzanak: se Földessy „leleplezéseit", se Gál István eszményítéseit nem igazolják. A hiteles kép
erről a kapcsolatról megrajzolatlan.
E sokirányú viszony és vita áttekintésével nem az a célunk, hogy
korrigáljuk a téves nézeteket, inkább az, hogy Babits kapcsolatainak
alakulását világosabbá tegyük. Hívei és látog atói között — mint láttuk -- alig volt, akit zavartalanul érezhetett volna szellemi társának,
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méltó szövetségesének. Aki a leggyakrabban látogatta, s akire a legjobban rá volt utalva, kurátortársa, Basch Lóránt, a Babits-életrajz talán
legfurcsább figurája. Fáradhatatlan és jó kapcsolatokkal rendelkez ő ügyvéd. á intézi a Baumgarten-alapítvány adminisztrációját és Babits gyógyíttatásának gondjait. Nélkülözhetetlen a költ ő számára, de sokszor
terhes is. Basch tudatában volt szerepének, ragaszkodott elképzeléseihez,
s Babitsért semmi fáradságot nem sajnált, s az így szerzett joggal élni
is akart. Mindenrő l tudni szeretett volna, Török Sophie-tól megtagadja
az előleget, beleeszik Babits eledelébe. A író — ahogy Basch elmegy —
ki is dobatja az egészet. S mikor Babits — Basch minden igyekezete
ellenére — Esztergomban marad, viszonyuk a szakításig élez ő dik. A szakítás azonban nem következik be, a halál megel őzi.
Annyi így is bizonyos: szellemi társának Baschot Babits nem érezhette, némely javaslatából (például Gömöri Jenő Tamásnak is Baumgarten-díiat akart adni) kirítt a hozzá nem értés.
Mindezek ismeretében érthet ő meg, miért írhatta nevezetes versében, az Ősz és tavasz közöttben:

Barátaim egyenkint elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak;
akiket szerettem, nem szeretnek,
akikért ragyogtam, eltemetnek.
Ami betüt ágam irt a porba,
a tavasz sárvize elsodorja.
Kikre gondolhatott? Kosztolányira, Móriczra, Szabó L őrincre, Németh Lászlóra? Valamennyiükre gondolhatott, s a füzetekben is folyton
visszatér rájuk. Környezete jó akusztikát biztosított a Németh Lászlóra,
Szabó Lőrincre tett epés megiegyzéseinek, de magában tudnia kellett: a
lezkiilönbeket vesztette el. Móricz jutalmazásának tervét talán e veszteség
enyhítésének szándéka is motiválja. Mikor a jutalmazás nehézségei már lekiizdhetetlennek látszanak, azt tervezi, hogy csak egyetlen és rendkívüli
díjat adjanak. amolyan „díszdíjat", s ezt Móricznak. De aztán latolgatja: ezzel a Kelet Népét is támogatnák, s az nem érdeke az irodalomnak.
Gellért és Schöpflin arról tájékoztatja, hogy pénzügvileg Móricz nem áll
rosszul. A tervet el is ejtik, er ős akarat nem is állt mögötte, inkább a
jutalmazás gondjaiból szerette volna így kivágni magát Babits. S mikor
Móricz a Rajongókat átírja, többek el őtt is szóba hozza a vállalkozás
értelmetlenségét. Kedvetlenül nyilatkozik a Magvet ő című antológiáról is.
Nem ellenségesen, de nem is barátságosan. Minden arra vall, hogy távolodóban voltak.
Érthető , hogy ebben a helyzetben a szelíd költ őtársra, Tóth Árpádra gondol a legsalaktalanabb érzésekkel: „a legkedvesebb ember akit ismertem, Tóth Árpád volt". (II. 247.) És számon tartja, hogy Cs. Szabó
László elmaradt t őlük, könyvét, A kígyót emlegeti, részben mert Sárközi Mártára lehetett ismerni az egyik alakban, de azért is, hogy beszélhessen a szerz őről. Mert érdekli, bántja, hogy „Cs. Szabó mit csinál mióta megsértett minket?" (II. 161.) Ugyanígy bántja, mikor az általa
fordított Vihar szövegébe a Nemzeti Színház emberei beleírnak, hozzáírnak egy prológot, amely Shakespeare-nél nincs. A színészekkel is elégedetlen, s fogadott lányuk, Ildikó korrepetálására annyi er őt fordít, hogy
egy egészséges házitanítónak is becsületére válna. Nemcsak a felel ősség
késztette erre, a gyermek szeretetéért 'is küzd.
Bizony kevés jóban volt része ezekben az utolsó években annak a
költőnek, akit oly sokan irigyeltek, s akit az Akadémia, a Kisfaludy
Társaság is becsülni igyekezett már ekkor. őszintén ennek sem tudott
örülni, kételkedett a magas helyr ől érkező jókívánságok őszinteségében,
s igazi meghatottságot csak Illyés Ha mindent elvesztünk mi... című
verse váltott ki bel őle. Fájdalmai csitultán detektívregényeket olvasott.
Julien Greent például, s javítgatta összegy űjtött m űveinek éppen készülő
kötetét. Híveitől övezetten is úgy érezte: egyedül maradt, egyedül a halállal és a jövővel szemközt.
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EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN
DÉR ZOLTÁN: Ikercsillagok.
Forum, Újvidék, 1980.
A SZABADKAI CSILLAGVIZSGÁLÓBAid
Nyugodtan használhatunk nagy szavakat: az egyetemes magyar irodalomtudomány sokkal tartozik Dér
Zoltánnak, aki áldozatos és önzetlen kutatómunkája során nemcsak
számtalan új adattal gazdagította
a Csáth- és Kosztolányi-filológiát,
hanem sok vonatkozásban új összefüggésekbe is állította a századel ő
művészi forradalmát és modernségének etapjait. Err ől a véleményéről megerő sítést nyerhet az olvasó
az Ikercsillagok című kötet alapján
is, melyben a két szabadkai születésű íróval kapcsolatos kutatásairól adott számot az irodalomtörténész és olthatatlan, szenvedélyes
szerelméről a kutató.
Mielőtt részletesen ismertetnénk
a kötet tanulmányait, illetve fontossági sorrendbe szednénk azokat a
kérdésköröket, melyekkel ilyen irányú kutatásai során Dér Zoltán foglalkozott, hadd vessünk fel egyetlen
kérdést a kötet címválasztásával
kapcsolatban. Bármily illetlen és
terméketlen is haláluk után sorrendbe állítani az írókat, s bármilyen leleményesen gúnyolta is ki
az ilyen törekvéseket Zelk Zoltán
egyik szép és igaz versében, mégis
szembe kell néznünk azzal a kérdéssel: valóban , ;ikercsillag" volt-e
Csáth és Kosztolányi. Tennünk kell
ezt azért is, mert a kötet egyik tanulmányában Dér Zoltán annak a
reményének ad kifejezést, hogy az
utóbi évek megélénkülő kutatásai
nyomán végre elnyeri méltó megbecsülését a tragikus sorsú Csáth
Géza ,is. E tanulmány születése óta
eltelt már néhány esztend ő, mely
csak részben igazolta várakozását.
Néhány kitűnő esszé — els ősorban
Illés Endréé — és alapvet ő forráskiadvány (melyek ugyancsak Dér.
Zoltán munkásságát dicsérik) után
sajátságos módon els ősorban Csáth,
a zenekritikus került a figyelem
középpontjába. Részben azért, mert
talán els őnek ismerte fel Bartók
és Kodály zenetörténeti újdonságát
és a magyar zene történetében j át~S~

szott korszakos újító szerepét. Részben talán azért, mert Csáth Géza
a zenekritikának azt a folyamatát
mélyítette tovább, mely Péterfy Jenő szép esszéiben vette kezdetét.
Péterfy írásaiban sem a zeneelméleti kérdések váltak alapvet ő szempontokká, hanem a kritikus egyénisége, azonosulásának és távolságtartásának mértéke, a megértésért vívott szenvedélyes küzdelme, mely
a személyesség vonzó melegségével
telíti írásait. S ez a személyes elkötelezettség nélkülözhetetlen olyan
korokban és helyzetekben, amikor
valami merőben újjal kapcsolatban
kell elköteleznie magát a kritikusnak.
Az Éjszakai esztetizálás című
kötetet ismertető tanulmányában
Dér Zoltán maga is hivatkozik
Csáth Géza zenei írásaival kapcsolatban „az élmények közlésének
spontán lendületére", s megjegyzi,
hogy a recenzensnek szükségszer űen le kellett mondania a „lényeg"rő l, mely ez esetben a zenei elemzés mélységét jelenti. Kétségtelen
tény, hogy zenetörténeti szempontból a személyesség, az élményre
való fokozott koncentráció jelent
bizonyos mértékű önkorlátozást, s
a mű mélyrétegeivel foglalkozó
szaktudomány többet nyer az egzakt méltatásokból, mint az impressziókat felvillantó kritikai attitűd nyomán születő írásokból.
Egyetemes művelő déstörténeti szempontból mégis fontosabbnak kell
tartanunk az utóbbi kritikai gyakorlatot, melynek alapját alighanem
a metszeteit csodáló Goethe rakta
le művészettörténeti írásaiban. A
század első évtizedének nagy zenei
harcairól, a megújulásért vívott
szenvedélyes küzdelemr ől többet
árulnak el számunkra Csáth Géza
írásai, mint az elvont zenetudományi értekezések. Bármily szépen és
hitelesen mondja el is Molnár ,Antal, hogy a túlzott esszéizálás 'bizonyos vonatkozásban háttérbe szo-

