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TOLNAI OTTÓ 

JÉGVERJÉG 

000 

a palalapok alig állnak ellen `az égi • jég dührohamáinak 
kígyóvá csavarom paplanom párnám hattyútestét harapom 
dobálódzom akárha engem verne 
verne az ágyba a jég 
mit gondolnak majd reggel ha jéggel agyonverve 
jéggel hintett tengeriszörnyet találnak az ágyban 
nem ily véget érdemelt 
nem ily tisztát e tisztátalan 
nem ily szépet mint halott kismenyasszonyok 

000 

a nappali nagyablakába botorkálok 
a villámmal pislogok különben . is már félvakon 
a gúnár fenn áll a trágyadombon mozdulatlan 
a jégverésben végre tényleg hattyúként tündököl 
lettZányszemével mert csak a lett lányok szeme 
ilyen felh őtlen tisztakék mint a libáké 
lát 
gondolja szerencsére üvegfal mögé zárva 
a szárnyas coyote a kesely ű  

000 

szemben a disznóól fehéY fala 
benn az ártányt nem zavarja 
nem egyáltalán az ég hulló jege 
fogai között fehér tollal horkol 
fenn a fal felett szép akácfa 
fehér fürtökkel még sósem vólt így tele 
csapkod az ágaival" 
mind kétségbeesettebben csapkod 
földre vert 
földbe vert 
nagy jégkockákkal agyonvert arkcingyál 

000 

kék ingem a szárítókötélen lóg 
ki akasztott oda 
ki felejtett kint 
a gyöngyhalászok merülnek alá 
ilyen enciánkék ingben az óceánba 
észre ne vegyék őket a cápák 
e gyöngygleccserben mégis kiharapott 
mégis kiharapott a kék ingb ől a cápa 
üresen csüng 
csöpög 
Zsebe még tele az égi óceán üveggyöngyeivel 
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❑❑❑ 

nyüzsög mint valami olcsó garniszálló 
a kutyaól 
gyáva kutyám szedte körül magát 
ne hallja az ég jégkartácsát 
macskáink 
a szomszéd ördögfekete kiskutyája 
még átfér a kerítés drótszemén 
s még néhány vadidegen csapzott négylábú némber 
nyüzsög benn mint valami olcsó garniszállóban 
pedig szolid egy ól ahogy mondani szoktam 
golyóálló 
egy golyóálló ól 
a szomszéd ruszin asztalos készítette 
gőzölt bükkb ől 
a kerek asztalból kimaradt japánakácból 
igaz nem gondolva a jégre pléht is vont a tetejére 

000 

hatalmas fekete gumicsizmáim a teraszlépcs őn várnak 
reggelente ezekbe lépek el őször 
hogy kikössem a vakvágányra a kecskéket 
hatalmas fekete gumicsizmáim mint a mesében 
telisteli drágakővel opállal ezüsttel 
valaki nekem merte 
még ez is a te adagod a verésbő l 

000 

a gyerekek tíz éve is lehet már ennek 
szép nyári jéghullás volt 
gyöngyöt markoltak akárha ama gyöngyszoknyából 
és betették a mélyh ű tőbe egy még nyúzatlan vadnyúl mellé 
aztán valamiért többé már nem volt étvágyunk 
megenni a vadnyulat 
mintha csak élni 
Zita ólomgyöngyökkel teli futni szerettük volna hagyni 
s az összemarkolt gyöngycsomóról is megfeledkeztünk 
ám egyszer csak n őni kezdett az a jég 
verni bennünket 
jéghegynyi gyöngyöz ő  daganat nyomni belülről 
hónunk alatt a vadnyúllal menekültünk a házból 
ám künn is épp jégverés volt 
lezuhant eddig tartotta a kötőanyag 
a ravennai azúrmozaik a nyakunk közé zuhant 

000 

a virágágyak között sétálok 
mit gondolhattak a virágok 
miért dobálják 
miért célozzák őket jégkockákkal 
mit gondolhattak miért veri őket 
puha ágyukba nagy jégkockákkal az ég 
miért .hasogatja a gyenge áprilisi szirmokat 
hideg penge villanó kés 
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❑❑❑ 

délf elé egy káposztalepke 
azt hittem levert kettéhasított szirmot 
lebbentett fel a szél 
a pad karfájára száll közel könyökömhöz 
nézem a hímpor pikkelyrendszere érintetlen 
a szárnyakat nem penge hasította ketté 
mit sem tud a betört jégvirágos boltról 
mit sem az ég nagy verésér ől 
az éjszaka még selyemszkafanderben gubbaszottt 
én vagyok az els ő  ember akivel . találkozott 
néz 
ki túrta kérdi ki verte így le hímporod 
a sült hal teszi hozzá nem ily meztelen 
(esztelen) 

000 

szépen süt a nap 
máris .pendül a nyír a nyár levele 
tán csak én éreztem valami borzalmas 
égi verést 
tán csak engem ért 
épp a dió helyén letérdelek az udvar közepén 
látom a föld kockásra van verve 
mintha kockaforma dió n őtt volna a nem létez ő  fán 
mintha nagy dióverés lett volna az éjszaka 
látom kockásra verve 
a cirkuszoslovak csillogó hátához hasonlatos most a föld 

000 

u kaktuszlabda most 
agyonszögecselt džamonja-szobor 
a nikkelkalapácsot idéző  jégkockák 
önnön tüskéit verték vissza zöld húsába 

000 

hanyagul akárha whiskys pohárba akarnám dobni 
belemarkolok a kutya jéggel púpozott táljába 
növő  pöcök köpnéd ki az fén I  jégkockáját 

000 

megállok a rozoga kerítésen átdőlt 
labdarózsabokornál 
csodálkozik miért vagyok ennyire megillet ődve 
a jég után 
boldogabb f e.hérebb mint tegnap 
labdái egy éjszakára bár 
valódi hólabdák lehettek a tavaszban 

000 

felmászok a rongyos fára 
a cinkefészekbe lesek 
a tojások forróak érintetlenek egy sincs bezúzva 
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milyen erős is egy cinkekoponya nem puha cinkupa 
milyen erős is a szárny üveghálózata 
a színes pihetollnál nincs erősebb pajzs 
noha azon sem lepődtem volna meg 
ha szép jegeket költ kitartóan eredményesen 
a jégmadár olykor gerinceseket is zsákmányul ejt 

000 

a két mogyoró közötti nagy termésk őre ülök 
a kő  alatt arasznyi meztelencsiga 
hol járt nyomozok máris mit csinált az éjszaka 
mikor húzódott ide e roppant k ő  alá 
ami még jégtömbökt ől is megóvta volna 
körülszaladom az udvart 
sehol egy agyonvert meztelencsiga 
futni kényszerült-e végre t űnődök tovább 
futni kényszerült-e meztelen a jégverésben 
kapkodni kon f úzan futni cikcakkban 
vagy valaki titkon jelzett neki a takonytávírószalagon 
jégverjégverjégverjégverjégverjégverjégverjégverjégver 
gyerekkoromban egyszer rám zárták a cukrász jégvermét 
és a sötétben dőlni kezdtek hullani a tiszából vágott 
hatalmas tömbök oszlopok 

000 

nem szemmel vertek 
szememet verték meg 
ahogy a tengert vessz őzték 
vagy az úr ejtett egy könnycseppet 
s az a csepp fagyott vert 
rontott meg mégis e robbanó tavaszban 
vér szivárog 
vér szivárog az azúrban 

000 

most vakon halálra váltan - 
most firkálj a betört palára 
most fesd fel a szivárványt 
fagylaltfáklyáddal a jégverem 
rianó boltjára 

000 

a körtefa tud leginkább összegabalyodni 
szinte megfojtja magát 
de ki lehet kötözni szépen 
szétvezetni drótok kottavonálzatán 
hogy mint leányfenek ű  hangjegyek 
csügjönek majd rajta az édes gyümölcsök 
épp mostanában köttötem ki két ágát 
már kezdtek magukba kunkorodni 
kifeszítettem s mint valami pozitív 
klorofill krisztus mellett haladtam el naponta 
immár elégedetten 
és akkor rázuhant a tömérdek rá az égnyi jég 
az akác bár csapkodhatott tört szárnyaival 
ám ő  a körte fel volt feszítve 
még csak félre sem billenthette fejét 
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000 

még az a szerencse az aranyeső  
néhány napja az idén is zavartalan volt 
mint forró esőt zuhogtattam magamra 
az istálló a garázs a kutyaól felől 
a leggyorsabb halál 
ha forró arany pecsételi le a pórusokat 
ha forró arany. pecsételi le egytől egyig 
mégiscsak van az egészben valami jó 
van valami menete a dolgoknak 
arany jég jód 000000000000000 
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NÉMETH ISTVÁN 

VARJÚNYOM 

Tegnap késő  délután sürgönyt hozott a postás, hogy meghalt a, ke-
resztanyám, holnap háromkor temetik. Ma reggel pucparába vágtam ma-
gam, hogy a gyárból, ha elengednek, egyenest mehessek a buszállo-
másra és onnan haza. Šta ti je Ivice? — állított meg a portás, mert 
nyakkendőben, ünneplőben még sose látott. Mutatom neki a táviratot. 
S mondom, hogy mi van, mert magyarul nem hall egy szót se. Jebi ga, 
takav ti je 'zsivot — mondta s hirtelen teleszaladt a szeme könnyel, 
egy hete sincs, hogy eltemette az egyik kislányát. Nem láttad, kérdem 
tőle, a séf befutott már? Még nem. No akkor itt a portán várom meg. 
Alighogy ezt kimondom, már itt is van. Séfe, mondom és mutatom ne-
ki is a táviratot és mondom: meghalt a tetkám, mert a keresztanyám, 
hogy azt hogy mondják, nem jutott hirtelen eszembe, hát tetkát mond-
tam, ma temetik, hazamehetek-e. Nema prablema, idi Ivica. Már a lel-
kemet kiadtam, hogy nem vagyok Ivica, hanem Vince, de könnyebb 
a lelküknek, ha Ivicának szólítanak. De még fönt az adminisztrációb.an 
is. Vince vagyok. Nagy - Vince. Az, hogy Nagy, rendben van, azt ki tud-
ják snoxkdani, de hogy a Vincét is, azt ne adj Isten. Most már nem is 
hadakozok velük, rájuk hagyom. Csak hogy most már a magyarok is 
rákapnak: Ivice így, Ivice úgy. Ne bassza meg a jó ég, legalább ti szó-
lítsatok a nevemen: Vince vagyok! Röhögnek. Tudják ő:k nagyon jól, 
hogy ki vagyok, de mért ne macerálnának, ha lehet. Szaladok vissza a 
buszra. Ki a buszállomásra. Elkapom a legels őt, Zentán át kell száll-
nom, nem is tudom, mikor van összeköttetés. Háromra törik-szakad ha-
za köll érnem; illetve még el őbb; • mielőtt még rászögeznék ,a ;koporsó-
ra a !födelét. Amikor megváltom a jegyet,.. látom, van még annyi id ő ,: 
hogy bedobhatok egy italt. Ha utazok, mindig elfog valami izgalom. Nem 
szeretek utazni. Állok a söntés el őtt, nem is tudom, mit kérjek. Ajde, 
egy travaricát! Jót tesz a gyomromnak. Most jutott eszembe, hogy még 
nem is :reggeliztem. De mikor is reggeliztem volna? Mindig -  a gyárban 
szoktam, most nem is nagyon kívánok semmit, de a travarica jólesett, 
séfe, adjon még egyet, Zentáig, gondolom, majd leülepszik bennem, de 
úgy is lett. De mire Zentára értünk, nagyon megéheztem. Vettem egy 
adag burekot.. Nézem, mikor van buszom tovább. Csak • fél .egykor. Nincs 
probléma, egykor már otthon vagyok. Nó, de ahogy a burekot lenyel-
tem, megszomjaztam. Sört? Ilyen hidegben jobb lesz talán a bor. Nem 
jut eszembe, hogy beszaladjak a városba, csak. van valahol virágüzlet, 
ez már otthon jutott eszembe, mikor leszálltam a buszról,. hogy még 
egy szál virágot se hozok. Pedig mindig szerettem a keresztanyámat, 
aki duplán rokonom, mert édesanyámnak .is .a testvére, nagynéném is 
volt, tulajdonképpen nem is .lódítottam a séfnek, amikor azt mondtam 
neki, hogy meghalt a tetkám. Valahogy mindig nagyon szerettem: Ha 
meglátott az utcán, mindig odajött hozzám éš úgy. ragyogott föl rám, 
mintha \a saját fia lennék és sose azt kérdezte, sose úgy, hogy hogy 
vagy, vagy hogy vagy, Vince, hanem mindig úgy, hogy hogy vagy, kö-
rösztfiam? Mintha büszke lett volna rá, hogy ó 'tartott a keresztvíz alá. 
Hogy ekkorára nőttem. đ  bizony kicsike maradt; a derekamig se ért. So-
kat dolgozott, küszködött az életben. De. nem a virág volt az els ő, ami 
eszembe jutott,_ amikor kiléptem á. buszból, hanem hogy milyen jó tél-
szagú -  itt a levegő, pontosan olyan szaga van mint gyermekkoromban, 
amikor mát nagyon reszelt bennünket a fene, én még imádkoztam is, 
arra .kérve a jó Istent, hogy ha már csakugyan-itt a tél, essen, .hogy szán-
kózhassunk.:_Palúnkán én ezt a jó szagú- leveg őt sose éreztem, pedig ott 
is jó szagú a levegő , különösen kint a Duna-parton, mikor pecálunk meg 
hülyéskedünk a haverokkal, de az más, az nem juttat eszembe semmit. 
Most már szegény keresztanyámnak se, még ez a jó itthoni leveg ő  se. 
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Hány éves is lehetett? Nem sok híja lehet a nyolcvannak. Isten nyugosz-
talja. Most hova menjek? Menjek föl mindjárt a Kálváriára? Mert on-
nan temetik,. a kápolnából, nem úgy van már faluhelyen se, mint ré-
gen, amikor még a halottakat odahaza, a házaknál ravatalozták föl és 
este virrasztóba mentünk. Igaz, én nem nagyon szerettem, de vittek, ve-
zettek. Az még rosszabb lett volna, ha egymagamra hagynak otthon. Fél-
tem a halottól is, de ott legalább, a virrasztóban, ott ült mellettem az 
édesanyám. Én az énekeseket figyeltem mindig, ők ott ültek az ajtó mel-
lett a sarokban, egy leterített asztal körül ültek, jó torkú öregek, akik 
időnként elénekeltek egy-egy virrasztói éneket. Ha nem énekeltek, csend-
ben pálinkázgattak. Ennek vége. Ma ha meganurdel valaki, rögtön be-
csomagolják a koporsóba, sut•tyomba fölviszik a Kálváriára, s ott éjsza-
kára rázárják a kápolna ajtaját. Nincs virrasztás, csak a temetés el ő tt 
fél órával szomorkodják körül .a hozzátartozók a koporsót. Mit csiná-
lok én ott • fönt egy órától háromig? De hova is menjek? A rokonokhoz? 
Mindenki a temetésre készül ődik? A cimborákhoz? Nincsenek nekem itt 
már cimboráim. Nincs nekem itt már semmi keresnivalóm. Nem el őször 
vagyok evvel így. Palánkár néha elfog a mehetnék, ha meg nagy ritkán 
hazajövök, állok az utcán és forgatom a fejemet, hogy most hova? Meg 
tdrtént már, hogy alighogy leszálltam a buszról, el se mozdultam a 
buszállomásról, a legközelebbivel mentem. vissza. Nem tudják ezt azok, 
akik soha ki se mozdultak a falujukból. Tán nekem se kellett volna ki-
mozdulnom. Még az a jó, hogy akármelyik irányba indul el az ember, 
mindenütt útjába esik egy kocsma, a Sajtihoz térek be a Kálvária alá, 
ami most Szemafor és épp a temet ő  bejáratára néz az ablaka. Még meg 
is örülök, innen legalább majd látom, ha szállingózni kezdenek a roko-
nok, csatlakozhatok hozzájuk. De majdnem rátettem. Alighogy helyet 
foglaltam az asztalnál, odaköti magát egy haver, azt mondja, hogy ő  
nagyon jól ismer engem, fiatalabb nálam, lehet, hogy én ő t nem ismerem, 
nyújtja is ,  rögtön nagy izzadt mancsát, Sz őke Pál, de már alig forog a 
nyelve. redelget, nyaldos, mint egy vén kurvát, hozatja egymás után az 
italokat, százszor elismétli ugyanazt, hogy éri milyen okos voltam, ami 
kor (ebből a szarfészekb ől elmentem,- neki is mindig ez volt a vágya, 
de ,a, felesége «hallani se akart róla és hát most már 'minden dugába 
dőlt, de hogy mért d őlt minden dugába, azt nem árulta el, igaz, nem is 
firtattam ;  még az volt a szerencsém, hogy az órámra pillantottam, .ket-
tő  múlott tíz perccel, ne viccelj, Vince, még lekésed keresztanyád te-
metését, fizettem és otthagytam a Szemafort, ahol a pincérn ő  egy kuk-
kot se tudott magyarul. A decemberi leveg ő  odakint még nyersebb volt, 
mint a jó előbb, köd kezdett szitálni, vagy mi, no, mondom magamban, 
szép temetése lesz szegény keresztanyámnak, csak akkor veszem észre, 
hogy majd elfakad a .hólyago.m, visszafordulok a kocsmába, Sz őke Pál 
rám veti magát, tudtam, haverkám, hogy visszajössz, hagyjál, mert rög-
tön összehugyozom magam, alig tudtam magamról lerázni, nem szoktam 
én ennyit inni, de most minden összejött, az utazás meg a vele járó iz-
galmak, eszembe jutott, hogy máma még nem is ettem, nem is ettem 
azon egy adag •urekon kívül semmit, de az is olyan meredt és hideg 
volt már, mint a lófasz, mindegy, most már a halott-torig kibírjuk, ami-
ből végül is nem lett semmi, mert kiderült, hogy már az is kiment divat-
ból. A kápolna előtt hat szál öregember fagyoskodott, a Jani sógort azon- 
nal megismertem, tavasz óta még jobban megaszalodott, a másik öt hi-
vatásos személy volt, a két lobogóhordozó, ezeknek meg a Janus köröszt 
vivőnek már a vállukra volt tűzve a gászszegélyű  fehér zsebkendő , úgy 
látszik, a sírásóknak nem jár ilyen, mert ők minden dísz nélkül ácso-
rogtak a kápolna tövében, kopott, sírásó gúnyában. Miel ő tt bementem 
volna a kápolnába, mindnyájukkal kezet fogtam. A kápolnában csend 
volt, csak valahonnan a ravatal alól hallatszott valami duruzsolás, csak 
később vettem észre, hogy egy villanymelegítő  fújja a gyásznép lábára 
a meleget. De még így is dermesztő  hideg volt a kápolnában, hidegebb, 
mint odakint. Ahogy beléptem, mindenki felém fordította a tekintetét, 
látszott rajtuk, jólesett nekik, hogy hazajöttem. A rozmaringágacskával, 
ahogy még gyerekkoromban tanultam, megszenteltem a koporsót, a fe-
kete szemfed őt, nem láttam bele a koporsóba, innen, a ravatal lábától 
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nem lehetett látni keresztanyám arcát, csak akkor, amikor odamenteni 
Ferkóhoz, a :koporsó fejéhez, akkor egy pillanatra, mert nem is akartam 
odanézni, önkéntelen esett a tekintetem egy pillanatra a halott arcára, 
Ferkónak meg a feleségének részvétemet nyilvánítottam. Ferkó a fülem-
hez hajolt: „Te viszed majd a fejfát." Meglep ődve néztem rá, mire meg. 
magyarázta: „Te vagy a körösztfia, így illik." Ezzel kijöttem a kápolná-
ból. Különben is bent, keresztanyám fián, Ferkón kívül egy férfi se volt, 
meg nem is tudtam volna ott bent mit csinálni. Most Jani sógor is 
kögólte jvelem, hogy én viszem -  majd a fejfát. Ez is oda volt már tá-
masztva a kápolna falához, a két templomi lobogó meg a -hosszú, feke-
te Janus köröszt mellé. Viszont a ködszitálás mintha megsz űnt volna 
Hó lesz, mondta az egyik sírásó, Pest már bemondta. Nálatok, Vince, mi 
újság? — kérdezte a vörös képű  lobogóhordozó, aki ismerhet, ha még 
a nevemet is tudja. Semmi különös. Ott is ilyen nagy a drágaság? Ne is 
mondja. Erre azt válaszolta az öreg vörös kép ű : „Tegnap töltöttem be 
a nyolcvannégyet. Még csak azért szeretnék élni legalább húsz évet, 
hogy kivárjam: mi lesz ennek a túlsó vége." Megbaszod, ha ez még húsz 
évig eltart! — szólt rá a másik• lobogóhordozó, akibe, akárcsak a Jairi 
sógorba, hálni járt a lélek. „Hát akkor maguk, Sándor bátyám, tegnap 
nagykanállal ettek" — szólalt meg az egyik sírásó. Hátha még tudnád, 
hogy nemcsak születésnapom volt, hanem házassági évfordulónk is! Ha-
nyadik? A hatvanadik! Mivel lepte meg Ilka nénit? A Nagyivánéval! Ne-
vettünk. Most a másik sírásó mondta Sándor bácsinak: Azért valami csak 
leesett tegnap? Jani sógor is ezt firtatta, mit kapott Ilka néni. Sándor 
bácsi már nemi állhatta tovább: Ha neki adok, még :azt hiszi, hogy 'más 
menyecskének is jut. Ez valahogy megint olyan komolyan esett ki t őle, 
hogy nevetnünk !ködlött. Így várakoztunk a papra. Jani sógor nem gy őz-
te kivárni, sodort magának egy cigarettát. Míg sodorta, az ujjait figyel- -  
tem. Nekem nincsenek valami finom, meg őrzött ujjaim, de az övé mind-
egyik külön-külön olyan bütykös, göcsörtös, mint az öreg fa, lapos, szé-
les körmökkel. Tavasszal, amikor itthon jártam, behívtam a Központiba 
egy pohár borra. Akkor említette, hogy nem jár kocsmába, pedig néha 
ő  is szeretne beülni egy italra, de nem lehet. Nem lehet, mert szegény 
is, meg fösvény is. Ezt már én mondom. Annyira fösvény, hogy sajnál 
magától egy italt, pedig szereti. Annyira fösvény, hogy náluk friss kenyér 
még nem került asztalra. Mindig csak másnapos. Mert abból nem fogy 
annyi. Hát amikor azt a bort iszogattuk a Központiban, már nem tudom 
hanyadik pohárral, mert Jani sógor nagyon jó beszéd ű  ember, egyszer 
azt mondja: tudod-e, Vince, hogy a Nagy öregapánk apjának tanyája 
volt a Hederesek során, kilenc hold földdel! Az őseink neni is lehettek 
olyan hótt szegények. Ezt ahogy mondta, már csillogott a szeme a bortól. 
Én meg azt gondoltam magamban: de bizony mi hótt szegények marad-
tunk. Aztán elpanaszolta Jani sógor, hogy nem nagyon bír már dolgozni, 
most töltötte be a hetvennyolcat, vasárnap délel őttönként, ha kijön a 
nagymiséről, betér a nyugdíjasokhoz egy italra, mivel ott minden ol-
csóbb, olcsóbb, mint a kocsmában; de nem nézik ezt jó szemmel, nem 
szólnak, de nem nézik jó szemmel, mert ő  nem nyugdíjas, csak egy hótt 
szegény ember. Nagyon megesett rajta a szívem, pedig akkor már ben-
nem is volt jócskán ital és nem. tudtam levenni a szememet elrongyoló-
dott, kirojtolózódott ujjairól..: No még félig se szítta el a cigarettáját, 
megérkezett a • pap • a ministránssal meg a kántorral. Beálltunk a kápol-
na ajtajába meghallgatni a cirkum dedérumot, én nem ett ől fáztam, 
hanem attól, amikor majd szögezik rá a koporsóra a födelét. Ezt nem 
szeretem hallgatni. De nem is hallottam, mert legújabban nem szöge-
zik, hanem csavarozzák, ami nem hallatszik. Mikor ez is megtörtént, 
fölsorakoztunk. Nekem, ahogy Ferkó a fülembe súgta, a fejfa jutott. Nem 
is gondoltam volna, hogy ilyen nehéz egy fejfa. Igaz, akácfából volt ki-
faragva és jó vastagra hagyták, hogy egy darabig ne legyen rá gond. Az 
jutott eszembe, hogy amikor engem ötven. évvel ezel őtt keresztanyám 
keresztvíz alá tartott, még nem tudtam, hogy a világon vagyok, még nem 
tudtam . semmit; most én fogom keresztanyám fejfáját, ő  se tud már 
semmit, nem érez semmit. Nem is nagyon érkeztem ezt végiggondolni, 
máris ott álltunk a nyitott sír el őtt. A kápolnától idáig fia megtehet- 
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tünk ötven lépést. Az embernek még az utolsó útját is így lerövidítét-
ték mára, gondoltam magamban, egyik meglepetésb ől a másikba esve. 
Emlékszek, régen, amikor még a házaktól temettek, végigmentek a ha-
lottal az egész falun és a legnagyobb dologid őben is legalább fele falu 
kísérte a gyászkocsit. Itt, nem tudom, vagyunk-e tizenöten, beleszámítva 
a sírásókat is. A pap beszentelte a sírt, a koporsót leeresztették, no ez 
az egy még úgy történt, mint régen, kötéllel, de a tévében már láttam, 
hogy Amerikában, hol, valami gépféle süllyeszti a koporsót a sírba, ki-
fogástalan ügyességgel. Szerettem volna keresztanyámért legalább egy 
csepp könnyet ejteni. Nem bírtam. Pedig tudtam, hogy egyszer engem 
is így eresztenek le a sárga gödörbe. Szürke volt az ég, csakugyan hóra 
állt az idő . Mert az eget fürkésztem és arra gondoltam, mit látna ke-
resztanyám, ha itt állna az én helyemen, a saját sírja szélén és még egy-
szer utoljára körülnézhetne ebben az árnyékvilágban. Szomorú sírhalmo-
kat látni maga körül, arrébb, a temet őkert szélén két magas, csupasz 
akácfát, az egyikről épp most röppen át a másikra egy varnyú. De an-
nak a másik fának az ágán sem érezhette magát jól, visszarepült az el-
sőre. Ahogy repült, mintha egy fekete csíkot, egy fekete szalagot hagyott 
volna maga után, mint a repül őgépek, csak ez nem ezüstös volt, hanem,. 
fekete. És ott maradt a fekete szalag a két akácfa hegye között lebeg-
ve. De csak egy pillanatra, aztán elt űnt a varnyúval együtt, mert az a 
csúf (fekete madár ott az els ő  fán se találta helyét, elrepült. Az egyik 
sírásó kivette a kezemb ől a keresztet és a sír fejébe szúrta. Ilyen hamar 
elkészültek vele. Ferkóéktól elköszöntünk, ők még maradtak, Jani sógor-
ral elindultunk hazafelé, illetve hát én a buszra, nem is tudom, mikor 
lesz visszafelé buszom. Ahogy a kápolnához értünk, szállingózni kezdett 
a hó, de a temető  kapujában már szakadt. Pest csakugyan bemondta, 
szólalt meg Jani sógor, hogy hózápor várható. Hát ideért: Keresztanyám- 
nak már mindegy, mondtam. Neki már mindegy, mondta Jani sógor 
is, s aztán már nem si nagyon volt miről beszélgetnünk. Behúzott nyak-
kal, szótlanul ballagtunk egymás mellett lefelé a Kálváriáról. Engem me-
gint az kezdett izgatni, mikor lesz buszom. Nehogy a hó miatt itt köll-
jön ragadnom, csak egy napra kéredzkedtem el a gyárból, meg odahaza 
is várnak, inni sincs kedvem, pedig, gondolom, Jani sógor nem venné zo-
kon, !ha behívnám valahova egy borra. Pedig ha nem kapok buszt, az 
lesz a vége. • Legföljebb megtelefonálom haza, hogy itthon ragadtam. 
De alighogy leértünk a Nagyutcára, berobogott a busz. Már fönt voltam, 
amikor hirtelen eszembe vágódott,hogy kezet se ráztunk, pedig meglehet, 
épp az !ő  temetése szólít haza legközelebb. Integettem volna neki az 
üvegen át, integettem is, de nem vett észre, nemtalált meg a szemével 
a zsúfolt buszban, a sűrű  hóesésen át, nem talált, hiába keresett riadt, 
szomorú tekintetével, így hát nem is tudom, mit .szeretett volna még 
utoljára mondani. A buszban egykett őre elnyomott a buzgóság, az a sok 
bor, amit Szőke Pali a Szemaforban belém diktált. 
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KÉZFOGÁ S OK  