rítja magát a m űalkotást, a kés őbbi korok számára mégis az írói teljesítmény sugárzásában született,
a személyes ízlést vállaló vallomások válnak a korszakjelz őkké.
Térjünk azonban vissza a kiinduló kérdéshez: vajon a megújuló érdeklődés nyomán elfoglalta-e méltó
helyét az irodalomtörténeti tudatban Csáth, a dráma- és novellaíró?
Vagy megmaradt továbbra is a lassan fogalommá vált „ködlovagok"
nemzedéke tiszteletre méltó, de
csak rejtett kis ereken ható tagjának? Bármily fájdalmas is a válasz: azt kell mondanunk, hogy további évek elkötelezett harcának
kell még következnie Csáthért! Az
anyag nagy részét Dér Zoltán a
felszínre hozta, s a továbbiakban
kell elvégeznie — neki kell elvégeznie és nem másnak! — a matéria
finomítását, s feltárnia azokat a
világirodalmi párhuzamokat, azokat
a stiláris jellemz őket, melyek alapján Csáth Gézát nemcsak mint
tragikus sorsú torzót 'láthatjuk
majd magunk előtt, hanem mint
fontos és jelent ős koráramlatok
egyenrangú képvisel őjét.
A hajdani Ködlovagok című kötetben olvasható Illés Endre átszellemülten szép Csáth-esszéje.
Ebben van néhány olyan gondolat,
amely bizonyára ösztönzést és kiindulópontot adhat a további kutatások és elemzések számára. Egy helyütt azt említi, hogy a századnak
azokban az éveiben, amikor a közízlés Zoláért rajongott, s a France-i
finomságokat ízlelgette, Csáth
„nem elégedett meg az epidermis
kék foltjaival, mint Zola. Tiszta és
tragikus materializmusával közel
állt George kemény férfi-idealizmusához". S egy másik — els ősorban
a stílusvizsgálatok ösztönz őjévé
válható — gondolatában a következőket pendíti meg: „Az ember olvassa néhány oldalas rövid novelláit, s csodálkozik a szinte m űvészietlen és különös megformáláson:
főnevek meztelen nagy tömbjei,
majd néhány rövid hanyag mondat;
ezután váratlan indás, hosszú elkanyarodások ... És megint főnevek .. .
A jelző mindig állapothatározó, sohasem dísz. A puritán igék úgy viselkednek, mint a fogó, a vés ő, a
fúró, a kalapács ... Csáth Géza orvos Volt. S ez a módszer kőrtör-

tépetek eszméletlenségig begyakorolt tökéletessége és személytelensége. Amikor más művész felfedezi az
anyag struktúráját és a dolgok belső összefüggéseit — ünnepel és ujjong, úgy érzi, a csúcsra jutott fel.
A kórtörténetnél ez a tökéletesség
nem diadal, de a legalsó lépcs őfok ... Itt kezd ődik minden ... Itt
kezdődik Csáth Géza tömörsége
is." Azért idéztük a két megfigyelést, mert benne az író érez rá a
rokon lélekre, ugyanakkor azonban
módszertani indításokat is adhat,
amikor Csáth Géza teljes megértetésének er ővonalait a világirodalom
és a pszichikum mélyrétegeibe hoszszabbítja meg. Még egyszer szeretnénk hangsúlyozni: Dér Zoltán jóformán minden foghatót megragadott és kiemelt az ismertfenség homályából, ami Csáth Gézával kapcsolatban egyáltalán elérhet ő még.
Munkájának e_z volt a legnehezebb
és a legáldozatosabb része, melyért
hálás adósa léhet a magyar irodalomtudomány. Ám bizonyára đ is
pontosan tudja, hogy a további lépések még hátravannak. Mert a szabadkai csillagvizsgáló pontosan mutatja már a „másik" csillag hélyét
és fényének erejét. A tökéletesebb
vizsgálatokra pedig ott vannak a
következő, ugyancsak holdfényt ígérő éjek .. .
Az Ikercsillagok iegrneadöbhentőbb része az a levelezésgvílitemény, mély Csáth és Kosztolányi
kapcsolatát tárfa fel az eddigieknél
messze mélyebben, hitelesebben. A
tesvéri felel ősség dokumentumai
című tanulmány szívszorító, félelmetes, ugyanakkor reveláló olvasmány. Csáth Géza közvetetten van
itt jelen. Immár esett. jóvátehetetlenül lehanyatló árnyként. Kosztolányi pedig egyre-másra írja neki s
a vele még kapcsolatot tartó családtagoknak kétségbeesett, felrázó sürgető leveleit, melyekben arra akarja
rávenni, hogy vesse alá magát a régóta esedékes elvonó kúrának, és
térjen vissza az irodalmi életbe,
melynek oly sokat ígérő tagja volt
hajdanán, s melyből most annyira
hiányzik színes, izgalmas, m űvelt
egyénisége.
Kostolányinak másik arca ez.
Az egyiket pontosan ismerjük: :a
stilizáltat, melyet oly gonddal készített ki és tárt a világ elé. A már681

már cinikus világfi fölényét, az apolitikusságával kérked ő, a művészet
teljes függetlenségéért és szabadságáért síkraszálló esztéta rezzenéstelen tekintetét. Ám ezek a levelek perdöntően bizonyítják, micsoda belső harcot, nem sz űnő küzdelmet vívott e képzeletbeli egyensúlyért! Hogy egyéniségének milyen
szerves része volt az a részvét, mely
részben az expresszionizmus szemléletében gyökerezett, és jórészt
tárgytalan formában fakadt föl verseiben. Itt azonban megtalálta a személyesség áramát, volt ember, akiért tenni tudott és akart! Az a
Kosztolányi, aki napról napra küldte kéréseit és sürget ő utasításait,
aki intézni és vásárolni valókkal
bízta meg barátait és családtagjait,
most orvos barátaihoz loholt, patikákba talpalt az életment ő gyógyszerért, és összeomló _ frontok hátterében igyekezett újrateremteni
nemzetközi kapcsolatait, csakhogy
segíthessen, adhasson! Bár Dér Zoltán tapintatosan háttérben marad,
alig-alig fűz kommentáló sorokat a
levelekhez, tanulmánya mégis személyes trouvaille, a tárgya iránt
szenvedélyesen elkötelezett irodalomtörténész — és a beleérz ő költő!
-- nagyszer ű önvallomása.
A kötet kulcsfontosságú tanulmánya a Kosztolányi a lukácsi aspektusból címmel az Üzenetben
már megjelent (akkor Lukács
György és Kosztolányi című) tanulmány. Az írásra Heller Ágnes nagy
port vert Az erkölcsi normák felbomlása című könyve ösztönözte,
de forrásai között sejthetjük azt a
meg-megújuló, mind több változatban felszínre bukkanó véleményt,
mely Kosztolányit „jellemgyenge",
reakciós írónak vélte, s amely ellen már Vas István bátor és igaz
óvást emelt a Magyarokban. Heller
Ágnes jó néhány következtetésére
Bóka László felelt meg. Dér Zoltán
azonban tovább tágította a kört,
amikor azt mutatta meg, miért
szemlélte ellenszenvvel és sok fenntartással a lukácsi iskola Kosztolányit. Heller Ágnesnek kétségtelenül
igaza volt, amikor azt hangsúlyozta,
hogy Kosztolányi életéb ől kitörölhetetlen a Pardon-rovatban való meglehetősen gyászos szerepe. (Mint
ahogy abban is igaza volt, hogy a
Pardon sötét emléke sokáig elkísérte az írót és meghatározta nemze682

déktársainak vele kapcsolatos vélekedését is.) Az életmű azonban ennél sokkal gazdagabb! Dér Zoltán
finoman és árnyaltan a következ őket írja ezzel kapcsolatban: „A Pardon-rovat körüli megingást nem a
költő mindenkori ingatagsága széls őséges megnyilatkozásának kell tekintenünk, hanem olyan kisiklásnak,
amiért az író alkotó módon vesz
elégtételt önmaga jobbik énje számára a rosszabbiktól." A Pardon
után bontakozott ki az életm ű tekintélyes hányada: a nagy regények,
novellák, hogy aztán a kései Kosztolányi eljusson élet- és világszemléletének új magaslataira nagy verseiben. Miért kellene hát a Pardon-rovat alapján értékelnünk a m ű teljességét? Ez pontosan olyan tévedés
vagy túlzás, mint hogy Kosztolányi
kritikai életművének kulcsfontosságú, mindennél jellemz őbb pontjaként tartja nyilván az irodalomtudomány az Ady-vitát kirobbantó
cikkét. Ki vitatná tévedéseit, elfogultságait? Miközben azonban Adyt
— fölöslegesen — védelmezzük
Kosztolányival szemben, észrevétlenül építgetjük azt a hamis mítoszt is, hogy a nagy írót nem érheti bírálat. így válik lassan természetessé és kötelez ő illemszabállyá
a kritika gyakorlatában, hogy jelentős — vagy annak vélt — írók
gyengeségeit hallgatással nyugtázza.
Könyve előszavában Dér Zoltán
annak a reményének ad kifejezést,
hogy a figyelmes olvasó megérzi
majd a tanulmányok egymásutánjából, milyen ösztönz ő szellemi
környezetet, mily termékeny indításokat adott Kosztolányinak és Csáth
Gézának Szabadka. A tanulmányok
egymásutánjában azonban ennél
sokkal többről esik szó! Jelent ős
életművek figyelmen kívül hagyott
vagy csak alig érintett jellemz ői kerülnek a kut ató tekintet és az elmélyült elemzés középpontjába,
melynek nem a helyi, lokális vonatkozások feltárása a legnagyobb
érdeme, hanem sokkal inkább az,
hogy a század jellemző művészi törekvéseit fogja össze és mutatja
föl új összefüggéseiben.
Ilyen termékeny szempontnak
érzem azt, hogy Dér Zoltán magától értetődő természetességgel vállalja a mű életrajzi háttérének feltárását éppen úgy, mint az író lelkiségének felderítését, mint a m ű