BORISLAV PEKI Ć  

TIZENHETEDIK LEVÉL 
MELYBŐL KITÍINIK, HOGY NINCSENEK KIS KOMPROMISSZUMOK, 
VAGY ÉRTEKEZÉS AZ EMBERI ÉRTELEMRŐL 

Mediterráneum, 1965. szept. 23. 

Kedves Hitmar! 

Ma délelőtt bementem a községházára és beszéltem a polgármester-
rel. Megpróbáltam debeatifikálni és detronizálni Adom Trp'kovi ćot. A 
polgármester azonban — az avatási ünnepség megnyer ő  és agilis szónoka 

ki tudja, miért, tartózkodón fogadott, mintha sajnált volna rám pa-
zarolni egyet is számos jó tulajdonsága közül. Kezdetben udvariasan bizal-
matlan, hogy ne mondjam, szemtelen volt, miután, úgy látszik, felfogta, mi-
rőL van szó, valamivel barátságosabb lett, de valahogy olyasféleképp, mint 
amikor hibbantakkal beszél az ember. Hogy miként végz ődött misszióm 

missziónak mondom, hisz nemcsak az írnokkal szemben érzett megve-
tésem indított rá, hanem az ő  személyes meghagyása is —, és milyen si-
kerei járt, majd holnap számolok be neked, ha összeszedtem magam egy 
kissé, most inkább tarts velem, vigyük be büszkeségt ől dagadó mellel a 
Trpković  kihallgatásán felvett, aláírt Jegyz őkönyvet Steinbrecher ezredes-
hez, s ejtsük meg nála, üres íróasztalán, melynek politúrozott lapján ide-
oda görögnek a logika súlyos ágyúlövedékei, a nosztrifikációt. Más szó-
val, üttessük rá a hivatalos bélyegz ő t keserves kínok közt nyert feloldo-
zásunkra. 

Érthető  a büszkeségem, ugye? Legyőztem Steinbrechert. Nem ma-
radt már egyetlen kérdése sem. Mind elhasználta őket. Kimerült a halál-
arzenál. Nincs több lépése. Két fáradt Király gubbaszt már csak a táblán. 
A sötét és a Világos. 

A Trpkovićra zúdított galád vádak tömkelegéb ől mindössze annyit is-
mertünk be, hogy 1942-ben egy éjjel befogadtuk a házunkba egy sebesült 
partizán rokonunkat, és elképzelhet ő , hogy beszélgetés közben, míg azon 
fáradoztunk, hogy eltérítsük őt veszélyes és értelmetlen kalandjától, elej- 
tettünk egy-két szót a d.-i olasz helyőrség haderejéről. Apró, de elkerülhe-
tetlen beismerés volt. Mégsem adják ingyen ezt a feloldozást. 

Sajnos, kiderült, hogy nincsenek kis beismerések. 

Kedves jó Hilmarom, nem hinném, mi több, elképzelni sem tudom, 
hogy egy-két közlekedési szabálysértést kivéve talán, valaha is hivatalos 
érintkezésbe kerülsz a rend őrséggel. Amilyen falmelllékien élsz, amilyen 
undorító közönnyel viseltetsz e világ realitásaivál szemben, s mindenek-
fölött, amilyen gyáva vagy, szinte kizárt dolog, hogy veled ilyen történjen. 
Legfeljebb olyasmi érhet, hogy •megbüntetnek f űrelépésért. Mégis — az 
ördög nem alszik — fogadj el egy-két jó tanácsot egy olyan embert ől, aki 
első  igazi élettapasztalatait éppen a rend őrségi .irodákban szerezte. Els ő , 
legfontosabb, s valójában EGYETLEN jó tanácsom: soha, semmi szín alatt 
se valld be, hogy fűre léptél. 
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Ne zavarjanak olyan apróságok, hogy másként el sem juthattál egy 
bizonyos pontra, csak ha keresztülvágtál a pázsiton. Mondd azt, hogy re-
pültél. De az istenért be ne ismerd, hogy f űre léptél. Még mindig jobb, ha 
bolondnak, mint ha bűnösnek nyilvánítanak. Ne törődj a szemtanúkkal., 
ne zavarjanak a nyilvánvalóságok! Harcolj ellenük! Miért csak a rend őrség-
nek legyen szabad szembeszegülnie a nyilvánvalóságokkal? 

Csinálj, amit akarsz, de sose vallj be semmit! Jegyezd meg: semmi 
sem bomlaszt és rombol olyan alaposan és jóvátehetetlenül, mint az els ő  
jelentéktelen beismerés. 

Prométheuszi erőlködésedben, hogy elkerüld a másodikat, több, mint 
bizonyos, hogy már az els ő  keresztkérdés után nyakig benne leszel. Ha egy-
szer beismerted, hogy jártál Németországban, egykett ő  kiszedik belőled, 
hogy ellátogattál Mannheimbe is. Mannheimi tartózkodásod beismeréséb ől 
elkerülhetetlenül következik, hogy ismered Lilly Schwartzkopf kisasszonyt. 
(Az pedig tudod, mit jelent, ugye?) A harmadik beismerés már magától 
jön, a tehetetlenségi er ő  törvénye szerint. Még jóformán magadhoz sem 
tértél, már be is bújtál az ágyba. Arról persze egyel őre fogalmad sincs, 
hogy a brit hírszerz őknek dolgozik, ezt majd akkor tudod meg, ha aláírtad, 
hogy meghitt kapcsolatban álltál vele. Utóvégre honnan is tudhatnád el ő -
re? Hisz nem is ismered. És Mannheimban sem jártál soha. Járhattál Mans-
fieldben (Anglia), Manhayban (Belgium), Manamahban (Bahrein), Mankhe-
riben (India), sőt Manihikiben is (Csendes-óceáni szigetvilág). Miért ne? 
Még az is elképzelhető , hogy a valószerűtlen nevű  spanyol kisvárosban, 
Mansillla de Las Mulasban is megfordultál. De Mannheimban soha. Igen 
ám, de csak nem lehet, hogy a betűk, ezek az esetleges jelek erősebbek 
legyenek a mindenható logikánál?! Hát olyan nagy az a különbség Mann-
heim és Manamah között — még akkor is, ha az els ő  Németországban van, 
a másik meg Arábiában —, mintha fényévnyi távolság választaná el őket 
egymástól? A mai közlékedési viszonyok közepette? A mai áru- és posta-
forgalom közepette? A humanizmus szellemének olyan térhódítása közepet-
te, mely már az emberiséget túln őve az állatok húsevő  ösztönének elsat-
nyulásán is érezhet ő? Egyazon dimenzióban élünk, az ördögbe is! Vagy 
nem? Mindkét helységnévben ugyanazok a bet űk szerepelnek. (Ne feled-
jük, hogy a tudomány mai állása szerint a világ lényege kizárólag a kife-
jeződésben, a TÁRGYAK ÉS JELENSÉGEK LÉTE A NYELVÜKBEN van 
— az emberé a beszédben, a vízé a csörgedezésben, a puskáé a lövésben 
stb. — és egyedül a lingvisztika az, mely komoly elmélkedésnek nyit teret, 
kizárólag lingvisztikai terminusokkal fejezhet ők ki bizonyos örök érvényű  
igazságok.) Mindkét város nevében két m és egy h szerepel. Manamah há-
rom a-ját Mannheim egy a-jával szemben nagyjából ellensúlyozza Mann-
heim két n-je Manamah egy n-jéhez viszonyítva. Csak nem csinálunk akkor 
kérdést egy nyavalyás i-b ől, amivel betűszámban a német város megel őzte 
az arábiait? Nos, akkor lássuk, mit tesz a lingvisztikai filozófia: a dolgok 
belső  logikája szerint nincs ismeretlen átváltozás, Manamah kap még egy 
n-t, és Mannamah lesz bel őle. Majd Mannhamah. Végül Mannheimah. Itt 
akár már le is zárható a folyamat. Okos nyomozó beéri Mannheimahhal 
is. Minthogy ilyen nevű  város nem létezik, logikus, hogy Mannheimről van 
szó, csak baj van a fogoly kiejtésével. (Kérem, írja alá a Jegyz őkönyvet. 
Köszönöm.) 

Szóval itt vagy Mannheimban, noha valójában Manamahban vagy, 
és éppen azon kapunk rajta, hogy a földrajz logikai terében tett hosszas 
bolyongástól sajgó lábbal befekszel a kalaposkisasszony ágyába. Id őközben 
kezdesz lassan hozzászokni e szabad helyváltoztatáshoz. A leny űgöző  szó-
cserékhez, fogalomátváltozáshoz, jelentés-transzformációhoz. A valóságtol-
mácsolás új módjához. A puszta nyilvánvalóságok elleni harchoz. És kia-
lakul benned egy összkomfortos meggy őződés, miszerint az apróbb beis-
merések, melyeket megengedtél magadnak, nemhogy nem károsak, de még 
hasznosak is. Tudniillik elterelik a rendőrség figyelmét a központi témá-
ról. (Nem érdekes, hogy neked nincs is ilyened. Hogy nincs is mit takar-
gatnod. Abban a pillanatban, amikor kiejtetted a szádon a legapróbb be-
ismerést, úgy érzed, valami nagy titok védelmében tetted. Végzetes hiba. 
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Mert most már csak idő  kérdése, hogy • valóban legyen. iš ilyen .titkod.) 
Nos, kedves barátom, tévedsz: nem • terelik e1 a rend őrség figyelmét. A 
rendőrség figyelmét senki és semmi sem terelheti el. 

Közben élvezed a helyzetet. Már amennyi élvezeted telhet benne a 
szemedbe világító (lámpától és az immár egy hete k őkemény ülőhelyedül 
szolgáló kényelmetlen széktől. Azzal vigasztalod magad, hogy jól kifundál-
tad ezt a kis trükköt. Bemártottad egy jelentéktelen ismer ősödet, aki ártat-
lan, tehát majd csak kihúzza magát valahogy. Ezek a csöppnyi kis aljas-
ságok hozzátartoznak a taktikához. Utóvégre a magasabb célért illik vala-
mi áldozatot is hozni. A tojásrántottához is fel kell el őbb törni a tojást. 
A tojás persze mindig a másé. Ez csak logikus. Más titkát valahogy min-
dig szívesebben árulja el az ember, mint a magáét. A imás titka valahogy 
mindig jelentéktelenebbnek tetszik a magunkénál. 

Nos, mindezt elérheted, barátom. Egyet azonban nem érhetsž el. so-
ha: a rendőrséget sosem tántoríthatod el szándékától. Arra ne számíts, 
hogy a Manama.h-ügyben tanúsított hazafiúi hanyagságod miatt — hogy 
tudniillik messze megelőzve magát a Führert is, á Harmadik Birodalom-
hoz • csatoltad e kies arábiai • várost —, elnézik neked, hogy piszkos kém 
vagy. Hamarosan rádöbbensz majd, hogy „kisded áldozati beismeréseid" 
nem is olyan kicsinyek, mint gondoltad. Hogy mindent rájuk lehet fogni, 
de hogy kicsinyek, azt nem. Valóságos hekatombák. Lucullusi ínyencfala-
tok a rendőrség asztalán. És arra is rájössz, hogy egyetlen szerelmes éj-
szakád egy német kalaposkisasszonnyall, pláne ha honi területen zajlott, 
s nem Bahreinben, többe jön neked, mintha felfogadtad volna :a helyi bor-
délyház összes kurváját. Mert a rend őrségnek, kedves barátom, nem a te 
gyalogod, futód, bástyád kell! És szarik a Királyn ődre is, hiába kínálgatod 
oly buzgón! A sakkban, öreg fiú, a Király a f ő ! És védheted te pszicholló-
giai sáncolással, óvhatod minden kockázatos lépést ől; előbb-utóbb sebezhe-
tővé válik. Te meg ellőtted minden puskaporod kisded, agyafúrt trükkje-
•idre és kombinációidra, elpazaroltad a könnyű  beismerések könnyűtiszt-
jeit, holott egyedül ezek védhették volna meg Királyodat. Tudod mikor 
védhetnek !meg a kis beismerések a nagyoktól? Ha megtartod őket ma-
gadnak! A legkisebbeket is! Mindet! Mert látod, most itt állsz védtelenül. 
A rendőr — helyesen - arra a következtetésre jut, hogy ha nem törted 
magad, hogy megvédd a Királyn őt, egykett ő  sorsára hagyod felséges férje-
urát is. És jönnek a rnattveszélyes, végzetes kérdések egyenletes hullámok-
ban. És sürgetik, változatlan csökönyösséggel, a feladást. És nem lesz már 
több gyalogod odavetni koncnak. Nem lépheted újra, hogy befeküdtél Lilly 
Schwartzkopf ágyába. Ezt a figurát rég levették már, kedves barátom. S 
ez a Jegyzőkönyvbe is bekerült. 'Most ébredsz csak rá e szerény gyalog 
fontosságára, melyet oly könnyelműen feláldoztál. Rájössz, hogy semmi-
képp••sem lett volna szabad -megcsalnod szegény h ű  feleségedet s Qefeküd-
nöd a masamóddal. Arra meg pláne semmi szükséged sem volt, hogy felfor-
gasd•Manahama betűit. Mi bajod volt azzal a Manahamával? Hagytad vol-
na, az ördögbe is, úgy, ahogy volt! Komolyan! Tartottál volna ki mellette! 
Ha már úgy odavoltál valami könnyűvérű  nőért, kerestél volna magadnak 
Bahreinben egyet. Az legalább nem lett volna: kém. Érted már, ugye, hogy 
a kis beismeréseidre mindent rá lehet fogni, csak azt nem, hogy kicsinyek. 
MERT KIS BEISMERÉSEK NINCSENEK, ÖREG FIÚ, NINCSENEK. Min-
den beismerés nagy. Minden gyalog fontos. 

. • Most aztán megálljt parancsolt a végzetes hiba felismerése? Eltökél-
ted. magadban, hogy egy fia titkot ki nem szednek többet bel őled? Pláne 
olyat nem, ami nincs is? Ejnye, kis naiv, hát azt hiszed, miután beismer-
ted, hogy kém vagy, megúszod anélkül, hogy BE NE BIZONYITSD? Tes-
sék? Hogy az a rendőrség dolga? Ugyan kérlek! A rendőrségnek ai a dol-
ga; hogy lefüleljen. A többi, a b űntett körülményei és hasonlók — mind 
a te dolgod. Úgyhogy valahol a nyomozás közepé táján számíthatsz rá, 
hogy felszólítanak, légy szíves - írd le részletesen, miféle hadititkokat is 
szolgáltattál ki az angoloknak, ami, gondolom, elég fejfájást okoz majd 
neked, minthogy rövidlátó rés' lúdtalpas létedre aligha tudnál megkülönb•z-
tetni egy aknavetőt a tűzoltófecskendőtől. De sose izgasd magad! Majd se- 
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gítenek. A borítékolt kérdésekben már benne lesz minden szükséges adat. 
Annyi dolgod lesz csupán, hogy megfelelő  nyelvi formába öntsd őket. És 
nagy kő  esik le a szívedről. Már-már attól féltél, hogy rend őrék még azt 
hiszik rólad, tájékozatlan bunkó vagy, aki még ehhez sem ért, hogy le-
becsülik a szellemi képességeidet. Szerencsére, mint látod, a rend őrség 
a segítségedre siet, és szempillantás alatt olyan szakért őt farag belőled, 
amilyet békeidőben jó pár évi okítás után bocsát csak útjára egy-egy kato-
naiskola. 

Ezt megelőzően azonban valahol félidőben attól a perctől kezdve, 
amikor elhatároztad, hogy ezután pedig úgy vigyázol minden bábodra = 
és nemigen van már belőlük —, 

ál 
 mint a szemed világára, addig a pillana-

tig, míg ismét kitör rajtad az dozásmánia, egy rövid optimisztikus inter-
vallum következik. Időzzünk el egy kicsit ennél! Eltökélted tehát, hogy 
körömszakadtáig (igen, jobbára a körömtépésnél szokott megtörni az el-
lenállás) véded múltad utolsó, legjelentéktelenebb gyalogját, azt, amelyik 
még megmaradt, ott a vizsgálati tábla legszélén. A h4-es fekete mez őn. 
Titkon abban reménykedsz, hogy Királyn ővé léptetheted elő. Azt képzeled 
róla, hogy ő  a te egyik nagyon nagy Titkod. Olyan nagy, hogy felér a 
fantom Királynővel. Beáldozod hát sereged megmaradt roncsait is, hogy 
eltereld az ellenfél figyelmét a gyalogodról, abbeli reményedben, hogy si-
kerül vele az utolsó vonalig araszolnod. Meglepetésre utazol. Gy őzelem — 
rajtaütéssel. Az is győzelem, nem? Hát nem, kedves barátom. Ez bizony 
nem fog menni. A rendőrség szemében a te új Királyn őd továbbra is nyo-
morult. gyalog marad, vacak kis adat, ami egyáltalán nem érdekli. Ebben 
a véres játékban nincs értékcsere. Nincs „el őléptetés". Nincs hókuszpó-
kusz átváltozás gyalogból bástyává. A gyalog az gyalog. A huszár az huszár. 
A cšel nem vált be. A rendőrség továbbra is szorongatja a Királyodat. Az 
meg, persze, már nem őrzi a Titkod. A magadét rég elárultad. Királyod 
most csúpán neveket őriz. Neveket, csak neveket. A rend őrségnek ugyanis 
nem te kellesz. Mi az ördögnek kellenél neki? Téged már elkapott. Mások 
kellenek neki. Mindig azók a mások. Újra és újra mások. Örökké csak azok 
a mások. Új partnerekre van szüksége. Valakinek Sötétnek is kell lenni. 
Hisz ettől függ, a Világosok léte. Fekete bárány sem volna, ha fehér nincs. 

De fehér sem, ha nem különbözne a feketét ő l. 

Rendben van. A csel nem jött be. Pedig milyen Szép kett ős csel volt. 
Magaddal azt próbáltad meg elhitetni, hogy mégiscsak megőriztél valamit 
méltóságodból, a rendőrséggel meg azt, hogy ennek ellenére elmondtál min-
dent. Ezzel a kettősséggel aztán mindenki a maga módján verg ődik zöld 
ágra. Te például úgy, hogy belátod a további védekezés értelmetlenségét, 
és felhagysz vele. Feladod a játszmát. (Írja alá a Jegyz őkönyvet! Köszö-
nöm.) A legszívesebben máris mennél vissza a pincédbe, a besz űkült kép-
zelet - ketrecébe. Önpusztító válságod minden-mindegybe torkollik. Minthódy 
magad halott vagy már, dühödet azokon töltöd ki, akik még nem azok. El-
árulod a feleséged, a fiad, a fivéred, az anyád, a barátod. Ismeretlen embe-
reket hurcolsz az önkínzás oltárára, Isten vagy a képzelt b űn 'világában, aki 
vaktában szórja gyilkos villámait boldogra, boldogtalanra. 

(Hívjuk ismét segítségül a tudományt! Nevezzük a lelkiállapotodat 
katarzisnak. Joggal . tehetjük. Freud után már joggal. Breuernek volt egy 
páciense. Művelt, tehetséges lány volt. De nagybeteg apját ápolva, akihez 
gyengéd szeretet fűzte, maga is megbetegedett. Konvulzió, gátlások, lelki 
zavarok gyötörték. Breuer rájött — amit egyébként egy közepes képessé-
gű  rendőr is megmondhatött volna neki —, hogy a lány csak úgy szaba-
dulhat meg tudatzavaraitól, HA OLYAN ÁLLAPOTBA KERÜL, HOGY 
SZAVAKBAN JUTTATHATJA KIFEJEZÉSRE AFFEKTÍV KOMPLEXUSÁT. 
Mély hipnózisnak vetette tehát alá páciensét, és hagyta, hadd mondjon el 
mindent, ami a lelkét nyomja. És hipnotikus álmában a lány rövid id ő  
alatt fölfedte a keresett összefüggéseket. Ha az ember belegondol, hogy 
ez az egyetlen módja, hogy megszabaduljunk sötét komplexusainktól és 
tudatalatti kínzóinktól, maga .a tény, hogy. ez az út egyenest a,.veszt őhel.y-
re vezet, már nem is látszik ölyan ijeszt őnek.) 

323 



Na, gondolod magadban, most már igazán vége mindennek, visszame-
hetsz föld alatti világodba. Tévedsz, öreg fiú. Hátra van még a játszma 
elemzése. Minden egyes lépés értékének felmérése. Hátha jobbat is tud 
az elmélet. Hátha okosabbat is húztak már egyik-másik lépés helyett vala-
hol egy másik börtönben, egy másik jegyz őkönyvben. Folytatódnak a kín-
szenvedéseid. Meg kell ismételned minden lépésedet, de pontosan ám. Haj-
szálnyi eltérés nélkül. Hisz minden eltérés újabb nyomozási variánsoknak 
nyitna utat. A lépéseket persze nem jegyezted. Az űrlap a Világosnál volt. 
Na, ennek is a végére értünk. Minden véget ér egyszer. Minden, a kínjaidat 
kivéve. Tudniillik most az jön, hogy tesznek neked egy bizonyos ajánlatot. 
Amit rendszerint el is szokás fogadni. Magad is Világossá változol. A Vi-
lágosak összes kötelezettségeivel, de minden joguk nélkül. Kötelességed 
— új Sötéteket találni a folyamatos tornához. 

Ismét a szigorú realizmus lesz rajtad úrrá. Elt űnt a képzelt világ, 
amiben. minden lehetséges volt. Különben, már nem is fáj úgy a parti el-
vesztése. Kompromisszum született. Élheted tovább polgári életedet. 

Jusson eszedbe mindez, öreg fiú, ha majd megkérdezik t őled, fűre 
léptél-e. Repülj! Be ne ismerd egy istenért! Jegyezd meg: nincsenek kis, 
jelentéktelen beismerések. Mind nagy. De hát, épületes elmélet ide, épü-
letes elmélet oda, valamiféle beismerést csak kell tenni. Micsoda kihallga-
tás az, amiben nincs beismerés! Hogy mondod? Hogy az udvarias társal-
gás még nem beismerés? Dehogynem az, kedves barátom, dehogynem az! 
Aki szóra nyitja a száját, abból egy valamirevaló rend őr már ki is szedte 
a beismerést. Úgyhogy — egy szót se, öregem! Legyen annyi sütnivalód, 
mint a szesztilalom idején élt gengsztereknek volt! Név, lakcím — egy 
kukkot se többet! Hilmar Wagner, Kutcher Strasse 17. Hilmar Wagner„ 
Kutcher Strasse 17. Beismeri-e? Hilmar Wagner, Kutcher Strasse 17... 
Legfeljebb kéretheted az ügyvédedet. (Nem mindig ajánlatos. Megtörténik, 
hogy az ügyvédet is letartóztatják.) Beszélni szeretnék az ügyvédemmel. 
Hilmar Wagner, Kutcher Strasse 17. Beismeri-e? Beszélni szeretnék az 
ügyvédemmel. Hilmar Wagner ... Nem érdekes, hogy úgysem engedik be 
hozzád. (Időközben, mint említettem, őt is letartóztatták.) Nem is azért 
kéreted, hogy beengedjék. Kell a fenének! Hisz ha itt lenne, kénytelen 
volnál beszélni. Márpedig minden kiejtett szó beismerés. Te csak egy képle-
tet hajtogatsz. Ámen. 

Végy példát, Hilmarom, arról a munkásról — meséltem már róla, 
és, sajnos, mesélek is még —, aki a letartóztatásának pillanatától kezdve 
haláláig egyetlen szót sem ejtett ki a száján. A nevét se. Lakcímét se. 
Ügyvédet sem kéretett. Tömény sója e földnek. Örök fekete k ő  az Úrnak 
Sátorában. Azt sem kiáltotta, hogy éljen a szabadság! S tudod-e, miért? 
Ha már se Rotkopf, se Steinbrecher nem tudta megtörni, nyilván nem a 
bátorságán múlott. Ez az ember még ezt a felkiáltást is beismer ő  vallo-
másnak tartotta. Tudta: vagy van szabadság, de akkor nincs beismerés, 
vagy beismerés van, de akkor nincs szabadság. Tudta, hogy a beismerés 
a szabadság halála. Még az a beismerés is, hogy mindennél jobban sze-
reti a szabadságot. 

Ami pedig engem illet, Hilmar, ha a rendőrségnek valaha is eszébe 
jutna megkérdezni, én írtam-e ezeket a sorokat, egyszer űen LETAGAD-
NÁM. Konrad Adrien Rutkowski. Heidelberg. Scharloten Strasse 123. Ké-
retem az ügyvédemet. 

SZILÁGYI Károly fordítása 

A szerző  Hogyan veszejtsük el a vámpírt című  kötetéből, amely a közeljövőben jelenik meg 
a budapesti Európa Könyvkiadó gondozásában. 
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ÖRÖKS ÉG  

HORNYIK  MIKLÓS  

SZENTELEKY KORNÉL ÉS „A MI IRODALMUNK" 

Herceg Jánosnak, 
megkésett tiszteletadással 

I. 

Szenteleky irodalomszervezó munkájának jelfent őségét a két világháború 
közötti korszak politikai, társadalmi és kulturális adottságainak tükré-
ben ismerjük fel igazán. Szerkeszt ői tevékenysége és publicisztikai mun-
kássága a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó, önállló kisebbségi 
magyar irodalom megteremtésére irányult, s a jugoszláviai magyarság tév-
eszméktől mentes helyzetismeretét, új öntudatát igyekezett megalapozni. 

Munkásságának és szerepének megítélése életében s a halála után 
nem volt mentes az elfogultságoktól. L őrinc Péter emlékiratainak Vándor-
lások című  kötetében azt találjuk, hogy a baloldali Szervezett Munkás és 
köre az úri osztály szövetségesét látta Szentelekyben,l Herceg János az 
ötvenes évek elején magyarázkodni kénytelen, amikor leírja a nevét,' a 
hatvanas évek elején indulló Symposion fiataljainak szóhasználatában pe-
dig szitoknak számított Szenteleky sajátságosan értelmezett „helyi színek" 
elmélete, a couleur locale. 3  

Irodalmi működésének tárgyilagosabb felmérését - Bori Imre iroda-
Qomtörténetiösszefoglalói" és Szeli István eszmetörténeti tanulmányain ké-
szítették elő . Az ő  munkáiknak köszönhető, hogy a szellemi örökségünkről 
folytatott, fel-fellobbanó vita mindinkább szakmai jelleg űvé vált, később 
azonban belterjesen irodaQmi kérdéssé fakult. Szenteleky nem szorosan 
irodalmi tárgyú, kisebbségpolitikai célzatú írásai kihullottak emlékeze-
tünkből. 

E cikkeinek jelentékeny része az újvidéki Reggeli Újság irodalmi mel-
ilékletében jelent meg a harmincas évek elején. 

AZ IRODALMI KORHATÁR KÉRDÉSÉHEZ 

Ma már közfelfogásnak számít, hogy a jugoszláviai magyar iro-
dalom 1918-ban, az államfordulat évében született meg. Csakhogy amennyi-
re magától értetődő , annyira megtévesztő  is ez a dátum. 

Victor Cousin francia filozófus egyszer egy tudományos összejövete-
len a következő  kijelentést tette: „A francia nyelv hanyatlása 1789-ben 
kezdődött." Erre Victor Hugo megkérdezte t őle: „Hány órakor, ha lenne 
oly kegyes megmondani?" 

Kevéssé látszik valószínűnek, hogy kisebbségi irodalmunk eszmeileg 
és művészileg is naprakészen: 1918 november—decemberében született vol-
na meg. 

Akkor hát korábban talán? 
Papp Dániel, Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán, Herczeg Ferenc és más 

írók bácskai és bánsági helyszínrajzú történetei irodalmi értelemben sem 
alapozták meg a „transzilvanizmus" eszméjét vidékünkön. Az álllamfor- 
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dulat előtti években még kialakulóban sem volt a sajátságos, más tájegy-
ségekétől elkülönülő, hamisítatlan Bács-Bodrog és Torontál megyei ma-
gyar irodalom. 

Jugoszláviai magyar irodalomtörténetében Bori Imre mégis tájunk 
„sajátos vonásai"-t, a tájunk „szellemisége revelálta irodalmiság eredmé-
nyei"-t, a „vajdaságiasság"-ot választotta elvi és eszmei kiindulópontul: 

„ ... míg az egységesítés folyamata lejátszódott a magyar irodalom-
ban, az ún. Felvidéken kialakult a szlovák irodalom, Erdélyben egy er ő-
teljes román, a Vaj daság területén pedig egy gazdag szerb irodalom szü-
letett. — A »táj« sajátos vonásai, ezzell .a felismeréssel, mintegy eleve ad-
va voltak, s ha addig .a centralisztikus törekvések eltakarták is ezeket a 
tényeket a magyar irodalom szempontjából vizsgálódók el ől, 1920 után 
már nem lehetett megkerülni őket, s mi sem természetesebb, mint az a 
gesztus, amellyel ezek az irodalmak a maguk jellegzetes hagyományait fel-
fedezik, s élni kezdenek, most már a táj szellemisége revelálta irodalmiság 
eredményeivel is ... a »vajdaságiasság« adva volt már 1920 el őtt is, an-
nak jelzeteként, hogy az erő teljes centralisztikus törekvések homályában 
egy decentralizált tájkultúra is létezett ... a vajdasági magyar irodalom is 
elsősorban a vajdasági szerbnek fogja meg a kezét, s annakeredményeit 
is beolvasztva kezd gondolkodni önnön léte problémája felett." 

A megváltozott politikai körülmények hatására a mi vidékünk kul-
túrájára is .önállósulásra kényszerült, írja Bori Imre, „következésképpen új-
ra fel kell mérni és megszabni helyzetét, revideálni kell a jól beidegz ődött 
nézeteket, be kell tájolni az új viszonyoknak megfelel ően minden szellemi 
jelenséget ... mostönnön értékrendjének kialakítására kényszerült a »vi-
dékiség«, alapvető  vonásaiban önmagának vált mértékévé, függetlenül at-
tól, hogy erre felkészült-e vagy sem" 

A „vajdaságiasság" adva volt már 1920 el ő tt is — a szerb irodalomban. 
A mi nemzeti irodalmunkban 1920 el őtt merőben ellentétes folyamatok 
játszódtak le, az efféle regionalizmusnak egyszer űen nem volt jelentősége. 
Vidékünk szellemisége a polgárosodás korszakában nem alakított ki olyan 
magyar irodalmiságot, amelynek számottev ő  eredményei lennének. Jámbor 
Pál vagy Milkó Izidor művei egy centralizált tájkultúrának sem kölcsönöz-
hettek volna sajátos jelleget: a magyar irodalmi „vajdaságiasság" pusz-
ta fikció. A magyar irodalmi „vajdaságiasságnak" nem voltak lappangó 
értékei, nem lehettek tehát lappangó hagyományai sem. Nagy vesztesé-
günk az ilyen hagyományok hiánya, mert óriási lépéshátrányt jelentett, 
de utólag már nem pótolható. Más szóval: 1918 történelmi, de nem irodal-
mi korhatár is egyben. 