keletkezésének ugyancsak fontos és
figyelmen kívül nem hagyható motívumát. Meglehet, újabb irodalomtudományi iskolák meglehet ős
szkepszissel fogadják az ilyen jellegű vizsgálatokat, mondván: a m ű
álljon meg önmagáért, fölösleges
„külső " szempontokat is mozgósítanunk értelmezése és magyarázata
közben. A dolog azonban, bármily
vonzó és tetszet ős elmélet rejlik is
mögötte, nem ilyen egyszer ű. Kosztolányi alkotásait — gondoljunk
csak a szeszélyes Esti Kornélra! —
nem lehet megmagyarázni az író
pszichikumának ismerete nélkül. Ha
figyelmen kívül hagyjuk végletek
között ingadozó egyéniségét, sikerre és elismerésre szomjazó lelkiségét, sosem fogjuk megérteni m űvészetének első szempillantásra váratlannak és megmagyarázhatatlannak
látszó pálfordulásait. Ha nem látjuk magunk elő tt elég érzékletesen
a tömött aktatáskával loholó írót,
aki oly rezzenéstelenül figyelte és
jegyezte föl az élet morbid jelenségeit, hogy aztán különböz ő változatokban élje újjá őket, ha megfeledkezünk eredend ő kíváncsiságáról,
nem érthetjük m űvészetének paradoxiáit sem. S vajon nem életrajzi
háttérének alapos felderítése, védettségének ismertetése magyaráztatja-e meg azt a furcsa jelenséget,
hogy alig-alig volt eszköze a „rossz"
ábrázolására, ami olykor meglep ő
egyensúlyzavarokat okoz regényeiben?
Dér Zoltán nagyon következetesen gondolta végig ezeket a kérdéseket, melyekkel szembe kell néznie
minden irodalomtudománnyal foglalkozónak. S amikor az anyag feltárásának, kommentálásának olykor hálátlan munkáját vállalta csillogó elméletek alkotása helyett, vállalta azt is, hogy inkább a hagyományosabb filológiai vizsgálat köreiben marad. S — hozzátehetjük
— jól tette, hogy nem akart kitörni
e körből. Különben talán gazdagabbak lennénk egy elméleti teljesítménnyel, de nem látnánk oly érzékletesen magunk előtt Kosztolányi
egyik nagy szerelmének históriáját
(idézzük csak vissza a Fecskelány
írói vonatkozásban sem lebecsülend ő

teljesítményét), nem tapinthatnánk
azokat az érintkezési pontokat, melyek összekapcsolják Csáth Géza és
Kosztolányi érintkez ő pályáját, s
nem ismernénk az életrajz olyan
fontos dokumentumait, melyek híján minden elméleti teljesítmény
csak a levegőben lebegő mesebeli
várkastélyra emlékeztet.
Befejezésül egészen röviden szeretnénk egy-két szót elmondani Dér
Zoltán adósságáról. Nem e kötetben
szereplő šzemnyitogató és izgalmas
írásainak esetleges hiányairól, hanem arról, ami nem szerepel a kötetben. A teljes Kosztolányi-monográfiáról, melyet meg kellene írnia.
Bizonyos, hogy egy ilyen hatalmas, ellentmondásoktól szabdalt
életmű felderítésére nyugalmasabb
élet- és munkakörülmények kellenének, amikor az író visszavonul
bástyái mögé, és idejének érintetlenségét óva próbál szembesülni a
múlttal. Dér Zoltán elkötelezett és
szenvedélyes, szolgálni termett egyénisége bizonyára nehezen tudna kiszakadni a felfedezésre és feltárásra váró anyag b őségéb ől, a vajdasági magyar irodalommal kapcsolatos tennivalói közül. (Meggondolkodtató lehet, hogy épp az Ikercsillagokkal együtt jelent meg Dettre János Új partok felé című gyűjteménye, melynek felfedez ő utószávát — ebben az utószóban
megint egy monográfia igény ű mű
"csírája rejlik — ugyancsak Dér Zoltán írta!) 'Mindazonáltal néha olyan
érzése támad az életm űvét ismerő
olvasónak, hogy a mennyei vadászmezőkön kalandozó Kosztolányi joggal érez némi szemrehányást is
Dér Zoltánnal kapcsolatban. Hiszen
itt van az a megbízható forrásismerettel, megalapozott ítéletekkel
rendelkező íróalkat, aki leginkább
tudna vele azonosulni, aki az anyag
fölényes birtokosának mutatkozik,
s képessége is predesztinálná a monográfia megírására!
Annak körvonalai régen sejlenek
már. S most, az Ikercsillagok szervesen egymáshoz illeszked ő tanulmányai talán jogossá teszik, ,hogy
beszámolónkat e monográfia sürgetésével végezzük.
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ÉSZTÉTIKAI FOGÉKONYSÁG
„Mily szép nagynak lenni — írja
naplójába a Vörösmarty-centenáriumon lelkesülő hatodgimnazista
Kosztolányi Dezs ő. — Száz év múlva az én ünnepségemet fogja bámulni a világ?" Ha a világ nem is,
de a magyarság igen, s már el őbb:
Kosztolányi századik születésnapjának előestéjén szaporodnak a
költő műveinek egyre teljesebb kiadásai, a költészetét és prózáját felmérő esszék, filológiai dolgozatok,
szövegpublikációk; sajátos jellegével, egyéni szempontjaival kiemelkedik közülük Dér Zoltán Kosztolányi- (és Csáth Géza-) tanulmányainak gyűjteménye.
Dér Zoltán csaknem két évtizede
folytatott fáradhatatlan, önzetlen
munkásságának legnagyobb értéke
a két író indulásának — szabadkai
korszakának — felderítése, egyre
árnyaltabb rajza, e korszak fehér
foltjainak feltérképezése. Dér egy
helyütt szerényen megjegyzi: „Nem
szeretnénk túlbecsülni a föltárható
adalékokat, motívumokat, hiszen
tudjuk, hogy a tehetségnek vannak
a környezetb ől le nem vezethet ő
hajlamai, adottságai, s talán ezek a
fontosabbak" — de tudja azt is,
hogy „az utókor. őrzi, vallatja a
nagy költők életének minden dokumentumát, mert néha a lényegtelenek is titokra világíthatnak,
kulcsot adhatnak lényeges kérdések
megoldásához", vagyis az ifjúkori
meghatározók, benyomások föltárása hozzásegít az írók ízlésének, világnézetének, esztétikai gondolatainak, kivált pedig motívumrendszerének és stílusának jobb megértéséhez, még akkor is, ha ezek olykor éppen az ifjúkori élmények,
hatások ellenében, azok reakciójaképpen alakulnak ki.
Dér Zoltán módszere ennek a
célkitűzésnek szellemében kett ős:
egyrészt a mikrofilológus akríbiájával és a mesternyomozó ötletességével föltárja a legapróbb részleteket is, másrészt a kései nagy m űvek felől visszatekint a kezdés korszakára, ezeknek fényében látjaláttatja a fiatal Csáth és Kosztolányi zsengéit, vagy akár olvasmányait, szerelmeit, barátságait, csa-_
ládi kapcsolataikat, iskolai tevékenységüket stb. Filológiai bravúr
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például, ahogyan nemcsak megtalálja — szerencsés kez ű és szorgalmas
kutatóként — Kosztolányi „els ő orgánumá"-nak, az Elő rének egy számát, hanem meg is állapítja a keltezetlen diáklap megjelenésének dátumát és kikövetkezteti az alá nem
írt közlemények szerz őinek személyét; ahogyan kibogozza, megfejti
az egymásnak válaszoló Kosztolányi- és Csáth-levelek utalásait (bár
néhány vonatkozás még így is homályban marad); ahogyan végigköveti és elemzi Kosztolányinak az
„első műhely"-ben, a szabadkai önképzőkörben való tevékenységét,
tanárainak ösztönz ő vagy korlátozó
szerepét. (Sajnáljuk, hogy nem vette fel kötetébe a Hedda-szerelem
romantikus történetét elbeszél ő
Fecskelány-tanulmányát és a Mostoha töredékeit kísérő dolgozatát).
Külön érdeme Dér Zoltánnak, hogy
oly sok ismeretlen Kosztolányi- és
Csáth-levelet kutatott fel s e levelek publikálásával, kommentárjaival fényt derített a két író életének és gondolkodásának néhány kevéssé ismert mozzanatára. (Senki
sem látszik alkalmasabbnak rá,
mint a kitűnő szabadkai kutató,
hogy a közelgő centenárium alkalmából összegyűjtse és kiadja Kosztolányi máris erősen megfogyatkozott és alighanem tovább fogyó leveleit.)
Tévedés volna azonban csak
mikrofilológusnak mondani Dér
Zóltánt: nem csupán felkutatója a
két ikercsillag korai írásainak és
életük egy-egy vonatkozásának, hanem értelmez ője is életművüknek.
Példás például, ahogyan Kosztolányi Csáth-verseinek filológiai hátterét megvilágítva egyszersmind értékeli is őket; ahogyan .Kosztolányinak utolsó szerelméhez, Radákovich Máriához kapcsolódó költeményeit elemzi (bár a Szeptemberi
áhítat Rába György jelezte naplószerűségének, szaggatottságának kimutatása, bizonyítása és magyarázata még várat magára); ahogyan
Lukács György és a Lukács-iskola
elfogult, szűkkeblű Kosztolányi-képének kialakulását és módosulásait
nyomon követi, bírálja (egyébként
ennek az értetlen, káros, olykor. a

perzekutor-esztétika gyakorlatával
érintkező szemléletnek kritikájakor
akár jobban is megnyomhatta volna tollát).
Dér esztétikai fogékonysága a
Csáth-tanulmányokban úgylehet
még jobban megmutatkozik. A kötet második ciklusának írásai közül mindössze egyet tekinthetünk
puszta filológiai feltárásnak, a Becsvágy és földhözragadtságot, amelyben megint csak Poirot mester éles
szemével és Miss Marple intuíciójával, no meg analógiás módszerével
kutatja föl A repül ő Vucsidol társadalmi hátterét, utalásait, kulcselemeit. A többi Csáth-tanulmány
— akár bevezet ő volt Dér Zoltán
szövegkiadásaihoz, akár recenzió
mások szöveggondozásáról — Az

árny zarándoka mellett és után is
újat mond Csáth novellisztikájáról,
drámáiról, publicisztikáj áról, zenekritikáiról, esztétikai nézeteir ől,
hozzájárulva az Anyagyilkosság írójának kései, de nem elkésett reneszánszához (amelynek el őmozdításában oly nagy szerepe van Dér
Zoltánnak is).
Az érett Kosztolányiról nemrég
jelent meg Kiss Ferenc monográfiája; Csáth Géza életm űvét összefoglaló részletes monográfiánk még
nincs. Dér Zoltán Ikercsillagokját
— minden önértéke ellenére, illetve
éppen értékei jogán — szeretnénk
előlegnek, előmunkálatnak tekinteni: reá vár A fiatal Kosztolányi és
a Csáth Géza című monográfiák
megírása.

RÉZ PÁL

ÚJABB VISSZATEKINTÉS
BENKŐ ÁKOS: Szirmai Károly.
Szirmai Archívum, Stuttgart—München, 1980.
Az elmúlt tíz esztend ő — vagy talán valamivel több is — olyan értékes termést hozott irodalmi múltunk felmérésében, amilyennel az
ezt megelőző öt évtized munkáit
egybevéve sem találkoztunk. A beérés ideje ez, amikor már majd minden területnek megvan a maga elhivatott művelője; a kutatás, az
anyag begyűjtése, az eddig sokak
előtt ismeretlen munkák feltárása
lehetővé teszi számunkra, hogy otthonosabban mozogjunk szellemi, irodalmi életünk úttörőinek, alkotóinknak és irodalomszervez őinknek műhelytitkaiban. A Forum kiadásában
megjelenő pályaképek — a kis formátumú sárga könyvekre gondolok — olyan portrésorozatot tárnak
elénk, amely minden irodalombarát,
irodalomtanár, író és egyetemista
számára értékes kalauzt jelent egy
arckép, egy életmű megközelítéséhez és a katedráról, a pódiumokról
való közvetítéséhez is.
A hagyaték, az életmű felmérése,
irodalomtörténeti értékelése áll itt

elsőrendű követelményként kutatóink, irodalomtörténészeink el őtt.
Ezt a nemes példát nem csupán
az irodalombarátok, egykori szerkesztők segítése, hanem a hálás
utódok hozzájárulása is követte. Itt
a jelen esetben Szirmai Endrére
gondolok, aki édesapja, Szirmai Károly elhalálozása óta áldozatokat
nem kímélve nagy gondot fordít kiemelkedő novellistánk és a Kalangya fáradtságot soha nem ismer ő
szerkeszt őjének hagyatékára. Az
évek során ebb ől az örökbecs ű hagyatékból sok olyan ismeretlen
anyagot tett közzé, amely még közelebb visz bennünket a Holló szerzőjének életművéhez.
A Szirmai Archívum ebb ől az
anyagból nem egy értékes gyűjteményt tett közzé (amelyekr ől folyóiratunk hasábjain már beszámoltunk), s nem egyszer megemlékeztünk arról, hogy ebben a nagy kutató és anyaggy űjtő munkában az
utód lelkes munkatársra talált Benkő Ákos íróban, aki közreműködésé685

vel sokban hözzájárult ahhoz, hogy
a fennebb említett gy űjtemények
szorgalmas írói gondozásban megjelenhessenek.
Benkő Ákos ennek az állandó kutatásnak, keresésnek és Szirmai
Endrével való együttm űködésének
hatása alatt most maga is egy kötettel jelentkezett. A hagyaték állandó tanulmányozása, rendszerezése
érlelte meg benne azt a gondolatot,
hogy az utólag fölfedezett munkák,
levelek, vázlatok ismerete nyomán
egy pályaképpel járuljon hozzá ahhoz az évtizedeket átfogó könyvsorozathoz, amely irodalmi életünk
első szakaszának ismert és ismeretlen emlékeit tárja elénk.
Szirmai Károly című könyve,
amely most jelent meg a Szirmai
Archívum kiadásában, már az els ő
pillanatban azt tükrözi, hogy a több
éves kutatói és szerkeszt ői munkája
nyomán benne létrejött képet mondja el újra: a saját szavaival. A portré — habár helyenként vázlatos,
mert apróbb részletekbe is szívesen
belemélyedtünk volna — híven ábrázolja írónk arcképét. A bevezet őben megírt életrajz jelent ős részét
Szirmai Károly ónkeresés című
munkájából ismerjük, de kiegészülnek olyan részletekkel is, amelyek
már az író hagyatékából kerültek
elő, vagy az utóbb megírt kritikák,
reminiszcenciák teszik színesebbé.
A további fejezetek — Költészete,

Novellái, Regényei, regénytervei, Tanulmányai, kritikái — kronológikus
sorrendben mutatják be alkotónk
életpályáját, természetesen külön

kiemelve a novellistát, hiszen Szirmai ebben a műfajban — már mint
fiatal író is — maradandót alkotott.
Elég csak arra emlékeznünk, hogy
az Imrike története című novellája
1908-ban jelent meg, s egyik legkiemelkedőbb remekét, a Hollót 1927ben írta, „ ... amelyet a következ ő
években rendre követtek a kiforrott,
szerzőjüket teljes fegyverzetében
bemutató írások". Regényeir ől Benkő Ákos ugyanazt mondja el, amit
eddig hazai kritikánk elmondott, de
a Tanulmányai, kritikái című fejezetben sok új részlettel találkozunk.
Kétségtelen, hogy számunkra ennek a kötetnek a legizgalmasabb fejezete az, amely a Kalangya egykori
nagyvonalú irányítój ának szerkesztői munkájáról és irodalompolitikájáról szól. Elhivatott vezéregyénisége volt irodalmi életünknek, s ez a
rátermettsége sokoldalúan nyilatkozott meg irodalompolitikájában. A
Kalangya és a napilapjaink szerkesztősége körüli kezdeményezések
s azoknak továbbvitele az ő hozzájárulásával tettekké váltak. Jelentős lépése volt ezen a téren a Híddal való kapcsolat felvétele és a
Híd szépíróinak, műfordítóinak szerepeltetése a Kalangyában. Benk ő
Ákos könyve ezekben a sorokban
villantja fel legszebb értékeit, mert
eddig alig ismert adatokat, leveleket
(Mayer Ottmár és Szirmai Károly
levelezése), részleteket és érintkezési pontokat közöl, amelyek kiegészítik és gazdagítják irodalmi, szellemi és irodalompolitikai életünkről
eddig szerzett ismereteinket.

V Ö LGYI ENDRE

HITELES LÉLEKRAJZOK
HOLTI MARIA: Égi fuvarok.
Forum, Újvidék, 1980.
Holti Mária nem tartozik azon íróink közé, kik gyakran jelentkeznek
írásaikkal. Könyve, a Sodortatva című regény, hat évvel ezel őtt jelent
meg. Most kiadott, elbeszéléseket
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tartalmazó prózakötete arról vall,
merre is tart az írón ő fejlődése.
Az aránylag kevés írásnak rendszerint van egy velejárója: a min őség állandó javításának tudatos aka-

rása. Holti Máriát a közlés vágya
nem sürgeti és nem bírja rá az írásra. Nála az élmény valószín űleg
többszöri átdolgozáson esik át, mire
elnyeri végleges alakját. Úgy vélem,
az elbeszélés valójában az ő adekvát megnyilatkozási formája. Mert
az Égi fuvarok egy tudatosan és elismerésre méltó mesterségbeli ismeretekkel megírt elbeszélések füzére. Ezeknek az írásoknak java része zárt és kerek történet, már a
nyitómondatok ereje és céltudatos
bevezetése az írón ő által vélt lényeghez arra utal, hogy a szerz ő nagyon
is „érzi" a modern elbeszélés követelményeit. Ezek pedig a tárgyilagos
ábrázoláš, a lehet ő legnagyobb fokú.
tömörítés, a lényeg kiszelektálása,
a tömény nyelvi kifejezés, az id őés térsíkok merész, de nem önkényes váltogatása. Mindennek az
eredménye pedig az alkotói gazdaságosság lenne, amelyet összegezve
talán úgy fejezhetnénk ki: szerény
eszközökkel maximálisan kifejezni a
lényeget.
A fenti cél, és a megvalósításához
szükséges eszközök, kétségtelenül
nagyon is ismertek Holti Mária számára. Vizsgálódásunk tárgya pedig
legyen a megvalósítás milyensége és
az elért eredmény. Amennyiben a
közlés sorrendjében olvassuk a kötet elbeszéléseit, akkor már a második olvasásának befejezésekor elismerésünket kell kifejezni. Hiszen
A teherben ügyesen váltogatja egymást a két idősík, azzal, hogy a tér
változatlan. Az olvasó el őtt mind
gyorsabban rajzolódnak ki a múlt
eseményei, míg a mesél ő főhős a
havas tájon baktat, hátán a valós,
lelkén a láthatatlan terhet vonszolva. Jellemző a szerkesztés ügyességére, hogy az írás csattanója az utolsó mondatban hangzik el, a feszültség itt ;Oldódik fel, miután mondatről mondatra növekedett. Szép és
emberi történet ez a háború idejéből. De Holti Mária nem köti magát
írásaiban egy időszakhoz vagy tájhoz. Legkülönböz őbb időkből és helyekről származó közvetlen vagy
közvetett élményanyagot igyekszik
szépirodalmilag megformálni. Van
arra is példa, amikor tömörítése írói
szűkszavúságba csap át és ezt az
érthetőség sínyli meg. Ezt tapasztalhatjuk a Síró torreádorok között
és az Égi fuvarok olvasásakor. „Egzotikus" történetek ezek, melyek t őlünk távol játszódnak le, üzenetük