A jugoszláviai magyar irodalom lassan érlel ődő  közösséglélektani vál-
tozások nyomán jött létre. Az irodalom megszületése ezen a vidéken egy-
ben azt jelentette, olvashatjuk Herceg János Évek és könyvek című  esz- 
székötetében, hogy „a jugoszláviai magyarság szellemi emberei elfogadták 
a status quót, lélekben is elismerték az új hazát, -s berendezkedtek az új 
életre". 7  

Az államfordulat után majd egy évtizednek kellett elmúlnia ahhoz, 
hogy a jugoszláviai magyarság status quo-létszemlélete, kisebbségi öntu-
data kialakuljon. 

E tíz év tüzetes történetét Mészáros Sándor írta meg Položaj Madara 
u Vojvodini 1918 -1929 (A vajdasági magyarok helyzete 1918-1929) cím ű  
tanulmányában, sok értékes adalékot szolgáltatva kisebbségi kultúránk 
majdan megírandó társadalomtörténetéhez. 8  (Mészáros Sándor munkája 
a csehszlovákiai Turczel Lajos Két kor mezsgyéjén című  művének jugo-
szláviai párdarabja.) E monográfia adatait itt nem sorolhatom fel, csupán 
utalnék arra, hogy korábrázolása teljes mértékben igazolja Herceg János 
idézett írását. 

A jugoszláviai magyar irodalom nem akkor született meg, írja Her-
ceg, „amikor demarkációs vonalak, politikai országhatárok és békeszer-
ződések ezt a vidéket kivonták a magyar közigazgatás és szellemi élet 
hatósugarából. A nemzeti vonzás mágnességét nem olyan egyszer ű  meg- 
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szüntetni. Ha éltek is magyar írók, ha megjelentek is magyar lapok erre-
felé, azt senki se merte volna állítani, hogy ez már a jugoszláviai magyar 
irodalom. — Még nem volt meg hozzá a megfelel ő  légkör. Az új ország 
tarkább, hangosabb, az érvényesülés minden lehet őségét kihasználó ural-
kodó rétege még nem aludta ki azt az örömmámort, amely az évszázados 
rabságból felszabadult, s egyszerre nemcsak önállóságot, hanem más népek 
fölött hatalmat gyakorló nemzetet elfogta. Gyanakvó volt, türelmetlen, 
megtorlási vágytól, bántó diadalmaskodástól sem egészen mentes. Persze, 
nem oldotta meg a nemzetiségi kérdést (...). Az új állam szociális reformo-
kat ígért, de ígéretét sosem váltotta be, a földosztásból kirekesztette a 
magyar nincsteleneket, miközben a nagybirtok feldarabolásával a túlnyo-
mórészt magyar gazdasági cselédek ezrei maradtak kenyér nélkül". 

Akik itt írni tudtak, írtak, folytatja Herceg, s másadközJlésben a ma-
gyarországi magyar irodalom alkotásai is helyet kaptak .a vajdasági ma-
gyar lapokban, de ez még nem a jugoszláviai magyar irodalom. „Nem is 
az újvidéki Út vagy az eszéki Új Élet volt .a vajdasági magyar irodalom 
elindítója, hanem a Bazsalikom, a Kéve, a Vajdasági Írás, az elkötelezett-
ségnek ezek az orgánumai. Kezdetleges vidéki próbálkozás volt ez, mégis 
valóságos politikai harc támadt körülötte. Írók, képvisel ők, lapszerkesztők 
egyszerre megértették, hogy egy nép új élete kezd ődik, hogy ez a pár em-
ber, aki itt irodalom ürügyén egymáshoz sodródott, történelmi távlatban 
gondolkozik." A Bazsalikom, a Kéve és a Vajdasági Írás sorsvállalás volt, 
állapítja meg Herceg, „egy egész kis nép múltjának és jöv őjének vállallása, 
s a ki nem mondott, de minden szóban és akcióban félreérthetetlenül ér-
zékeltetett új hazának, a szül őföldnek a megvallása, az erdélyi »ahogy le-
het« példája nyomán". 9  

Herceg János korjellemző  sorai a kisebbségi léthelyzetből 'következő  
tudati torzulásokat: a besz űkülő , regionálissá zsugorodó „haza" — és a 
szociológiai értelemben vett külön „mi"-tudat kialakulását is sejtetni en-
gedik, de a pozitívumokat: Szentelekyék reálpolitikai érzékét, történelmi 
távlatban való gondolkozását, az új életre való berendezkedésének igényét 
is pontosan megfogalmazzák. 

MEGOSZTOTTSÁG VAGY KÖZÖSSÉG 

Debreczeni József és Szenteleky Kornél közös munkája, a modern 
szerb és horvát költészet els ő  magyar antológiája, a Bazsalikom 1928-ban 
jelent meg a szabadkai Minerva Nyomda kiadásában. Előszavában Szent- 
eleky ezt írta: „Hisszük, hogy közelebb hoztuk a magyar olvasó lelkéhez 
a szerb lelkek rezzenését, a testvéri vágyak röpülését, a bazsalikomos szerb 
mezők egyszerű  báját és finom illatát." Az antológia Ady-jelmondata a 
szerb—magyar sorsközösség eszméjét domborította Ici: „Hiszen gyaláza-
tunk, keservünk / Már ezer év óta rokon, / Miért nem találkozunk sü-
völtve / Az eszme-barrikádokon?" 10  

Szentelekyék műfordítói munkája a szerb—magyar kulturális kö-
zeledést kívánta el őmozdítani, politikai meggondolástól sem mentesen. 

Ha a két világháború közötti időszakban a magyarok egyenrangú 
polgárai lettek volna a Jugoszláv Királyságnak, ma nem volna okunk 
ilyen föltételezésre: Szentelekyt őll és követőitől idegen volt a „kultúrfö-
lény" gondolata, és bels ő  meggyőződésből szorgalmazták a két szomszéd-
nép megbékélését. Műfordítói munkájuk révén azonban irodalmunknak 
az új politikai helyzetbe való beilleszkedését is kifejezésre akarták jut-
tatni. 

Az „irodalmi humanizmus" Szenteleky-féle programja mellé utóbb csak 
Majtényi Mihály rajzolt egy halvány kérdőjelet. Az „irodalmi humanizmus" 
programja a gyakorlatban, írta Majtényi A magunk nyomában című  köny-
vében, „most ne kérdezzük, hogy lojalitásból vagy miért — a szerb és 
magyar irodalom bizonyos tényleges közeledését hozta"." 

A fordításoknak könyv alakban való kiadásával kapcsolatban ezt írta 
Szenteleky Cziráky Imrének 1931 márciusában: „Én a tervet nagyon élet- 
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revalónak tartom., mégis szeretném ezt részletesen kidolgozni, és ha le-
het, kibővíteni. A szerb fordításokat ugyanis enyhe terrorral szépen elasszí-
rozhatjuk, de a mi igazi kötelességünk az lenne, hogy a mi íróinkat is-
mertessük meg magyar népünkkel. A fordítások kiadása okos opportuni-
tás, sőt feltétlen szükségesség, viszont népünknek népünkr ől szóló magyar 
irodalmat adni nemes és parancsoló kötelesség."''Z 

Csuka Zoltán 1928-ban publikált Kéve című  antológiája, tizennégy 
jugoszláviai magyar költő  munkáit mutatva be, az erők összefogását hir-
dette meg. Csuka hangsúlyozta ugyan, hogy gyűjteményének összeállítá-
sakor a legáltalánosabb költészeti szempontok vezérelték, bevallott célja 
azonban az egységesítés volt. Egyfel ől a vajdasági közönséget feddte meg, 
amiért itteni értékeket nem akar észrevenni, másfel ől pedig az írók meg-
osztottságát igyekezett felszámolni: „... a maroknyi közönség nem bír'... 
(el) még egy irodalmi lapot sem, nemhogy elbírná azt, hogy irodalmi irá-
nyok szelektálódjanak és ellenségesen meredjenek szembe egymással." A 
Kéve előszavában arra figyelmeztetett, hogy az új körülmények között 
mind az olvasóközönségnek, mind pedig az íróknak változtatniuk kell a 
magatartásukon: a közösségi érdekek a fontosak; s acselekv ő  munka. 
Cselekvő  munkát kell végezni, írta Csuka, össze kell tartani, „és nem 
hallgatni, nem tespedni, élni, mozogni, mert a mozdulatlanság halál, a 
mozdulatlanság pusztulás". 13  

Ezerkilencszázhuszonnyolc más tekintetben is a szellemi er ők ösz-
szefogásának éve. 

A Csuka Zoltán szerkesztette szabadkai Képes Vasárnap melléklete-
ként 1928 szeptemberében napvilágot lát a Vajdasági Írás cím ű  irodalmi 
folyóirat első  száma, másfél hónappal később pedig a fennállásának hat-
vanadik évfordulóját ünneplő  óbecsei Népkör megszervezi a jugoszláviai 
magyar írók első  találkozóját. 

A korábbi években is történtek kísérletek a kisebbségi m űvelődési 
élet intézményesítésére, ezt tanúsítják a rövid élet ű  irodalmi folyóiratok, 
erről adott hírt 1922-ben és 1923-ban a Magyar Irodalmi Társaság meg-
alapításának terve. (Alapszabályát a hatóság nem hagyta jóvá, így a Tár-
saság meg sem kezdhette működését.) Ezerkilencszázhuszonnyolc: :a tar-
tós föleszmélés, a közönnyel való szembefordulás s a m űvelődéspolitikai 
adottságokhoz való alkalmazkodás éve. 

„Az nem volt elég, hogy az írók verset írtak, a novellisták elbeszélé-
seket", idézte fel egyik visszaemlékezésében Csuka Zoltán az 1928. év szel-
lemi légkört, „az nem volt elég, hogy ezek a versek és novellák napilapok 
hervadó hasábjain mind sűrűbben megjelentek; minden magyar író érezte, 
hogy a közösségi életnek közösségi megnyilvánulási forma is kellett, az 
itt élő  magyar nemzet irodalma egységes és er őteljes és egyben kollektív 
formában akarja életer őit bemutatni. Egyesületre, irodalmi társaságra 
akkor gondolni sem lehetett; maradt tehát az antológia, illetve az ebb ől 
szorosan következő  irodalmi folyóirat."'^ 

Némi helyesbítés itt is szükségesnek látszik, önnön pátoszának szár-
nyain Csuka Zoltán megfeledkezett arról, hogy a kulturális tömörülés 
eszméjét korántsem fogadta minden itteni magyar író egyöntet ű  helyes-
léssel, sokan közülük nem is tekintették önmagukat „vajdasági" vagy „ju-
goszláviai" magyar írónak, elvetették, s őt kigúnyolták az irodalmi re-
gionalizmus elvét — tény azonban, hogy az els ő  műfordítás-antológia, 
az első  költészeti antológia, az els ő , középpontinak nevezhető  irodalmi 
folyóirat és az els ő  írótalálkozó megszervezésével már nemcsak kiala-
kulóban, hanem megszilárdulóban is volt a jugoszláviai magyar irodalom 
öntudata. 

A Szenteleky szerkesztette Vajdasági Írást Csuka Zoltán irodalmunk 
első  középponti nagy folyóiratának, 15  Herceg János kezdetleges vidéki pró-
bálkozásnak nevezte.' 4A Vajdasági Írás az irodalmi tömörülés orgánuma, 
első  középponti folyóiratunk volt, művészi értékét tekintve azonban elég-
gé kezdetleges vidéki próbálkozás. Létrehívásának indítékainál mégis ér-
demes előidéznünk, mert Szenteleky és Csuka irodalmi programjára derí-
tenek fényt. 
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Bori Imre a Vajdasági Írásban az. irodalmunkról valló közgondolko-
dás „vajdasági" irányának felülkerekedését ismerte fel, megfogalmazva 
egyszersmind e folyóirat célját is." Szenteleky és Csuka Zoltán az írókhoz 
intézett felhívásukban a kollektív fellépés szükségét hangoztatták: „Na-
gyon nagy szükség lenne... egy olyan szemlére", írták, „amelyben az 
itteni magyar kultúra életbe szökkenhetne, kollektív módon tömörülhetne, 
és szabad, tiszta életet élhetne"." 

A Vajdasági Írás utolsó száma 1929 novemberében jelent meg. Két 
számát az ügyészség elkobozta, s Csuka Képes Vasárnap cím ű  hetilapja 
ezt az anyagi csapást nem heverte ki. 19  Szenteleky Kornél els ő  folyóiratá-
nak a két évfolyama gyakorlatilag csupán egy éven át tartó megjelenéssel 
volt azonos. 

Egy egész esztendő  múlik el csüggedésben és téveteg bizakodásban, 
mire Szenteleky és Csuka új irodalmi orgánuma, A Mi Irodalmunk eljut 
az olvasóközönséghez. A Mi Irodalmunk nem válhatott önálló folyóirattá, 
mint korábban a Vajdasági Írás, az újvidéki magyar napilap el őbb kéthe-
tenként, majd hetenként publikált melléklete volt. 

TÉVES ADATOK 

A Szenteleky szerkesztette irodalmi mellékletr ől mindeddig sem ösz-
szefoglaló jellegű  áttekintés, sem ismertet ő-adatközlő  cikk nem jelent 
meg 20  Ez lehet .a magyarázata annak, hogy irodalomkutatók és sajtótör-
ténészek csak futólag említik munkáikban, s hogy sokasodóban vannak 
a megjelenésével és megszűnésével kapcsolatos pontatlan adatok is. 

A megjelenésére vonatkozó els ő  pontatlan közlés sajtóhibából szár-
mazott. A Kalangya folyóirat 1933. évi Szenteleky-emlékszámában Szirmai 
Károly ezt írta: „1931 karácsonyára dr. Vilt Vilmos áldozatkészségével 
újságpapirosra nyomtatott, szegényes, de kedves lapmelléklet hull az ün-
nepi asztalokra: A Mi Irodalmunk — szerkeszti Szenteleky KornméA". Hogy 
Szirmai 1931 helyett eredetileg 1930-at írhatott, egy másik mondata iga-
zolja: „Másfél év múlva napvilágot lát az els ő  Kalangya."21  (A Kalangya 
első  száma ugyanis 1932 májusában jelent meg.) Apróság, de ez is ide 
tartozik: a melléklet els ő  számának még nem A Mi Irodalmunk, hanem 
Karácsony volt a címe. 

Magyar irodalom és művelődés Jugoszláviában című  cikkében Csuka 
Zoltán pontatlanságok sorát közölte a Reggeli Újság szóban forgó mel-
lékletével kapcsolatban: „A Vajdasági Írás megsz űnése után pár hónappal 
már ismét szállásra akadt a (...) magyar irodalom (...) Éppúgy, mint 
pár év előtt a szabadkai Képes Vasárnap tette, most a Reggeli Újság 
adott vasárnaponként teljesen önálló, 32 oldalas mellékletet, amelyet is-
mét csak Szenteleky Kornél szerkesztett A Mi Irodalmunk címen." 
„Szenteleky Kornél másfél évig szerkesztette A Mi Irodalmunkat." — Em-
lítettem: a Vajdasági Írás megsz űnése után nem pár hónap, hanem egy 
egész év múlt el A Mi Irodalmunk megjelenéséig; nem említettem, mert 
nem is különösebben lényeges: e mellékletnek csak a legels ő  száma volt 
(nem 32, hanem) 24 oldalas, átlagosan számított terjedelme pedig 16 nyol-
cadrét nagyságú oldalnak felelt meg; végül pedig: Szenteleky a Reggeli 
Újság irodalmi mellékletét nem másfél, hanem több mint két éven át 
szerkesztette. 

Az utóbbi tíz évben közölt téves adatok forrása jórészt az 1943-ban 
kiadott Szenteleky-levelezése s ennek név- és tárgymutatója. E mutató A 
Mi Irodallmunk megjelenésének évét (helyesen) 1930-ban, megsz űnésének 
évét pedig (tévesen) 1932-ben jelölte meg. 

A hídépítő  ember című  tanulmányában Czine Mihály arról ír, hogy 
amikor A Mi Irodalmunk is „halódni látszott, mikor minden végképp el-
veszettnek tűnt", Csuka Zoltán „önálló folyóirat tervével kereste fel a 
nagybeteg és reménytelen Szentelekyt. „A Kalangya létrehozása történelmi 
tett volt: annyi megfeneklett kísérlet után (Út, Renaissance, Fáklya, Revü, 
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Tükör, Vajdasági Írás, A Mi Irodalmunk) a tartós megkapaszkodást ígér-
te.'' A Mi Irodalmunk nem látszott halódni, amikor Csuka a Kalangya 
tervével felkereste Szentelekyt, a Reggeli Újság irodalmi melléklete ugyanis 
csaknem egy éven át a Kalangyával párhuzamosan jelent meg; s nem volt 
megfeneklett kísérlet (vagy ha mégis: csak m űvészi értelemben), hiszen 
előkészítése és megalapozása volt, majd pedig szócsöve lett a Kalangya 
irodalompolitikájának. 

Bogdan T. Stanojev 150 godina novosadske štampe 1825-1975 (Az új-
vidéki sajtó 150 éve 1825-1975) cím ű  adattárában A Mi Irodalmunk meg-
indításának évét (tévesen) 1931-ben, megsz űnésének évét pedig (szintén 
tévesen) 1932-ben jelölte meg2' 

A szabadkai saj tóról szóló második könyvében Kolozsi Tibor egy 
évvel korábbra keltezte a Szenteleky szerkesztette melléklet megjelenését: 
Szenteleky, írta, „1929 végén elvállalta az újvidéki Reggeli Újság irodalmi 
rovatának szerkesztését, s ebb ől a kezdeményezésb ől nőtt ki a Kalan-
gya ...> Feledékenysége a Csuka Zsoltánéhoz hasonlatos: 1932-ben és 1933-
ban (Kolozsy néven) ő  maga is költő-munkatársa volt a mellékletnek. 

Első  irodalomtörténeti összefoglalójában (A jugoszláviai magyar iro-
dalom története 1918-tól 1945-ig) és Irodalmi hagyományaink című  anto-
lógiáj ának előszavában Bori Imre megbízható adatokat közölt A Mi Iro-
dalmunkról. Csuka Zoltán a vajdasági magyar szellemi élet megszervezését 
tekintette a legsürget őbb feladatnak, olvashatjuk irodalomtörténetében: 
„Ezt tükrözi mind a Vajdasági Írás, mind pedig a megsz űnése után Csuka 
Zoltán által megszervezett A Mi Irodalmunk három évfolyama is, most a 
Reggeli Újság vasárnapi mellékleteként"." Az Irodalmi hagyományaink 
című  Bori-antológia előszavában sem mosódnak össze a dátumok: „Csuka 
Zoltán és Szenteleky Kornél... standard irodalmi folyóiratról álmodik, 
s megindítja előbb a Vajdasági Írást 1928-1929-ben, majd A Mi Irodalmun-
kat, végül Pedig  a Kalangyát alapítja meg." 28  Évekkel kés őbb azonban, 
a kétnyelvű  Szenteleky-kötet bevezet őjében Bori már azt írta, hogy Szent-
eleky vezette „1932-ig A Mi Irodalmunk című  irodalmi mellékletet a 
Reggeli Újságban",29  az Ugart kell törnünk című  antológia utószavában 
pedig a következő  önellentmondásos magyarázattal szolgált: ,,... miközben 
a Vajdasági Írás megszűnése miatt »sokszor fekete kétségbeesésekkel« ka-
cérkodik Szenteleky Kornél (mint 1930. I. 27-i levelében Fekete Lajosnak 
írja), már a Reggeli Újság A Mi Irodalmunk cím ű  kéthetenként megjelen ő  
irodalmi mellékletének a szerkesztője, s ismét az az ambíciója, hogy »egy 
irodalmi szemle nívóját« érje el vele." 

Szenteleky nem 1932-ig, hanem 1933-ig szerkesztette az újvidéki napi-
lap mellékletét. A Vajdasági Írás 1929 decemberében véglegesen megsz űnt, 
Szenteleky tehát okkal írhatta Fekete Lajosnak: „Így valószín űleg nem 
lesz irodalmi pódiumunk." 31  Bori ehhez a Szenteleky-mondathoz helyesbí-
tő  megjegyzést fűzött: „Pedig akkor már valójában volt ilyen pódium is ... 
A Mi Irodalmunk ..."32  Akkor még nem volt; csak egy esztend ővel később 
épült meg. 

A Hétről-Hétre című  szabadkai folyóirat repertóriumának el ő sza-
vában Pató Imre a Szenteleky-levélgyűjtemény mutatójának téves adatát 
ismételte meg: „A felsorolásba kívánkozik még a Reggeli Újság irodalmi 
melléklete 1930-1932-ben, A Mi Irodalmunk ..." 33  

Kikászálódva a téves közlések hínárjából, rögzítsük a tényeket: A 
Mi Irodalmunk első  (Karácsony című) száma 1930. december 24-én, utolsó 
száma pedig 1933. április 2-án jelent meg. 

Szükség volt-e egyáltalán a pontatlanságok iménti (túlzóan aprólékos) 
lajstromozására? 

Annyiban igen, hogy a Szenteleky szerkesztette mellékletről ma már 
csak téves adataink vannak. 

A Mi Irodallmunkkai kapcsolatos, makacsul ismétlődő  pontatlansá-
gok két mozzanatra hívják fel a figyelmet. Az egyik az, hogy a felsorolt 
cikkek, tanulmányok és szakmunkák szerz ői csupán a szekundér irodalom 
alapján tájékozódtak Szenteleky szerkeszt ői és publicisztikai munkásságá- 
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nak egyik legfontosabb periódusáról, nem lapozták feQ a forrásanyagot, 
egyszerűen kézről kézre adták a téves információkat. A másik, a fonto-
sabb mozzanat: néhány adat egybevet ő  vizsgálatából is kitetszik, hogy az 
1943-ban publikált Szenteleky-leveleknek megbízhatatlan a dátumozása. 
Mivel ez a levélgyűjtemény irodalomtörténet-írásunk egyik legfontosabb 
forrásműve, szerkesztői figyelmetlenségből eredő  hibáit ma sem érdek-
telen helyrejavítani. 

Két példa. 
Szirmai Károlyhoz intézett levelében, 1929. január 9-én Szenteleky 

így mentegetődzik: a Vajdasági Írás körüli „lelketlen és lehetetlen álla-
potok ... hosszú tépelődések után arra kényszerítették, hogy lemondjak 
annak szerkesztéséről ... Mellékelten küldöm a Karambolt, amely tévedés-
ből a Reggeli Újságban jelent meg ... Minthogy ... (a Vajdasági) Írás 
már megszűnt, nem hiszem, hogy ez a tévedés komolyan bosszantaná 
Önt".34  

Ennek a levélnek pontatlan volt a keltezése, Szenteleky nem 1929., 
hanem 1930. január 9-én írta. Ezerkilencszázhuszonkilenc januárjában még 
nem szűnt meg a Vajdasági Írás, Szenteleky csak 1929 decemberében 
mondta le a szerkesztését. A keltezés pontatlan voltát igazolja Szirmai 
Karambol című  novellájának megjelenése is (Késmárky Károly: Karambol. 
Reggeli Újság, 1930. jan. 5. 13-15.). 

A Vajdasági Írásról szóló tanulmányában Bori Imre, a Szenteleky-
levelek megbízhatatlan datálására építette érveit. Szenteleky 1930. január 
2-án kelt levelében ezt írta Csuka Jánosnak Szabadkára: „Mint talán lát-
hatta, elvállaltam a Reggeli Újság kéthetenként megjelen ő  irodalmi rova-
tának szerkesztését, s kérem Önt, küldjön ebbe a rovatba — amely tel-
jesen különálló a főlaptól és egy irodalmi szemle nívóját szeretné elérni 
— kéziratot." 35  Bori ennek alapján állította azt, hogy Szenteleky a Vajda-
sági Írás megszűnése után nyomban A Mi Irodalmunk szerkeszt őjévé vált. 34  
Csakhogy e levél megfelelő  keltezése is egy évvel kés őbbi: 1931. január 2. 
Ha másból nem, a szövegkörnyezetéb ől erre kell következtetnünk: Szent-
eleky egészen 1930 szeptemberéig nem sz űnik meg panaszkodni az irodalmi 
fórum hiánya miatt, és csak ezután kezdi meg tárgyalásait a Reggeli Új-
ság vezetőivel a melléklet ügyében. 

A dátumok összevegyítésére okot adhatott az is, hogy egy évvel A Mi 
Irodalmunk első  számának megjelenése el őtt, 1929 karácsonyán Szent-
eleky novellát közölt az újvidéki magyar napilapban, s hogy a Reggeli 
Újság — gyaníthatóan Csuka Zoltán tollából — két reklámcélú el őzetesben 
is hírt adott erről: „A karácsonyi számban ... nagyszer ű  irodalmi rovatot 
adunk, amelyben a legjobb jugoszláviai magyar írók vonulnak fel, élü-
kön Szenteleky Kornéllal, a Vajdasági Írás nagynev ű  szerkesztőjével."37  

MELLÉKLETALAPÍTÁS ÉS CENZÚRA 

A Vajdasági Írás még nem szűnt meg véglegesen, amikor Csuka 
Zoltán az újvidéki Reggeli Úság kötelékébe lépett. 38  Útijegyzeteit, színes 
írásait, alkalmi interjúit és nyúlvadászatokról szóló, terjedelmes riport-
jait Zsongor álnéven jegyezte, közben pedig buzgón levelezett Szentele-
kyvel, és lassan megteremtette a Mi Irodalmunk megjelenésének felté-
teleit. 

Csuka nyughatatlan tenniakarása, lendületes szervez őkészsége most 
már diplomáciai érzékkel is párosult. A Vajdasági Írás megfenekléséb ő l 
okulva, ezúttal teljesen háttérben maradt, és csak egy évvel kés őbb, a 
gyakorlati szerkeszt ői teendőkben volt Szenteleky segítségére. Maga Szent-
eleky igen sokáig dr. Vilt Vilmost és dr. Koráni Elemért tekintette A Mi Iro-
dal.munk megteremtőinek. 

„Az Írás már nem támadhat többet fel, a mai rettenetes viszonyok 
között nem jelenhet meg többé magyar irodalmi szemle ezen a tájon. 
Én súlyos, jelentős dolognak érzem ezt, s éppen ezért verg ődöm ezekben 
a fekete, vigasztalan hangulatokban", panaszolja Szenteleky 1930 január- 
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jában Fekete Lajosnak, 39  egy hónappal később pedig ennél is vigasztata. 
nabb képet fest a korabeli szellemi állapotokról: „Az állapotok nálunk a 
magyar szó és a szabad gondolat tekintetében szinte napról napra rosszab-
bodnak. A végén, sőt talán már hamarosan csak avval a bizonyos byroni 
mondással vigasztalódhatunk: ... — a gondolkozás joga az utolsó mene-
dékünk."40  

Márciusban Szirmai Károlynak megvallja új tervét: „Kéziratait min-
denesetre megőrzöm, s várom azt a szép, szabad pillanatot, mikor ismét 
»szerkeszthetek« abbn a (...) magyar szemlében, amely őszintén, meleg 
szívvel össze akar fogni minden elnyomott, szétszórt (...) értéket." 41  A 
„magyar szemle": a Kuncž Aladár szerkesztette Erdélyi Helikon; jugoszlá-
viai terjeszthet ősége esetén Kuncz arra tett ígéretet Szentelekynek, hogy 
a vajdasági magyar írók műveit is rendszeresen publikálni fogja. 

A Reggeli Újság vezet ői 1930 szeptemberében tárgyalásokba kezdenek 
Szentelekyvel a melléklet ügyében, Szenteleky azonban kevéssé bizakodó. 
„Nemrég arról volt szó", írja Szirmai Károlynak, „hogy a Reggeli Újság 
minden vasárnap négy-öt oldalt adna Irodalom címen, s ezt a rovatot én 
vezetném. Nem tudom, valóra válhat-e ez a gondolat. Egyel őre többet vá-
rok az Erdélyi Helikon vajdasági terjesztésétől és népszerűsítésétől. Ál-
lítólag hamarosan megjön a kolportázs-jog, s akkor talon ismét komolyabb, 
elevenebb irodalmi életet élhet a vajdasági irodalom.' 

A koloportázs-jog nem jön meg, s a vajdasági publikálási lehet őségek 
is a minimumra zsugorodnak: októberben Szenteleky felindultan közli 
Fekete Lajossal, hogy a szabadkai Napló teljesen szám űzte az irodalmat, 
„ezért íróink minden fórum nélkül mardnak" 4 3  Ó azonban fórum nélkül 
is megmarad vérbeli szerkeszt őnek, elhivatott irodalomalapítónak, kultúra-
szervezőnek: Belgrádba, Újverbászra, Palicsfürd őre, Újvidékre és Padéra 
küldi leveleit, Óbecsére, Kispestre és Zomborba ír, szinte irodalmi 'éle-
tet szuggerálva írtótársainak. Szirmai Károly el is küldi új írásait a lég-
üres térben munkálkodó folyóirat nélküli szerkeszt őnek, de a Szirmai-
írásokat Szenteleky egyelőre nem továbbítja Szabadkára Debreczeni József-
nek, mert úgy tudja, hogy a szabadkai Naplónál „nagy személyi és irány-
változások vannak küszöbön", így tehát van remény arra, hogy a vajda-
sági magyar irodalom Szabadkán mégis szállásra ta1á1 44  

November havában a Reggeli Újság levélben keresi meg Szentelekyt. 
„A napokban Koráni dr.-tól, az újvidéki plébánostól ... kaptam nagyon 
meleghangú levelet, amelyben a Reggeli (Újság) irodalmi rovatának ügyé-
ben kéri tanácsomat, javaslatomat és jóindulatomat", írja Szenteleky egyik 
újabb levelében. „Válamelyik napon fel fogom keresni, s talán meg tu-
dunk egyezni egy olyan irodalmi rovatban, melyet én szerkesztenék min-
den más oldalról jövő  beleszólás és nyomás nélkül, az írások rendes ho-
norálása mellett." 45  A következő  év áprilisában, A Mi Irodalmunk mun-
katársainak óbecsei irodalmi estje el őtt ezt üzeni Draskóczy Edének: 
„ ... küldj meghívót dr. Koráni Elemér újvidéki-rókusi plébánosnak is ... 
aki A M. I. tulajdonképpeni megteremtője volt."4$ 

Dr. Koráni Elemér az 1801-ben épített újvidéki Szent Rókus-templom 
plébánosa, a Reggeli Újság intéz ő  bizottságának tagja, a lap külpolitikai 
kommentárjainak szerz ője volt. A húszas évek elején a zombori f őgimná-
zium magyar tagozatának hitoktatója, Herceg János osztályf őnöke. 

„Volt úgy, hogy más tanárokat helyettesített", olvashatjuk Herceg 
A Kalangya indulása című  írásában, „s amíg mi dolgozatot írtunk, addig 
ő  fenn a katedrán kiterítette maga el őtt a Le Figaro lepedőjét, és elmerült 
az olvasásban. Hogy az irodalom közelebbr ől is érdekelte volna, nem lát-
szott meg rajta. Pedig Radics Györgynek, a gimnázium egykori igazga-
tójának s a szerb népköltészet finomtollú fordítójának volt az unákaöcs-
cse ... (Koráni) csakugyan plein-pouvoir-t adott Szentelekynek a szerkesz- 
tésben, ami ellen a katolikusnak mondott Reggeli Újságban senkinek se 
lehetett kifogása, ha már a rókusi plébános, a kiszolgált csatapap hagyta. 
hogy azt közöljön a lap mellékletében a szabadk őműves szerkesztő , amit 
jónak lát. Hogy ezt a liberális álláspontot Szenteleky tekintélye vagy az 
irodalom tisztelete kényszerítette-e Koránira és környezetére, ki tudja 
már-"47  
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Dr. Vilit Vilmos is megérdemli, hogy néhány szóban megemlékezzünk 
róla. Ő  az újvidéki gyógyfürdő  igazgató-főorvosa, az újvidéki katolikus 
hitközség világi elnöke, a Reggeli Újság szellemi irányítója volt. S a ju-
goszláviai magyar irodalom bőkezű  pártfogója: A Mi Irodalmunk és a 
Kalangya az ő  áldozatkészsége nélkül nem jelenhetett volna meg. Szent-
eleky meglehetősen lesújtóan vélekedett a maga korának magyar vezet ő-
embereiről, Vilt Vilmosról azonban a megbecsülés hangján szólt: „Viltet 
jóindulatú ... őszintén segíteni és tenni akaró embernek ismerem. A ma-
gyarság »vezetőférfiai« közül mindenesetre ő  a legrokonszenvesebb." 48  Ne-
vét csak A Mi Irodalmunk Almanahjának ajánlása őrizte meg: „Ezt a 
könyvet — létünk és törekvésünk bizonyítékát — a jugoszláviai magyar 
irodalom megértő , segítő , nagy barátjának, Vilt Vilmos doktornak ajánlják 
A Mi Irodalmunk munkatársai."49  

Szenteleky tehát „teljhatalmat" kapott az irodalmi melléklet szerkesz- 
tését illetően, s levelezésében nincs nyoma annak, hogy írói és szerkesz- 
tői integritását az újvidéki magyar napilap vezet ői megcsorbították volna. 

A szabadelvű  szerkesztéspolitikát, a nyomdaköltségek és a tiszte- 
letdíjak fedezését a Reggeli Újság és dr. Vilt Vilmos biztosította, az 
irodalmi melléklet terve, a szerkeszt ő  személyének kijelölése s a mellék- 
let megindítása azonban Csuka Zoltán csendben folytatott el őkészítő  mun- 
kájának az eredménye volt. Mindezt utólag Szenteleky is megtudta. Három 
hónappal a halála előtt ezt írta Draskóczy Edének: „ .. Csuka a megte- 
remtője a Vajdasági írásnak, A Mi Irodalmunknak és a Kallangyának."s° 

A két világháború közötti irodalmunknak Csuka Zoltán volt a kulcs-
embere. Lapok, folyóiratok, antológiák, almanachok, könyvek és képz ő -
művészeti kiadványok megtervezése és kiküzdése, számtalan m űfordítás 
fűződik a nevéhez — de csak mint költ ő  törekedett elismertetésre, egyéb 
érdemeit kései visszaemlékezéseiben is elhallgatta. Önzetlenségére 'a Szent-
eleky-levelezés kiadása világít rá legjobban. Ezt a kiadványt Bisztray Gyu-
lával közösen rendezte sajtó alá, s bár a Szenteleky-levelekben a legtöbb 
korholásban neki magának volt része (Szenteleky olykor sért ően nyilatko-
zott róla), az önmagára vonatkozó részeket nem pontozta ki a publikált 
szövegben. Pedig megtehette volna, hisz az él ő  kortársak (pl. Juhász Fe-
renc, Lévay Endre, Laták István, dr. Strelitzky Dénes, Tolveth Oszkár stb.) 
nevét következetesen kipontozta, ha bántóan írt róluk Szenteleky. 

A Mi Irodalmunk szerkesztésének és terjesztésének a feltételei ked-
vezőek voltak. Szenteleky immár egy napilap olvasóközönségére számít-
hatott (a Reggeli Újság akkoriban 5000 példányban jelent meg), adminiszt-
rációs gondjai nem voltak, belső  cenzúrával nem kellett számolnia, Csuka 
Zoltán személyében pedig szorgalmas társszerkeszt őre támaszkodhatott. 
Ennél fontosabb azonban, hogy a Reggeli Újság kisebbségpolitikai iránya 
1930-1933-ban azonos volt Szenteleky kisebbségvédelmi programjával. 

Az újvidéki magyar napilap az 1929. évi királyi diktatúra után nem 
folytathatta sérelmi politikáját, mert halogatás nélkül, azonnal és vég-
legesen betiltották volna, de elődjétől, a Délbácskától megörökölt szelle-
miségét mondatlanul is megőrizte: 1929 decemberében csak a lap neve 
változott Délbácskáról Reggeli Újságra (a diktatúra egyik parancsa az 
volt, hogy el kell törölni minden olyan hivatalos nevet, amely az egykori 
osztrák—magyar állam emlékét hordozza, s ez a rendelkezés a földrajzi 
nevekre is kiterjedt), szerkeszt ői és munkatársai azonban a helyükön 
maradtak. 

A mondottak jellemzésére ismét egy Szenteleky-levelet idézek. 
Amikor Kende Ferenc 1933 júliusában a szabadkai Napló várható 

megújhodását helyezi kilátásba, s felkéri Szentelekyt, hogy csatlaikozzék 
a Naplóhoz, Szenteleky így indokolja meg távolmaradását: „ ... nemcsak 
jóindulatú semlegességgel, de őszinteörömmel veszem, ha íróink egy na-
pilapban becsületes hajlékot kapnak. Én persze nem vehetek részt e haj-
lék megteremtésében ... nem akarom agóniájában otthagyni a R. 0.-ot. 
Belátom, hogy a R. Ú. nívótlan, rosszul szerkesztett lap, mégis be kell 
vallanom, hogy nekem ez a ványadt sajtótermék áll legközelebb a szívem-
hez ..." Majd így folytatja, a szabadkai Naplót jellemezve: „Ha egy lap 
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sohasem foglalkozik a kisebbségi magyar kultúrproblémákkal, a kisebbség 
kulturális és gazdasági bajaival, áz nem érdemli meg a magyar sajtóter-
mék elnevezést ... A jugoszláviai sajtóviszonyok igenis lehet ővé teszik, hogy 
öntudatos kisebbségi magyar szellemben szerkesszenek egy lapot ... Talán 
megértheted, hogy amíg a R. Ú. él, addig nem lehetek h űtlen hozzá"» 

A legnagyobb példányszámú korabeli jugoszláviai magyar napilap, a 
szabadkai Napló jellegzetesen álkisebbségi lap volt, erre Szenteleky már 
a húszas 'években ráeszmélt, de különösen a Vajdasági Írás és A Mi Irodal-
munk megjelenésének idején tapasztalhatta azt, hogy Fenyves Ferencék 
közömbösen, sőt ellenségesen fogadnak minden kisebbségi kulturális meg-
mozdulást, minden politikai vagy művelődési önszerveződésről tanúskodó 
kezdeményezést és mozgalmat. 

Kezdetben úgy látszott, hogy Újvidéken jobbak a szerkesztés küls ő  
feltételei, mint a keményebben ellen őrzött Szabadkán. (A határszéli vá-
rosokcenzorai általában zaklatottabb idegzet űek, mint a belső  országré-
szekben lakozó kollégáik.) „Nem találod, hogy az újvidéki ügyész sokkal, 
de sokkal toleránsabb, mint a szabadkai?", írta Szenteleky Magisternek 
(Kiss Vilmosnak) 1931 februárjában,52  legmeghittebb barátjának, Fekete 
Lajos költőnek azonban a balsejtelmeiről is beszámolt: „Eddig még az 
ügyésszel nem volt bajunk, bár mindig drukkolok kissé, hogy egy er ősebb, 
öntudatosabb szó felborítja az egyensúlyt, s akkor megint vissza kell zsu-
gorodnunk a puhányos lagymatagságba. Viszont írni kell, önmagunkat kell 
adnunk, életünket, vágyainkat, élni akarásunkat és panaszainkat. Igazad 
van, hogy ezt lírai formában jobban, hatásosabban, sejtésesebben .lehetne. 
feltálalni, de nincs igazi nagy lírikusunk." 53  

Balsejtelmei csakhamar beigazolódnak. Nógrády Dezs ő  (Csuka János) 
egyik cikke ürügyén az ügyészség elkobozza A Mi Irodalmunk 1931. má-
jus 3-i számát. 

„Gondolhatod, mennyire bosszant ez az elkobzás", írja Szenteleky 
Szirmai Károlynak, „hiszen én minden írást államvédelmi szempontból is 
megvizsgálok, és a kifogásolt krónikában semmi olyasmi nem volt, ami 
felkarcolhatta volna az állami hatóságok jogos érzékenységét ... Persze, 
résen leszek, a cikkek hangját még jobban letompítom, a káka még si-
mább lesz ... csomót azért mégis lehet találni rajta, ha annyi rosszindulat-
tal látnak a kereséséhez." 54  

Ugyanez év karácsonyára megjelenik a Reggeli Újság ingyenes könyv-
melléklete, A Mi Irodalmunk Almanahja, s az ügyészség megcsonkíttatja 
a kiadványt: kivágatja az almanach 9-10. lapját, amelyen Adorján András 
Tiszai ének és Két halott című  verse kapott helyet. 