nehezen bogozható ki és homályos.
Az utóbbi félig-meddig kémtörténet
jellegét elhagyva az Áramkörben az
írónő egészen más irányba kanyarodik el: ez az elbeszélés inkább a riport területére tolódik át. Megragadó a riportalany, a magányos öregasszony egyszerűsége és bizakodása:
még sokáig fog élni. A tudósítás végeredményben sikeres, mert egy alapos ,jellemrajzzá tágul.
Ha a kötet értékes írásairól szólunk, akkor feltétlenül ki kell térnünk a Svájci levelekre. A remek tömörítés teszi lehet ővé az olvasó
számára, hogy aránylag gyorsan
megismerje Gasthauser fordító elrontott életét. Mert hogy élete zsákutcába torkollt, ezzel ő is tisztában
van, amikor Hodák Vilmos munkanélküli durván otthagyja. Az írón ő
kiemeli a törést Gasthauser életében, amelyre 1946-ban került sor.
Mellékesen kibontakozik el őttünk
Hodák „szerelmi kalandja" is, s bár
csak körvonalazott, mégis megindító. A Svájci levelek szép, kerek történet egy magányos emberr ől, némileg konkretizált társadalmilag,
ami a hátteret illeti. A f őhős lélekrajza finom, magatartása teljes mértékben. motivált, az er őltetett írói`
beavatkozásnak nyoma sincs. A Tépelődés újra más témát ragad meg:
az alulról felkapaszkodott ember lélekrajzát.. A változatosságot nagyban fokozza a Három nap szabadság, amely az első nagy világégés
korába tér vissza. Realista történet
ez, amelyet Holti Mária remekül eltalált ironikus hangnemben elevenít
meg. A korabeli irodalmi nyelv gúnyos célzatú feltámasztása, amely
szöges ellentétben áll a történet hétköznapiságával, többször mosolyra
vagy akár nevetésre ingerli az olvasót. Lényeges nem történik ebben az
elbeszélésben, de olvasmányos, hangulata megragadó.
Van az elbeszéléseknek egy közös
vonása: a h ősök érzelmeinek feltérképezése képezi magvukat. Ez az a
fonál, amely az Égi fuvarokat összeköti a Sodortatvával, hiszen az utóbbi nem más, mint valamilyenfajta
érzelmi fejlő dés szépirodalmi megfogalmazása. Lélektani jellemrajz
mondjuk a Vonzás és ellenvonzás,
de üzenet nélkül. A Vendéglátás gúnyos írás, amelynek témája egyes
befutott értelmiségiek helyben topogása, az őszinte és természetes emberi kapcsolatok hiánya életükben.
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A Királydrámák a kötet legjobb al-

kotásai közé sorolható. H őse egy értelmiségi nő, aki nem találja helyét
a társadalomban. Úgy érzi, b űvös
körben van, melyb ől igyekszik kitörni. Valahol a hegyek között, amikor elromlik az utasszállító busz,
fiatalokkal ismerkedik meg. Ezek az
emberek „kiszállnak" a hétköznapi
életbő l, alternatívát nem képesek kigondolni, hitük: „Mi nem akarunk
megváltoztatni senkit és semmit. És
nem is vetünk meg senkit. Mi csak
másképpen élünk, mint ők. Ennyi az
egész." Anna, a h ősnő, csatlakozik
hozzájuk, életének értelmét véli felfedezni, bár az írón ő nem közli, miből áll az. Így aztán a Királydrámák
megrekedt a szabad és kötetlen élet
dicséreténél. Burjánzik benne az elmélkedés, az általánosítás, de közhelyekt ől sem mentes. Őt követi
nyomban sorrendben a kötet talán
legértékesebb és legizgalmasabb elbeszélése, az Ami a válóperb ől kimaradt. Hőse újra értelmiségi n ő. Naplót vezet felbomlóban lev ő házasságáról. „Ellentmondások halmaza vagyok", vallja be, s folytatja: „Ígéretes emberi kapcsolatok nélkül minden hamis. Mit tegyek, ha magam
képtelen vagyok megkeresni ezt a
kapcsolatot?". Az 1969-ben lejátszódó történet tehát egy m űvészalkatú,
hétköznapi életet él ő, de a lelkében
magára maradt asszony verg ődését
írja le. Valójában fontos és lényeges
nem is történik a h ősnővel, egyszerűen csak lassan széthullik házassága. Az én-formában megelevenített
történet központjában a h ősnő gondolatai, érzései, reflexiói állnak. Kettős küzdelmet folytat: helyt akar állni a mindennapi életben, hiszen egyszerre akar lenni anya, kenyérkereső, barátnő, másrészt keresi kifejező eszközeit a festészetben. Egy teljes egyéniség bontakozik ki el őttünk.
Az Ami a válóperb ől kimaradt szerencsés ötvözete a cselekményességnek és gondolatiságnak, újabb irodalmunk ritka és szép művészelbeszélése. A maradék öt novella szintje nem éri el a fentiekben kiemelteket. Az álom és valóság macskakövei játékos és groteszk írás, a
Kilenc b őrkabátos humoros jelenet
a tengerpartiakról, az Lenek a macskáról kirándulás: az urbánus jeanspróza területére igazi csattanó nélkül, A küszöbön jól tömörített alkotás, de üzenet híján van, a Magány

,

viszont kerek és hiteles történet a
mesébe illő nagyapó és a szül ők
által elhanyagolt kisfiú barátságáról.
Holti Mária elbeszéléskötete nem
tartozik az ez évi vajdasági könyvtermés legértékesebb alkotásai közé. Szerz ője nem kísérletezik nagy
merészséggel, de formailag mégis
igen kidolgozott elbeszéléseket írt
Mindegyik művében nyomban a lényeg felé igyekszik, legtöbbször sikeresen tömörít és szelektál, megkísérli felkutatni egy-egy magatartásforma és cselekedet legrejtettebb indítékait. Holti Mária ereje a tömör
pszichologizáló elbeszélésforma bizonyos fokú tökéletesítésében nyilvánul meg. Dicséretre méltó befogadó készsége, hiszen legkülönbözőbb emberi sorsokat mutat be különböző égtájak alatt. Változatosság
tapasztalható-végeredményben az általa alkalmazott bels ő formákat illetően is, melyeken keresztül jut kifejezésre viszonyulása a feldolgozott
témához. Ez a viszony hol drámai,
hol ironikus, máskor humoros, de
az első helyen mégis talán az alkotói tárgyilagosság áll. Itt-ott a tömörítési szándék túlzottan jut kifejezésre, s ilyenkor az elbeszélés szálai.
a nehezen érthet őségig, sőt az érthetetlenségig, „összegubancolódnak".
Másik fogyatékossága ezeknek az
írásoknak, hogy társadalmi hátterük legtöbbször elmosódott, nem.
eléggé konkretizált, vagy egyszerűen közhelyben feloldva sematizált. Az írónő a megjelenítéskor a
hősök lelki életére összpontosít, a
nagyvilág eseményei kinnrekednek
az ábrázolás kereteib ől vagy igen áttételesen törnek a felszínre. A társadalmi szélesebb bevonása valószín űleg értékesebbé tenné Holti Mária
novelláit. Épp a társadalmi mell őzése, illetve nem elegend ő konkretizálása miatt jó néhány elbeszélése
híján van az „írói üzenetnek", megmarad a „különös" történetek szintjén. Ilyenkor az olvasó sajnálja,
hogy a befektetett alkotói er őfeszítés nincs arányban az elért hatással,
azaz a sikerült küls ő és belső formai szerkesztés nem vált át elgondolkoztató élménnyé. Erényei és fogyatékosságai mellett az Égi fuvarok sajátos és egyéni színfoltot jelent irodalmunkban. Megismerése
teljesebbé teszi képünket jelenünkről.