A Reggeli Újság vezet őit az újabb ügyészi beavatkozás valószín űleg 
megijesztette, lapbetiltástól tarthattak, mert Csuka Zoltán, rá nem jel-
lemző  módon, ezúttal szemrehányásokkal illeti Szentelekyt. 

„Kedves Zoltán", válaszolja düht ől remegve, de nyugalmat színlelve 
Szenteleky, „elkésve, de összegezve válaszolok leveleidre. Rosszul esett, 
hogy a cenzúra ügyében olyan türelmetlenül támadtál rám. Én vallom és 
vállalom, hogy az elküldött kéziratok között semmi sem volt, ami az állam 
érdekeit sértette volna. Patológiás érzékenységgel, idioszinkráziás ideg-
rendszerrel persze nem számolhatok." (Csuka ezt gondolhatta magában: 
— Pedig számolhattál volna, mert kett őnk közül te vagy az orvos, nem én.) 
„Szinte önmagamat vádoltam, hogy jóval a határ el őtt megtorpantam. 
Szerintem manapság, mikor a pesti lapokat beengedik, s a pesti rádió 
hullámai elé sem találtak fel rádiócenzúra-készüléket, egy józan és a re-
zsimet hűen szolgáló cenzor nem találhat kivetni valót egy tiszai versben, 
vagy ettől :a kifejezéstől sem ijedhet meg: »igába törettünk«, mikor az iga 
semmi esetre sem vonatkozik az államra. Adorján András verseinek kité-
pése enyhén szállva: őrültség. Szeretném ezt a cenzornak is tudomására 
hozni ... Ami engem illet, én vigyázok, mint ahogy eddig is vigyáztam, de 
őrült agyvelőkkel szemben tehetetlen vagyok. Ne érts félre, jól tudom, 
milyen időket élünk, azt is tudom, mi a cenzor feladata. De a diktatúrában 
is van némi logika, valami rendszer, s nekünk ehhez és nem rémképekhez 
meg féleszű  cenzorokhoz kell alkalmazkodnunk." 
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S mivel Csuka Zoltán és a Reggeli Újság emberei nem a politikai 
megbélyegzést ől, hanem a lapbetiltással járó anyagi cs ődtől tartanak iga-
zán, az üzleti és pénzügyi dolgokban járatlan Szenteleky másféle, fondor-
latosabb érvet is kovácsol a Mi Irodalmunk kisebbségpolitikájának meg-
őrzése érdekében: „A (szabadkai) Napló gerinctelenségét és feltétel nél-
küli megalkuvását mindenki elítéli. Ha mi is ezt a megalkuvó politikát kö-
vetjük, akkor nemcsak erkölcsileg, de üzletileg is súlyos hibát követünk 
eQ."55  Érvelése azért sántított, mert a Napló megalkuvó politikája üzleti 
értelemben nem bizonyult súlyos hibának, üzletileg kimondottan kifize-
tődő  volt: Fenyves Ferenc lapja titkos állami szubvencióban részesült, ami 
a korabeli kisebbségi lapokat sem általánosságban, sem konkrétan nem 
jellemezte. 

Az újvidéki ügyész e két alkalommal cenzúrázta A Mi Irodalmunkat, 
s ez azért melep ő , mert a Szenteleky szerkesztette mellékletben nem csu-
pán sejtéses versek és allegorikus novellák, de bátor kisebbségpolitikai cik-
kek is napvilágot láttak. 

(Folytatjuk) 
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Száz éve született Tóth Árpád 

SZEKÉR ENDRE 

TÓTH ÁRPÁD KÖLTÉSZETÉRŐL JELZ Ő I TÜKRÉBEN 

„Utolsó versei Arany Jánosnak nyelvünkben való játszi 
biztonságát juttatják eszembe." 

(Füst Milán) 

Egy vallomással kell kezdenem a Tóth Árpád költészetér ől szóló íráso-
mat: a fiatalságommal, nemzedékem fiatalságával fonódik össze az ő  
alakja és költészete. Diákkorunkban, a negyvenes. évek végén és az öt-
venes évek elején valahogy az ő  költőegyénisége eggyé vált az igazi köl-
tőével, a formaművészével. Elszürkített tankönyveinkben is kimagaslott, 
az đmodallmi szakkörben róla beszélgettünk, az óraközi szünetekben iroda-
lomkedvelő  barátaimmal az újabban gy űjtött szép vérseket mondogattuk 
egymásnak: Tóth Árpádét, Kosztolányiét, Dsidáét. A mesterien megmun-
kált vers varázslóinaik éreztük őket és másokat, füzetbe másoltuk a 
kedvelt verseket. Aztán Múlt az id ő , kit erre, kit arra sodortak az évek. 
Megőriztem Tóth Árpád költészetének szeretetét: egyik els ő  tanulanányo- 
mat írtam 1959-ben róla. S tanárként, osztályf őnökként az ő  verssorait 
írattam a tanítványaim ballagási meghívójára — mintegy útrabocsátás-
ként: „Fény vagy te is, lobogj hát, / Melegíts és égess, / Hinned kell, 
hogy a világ / Teveled is ékes!" (Kaszáscsillag). 

Tóth Árpád költészetében középponti fontosságú a jelző. Ez rész-
ben kapcsolatban van a század elején irodalmunkban i's, a, Nyugat nem-
zedék költőinek lírájában jelentkez ő  lmpresszianizmussal. Költ ői fejlő -
dését, költői világának alakulását híven követik a jelz ők. Kardos László 
Tóth Árpád költészetéről írt monográfiájában nemcsak a jellegzetes jel-
zőhasználatot figyeli, hanem a műfordításokba beszüreml ő  Tóth Árpad-'i 
jelzőket is szemmel tartja. A pályakezdő  költő, a Hajnali szerenád köl-
tője önmagát fáradt hangulatú, az életben tévetegen botladozó fiatal-
embernek rajzolja verseiben. A költői önarcképnek megfelelően a jelzők 
is érzékeltetik ezt a lemondó, szomorú hangulatot, magányérzetet. Az 
1907-es Este című  versében „ódivatú" költőkről, ,,agg" betűkről, „vén" 
szőlőtőikről, „f alkó" írásról, „rózsaszín" lepelr ől, ,,őszi" alkonyról, „halk" 
szüreti énekről, „merengő , régi" arcról stb. ír. A versben alig van f őnév 
önmagában, legtöb!bhöz egy-két melléknevet, jelz őt fűz. A jelzők jelentős 
része elményíti a költő  komor hangulatánaik kifejezését (bús, fáradt, 
halk, félszeg, setét )  szelíd, bágyadt, méla, lágy, lomha, furcsa, csüggedt, 
sápadt, félénk, beteg, lankadt, fakó, árva stb.). Kardos László állapitja 
meg, hogy a „Hajnali szerenád darabjaiban — mindössze 43 versről .van 
szó — a »bús« több mint hatvanszor fordul el ő, a »halk« ötvenszer, a 
»setét«, »szelíd«, fáradt« és »furcsa« egyenként körülbelül harmincszor". 
Megfigyelhetjük az első  korszak egyik jellemző  versét, a Kisvendégl őben 
címűt, melyben „setét" csöbrökr ől, „olcsó" székekről, „bágyadt" gázlán-
gokról, „lehajtott" főkről, „gyűrt" kézelőkről, „setét" dolgokról, „poros" 
katedrákról stb. ír. A jelzők halmozása minden esetben a komor hangu-
latot erősíti ebben a versben. A saját kilátástalan sorsát ils érzékelteti 
(„S az én sorom? Néhány szomorú lánynak / És fáradt sírnak megtetszik 
a lelkem / Egy-két percre; s unottan és betelten / Eldobnak, s h ű  klasz-
szikusokra vágynak.”) Közben érdekes módon apró tárgyak kerülnek fi-
gyelme középpontjába: „csöbrök", „kézél ők" stb., és a magányos költő  e 
tárgyakhoz hajol le, érzi önmagához közel őket. Máskor egy apró mozdu- 

337 



latot örökít meg, egy „italemelő, lustácska, könnyű  kezet a Légyott című  
verseben. Itt részben felfigyelhetünk a századel ő  lírájának szecessziós 
elemeire, részben az impresszionista fest ők, ‚így Degas vagy Renoir fest ői 
látására, a pillanat megragadására. A korai Tóth Árpád-i versek mereng ő , 
álmodozó hangulatát a jelz ők is őrzik: „szelíd, lágy" menüetteket hall ki 
a pasiki fák lombsuhogásából, „nagycsendű" óceánon, „banános" ligetek 
felé siklik „könnyű" hajóján mint a francia szimbolista líra mesterei, 
Baudelaire vagy Rimbaud. Olykor szerelmi álmodozás ihleti, a „szépmel-
lű , gyenge misszékről", máskor a nagyváros „hűvös" lépcsőházait járja, 
„ócska" ajtókon kopog, ,sárral befent lábtörlőket" vesz észre, mint kor-
társai: Babits a világokság udvarát, Kosztolányi a »négy fal között" is 
lévő  'Üllői úti fákat. Tóth Árpád gyakran halmozza a jelz őket („márvá-
nyos, hűs asztalszél"), an.literáláisisal vagy különös bels ő  rímtieléssel • csen-
geti össze őket (»boldog bágyadás", „selymes, puha ruha"). A legsűrűbben 
előforduló melléknévi jelző  mellett gyakori a melléknévi igenév, melyben 
elmosódottan halvány cselekvés- és történésjelleg is él („asztalra csüg-
gedő  fő", „holtralankadt gondolat", „tiprott f ű"). Ritkább a hovatartozást 
kifejező  jelző  (»városvégi lanka") és a különösebb hangulatot magában 
rejtő  összetett szó („bibliabéli, hegyibeszédes. éj", ,,öv+üikolidotit titkok"). 
Még tovább fokozható a jelz őkkel való játék: halmozza őket egymás 
után, még bágyadtabbá, fáradtabbá teszi lomhán bólongó verssorait: 
„Mint itúlédes, setét, únt kávéházi l őrét, / Úgy szürcsölöm már sokszor 
a halkuló harangszós / Fülledt, fáradt estéken lankadt illatu, langyos 
/ Italát bánatomnak" — írja a Sóhaj című  versében. Jelzőit sokszor 
kapcsolja az „és" vagy az „.S” köt őszóval („filigrán és buja remények"). 
Ritkábban ismétel egy-egy jelzőt, mint Ady. („Mért jó: meleg szemedbe 
nézni hosszan? / Mért jó: meleg, kis kebeledre búisi? / Mért jó: meleg, telt 
combodtól reszketni?” írja a Tárcámban egy kép című  versében.) A 
játékos alliterálások és különös ~szer ű  összecsengések olykor a gro-
teaszk felé 'viszik a költőt (,.;bizarr bazár", ,buja csuda"). 

Aztán mindinakább átformálódik Tóth Árapád lírája: az els ő  világhá-
ború őt is a külvilág vérességére ébreszti, mint Adyt vagy Babitsot. S a 
hajdani debreceni költő társhoz, Csokonaihoz hasonlóan inkább az elégia 
műfaját kedveli (Elégia egy elesett ifjú emlékére). A maga „puha" lantjá-
ról, az ifjú „finom s szelíd" alakjáról ír, és egyéniségéhez méltón, ill őn 
inkább „setét virágú verssel" hinti körül az elesettet. A kárpáti harcok 
idejéből Katonasír címmel ír verset, az Óda az ifjú CaesárJzoz címűben 
az ranrti,kizálló motívumok mellett a Béke szavait keresi. A háborús versek 
között található az Elégia egy rekettyebokorhoz című, melynek eredeti 
költői képeit (csónakos virág, sajka, hajó, kapzsi bárkák, a modern özön-
viliz emberhajói) eleiezi példaként Nemes Nagy Ágnes. Azt vizsgálja, hogy 
egy ialiaplképb:ől, hasonlatból hogyan válik az özönvíz látonnásá'vá a vers, 
miként szélesedik, emelkedik az egész emberiség fölé. Nemes Nagy 
Ágnes Tóth Árpád versének erejét, jelent őségét a költői kép eredeti kia-
lakításában és a görög tragédiákhoz hasonló reménytelenségb ől való kie-
imeil:kedésben látja. Közben a költ ő  alapvetően megőrzi a korábbi jelleg-
zetes jelzőhalmozását. Rímes, furcsa játék című  versiében -- a cím-
ben lévő  jelzővel is -- jól kiemeli azt, hogy a virtuóz vensiteahnika oly-
kor csak játék a kölatőnék, Mint Kosztolányinak is például az Esti Kor-
nél rímeiben. Jelzős kifejezéseket rímeltet össze („ őszi rózsa” — „őszi 
rozsda"), de .a játékosságán sokszor átüt a valóságos fájdalom, anyagi 
gond, kilátástalan sors: „Nekünk, két árva rabnak, / Csak sóhajok ma-
radnak..." Most a jelzett szósa is figyeljünk: rabnak nevezi magát, a 
messzi távolok eléevetlenek számára. Hasonló érzésre és megfogalma-
zásra találhatunk például Babits Mihály Messze, messze című  versében. 
Költészete légies könnyűségből mindinkább komollyá válik, Arany János 
„walesi bárd"tibátourságát dicséri és a ,!hűlő  világ" lázait veszi észre a 
Március című  versébe.. Itt két jelenségre is figyelnünk kell: a költ ő  ,ter-
mélszetltudamányas érdekl ődésére és a környező  világ valóságának ala-
posabb lírai megközelítésére. Tóth Árpád a higanyszál „Celsius-létrájá-
ról", a folyók „parallel” partjáról ír, s közben a város metaforája -- a 
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„bús, tüdőbeteg gyári munkás” -- mintegy József Attila Külvárosi éjét 
előlegezi. A hátik költőtől kicsit idegen a forradalmi hang, Az új isten 
című  versének bátor káállása. A vers jelzőhasználatára részben a korábbi 
dekadens hangulatúak jellemzők ('setét haj, méla, hosszú, vont litániák, 
lomha Ráma stb.), részben új elemeket is vehetünk észre. Éles ellenté-
tek kifejezésére alkalmas („piros Kelet"—sápadt Nyugat), kiemeli az Ady 
által is kedvelt „új jelzőt („új isten”, több alkalommal), történelmi-társa-
dalmi töltése lesz a „vörös” 'színnek („Vörös Lsten"). Költészetében új vo-
nás a képzőművészeti látás erősödése, bár kora fiatalságától megvolt 
benne 'a szerencsétlen sorsú 'szobrász apa ihletése, saját rajzkészsége. A 
Vízió a vonat ablakából című  versében a „sötét” keretben a táj „szeszé-
lyes" rajzát figyeli, melyet útközben egy ,,gyors" kéz letöröl, „+mintha 
bús művész bús vázlata volna". Mellesleg hadd utaljunk a költ őhöz kö-
zellálló francia mesterek képzőművészeti érdeklődésére, például Baude-
laire Fároszok című  versére vagy a Manet-festmény ihlette versre. Az 
ekkor írt versekben elterjedt az enjambement használlata, Szabó L őrinc 
szívesen hullámoztatja a sorvégen keresztül a iversanondatot. Tóth Árpád 
is anerészebben él ezzel a lehet őséggel, és elszakítja egymástól a jelz őt 
és a jelzett szót („édes” — „öröim"). 

A kései Tóth Árpád költői nyelve leegyszerűsödött. A „lélektől lé-
lekig" vezető  futat keresi, „józan" és „fantáziátlan", s mindinkább vilá-
gosabb lesz előtte, hogy milyen ez a kor („A:rntikrisztus napjai ezek"). 
ó is érzi, hogy le kell vetnie költészetének felesleges, olykor csak küls ő-
leg csillogó díszeit. Mélyebbre szeretne hatolni. Mint Kosztolányi Ten-
gerszem című  novellájának költő  hőse, szigorúbban néz önmagába, kis 
költő  szeretne lenni, de , tengersmean-mélységeket" igyekszik felcsillantani 
soraiban. („Bár hangja dadogóbb, és fénye ritka, / De érzed? -- mé- 
lyebb, s érzed? több a titká, / S nemcsak magad fájsz benne, de 
a tág / Egész világ!” — írja a Hegyi beszédek felé című  versében.) Korát 
hitelesebben adja vissza •a lírai vers lehet őségeivel: „.álmos vicéket” Pesten, 
a fővárosi „hajnali" hangulatot, a „színek víg pacsirtáit" -- például a 
szinesztéziával. P. Dombi Erzsébet jegyzi meg az öt érzék ezer muzsi-
kája című  könyvében a Nyugat lírájában jelentkez ő  szinesztéziát vizs-
gálva, hogy Tóth Árpád utolsó lírai korszakában az összetett szineszté-
ziák aránya növekszik. A szín-szinesztéziákban felt űnik a kék, az ezüst, 
a lila („lila dal"), erősödik a sejtelmesein tún!ékeny illat-szinesztézia („ha-
lálos illatlavinák"). A közismerten légies-finom költői egyéniségtől nem 
lesz azonban idegen az erőteljesebb kifejezések használata, amikor a 
korral való szembefordulását jelzi. A világ „szörny ű  aranyszennyét" 
Látja, a „ziöhögő” senkik, a „balkörmű" gazok mennybe emelkedését az 
Álarcosan című  versében. Keserűsége elhatalmasodik, betegsége er ősebbé 
válik, halálközelsége még élesebbé teszi a halványuló élet fényeit. Vádló 
hangon szól a „hűvös" istenekhez: „így mérik mostanában / A szép 
emberi életet?" (Takarodó) A „garázdán káromkodó és nyers-dalú jelen-
nel" szembeállítja a maga „szelíd dalát" (Jó éjszakát). Jobbágyőseit ke-
resi, szívesen idézi a szeretett Ady példáját. De közben mind szomorúb-
ban veszi észre, hagy- , ;el kell kopni"„ ,takarodót" fúj, „elég volt a 
vágta". Költői nyelvében szokatlan természeti képek jelennek meg, jel-
zői között felfigyelhetünk a konkrét tájélményeket kifejez őkre („esti 
séta", páros sor jegenye", ,nagy búzaföld"). Új hangon, népies ízekkel 
szólal meg: „nagytőgyű, fehér fellegeket" lát (Este a kilátón), a völgy 
,nagy, ősi fenyőfateknőhöz" hasonló (Rozskenyér). Népise ritmust és ter-
mészeti képet használ hangulatának kifejezésére („Mint a kerekerd ő  / No-
vemberi gőzzel, / Tele már a szívem / Kesered ő  ősszel” — írja a Hivo-
gatóban. Adys színekkel él: „Messiás-magyal-r ől" ír, , mimidegy-élternrői” 
vall. 

A százéves Tóth Árpád költészete ma is él, a „lélekt ől lélekig" 
vezető  utat keresi. Költői nyelve, jelzőhasználata arra is jó példa, hogy 
rnifkent veti le felesleges díszeit érzékeltetve a „fénytelen harcokat", 
az „el kell kopni" keserűségét. 
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BENCE ERIKA 

ÁLDOZATOK 
TÓTH ÁRPÁD NOVELLAHŐSEI 

Tóth Árpád elsősorban költőként él tudatunkban, éppúgy, mint Ady, Jó-
zsef Attila, Radnóti és mindazok az írók, akiknek alkotótevékenysége sok-
rétű, de a költészet területén hozták Tétre legjelent ősebb !alkotásaikat, 
költeményeik művészi-esztétikai szempontból túlszárnyalják prózájukat. Ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy prózai jelleg ű  munkáik között nincse-
nek maradandó értékűek. Kosztolányi novellái közüll nem egy remekm ű , 
holott sok korabeli, ső t, számos kés őbbi kritikusa is csak költészetének ér-
tekeire mutat rá. 