VARGA ISTVÁN
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A KÖLCSÖNÖSSÉG JEGYÉ BEN
DICSÉRETES TÖREKVÉS
ENDRE ADI: Pesme.
Válogatta és fordította: Ivan Ivanji.
Gradska narodna biblioteka „ Zarko Zrenjanin", Zrenjanin, 1980.
A zreajanini Zarko Zrenjanin Népkönyvtár kiadásában megjelent
könyvecske Ady Endre hetvennégy
versét tartalmazza 3ványi Iván fordításában. A kötet élén bevezető tanulmányként Todor 1Nlanojlovié Adyról irt nagy lélegzetű esszéje áll;
ezt követi Iványi Iván Ady árnyához
című verse, amely a fordítónak a
nagy költő iránti mély tiszteletér ől
és nagy szeretetéről tanúskodik. A
gyűjteményt Iványinak az összeállítás szempontjaim és a fordítás módjára vonatkozó jegyzete zárja.
A válogatás erénye, hogy Ady
legszebb, legjelent ősebb és legismertebb ,költeményei nagy számban
megtalálhatók benne, s ily módon
gazdag betekintést nyújt Ady költészetébe a szerbhorvát olvasók számára. A gyűjtemény gyenge pontjai.
a formailag és tartalmilag helyenként eltérő fordítói megoldások.
Ami a formai hűséget illeti, Ivó
nyi jegyzetében hangsúlyozza, hogy
a lehető ség szerint törekedett rá, a
rímeket mindig megtartotta a megfelelő helyeken, a verssorok azonos
szatagszásnát .azonban nem mindig
sikerült elérnie. Ilyen esetekben
rendszerint nagyobb szótagszámú
sorokat használt, de mindig olyanokat, amilyenek írja jegyzetében
Ivónyi --, ha nem is a fordított
versben, de valahol másutt megtalálhatók Adynál. Véleményünk szerint azonban ezzel a szabadossággal
meglehetősen vétett •.a .stílusbeli hűség ellen, mivel Ady költészetének
egyik legszembetűnőbb tulajdonsága éppen a verssorok jellegzetes ritmusa, s ebben is az egyes verssorok (rendszerint az utolsó strófasorok) szótagszámának csökkentése,
ami a mondanivaló nagy hatású tömörítését eredményezi. Ilyen a ritmusa többek között az Élni, míg
élünk című költeménynek is, amelyđ a négy versszak szótagben :
számképlete a következ ő: 7, .6, 10,
2. A versszakok zeneileg is tökéletes
~

hullámzását ez az állandó, jellegzetes ritmus adja, a sajátságos hatást
pedig a harmadik sor váratlan megnövekedése, majd ezt krávetően a
negyedik hirtelen megrövidülése kelti. Ilyen versek fordításakor, ahol
a ritmus ennyire döntő szerepet játszik, feltétlenül ragaszkodni kellene
a szótagszámképlet betartásához isEzt a valamennyi versszakon egyenletesen végigvonuló, állandó 7, 6,
10, 2 képletet azonban Ivónyi nemcsak hogy nem tartotta be, de minden versszakban egy újabbat adott
helyette, így:
I: 9, 9, 11 , 3; II: 9, 8, 11, -5; II1:
7, 9, 13, 1;
(a IV. versszak azonos az 1-vel)
Ha azeredetit és a fordítást egymás mellé helyezzük, azonnal láthatóvá válik, még a szótagok szarnialósa nélkül is, a formabeli különbség:
.

Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az életünkkel,
Ha fáj?
Igen: nagyot akttrjunk,
Igen: forrjon agyad,
Holott tudjuk, hogy milyen kicsiny
Isi
A Nagy.
Igen: élj türelemmel,
Igen: hallgass, ha fáj.
Várd meg, hogy jöjjön a nagy pre[ f esszar:
Halál.
Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az él&ti čnkkel,
Ha fáj?
Jeste: živeti, dok živimo,
Jeste: tako pravilo moll.
Ali :šta 4a rtdimo savntorn
Kiad buli?
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leste: da hoćemo veliko,
Jeste: da vri, što je tvoje,
lako znamo kakva je malenkost
Veliko što je.
leste: strpljiv mi budi,
Jeste: ćuti kad je život škrt,
Sačekaj dok ne dode veliki pro f esor:
Smrt.
Jeste: živeti, dok živimo,
leste: tako pravilo moli.
Ali šta da radimo sa životom
Kad boli?
A tartalmi hűség ellen egy-egy
nem megfelel ő szó alkalmazásával
vétett helyenként a fordító. Ilyent
találunk például a Sem utódja, sem
boldog őse kezdetű vers utolsó versszakában:
Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.
Zato mu čenje i pesma: boli,
Voleo bih da me neko voli.
Da budem ne čiji,
Budem ne čiji.
Amint látjuk, a második sorban
a helytelenül alkalmazott „neko"
névmás, majd a harmadikban az
„s" kötőszó elhanyagolása megváltoztatta a tartalmi jelentést. Ez a
sor: „Szeretném, ha szeretnének"
annyit jelent, mint: szeretném, ha
az emberek szeretnének (nemcsak
egyvalaki: neko), s ezért kezd ődik
a harmadik sor az „s" köt őszóval,
mert itt már új gondolatról van
szó: „S lennék valakié" (és lennék
egyvalakié). Iványi ezt a két sort
tartalmilag összekapcsolta: „Voleo
bih da me neko voli. ( Da budem
nečiji", ami ezt jelenti: „Szeretném,
ha valaki szeretne. I Hogy lennék
valakié." Egészen más jelentés, mint
az eredetié.
Ady néhány, a fordítás szempontjából közismerten problematikus

versénél Iványi a szerencsétlenebb
megoldást választotta. Ilyen például
többek között Az Értől az Óceánig
című versben a kett ős jelentésű Ér
szó (közös főnév és tulajdonfőnév),
az Ady szülővárosánál, Érdmindszentnél folyó patak neve. Radó
György az Ady-fordításokról írt tanulmányában, amely szerbhorvát
fordításban a belgrádi Mostovž című folyóirat 1978. évi július—szeptemberi számában jelent meg, hangsúlyozza, hogy ennek a címnek a
fordításánál az „ér" közös f őnév
szimbolikus jelentését (kis víz) kell
figyelembe venni, mint ahogyan azt
a szlovák költ ő-műfordító, Jan
Smrek tette, aki ezt a címet így
ültette át: Od Žriedla k Oceanu (A
Patakocskától az óceánig). Mint a
legtöbb fordító, Iványi is figyelmen
kívül hagyta ezt a szimbolikus jelentést, s a címet így fordította le:
Od Era do Okeana, ami a magyar
földrajzi neveket nem ismer ő szerbhorvát olvasó számára nem mond
annyit, mintha a címet így ültette
volna át: Od .Potočića do Okeana.
Ilyen kényes fordítói probléma
a Héja-nász az avaron verscím is,
amelyben — ugyancsak Radó
György szerint — a „nász" szót helyesebb a „ljubav", mint a „brak"
szóval fordítani, mivel ebben a versben nem emberekről van szó. (Iványi fordítása: Brak jastreba na ševaru.)
A zrenjanini könyvtár e kiadványa — a fordítás gyengeségei ellenére is — a népeink és nemzetiségeink kultúrájának kölcsönös megismerésére irányuló törekvés igen
szép példája, s mint ilyen, minden
dicséretét megérdemel. Figyelemre
méltó, hogy ugyanennél a kiadónál
az elmúlt két év folyamán még két
nagy magyar író m űve jelent .meg
szerbhorvát fordításban: Mikszáth
Kálmán Beszterce ostroma (Opsada grada Besterca) cím ű regénye,
valamint Déry Tibor Szerelem (Ljubav) című novellás kötete.

TÁJIHLETÉSŰ KÖLTÉSZET
BLAZSE KONESZKI: Markó temploma.
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Blazse Koneszkinek, a macedón költészet egyik legerőteljesebb képviselőjének versei nagyon szép, ízléses
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kivitelezésű könyvben jelentek meg.
A verseket válogatta és az utószót
írta Paszkal Gilevszki, az ismert ma-

cedón műfordító, akinek többek között az általános magyar és a jugoszláviai magyar költészetb ől való
fordításai is jelent ősek. Az utószót
Potoczki Klára fordította magyarra.
A versek átültetésében olyan neves magyarországi költ ők és műfordítók vettek részt, mint Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Illyés Gyula,
Képes Géza, Nagy László, Rab Zsuzsa, Szabó János és Tandori Dezs ő,
a vajdasági költ ők közül pedig Ács
Károly és Fehér Ferenc m űfordításaival találkozhatunk a kötetben.
A legtöbb fordítással, negyvenhattal Tandori Dezs ő szerepel, őt
követi Fehér Ferenc tizenegy átültetéssel, utána Rab Zsuzsa öt, majd
Dudás Kálmán, Nagy László és Szabó János két-két, végül Acs Károly,
Csuka Zoltán és Illyés Gyula egy-egy
műfordítással.
Blazse Koneszki költészetének
tartalmi forrásai az egyéni, személyes élményvilág mellett a szül őföld,
Macedónia, városaival, hegyeivel, folyóival és más tájelemeivel, valamint
a macedón és az egyetemes történelem.
Földrajzi nevezetességek ihlették
például a Belaszica, Szkopje, Stip,
Kumanovo, a táj jellegzetes motívumai többek között a Rozs, búza,

mák, Orom, Tó, Folyó, Tölgyfa, Fatörzs, Fecskék, Lepke, Galambok,
Orgona, Krizantémok, Rózsa, legendás történelmi, illetve irodalmi alakok a Kolumbusz, Don Quijote,

Odüsszeusz, Grigor Prlicsev, jelen-

tős emlékművek és építmények pedig a Markó temploma, A Szent Szó-

fia templom angyala, A Ciszterna

stb. című költeményeket.
Formai szempontból versei több
csoportba is sorolhatók. Így például
jelentős helyet foglalnak el költészetében a népdalformában írt versek,
a népdalok szokásos stílusjegyeivel:
állandó sajátos ritmus- és rímképlettel, a mondanivalót hordozó szavak, sorok refrénszer ű ismétlésével
stb. Ilyen népdalköntösbe bújtatta
tájihletésű költői ötleteinek nagy részét. Kötött formában írt verseiben
emellett többször találunk klasszikus metrumokat is. Ami a szabad
ritmusú költeményeit illeti, ezekben
érdekes módon a tömör kifejez őeszközökkel egyidej űleg a teljes gondolatokat tartalmazó, hosszú verssorok a gyakoriak. Prózaversek az
előbbieknél jóval kisebb számban
szerepelnek m űvében.
Blazse Koneszki költészetének
egyik jellemző alapköve a látott
vagy felidézett motívum: egy tájjellegzetesség, egy műalkotás, egy történelmi hős vagy esemény emlékezete által keltett asszociáció kibontakoztatása, valamint az elmúlt dolgoknak a jelenbe, a jelenlegieknek
pedig a jövőbe való vetítése. A Markó temploma című költeményben
például szobrok és freskók régmúlt
egyéni és népi tragédiák mély átérzését és felelevenítését sugallták
költői képzelete számára:
.

„ ... megmozdulnak íme a falak —
s ahogy megindulok, homályos alakok
fogadva elém hajlanak a rejtekükb ől,
hallgatag mind és merő iszonyat,
orcák és rajtuk észveszt ő gyötrelem,
eltorzult harcosok dárda és kard között,
siratóasszonyok: előttük ravatal,
testek: t űzdelve nyíllal hánytorognak,
végs ő leheletük és kínjuk szörny ű fenség,
processzióban sodródó kisdedek
barkával, fűzfavessz ővel sírdogálnak ... "
(Nagy László fordítása)
Örvendetes, hogy a gondosan öszszeállított gy űjtemény révén most a
magyar olvasók is betekintést nyer-

hetnek a macedón költészet e kiváló
képviselőjének sajátos alkotóm űvészetébe.
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A. TŰZ É,S. A SÖTÉTSÉG K.ÖZöTT
MARIJA šTMOKOjiTĆ: Ne baj se, tu sam.
Minerva, Súbotica--Beograd, 1.98 ű.
„A tűz és a sötétség közötti állapot
a vers" -- írja Marija ŠirMokovi ć
Ne boj se, tu som (Ne félj, itt vagyok) című, nemrég megjelent verseskönyvének egyik költeményében.
S a vers mibenlétének ez a költ ői
meghatározása, amely valójában a
sötétség elleni küzdelmet és a fény,

a. melegség utáni vágyakozást jelenti, Marija Šimo.ković ars poeticája dióhéjban. A. költészet szem.
pének ilyen felfogására utalnak motívumai is, mint például a verseiben újra és újra felbukkanó, gesztenye; a. beérést; az élet ki-teljesedé`
sét iliusztxáI.ó hulló g:esztenye; ,

kraz, gusti zrak u kojem
padaju kestenóvi uvek ispo četka
govorila sam ne boj se, tu sam"
(Ne baj se,, tu sarn)
(„ ...a. sűrű levegőn át amelyben
gesztenyék hullanak mindig minduntalan
mondogattam ne félj, itt vagyok")
(Ne félj, itt vagyok)
vagy pedig a téli éjszakában az otthonosság, a biztonság melegét sugárzó forró gesztenye:
„kad ti kažer pesmu ogramnu i gorku
u kestenje neka pretvori se vrelo"'
(Zovem)
(„ha mondok neked egy nagy keser ű verset
forró gesztenyévé változzon az majd át")
(Hívlak)
Ez a sugárzó melegség hatja át
Marija šimoković valamennyi témáját: az otthont és a házi t űzhelyet;
a pannon szülő földet és, a tágabb
értelemben vett szülőföldet; az
egyetemi tanulmányok városát és a
szülővárost régi és új utcáival és
házaival, s azoknak régi és új lakóival; az élményeket a családtagokkal és a régi barátn őkkel; az

irodalmi emlékeket a régi és új
költői ideálokkal, mint amilyen Homérosz és Desanka Maksimovi ć.
Egyik legszebb ilyen meleg szeretetet árasztó verse az éppen hat
és fél éves kislányáról szól, és a
nemzedékek törvényszer ű egymást
váltását, a természet örökös körforgását fejezi ki költ ői módon:

„pokazujern ti rukom.
sve blagodeti sunca
izgovaram ime svake stvari
kofa je oka tebe
a ti me gledaš
kao da si veé odavno
ko zna zbog čega
meni ista govorila"
(Jona ima 6,5 godina)

(„;kezextcrnei mutatom meg
a Nap jótéteményeit
kimondom
m minden tkrgy nevét
körülötted
te meg nézel
minthta már valaha régen
ki tudja miért
ugyanezt mondtad volna te nekem”)
(Jóna hat és fél éves)
Marija Šimokovi ć e kötetének
lapjain javarészt szabad ritmusokkal találkozunk, de ahol a téma
emelkedettsége megkívánja, mint
például a Pannonia című költemény
utolsó, VI. részében, vagy a Hívlak
című szerelmes versben, ott zenei
csengésű határozott ritmusú, rímes
verssorok jelennek meg. Ez utóbbi
versben például valamennyi sor ti-

zenkettős, hat ± hat szótagú félsorokkal, s a költemény rendkéi
szépségét az Ingeborg Bachmann kifinomult kifejezésmódjára emlékeztető líraiságon kívül ez a tökéletes,
mind az öt versszakon következetesen végigvonuló, egyenletesen hullámzó ritmus adja. íme a költemény negyedik és ötödik szakasza:

„jer takve su o či volja kad se gasi
besramne i vru će otkriti bi htele
ali ja ne dajem tu ljubav golemu
kako re či onih tugu ne bi splele
oko tvojih ruku umornih i dugik
koje sad prinosim ka mojemu svetu
dodi mili brate zvezdanim korakom
na noćašrcju xáašu srebrnu: planet"
(„ilyexcek, a szentek: ha már kihuny a kedv
szégyentelen forrók árulásra készek
de oda nem, adom a: nagy szerelmemet
hogy bánatot soha-soha ne sz őnének
.

szauak, a te fáradt hosszú kezed köré
melyet most bevonok az én világomba
gyere kedves testvér csillaglépteiddel
az éj adta fényl ő ezüstös bolygónkra")
.

Nagyon érdekes, eredetirmeket tartalmaz az ugyancsak. lüktető ritmusűt igen hangulatos, Előttem az est ... kezdetű vers:
„Preda mnom ve če i list papira
i odred starih umornih. vampira
š'to svet su prošli moj svet od scznr a
fa beskrajna divna zelena imanja
spaijUju no ćas u peći ad sete
negdánje svoje šarene konfete"
.

(„Előttem az est és egy lap papír
s egy csoport öreg elfáradt vámpír
akik bejárták álomvirágomat
végtelen gyönyör ű zöld birtokaimat
éjjel u. bánat t űzhelyén égetik
elmúlt napjaikból a tarka konfettit')

A könyv egy másik parányi
gyöngyszeme, a Fölhúztam az
órát ... kezdetű négysoros szellemes nxrtaforáival a vers születését

érzékelteti, határozott ritrn.nsával
és szigará, tiszta rímeivel pedig
egyenletesen csiszolt drágak ő hatását kelti:

„Navila sam sat što dugo je stajao
u meni vreme zavitlalo krug
govor je usnule svetove spajao
i brusio zvezde nasmejani strug”
(„Fölhúztam az órát amely állt már régen
lendített bennem egy kört az id ő
alvó világokat sz őtt össze beszédem
s csillagokat csiszolt egy víg köször űk ő”)
Marija šimoković versein keresž- tott vallomásaival ismerkedhetünk
tül egy gazdag és meleg lélek gyö- meg.
nyörködtető költői köntösbe bújta-

KENYERES KOVÁCS MÁRTA

ÉDES ANYANYELVÜNK
FRANCE BEVK: A föld sója.
Fordította: Gállos Orsolya.
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979.
Nyelvében él a nemzet, addig, amíg
utódja van, ki apja, anyja nyelvét
beszéli, tudja el ődjei keservét, örömét s van körötte valaki, kinek panaszolva búját az érti s vigaszt tud
adni rá édes anyanyelvünkön. Van-e
hatalom, amely tiltani tudná egy
népnek, hogy ne használja saját
anyanyelvét?
Ezt a kérdést boncolgatja France Bevk könyve, A föld sója. 1933ban a fasiszta Olaszországban megtiltják a keleti határszélen él ő
szlovéneknek anyanyelvük használatát a templomi szertartásokon. Az
iskolákban, sajtóban már nem kell
megtiltani, már több mint fél évszázada tilos a szlovén nyelv használata. Az idős, vidéki pap, Martin Čedermac szembeszáll a döntéssel. Tudatára ébred, mennyire elidegeníthetetlen tulajdona a népnek,
az egyénnek az anyanyelv. Harcba
indul az igazságért, népének anyanyelvéért. Harcának eredménye?
Feladatát, melyet önként vállal, elvégzi, viszont nyugdíjaztatják.
A regény 1937-ben íródott, az akkor Olaszországhoz tartozó Nova
Goricában: A tanítóképz őt végzett
France Bevk tizenhárom esztend ős
írói múlt után írta meg legrnara694

radndóbb művét, melynek eredeti
címe: Kaplan Martin Čedermac. A
határon átcsempészve álnéven juttatta el Ljubljanába, s ott 1938-ban
jelent meg. Az írót, noha hamarosan nyílt titok volt, kit rejt az álnév,
1940-ben zárták az olasz fasiszták
börtönbe, majd internálták.
A velencei szlovének, akikrő l a
könyv szól, a szlovéneknek legtávolabbra vetődött töredékei. A népvándorlás hullámai sodorták őket a
Friuli síkságig. Évszázadokon át
hűséges védelmezői voltak a Velencei Köztársaságnak. Meg őrizték sajátos társadalmi berendezkedésüket. 1866 után olasz állampolgárok
lettek s végleg elszigetel ődtek az
osztrák birodalomban él ő testvéreiktől. Megkezdődött könyörtelen beolvasztásuk, iskoláikat, újságjaikat
elvették, csak papjaik prédikációiban őrződött tovább az anyanyelvük. Az első világháború után
újabb szlovénlakta területekkel gyarapodott Olaszország, s 1933-ban, a
már említett fejleménnyel tet őzött
az elnyomás. Még a szlovén lakosság házait is átkutatták az anyanyelven írt könyvek után.
A hajlott korú vidéki káplán
alakja nem kitalált személy. Való-

fan élt, naplóját ma is őrzik Nova
Gorica múzeumában. A . kitűnő
könyv az idő múlásával nem vesztett id őszerűségéből, érvényessége

.

nem kötődik országhatárokhoz, számos nyelvre lefordították már. Érdemes elolvasni.