Hasonló a helyzet Tóth Árpáddal. Az irodalomkritika vele foglalkozó 
fejezetei, a tanulmányírók, akik munkáikban alkotótevékenységének mély-
ségeit próbálják feltárni, még ma is csak a szimbolista költ ő  erényeit, 
zsenialitását emlegetik, eszmei, formai és esztétikai szépségeket csak köl-
teményeiben fedeznek fel. Pedig amagányosság „halk szavú" költ ője, a 
komor órák „énekese" novellákat is írt, melyek közül néhány a m űfaj 
gyöngyszeme. Ezekre az alkotásokra azonban árnyékot vet költészete, és 
akaratlanul is versei tükrében szemléljük őket. 

Az élet örömeiből kizárt, kiábrándult költ ő  életérzése novelQáiban is 
kifejezésre jut. Az epikai hűvösség, a tárgyilagos elbeszélés és elemzés 
nem jellemző  ezekre az .alkotásokra. Vallomásszer űen tárja elénk élmény-
anyagát, hősei vívódásaiban, életszemléletében, ábrándjaiban és törekvé-
seiben az ő  lelkivilágának színei tükröz ődnek. Verseinek tematikai jelleg-
zetességeire, borongós hangulataira, bágyadt muzsikájára és stiláris gaz-
dagságára ismerünk novelláiban is. 

A világ esztétizálásának, megszépítésének vágya rejlik a novellák el-
sődleges üzenete mögött. Szebbnél szebb költ ői képekben bontakoztatja 
ki, a szép vágyának tükrében ábrázolja a valóságot. Mikroszkopikus rész-
letességgel mutatja be a környezetet. A tárgyak premier planban „vetí-
tődnek" elénk. Funkciójuk nemegyszer hangulatadó szereppel b ővül, szim-
bólumokká nőnek, a hősök végzetéve válhatnak (pl. egy frakk, egy pisz-
toly, ékszerek). 

Tóth Árpád hősei áldozatok. Akárcsak ő, elszenvedik az életet, ver-
gődnek, vágyódnak mindhalálig, mert „vér s nyomor szennyezi a vén, 
beteg világot". Félénkség, csüggedtség, céltalanság, tehetetlenség és pasz-
szivitás jellemzi magatartásukat. 

Utókúra című  novellája kifinomult érzékkel megkomponált alkotás, 
képzeletiség, elmosódottság, ritmikus gördülékenység jellemzi. Félelem 
szorongás, létbizonytalanság, (lázálmok és őrjítő , elérhetetlen vágyak mér-
gezik hősének életét. Mihály tiszta érzelmekre, őszinte kapcsolatokra, „va-
lami csuda mézre" vágyik. A tökéletes szépb ől szeretne megragadni, ma-
gáévá tenni egy pillanatot. 

„Akkoriban halt meg egy kedves, régi iskolatársa, gyenge tüdej ű, s 
Mihály félt, s szeretett volna szerelmes lenni ... Az asszony sokszor eszé-
be jutott a helyi lap silány szerelmes verseinek olvasása után vagy mér-
nök társaitól hozott pesti aktképek nézegetésekor. Sokáig kellett a hátán 
feküdnie, s néha őrületesen kívánta, csak egy percre, az asszonyt, azután 
meghalhat ..." 

Csakhogy az élet mozgatórugói mellőzik a szép esztétikai min őséget, az 
örök „leskelődő" rossz megrontja az élet idillikus pillanatait. Ami gyönyö-
rűnek tűnik, a sors szeszélye folytán ellentétbe csaphat át, rúttá, borza-
lommá válhat. 

„Az asszonyt szeretőjével kapta rajta a váratlanul megérkezett férj. 
Az udvarló nevét többször is kimondták. Mihály nem ismerte." 
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Hasonló motívumokra bukkanunk A küstenfelsi gyémánt című  novel-
lájában. A szerelem a „mindenható" szép jelképévé válik abban a világ-
ban, amelyet Tóth Árpád ábrázol. Ez a gondolat nemcsak novelláiban, ver-
seiben is jelentkezik: „Ó, édes Szerelem, világ egyetlen éke ..." (Vér s 
nyomor szennyezi...) Ennek az érzelemnek, a „viola lángnak" az áldozata 
Kovartics Zdenkó kapitány, művészi néven Domi:ngo Salvas y Guerra, a 
Sierra Nevada Tellje, a világ legjobb cirkuszi céllöv ője. Alapproblémája 
a magány, melyről filozófusok, jeles írók vélik (vélték) úgy, hogy az ember 
legnagyobb ellensége. Az önigazolás motívuma kínozza, az a vágy, hogy 
őt környezete elismerje. Szeretne szeretve lenni, de a n ők szerelmét, amire 
annyira vágyik, csak bűn árán, kincsek, gazdagság által tudja id őre-órára 
megvenni. Monológja egy hitét vesztett ember számvetése az élettel: 

„Elfáradtál, pajtás? Nem csoda, hosszú volt az út. Csupa beteg, rikí-
tó csillogás, mint az a tegnap esti cirkusz, és csupa fekete, tövises loholás, 
mint most ez az éjféli erd ő  ... Ó, a nők, a nők! Miattuk voltál sikkasztó, 
kártyás és szélhámos, miattuk rohantál az abszintes mámorba, amely ap-
ró, zöld késekkel metéli szét agyadban az önvádat, szívedben az édesanyád 
képét s orrod nyákhártyáiban a h űtlen szerető  erős üldöző  parfőmjét. 
Legyen már vége, pajtás! Nincs több kísérlet, neked csak Estrellák jutot-
tak. Jaj, ki is hát ez a legújabb Estrella, aki most kínoz, aki miatt ezt a 
vad erdei szaladgálást csinálod? Pincérlány volt valahol, mit tudod? Tán 
annál is rosszabb; mindegy, nő  volt, egy a sok közül, rózsaszínű  rongy, 
kis patyolatfényű  zsákja a nincs4incsnek, amit olthatatlan szomjjal ker-
getsz, s amiért bankókkal és ékszerekkel kell fizetned, kihulló fogakkal és 
eldobált becsülettel, hogy ezeregyedszer is itt maradj rászedve és kifosztva 
a hold ezüst katzenjammerével borzas, vén szakálladon!" 

Ebben a novellában, de az Utókúrában is, a megválltó halál képze-
tével találkozunk. Hősei csak az életb ől távoznak fájdalommentesen. De 
van, akinek még ez sem sikerül. Kovartics Zdenkó meg akar hagni, és 
gyilkos lesz belőle. A halál ténye ezúttal ironikus, groteszk jelleget kap. 

„Az erdőből egy alak ugrik a holdas útra, egy dörrenés, az autóülés-
ről fehér alak vonaglik a magasba, aztán a sz őke fej lezuhan a nyitott 
bőröndre, a szikrázó gyöngyök és aranyak közé. Ilyen szépen halt meg 
Estrella, a cirkuszi leány, halántékában a küstenfelsi grófok messzehíres, 
mogyorónagyságú gyémántjával, melyet dönt ő  meglepetésül tartogatott 
számára szerelmese, a Sierra Nevada Tellje." 

A sors űz csúfondáros játékot halandóival a Tom Shook öngyilkos-
sága, a Csütörtök, A titkár úr frakkja, A „Kéremszépen" felesége című  no-
velláiban is. Hősei abszurd, kiúttalan, egyszerre komikus és ijeszt ő  szitu-
ációkba kerülnek. Sokszor a társas élet etikettjeinek kiismerhetetlen csap-
diába esnek, emiatt szerepkonfliktusba kerülnek. Többnyire passzívan t ű-
rik el az élet adta pofonokat, kivétel csak a Tom Shook öngyilkossága, ahol 
az ember végül is felülkerekedik a kényszer ű  helyzeten. 

Allegorikus képet fest a hatalomról Ara -szir király gyógyulása című  
novellájában. Az erőszak alkalmazásának problémáját veti fel, és kimond-
ja ítéletét: 

„A szeretet hatalmasabb, mint a gy űlölet, és aki fegyverrel har ćol, 
nem ismeri az igaz isteneket." 

Végül mégis felvet ődik bennünk a kérdés: létezik-e emberi civilizá-
ció az erőszak alkalmazása nélkül? 

Utópisztikus jellegű  Briggs Tom különös rohamai című  novellája, 
hiszen hősei már az Egyesült Európai Államok polgárai a XXI. században. 

„Milyen furcsa, hogy mi most ketten, egy német meg egy angol, 
szép nyugodtan keringünk itt a leveg őben, ahol száz évvel ezelőtt angol és 
német haltálra kereste egymást ... Milyen jó, hogy mi mind, az egész em-
beriség, elfeledtük azokat a borzalmakat ..." 

Így elmélkedik a múltról, Tóth Árpád képzeletében, a jöv ő  embere. 
Később azonban kiderül, az így elképzelt társadalom sem tökéletes, nem 
mentes a rossz mételyeitől. Nyomasztó emlékek mentődtek át az egykori 
véres társadalmakból, hogy most az új nemzedék álmát mérgezzék. 
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„Rég _meghalt katonák víziója_ kelt, karjukkal bágyadtan intve, va-
lamely sáros és véreš messzeségb ől, :a boldogabb utódok felé.” 

„ ... Kitárt karokkal, a felszabadulás érzésével nézek a magasba, ahol 
enyhe ívű  dombok smaragdbája fölött egyre tisztábban emelkedik a drá-
ga nap ... És hirtelen megint iszonyat jön ..." 

Náthánka, a primitív lelk ű , vörös zsidó legényke a gyermeki tiszta-
ság, a tökéletes jó jelképe, aki épp emiatt lesz a kor áldozata, azé a koré, 
amelyet a háború és az emberi gazság szennyez (Együgy ű  Náthán tör-
ténete). Náthánka együgyűségé folytán nem képes alkalmazkodni a társa-
dagom diktálta viselkedésnormákhoz (nem tanul meg írni; megriad a n ők 
közelségétől stb.), emiatt a közösségi élet perifériájára szorul. A f űszeres-
bolt nyugalma biztonságérzetet kelt benne, oda menekül a „rossz világ" 
elől. Ezt a menedékhelyet ragadja el t őle a háború, és elemészti őt is, 
anélkül, hogy megértené annak lényegét. 

Náthánka azonban a mennyországban sem leli meg az anyira áhított 
nyugalmat, mert nem tudja magára ölteni az angyalok kínálta újabb sze-
rep állarcát. 

Nincs irgalom. Tóth Árpád elveti egy „jobb világ" létezésének, létre-
hozásának eshet őségét. Az ember szerepjátszásra ítéltetett. 

Írói fantáziája nemegyszer hajózik az irrealitás vizeire. Utókúra című  
novellájában - víziók, lázálmok, az Együgy ű  Náthán történetében pedig a 
zsidó legény primitív képzeletvilágának elemei keverednek a valósággal. 

A Bibendul, a szellem című  novellában a gyermeki képzeleterő  terem-
tette színes és gazdag világ képez döbbenetes kontrasztot a valós élet szür-
keségével. A novella h őse, Fleischznann Dániel els ő  osztályos gimnazista, 
akire még intenzíven hat a mesevilág, de már a feln őtté válás küszöbére 
érkezett, és eddig ismeretlen problémákkal találja magát szemben (társa-
dalmi visszásságok, szerelem, halál). A lehet ő  legtragikussabb módon 
ébred a valóra, saját emberi kiszolgáltatottságának tudatára: 

„Egy sír hegyes kereti rácsán megjelent a nagy, vörös szín ű  telihold, 
mint egy dárdára tűzött, véres, félelmes fej, de én nem ettől borzongtam 
végig, hanem az élet valóságának hideg és gonosz arcától, mely ott meredt 
rám először, a Cecília drága sírjánál. S Bibendul, a szellem, akkor halkan 
fölrepült s szárnyainak bánatos barna zúgása lassan átolvadt a vigaszta-
lan, végtelen csöndbe." 

Az életben nincsenek jó szellemek, a rosszat pedig nem lehet palackba 
zárni, mint a mesékben. Az ember magára hagyatott és tehetetlenül ver-
gődik az élet fogaskerekei között. 

Nem véletlen ez a pesszimisztikus életszemlélet, a „rossz világ" kép-
zetének állandó jelenléte Tóth Árpád alkotásaiban, de nem is egyedülálló 
jelenség. A szimbolista művészi kifejezésmód művelői (Baudelaire, Mallar-
mé, Rimbaud, Verlain, de Ady, Juhász Gyula, Babits, Kosztolányi is) vala-
mennyien az élet „eltaszítottjainak" érzik magukat, a világot lenézik, meg-
vetik sivárságát, elzárkóznak t őle, s azt hirdetik, hogy „Im a Poklok Szá-
zada ez!", mint ahogy érezte azt Tóth Árpád is vidéki magányában. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 61. 

A politikai színház, amelyről oly sokat olvashatunk mostanában, nem 
új találmány. Az írók már kétezer év el őtt felfedezték benne az igaz-
mondás lehetőségét. Szorgalmasan gyakorolták is, amíg hagyták őket. 
Talán nem is a lázítás, inkább csak a megnevettetés szándékával mond-
tak kritikát az uralkodó rendszerr ől, amely azon a nézeten lehetett, 
hogy amíg csak nevetnek rajta, nincsen nagyobb baj. Mert egy bizonyos 
határig minden rendszer kibírja a bírálatot. Az ókori Athén is kibírta 
egy darabig Arisztophanész színpadi szurkapiszkálásait. Nem mintha nem 
lett volna hatalma, hogy elnémítsa. De a demokrácia dekadenciájába es-
ve egyszerűen tehetetlen volt. Szóviv ői oly sokan voltak, hogy egymásba 
ért az orruk, s miközben mindenki beszélt, senki se mondott semmit. 
Meg aztán volt is bizonyos bölcsesség ebben a megengedett vidám szín-
padi szabadságban. A nézők jóízűeket nevettek, majd hazamentek és 
újult erővel folytatták a munkájukat. Arisztophanész azónban mintha 
mégse lett volna politikai alkat, hanem csak korának zseniális fenegye-
reke, aki minden dolognak megtalálta a fonákját s aztán könyörtelenül 
kinevette. Nemcsak a politikusokat, akik abból éltek, hogy nem csinál-
tak semmit. Kortársait is, Euripidészt, a drámaírót például, akit ől pedig 
oly sokat tanult, Szókratészt, a bölcsel őt, akit meg épp rendszerellenes-
sége tett népszerűvé olyannyira, hogy a 30 zsarnok megjelenése után 
bebörtönözték, ahol megmérgezte magát. Igaz viszont, hogy akkor már 
Arisztophanész is kénytelen volt elhallgatni. De amíg beszélni, pardon, 
írni hagyták, kedvére kitombolta magát .a szólásszabadságban. A bekö-
vetkező  zord időkben meg már nem is vette rossznéven senki, hogy 
személyeket is támadva oly sokszor igazságtalan volt. Inkább vigaszta-
lódtak vele a zsarnokság alatt, titkon abban reménykedve, hogy azt is 
utoléri majd a nemezis. Ahogy Arany Jánost is ez a remény késztette 
Arisztophanész komédiáinak a lefordítására az abszolutizmus éveiben. A 
vigasztalásnak is kitűnő  vitriolos humor, amely előtt semmi sem szent, 
főként a hatalom nem. Mindezt most abból az alkalomból írom, hogy 
Belgrádban színpadra viszik Arisztophanész Nőuralmát. Ebben a pilla-
natban még semmiféle hírem sincs a vígjáték fogadtatásáról. A Nušié 
nevelte belgrádi közönség azonban a maga hagyományos szabadságszere-
tetével feltehet ően jót mulat majd az antik szerz ő  vaskos humorán és 
szabadszájúságán, talán a darab triviális jelenetein se megütközve, ahogy 
a népképviselőket ingben-gatyában dideregni látja, mert az asszonyok 
húzták magukra bundájukat, hogy majd rendet csináljanak politikai 
téren, ha már a férjek olyan tehetetlenek. Az athéni bemutatás id őpont-
ja azonban némi ellentmondást rejtett magában, már ami a politikai ak-
tualitást illette. A Nőuralom szatírájának éle ugyanis a népvezérnek ne-
vezett Kleón és demogógoszai ellen irányult, akik közben megbuktak. 
Arisztophanész a rendszerváltozás után egy id őre el is hallgatott, s hogy 
a zsarnoki uralom békén hagyta, azt annak köszönhette, hogy Kleón 
megverette, mert Lovagok című  komédiájában kigúnyolta. Most hát itt 
állt a 30 zsarnok előtt egyrészt, mint a korábbi rendszer mártírja, más-
részt azzal az alapos gyanúval, hogy miként Kleón hatalmát, úgy az 
utána következ ő  újat, az övékét se fogja tisztelni. Ez sok volt a színpad 
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mindig szellemesen gúnyolódó tréfamesterének. Még írt egy szatirikus 
darabot, a Gazdagokat, de már jóval kevesebb politikai célzattal, aztán 
végleg letette a tollat. Vidám életművében azonban ez a szomorú köz-
játék, hogy majd a döglött oroszlánba rúg bele a Nőuralom remek politi-
kai szatírájának el őadásával, s így másik hatalmat szolgál vele, aligha 
okoz törést. Egyrészt mert komédiáiban benne van a tanulság a politikai 
hatalmat illetően, hogy a régi rossz helyébe ritkán jön valami jobb, más-
részt ő  az egész világon nevetett, még önmagán is. Akárcsak majd a 
belgrádi közönség a Nőuralom elevenbe vágó, de semmit komolyan nem 
vevő  iróniáján, mert úgysem érdemes. 