DR. VÉKONY LÁSZLÓ

A NŐ K SZEMÉVEL
VIDA BRĆIN: Više od života.
SUBNOR, Bečej, 1980.
Nehéz lenne meghatározni ennek a
könyvnek a műfaját, s ez nem is
áll szándékunkban. Helyette inkább
megállapítjuk, hogy mint hiánypótló
kordokumentumot mindenki örömmel üdvözli, aki hazánk munkásmozgalmának egyik legviharosabb
korszakáról, a két világháború közötti időszakról és népfelszabadító
háborúnk négy évéről kíván bővebbet megtudni egy bácskai városka,
Becse munkásmozgalmának keresztmetszetében.
Szerzője, Vida Brčin sokéves kutatómunkájának eredményeként kerül most kezünkbe ez a maga nemében páratlan könyv. Sok vita
folyt már arról -- hivatalosan és
nem hivatalosan is —, hogy a háború
utáni és a kés őbbi nemzedékek milyen mértékben értesültek szüleik
és nagyszüleik hősi harcáról az elmúlt háborúban. Egyesek véleménye szerint a fiatalok ismeretei szegényesek, hézagosak, mások viszont
úgy gondolják, hogy most, csaknem
negyven évvel a háború után, túlságosan sokat beszélünk ezekr ől a régmúlt időkről, eseményekről. Ügy hiszem, mindkét állítás helyénvaló,
habár ebben a megállapításban sok
az ellentmondás. Pedig a tények —
sajnos — azt mutatják, hogy habár
népfelszabadító harcunkkal menynyiségileg igen sokat foglalkozunk
még mindig, mégsem értük el vele
a kívánt eredményt. Ezen elgondolkozva az ember csakis arra a következtetésre juthat, hogy valahol a
„hogyan"-ban kell keresni ennek
okát. Mert leginkább egysíkúan, szárazon tálaljuk fiataljaink elé a közelmúlt eseményeit, nem törekedve

arra, hogy írásainkban, filmjeinkben
érzékeltessük az akkori, történelmi
idők hangulatát is (a kivételr ől,
mert ilyen is van, nem beszélünk),
másrészt kalandortörténetekké degradáljuk a múlt véres eseményeit,
lebecsülve benne az ellenség hatalmas harci felkészültségét és erejét.
Magyarán: nem hiteles s egyben érdekfeszítő élményt nyújtunk a fiatal olvasónak.
Vida Brčin könyve, ez a műfajilag ugyan meghatározhatatlan írás,
hiteles élmény, melyben benne.lüktet a háború el őtti és a megszállás
alatti valós élet. A szerz ő, aki ennek
az életnek részese volt, a krónikus
mértéktartásával próbál írni ezekről az időkről, de sorain átsüt a személyes élmény meggyőző ereje. A
száraz adatközlés közben váratlanul
megrázó, drámai er ővel felvázolt
emberi sorsok bontakoznak ki; becsei nők százainak apró, de jelent őségében felbecsülhetetlen h őstettei.
Mert róluk szól a könyv: a becsei
nőkről. Sztrájkoló gyári munkásnőkről, parasztasszonyokról, diáklányokról, horcosokról és szelíd polgáraszszonyokról, akik nélkül nehezen lehetne elképzelni felszabadító harcunk végső kimenetelét. Egy egé
szen új szögből, 'a nőn keresztül nézi az elmúlt eseményeket Vida Br čin.
Konkrétan rámutat valamire, amire eddig talán nem is gondoltunk,
amit a világ legtermészetesebb dolgának hittünk, 'úgyhogy eddig nem
is .tudatosítottuk magunkban, hogy
az igazi eszmékért, a szabadságért
vívott harc nem csupán a férfiak
ügye. Azelőtt sem volt az, de népfelszabadító harcunkban különös695

képen nem. Mert Aba lettek volna a ártnak rettenthetetlen, h ős
harcosai, Samu Mihályai, .Svetazar
Markovićai, Vlada Provčijai, ha
ugyanakkor nincsenek Kata Đurkiéok, Ljubica Pejovičok, Vállai Erzsébetek, akik gondoskodtak ezek
háboríthatatlan működéséről. Ha
nincsenek bátor asszonyok, akik —
családjuk biztonságát veszélyeztetve — otthonaikban bázisokat létesítettek számukra és mindennel ellátták őket, mindenben segítségükre
voltak. Egy feltérképezhet ő hálózatról ír a szerz ő, melynek összeköt ő
vonalai háztól házhoz vezettek, s ezeken az utakon bátor lányok és aszszonyok -- pártfutárok — rótták veszélyes útjukat, hogy aztán, amikor
erre alkalom nyílt, fegyverrel a kezükben álljanak a csatasorba. Mert
olyan idők voltak azok, amikor mindenki azt adta és annyit, amit és
amennyit bírt: ki életét, ki biztonságát, ki pedig még életénél is többet,

amikor harcba induló gyermekét ől
vett örökre búcsút.
Be szóljunk a könyv fogyatékosságáról is, mely főleg a szerző azon
igyekezetében nyilvánul meg, hogy
a legapróbb, legjelentéktelenebbnek
látszó eseményt is megmentse a feledéstől, még ha ezek kihagyását az
olvasmány gördülékenysége megkívánná. Azonkívül zavarólag hat olvasmányosság szempontjából, hogy
a könyvében szereplő személyek politikai funkciđját is miden alkalommal megemlíti, ami ugyan, dokumentum jellegénél fogva, talán érthet ő
is, hisz nem szépirodalmi műről van
szó.
Vida Brčin művét, mely egyidej űleg jelent meg szerbhorvát és magyar nyelven Az éledtél is drágább
címmel, Burkus Valéria fordította.
Munkája visszatükrözi igyekezetét,
hogy híven tolmácsolja a szerző
könyvével kapcsolatos elgondolásait,

BURKUS VALÉRIA
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 20. KÖTETE

DETTRE JÁNOS

Új partok felé
(válogatott cikkek)

Dettre János 1920 és 1925 között kezdeményez ő szerepet töltött be a vajdasági magyar szellemi élet kialakulásában. Az őszirózsás forradalom napjaiban Szeged
kormánybiztos főispánja volt; a forradalmak bukása
után, az ellenforradalom el ől menekülve jött Szabadkára
a társadalmi változásokat el őkészítő magyar politika képzett és elkötelezett képvisel őjeként. Nagytapasztalatokkal
és egy fájdalmas vereséggel az idegeiben, gondolkodásában — éppen ezért lehettek kezdeményezései megfontoltak és felel ő sséggel teljesek. Innen érthet ő , hogy a bénaság és zavar állapotában ő találta meg el őször az új helyzetben lehetséges termékeny magatartást, a cselekvés módozatait. A jugoszláviai magyar irodalom külön történetének alig van olyan kérdése, melyet a kezdet kezdetén
föl ne vetett volna, s válaszaiban sok olyan elem van,
mely máig ható érvény ű. Ez a kötet a nálunk végzett
munkáját tükrözi, itt megjelent írásainak javát tartalmazza.
A 276 'oldalas, 26 dokumentumérték ű képet és rajzot
tartalmazó könyv anyagát Dér Zoltán gy űjtötte össze, s
az utószót és a jegyzetet is ő írta. A szép kiállítású kötet
előfizetési ára 120, bolti ára pedig 150 dinár. Megrendelhető a Veljko Vlahović Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolható meg.

MEGJELENT
AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 21. ÉS 22. KÖTETE

A j övő ben is
élni
(délszláv szerelmes versek)
Kenyeres Kovács Márta, a zeneileg is jó felkészültségű írón ő és műfordító ezúttal a kiemelked ő jugoszláv költők szerelmes verseib ől állított össze egy kis kötetet. Ez
a dicséretes szándék a n ői lélekhez közel áll; az átélés,
a finom, alig sejthet ő mozzanatok meglelése és a m űfordításokon keresztül való átvetítése a verssorokban érzelmesen érvényesül. Ez a kivételes erénye ennek a válogatásnak és jelent ős részben a találó, szerencsés átültetésnek.

Susretí
(mađarska poezi j a u Jugoslavi j i)
A Susreti (Találkozások), a jugoszláviai magyar költészet kis antológiája, több mint harminc költ ő csaknem
nyolcvan versét tartalmazza. Egy emberölt ő gyöngyszemeit sorakoztatja fel a kötet anyagának válogatója és fordítója, Kenyeres Kovács Márta. Jól ismeri a szerbhorvát
nyelv lelkét, a nyelv sajátos ritmusát, lírikai követelményeit, s ennek a tudata bátorította ő t fel arra, hogy a
saját anyanyelvér ől más nyelven, a velünk és bennünk
él ő szerbhorvát nyelven szólaltassa meg költ ő inket.
Mindkét könyv megrendelhet ő a Veljko Vlahović
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában vásárolható meg. A 19 költ ő mintegy 60 m űvét tartalmazó A
jöv őben is élni előfizetési ára 30, bolti ára pedig 40, a
64 oldalas Susreti c. antológiáé viszont 40, illetve 50 dinár.