Gorkijról is szólni kell meg Thomas Mannról, ha már az emberi kul-
túra védelmében ötven év előtt összeült párizsi találkozóra emlékezünk. 
A nagyokról, akik nem voltak ott, s akikhez, legalább olvasottság tekin-
tetében, Knut Hamsunt is odaszámíthatjuk. S őt talán egy akkori világ-
sikert aratott regény szerz őjéről se feledkezhetünk meg, Céline-r ől, aki 
ugyancsak hiányzott a megjelentek közül. Gorkij akkor már önmagával. 
volt elfoglalva, önéletrajzi regényét írta, a Klinn Szamgint, betegen és 
elkeseredve, mert harmadik emigrációj ára már nem kapott kiutazási en-
gedélyt Sztálintól. Feltehet ően nem is érdekelte ennek az irodalmi nép-
frontnak a látványos felvonulása, annyira beletemetkezett a múltba, 
mint azóta oly sokan azok közül, akik a jelenr ől semmi jót se tudnak 
mondani. Thomas Mann viszont fölöttébb ragaszkodott mindig el őkelő  
magányához, hogy távolmaradását ötven év után is meg kell értenünk. 
Knut Hamsun pedig azon kívül, hogy társtalan volt, a fasizmus meg-
jelenésében sajnos a rendet ünnepelte, süketen és vakon, így aztán, 
hogy ő  sem volt ott a párizsi Mutual.itében megrendezett nagygy űlésen, 
több, mint érthet ő . Hiába írt egész életén át a szegényekr ől és elnyo-
mottakról, regényeib ől hiányzott a lázító erő . Pedig ezen a párizsi érte-
kezleten, amely az egész világ figyelmét magára vonta, végül éppen a 
lázítás hangulatában hangzott fel a különféle rend ű  és rangú és világ-
nézetű  megjelentek ajkán: „Fel, fel, ti rabjai a földnek ..." Mert az érte-
kezletet, mint azóta tudjuk, a német baloldali emigráció rendezte, tapin-
tatosan vagy taktikusan a háttérben maradva, hogy meg őrizze a szabad-
ságszerető  világ egységének látszatát. Azóta tudjuk, mi lett az egybe-
gyűltekkel. Iszaak Babelt, Kolcovot és Kirsont elnyelte csakhamar Sztálin 
csisztkája, Paul Éluard és Breton kilépett a Francia Kommunista Párt-
ból, Gide meg csalódva jött vissza a Szovjetunióból. Akárcsak egyébként 
a már említett Louis-Ferdinand Céline, aki egy évvel korábban Utazás 
az éjszaka mélyére című  regényében az emberi szegénység és nyomorú-
ság mindenkinél sötétebb képeit mutatta fel a kor lelkiismerete el őtt. 
Érthető  volt, hogy közvetlenül azután az ő  útja is az ígéret földjére, a 
Szovjetunióba vezetett. És még érthet őbb, hogy ugyanez a Céline mély-
ségesen csalódva jött vissza. Minden igazságérzetet alaposan felborzoló 
regénye mégsem egy öntudatos proletáríró munkája, akit éppen jogos 
együttérzése visz a reményteli megoldás felé. Osztályharcról nem esik 
szó ebben a merőben apolitikus, mégis — vagy épp ezért — rettenetesen 
felháborító könyvben, ahol csak szenvedőkre talál az ember, mintha a 
bűnösök maguk a szegénységben szenved ők volnának ebben az utazás-
ban a hosszú kések éjszakájába. Az író alapállásában ez volt az a szél-
sőbalos véglet, amely után már nem következhetett semmi. A regényt 
jelentőségéhez híven Kassák ismertette a Nyugatban három és fél olda-
lon keresztül, nagyon éles szemmel és hideg tárgyilagossággal taglalva 
Párizs külvárosának, a meudoni szegények orvosának ezt a túlírt, s épp 
ezért vigasztalan irodalmi látleletét. Határozottan rábizonyítva az igaz-
ságot, hogy az élet a legnagyobb szegénységben, .a társadalom legmé-
lyebb rétegében sem lehet ilyen sivár. Mert mindenekfölött kinyílik azért 
egy kis rés legalább, hogy besüssön rajta az életöröm, ha mégoly hal-
vány sugára. Kassák azonban, miközben hangsúlyozta az íróm űvész 
nagyszerű  képességeit, stílusának szokatlanul gazdag és megdöbbent ő  
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újszerűségét, könyörtelenül elmarasztalja ezt az egyoldalú végletességet. 
S hogy mennyire igaza volt, hamarosan kiderült, mert Céline a Szov-
jetunióból visszatérve a másik végletbe esett, s vérszomjas antiszemita-
ként a kor minden bajáért a zsidókat és a szabadk őműveseket okolta 
vétkes tévelygésével meggy őzően bizonyítva, hogy a végletek tulajdonkép-
pen milyen közel vannak egymáshoz. Mert az, ami vele történt, az 
legalább egy időre, a Párizsban összeült irodalmi népfronttal is megis-
métlődött öt évvel később, 1940-ben, amikor a két nagy, Sztálin és Hit-
ler megegyezett egymással. Céline akkor már a francia széls őjobboldal-
nál kötött ki, a háború után a bábkormánnyal Dániába menekült, ott 
érte a hír, hogy halálra ítélték. Mint abszolút fasisztát, aki féktelen gy ű-
löletével a zsidók, a négerek, az oroszok, az angolok, a szabadk őműve-
sek, a szocialisták, a bolsevikok, s őt a jezsuiták és protestánsok ellen 
fordult a háború előestéjén. A francia írók azonban — tekintet nélkül 
pártállásra és világnézeti különbségre — kegyelmet eszközöltek ki a 
számára, úgyhogy hazatérhetett, s őt írhatott, most aztán már minden-
kire zúdítva gyűlöletének szózuhatagát, aki szerencsésebb volt, mint ő . 
S hogy rá is emlékezni kellett most, azt csak az ellenmondás magyaráz-
hatja, amely ötven év előtt minden látszat ellenére ott volt a Párizsban 
összeült íróknak, ha nem is jelenlétében, de kés őbbi sorsuk, világnéze-
tük és állásfoglalásuk nem kevésbé végletes alakulásában. 

~ 

Rossz idők járnak a műkincsekre, pusztító idők. Képrombolók je-
lentek meg, mintegy figyelmeztetésül, hogy vandál korban élünk. Alig 
felejtettük el az esztelen merényletet Michelangelo Pietája ellen a római 
Szent Péter-bazilikában, nemrég Rubens portréjának elégetésér ől olvas-
hattunk, míg most Leningrádból érkezett a hír, hogy egy elmeháboro-
dott valamilyen ismeretlen folyadékkal öntötte le Rembrandtnak az egyik 
Danaidáját. De ami történt, megtörtént, s kérdés, hogy a merényl ők 
volna egy rakáson. Rembrandt harmincéves volt, amikor festette, Sas-
kia, a felesége állt modellt a képhez, s persze akt volt, a n ői test szép-
ségének kábulatában megörökítve az asszonyt. Mert akkor már megen-
gedhette magának a fény űzést, hogy ne csak megrendelésre fessen piros 
arcú, potrohos polgárokat, de a megtévesztő  mitológiai téma mögé buj-
tassa feleségét és a szerelmét. Én abban a szerencsében részesültem, 
hogy még sértetlenül láttam a remekm űvet az Ermitázsban, s most sze-
retném elhinni, amit a képtár igazgatója ígér, hogy remélhet őleg mégis 
sikerül megmenteni Rembrandtnak ezt a különös fényekben villódzó 
Danaidáját. De ami történt, megtörtént, s kérdés, hogy a merényl ők 
abbahagyják-e a képrombolást, miután társaik a pusztításban városokat 
rombolnak le, s az emberek ezreit ölik meg, nem szólva a géprablókról, 
akik ugyancsak mind sűrűbben tartják rettegésben a világot. Erre ugyan 
könnyű  lenne . azt felelni, hogy hiszen minden háború pusztítással járt, 
de mivel védekezhetnek a képrombolók? Vagy ők se l'art pour l'art 
dolgoznának, s elszánt akciójuk mögött netán ott lenne a tiltakozás 
mindenfajta embertelen er őszak ellen? Hogy ne szenvelegjen m űkincsei-
nek élvezetében az a barbár század, amely minden korábbi korszaknál 
magasabb színvonalra emelte a fegyverkezés és háborús készül ődés mű-
vészetét ott is, ahol egyel őre még nem ropognak a fegyverek. De így 
visszanézve a Danaidák korára, mintha akkor mégiscsak emberségesebb 
lett volna a világ. Már azzal is, hogy aszphodéloszi mez őkön rótták ki 
rájuk a büntetést, ahol feneketlen hordóba hordták szegények a vizet, 
ahogy Arkhilosztól Bakkhülidészen át Babits Mihályig oly sokan megír-
ták. Utóbbinál a hordóból már amfora lett, a századforduló antik-kul-
tuszához híven, amelyet a megújuló szépség mámorában úgy felkapott 
a szecesszió. Minden barbárságot háttérbe szorítva, noha akkortájt is 
voltak háborúk, de akadtak költ ők, akik eolhárfát pengettek és a fest ők 
akantusszal és vízililiommal díszítették képeiket, mintha messze túl akar-
tak volna tenni Rembrandton. Nem is bírom ki, hogy ne idézzem Ba-
bitsnak ezt a versét a Danaidákról, a szavaknak ezt a csodálatos tündök-
].ő  parádéját: 
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óriási amphorákba, alabástrom amphorákba ötven  

asszony, b űnös asszony karcsu vázát megmerítve,  

majd merítve, majd ürítve kárhozott bús ötven  

asszony mindörökre töltöget...  

És ez Babitsnál se volt modorosság, minthogy az örök lázadó Ady-
nál is megfértek a mitológiai és bibliai képek Ahasvérussal és a Sion  
hegyével, mivel Ruskin hatása nemcsak a fest őket babonázta meg a gö-
rögség felújított kultuszával, de a költészetbe is átszivárgott. Mert van-
nak örök dolgok, amelyek háborúkat és minden pusztítást túlélnek. S  

talán ezzel magyarázható, hogy korunk véres és gyászos már-már meg-
szokott mindennapjaiban rémülten kapjuk fel fejünket a hírre, hogy  

már a remekműveknek se kegyelmeznek.  

~ 

Remélem, én is látni fogom még a Neue Pinakothek termeiben  

Nadežda Petrović  kiállítását, ha pár hét múlva Münchenbe megyek. A  

századelő  szerb festészetének ez a nagy megújítója, aki hetven év el őtt  
halt meg, nem ágyban, párnák közt, hanem a harctéren, ahova önkéntes  

ápolónőnek jelentkezett, egészen ismeretlen a képz őművészet kinti vi-
lágában. Még Münchenben is, ahova abban az id őben vele együtt oly  
sokan zarándokoltak el Kelet-Európából az akadémizmus már-már hal-
dokló mozgalmából még valamit tanulni. A magyarok éppúgy, mint a  
szerbek Đura Jakšićtól kezdve a Kanizsáról elszármazott Đorđe Krstićig,  
aki tíz évet töltött a bajor f ővárosban, amelyről Somerset Maugham,  
fiatalságára visszanézve azt írta, hogy a világ legbájosabb városa volt. Így  

kerüt oda Krsti ć  tanítványa is, Nadežda Petrovi ć  egy olyan korban,  
amikor a kis Szerbia felkelésekb ől ocsúdva, s minduntalan háborús tá-
madásoknak kitéve, s államiságát szervezve a maga egyéniségét kereste.  

Nadežda meg is tanult mindent az évek során át, ami abban az id ő-
ben Münchenben még megtanulható volt, aztán bejárta Olaszországot,  

illetve az itáliai képtárakat, majd Tiziano színeit örökre a szívébe zárva  

Párizsba ment. A francia f őváros akkor már nem csupán a fest ők Mek-
kája volt. Nadežda hazájára is er ős hatást tett hagyományos forradal-
misága mindennel szemben, ami túlfélte önmagát. S épp ezért érthet ően  
a művészet forradalma ragadta magával. El őször Cézanne térhatásoknak  

alárendelt színharmóniája hatott rá olyannyira, hogy majd hazatérve  

költői hangvételű  esszékben s hosszabb tanulmányokban méltassa az  

impresszionizmus jelentőségét, Cézanne-t külön tárgyalva, s ezzel elindí-
tója legyen a szerb képz őművészeti irodalomnak. De ott kinn, a proven-
ce-i nagy magányos felfedezése után, egy rövid közjáték következett a  

lelkes szerbiai lány életében. Mert korához ill ő  hévvel és türelmetlen-
séggel az impresszionizmus formanyelvét se tartva elég újnak, a „vadak-
hoz" csatlakozott, s Matisse és Picasso mellett részt vett els ő  kiállítá-
saiknak egyikén. S erről talán azért nem beszél ma már nálunk senki,  

mert aztán hazatérve, ill ő  alázattal, s az otthoni környezet elmaradott-
ságát is figyelembe véve visszatért a napfényt visszaadó és leveg őt érzé-
keltető  szelídebb impresszionizmushoz. „Egy új Southine!" — kiáltott  
fel állítólag lelkesen mostani kiállításának megnyitásán Buday György,  

a párizsi biennále rendez ője, nem is egészen ok nélkül, bár Nadežda  

húsz évvel megelőzte a franciává lett litván fest őt. Már ami a korszerű-
ségüket illeti. Az összehasonlítás azonban mintha mégse lett volna csu-
pán a festői kifejezés azonossága, hanem a faktúrának az a jellegzetes  

ismertetőjele, amelyet a közös kelet-európai hazából hoztak mind a ket-
ten magukkal. A Párizsban maradt litván és a hazatért szerb lány. És  

Nadežda aligha lett volna az, aki volt, ha ez a hazulról ered ő  többlet  
nem hatott volna ki egész további életére. Mert míg egyrészt Nyugatot  

akarta közelebb hozni képeivel, írásaival és el őadásaival a kis balkáni  
országhoz, másrészt mintha művészetébe öntudatlanul is beépítette  
volna azokat a sajátosan és hagyományosan szerb népi színeket és íze-
ket, amelyeket a népdalok és sz őttesek őriztek meg századokon át. Ez  
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a ragaszkodás késztette nyilván arra, hogy a Balkán-háború kitörésekor 
frontszolgálatra jelentkezzen, mint ápolón ő , hogy azután a következő-
ben a valjevói alkalmi kórház többi tífuszos betegével együtt ő  is utol-
sót sóhajtva búcsúzzék a hazai tájtól, amelyet vásznain olyan er ő telje-
sen és annyi hévvel örökített meg. Ez a nyers er ő  és fékezhetetlen tem-
peramtuma nem mindig talált elismerésre nálunk, minthogy az akadé-
mizmus München után és Nadežda halálát követ ően még jó ideig hiva-
talos irány volt Belgrádban. Ezért jegyezhette meg róla a húszas évek 
derekán Veljko Petrovi ć, hogy csak nagy ritkán volt képes képeit befe-
jezni. Ez a naturalista szemléletb ől eredő  félreértés azóta rég tisztázó-
dott, s bár Nadežda esetében sajnos nem nagyon lehet hinni az újra-
felfedezés egyébként megérdemelt örömében, a Neue Pinakothek tárlata 
minden bizonnyal egy er ős és eredeti tehetséget mutat be a nyugati vi-
lágnak, olyat, amelyből nem sok volt a századelő  éveiben, főleg Dél-
kelet-Európában nem. 

A napokban ismét alkalmam volt elt űnődni az Odesszai történetek 
és a Lovashadsereg írójának sorsán. Mert Sinkó fatális regényér ől szóló 
regényét harminc év után újra olvasva, természetesen ő  is megjelent, 
Iszaak Babel kopaszon és rövidlátón, beesett melle alatt a nagy hasával, 
mivel imádott enni. E csöppet sem el őnyösen rajzolt arckép mögött 
könnyű  volt elképzelni a hátteret, amelyen az odesszai piac t űnik fel vas-
tag kofáival, s a pajeszes, fekete bársonykalapban őgyelgő  hithű  férfiak-
kal a kóser libapecsenyét sütő  sakter körül. Mert szül ővárosának alak-
jait Babel éppolyan eredetien egzotikus valóságukban festegette, mint a 
kozákokat Bugyonnij marsall hadseregében, amelyben őmaga is végighar-
colta az intervenciós háborút. Annak ellenére, hogy a kontraszt közte és a 
sztyeppekről jött közákok között meglehetősen nagy volt. De az a tény, 
hogy az emberi jogokért harcoltak, akárcsak ő , megszüntetett közöttük 
minden különbséget. Aztán vége lett a háborúnak, a kozákok hazamentek, 
Babel meg most már teljes jogú polgára lehetett Moszkvának, ahol 
korábban bujkálnia kellett, mivel a szegény zsídókat kitiltották a cári 
városból. Hogy mi lett a kozákokkal, azt már nem írta meg, mert van-
nak korok, amelyeknek az író nem lehet a krónikása, s a harmincas 
évek orosz kora ilyen volt. Az írók legtöbbje .a jel čnt igyekezett meg-
örökíteni, abban is inkább arról írva lelkesen, ami majd lesz. A szov-
jet íróknak ebben a törekvésében Iszaak Babel nem nagyon tüntette ki 
magát. Viszont a múltról, a jogtalanságról talán senki nem tudott olyan 
meggyőző  aspektusból, s olyan szívhez szólóan írni, mint ő . Ezért sokáig 
nem is vette észre senki ezt az ő  múltba merülését. Gorkij, aki külön-
ben maga sem a jelenről írt, szerette Babelt, Sztálinhoz is elvitte, ami 
annál könnyebb volt, mert amikor a Lovashadseregről szóló történetek 
megjelentek, Bugyonnij a könyv elkobzását követelte, úgyhogy magá-
nak Sztálinnak kellett közbelépnie, s így Babel egy ideig a rendszer 
írójának napfényében sütkérezett, de egyre többet hallgatott. Sinkó, aki 
a Magyar Tanácsköztársaságról szóló regénye kéziratával házalta végig 
a szovjet kiadókat hasztalan, Babel el őtt sem rejtette véka alá csaló-
dottságát a sztálini írókban, kifakadásaival azonban barátjánál süket 
fülekre talált. Mert az odesszai novellák írója éppúgy elhallgatta őszin-
te véleményét, mint az egész hatalmas birodalom népe, miközben az 
utcák tele voltak a rendszert és Sztálint dicsér ő  transzparensekkel. Sin-
kó ötszáz oldalt írt erről a félelmetes hallgatásról, nap nap után jegyez-
getve elkeserítő  tapasztalatait. Babel meg csak mosolygott ezen és csu-
pán egyszer jegyezte meg, hogy nincs a Szovjetunióban még egy ilyen 
őrült, aki eretnek gondolatait papírra veti, mint Sinkó. S őt a Párizs és 
Moszkva között bolyongó magyar írónak egy fontos perében mindent 
letagadott, amivel barátjának hasznára lehetett volna. Hogy aztán a 
tisztogatások idején sok-sok ezer társával őt is utolérte a nemezis, ami 
már az akkori rendszer logikus konzekvenciájához tartozott, nem lepett 
meg senkit. S ötven év után, amikor az elhurcoltak tömegének sorsát 
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már az egész világ régen tudja, hiába merül fel az emberben a kérdés: 
mi lett volna, ha ő  is a dicshimnuszt zengők kórusába áll, mint az írók 
közül oly sokan? Először nem biztos, hogy képes lett volna erre. Mert 
az írás révületében nem mindig lehet mást írni, mint amit az ember 
érez, s a vallomások közelében, ami nélkül nincs irodalom, nagyon köny-
nyen kilóg az elszólás lólába. S Babel vallomások írója volt, csak úgy 
tudta a maga színességében és mozgalmasságában feleleveníteni a gyerek-
korát, meg a harcos évek gyilkos embertelenségében a humánum vi-
gasztalását éreztetni, hogy elfogultságát se titkolta el. És csak így lehet-
tek háborús 'történetei megrendít ően emberiek, az odesszai gettóról szóló 
novellái pedig egy kétezer éven át hontalan nép életének fájdalmasan 
szép melódiái. 
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ALKOTÓM ŰHEL Y 

GUELMINO SÁNDOR 

A KEVESEBB TÖBB VOLNA 
REFLEXIÓK A JUGOSZLÁV SZÍNHÁZAK SZEMLÉJÉRŐL 

A 27. MES-ről hazafelé utaztunkban az idei zs űri eminens tagjával, szin-
te egymás szájából tépve a szót, azokon a paradoxonokon vitatkoztunk, 
melyek közvetlen hatásukkal még élénken foglalkoztattak bennünket a 
jugoszláv színház évi seregszemléjével kapcsolatban. Két, szinte meg-
kerülhetetlen tényez őt emeltünk fókuszba. Egyik maga a fesztiváli struk-
túra és változó tartalma, másik a szakma, s a hozzájuk mind szerveseb-
ben tartozó gyakorló kritikusok meg a magukat teatrológusoknak neve-
ző  színházi mellékhad megbízhatatlansága, hamis elkötelezettsége. Bár 
ízlések és pofonok különböznek, hamarosan egyetértettünk abban, hogy 
e nevében még hajdani experimentális hagyományait őrző , lényegében és 
gyakorlatában azonban már más igény ű  fesztiválon nagyjából kirajzo-
lódott a teljes hazai színházi térkép, hegycsúcsaival és megsüllyedt völgy-
katlanjaival együtt. Egykönnyen kiolvasható a két jeles jugoszláv ren-
dezvény (MES és Sterija Játékok) m űsorából — elég, ha pusztán a szám-
adatokat vesszük figyelembe —, hogy jelen pillanatban érvényeset, izgal-
masat és — túlzás nélkül — európait két nagy városunkban, Ljubljaná-
ban és Belgrádban hoznak létre a színházi alkotók. És a többi? A mace-
dón színjátszás egy rövid felfutási id őszak után mintha kifulladt volna, 
megülepedés tapasztalható a horvát teátrumban, aBosznia-hercegovinai-
ak pedig önerejükb ől csak a tisztes középszerig jutnak el. Apróbb, folt-
szerű  mozgások ellenére Vajdaságot még nem emlegethetjük méltókép-
pen az összjugoszláv kontextusban, hasonló a helyzet a kosovói és Crna 
Gora-i teljesítményekkel. Akármennyire lázong, tiltakozik is az ilyen 
minősítés ellen saját lokálpatriotizmusunk, a tények objektív tükrében 
kell látnunk és belátnunk, hogy pl. vajdasági színházművészetünk peri-
férikus és hanyagolható egy olyan válogatásban is, mely színleg a leg-
jobb jugoszláv produkciókkal kokettál, valójában azonban igyekszik ele-
get tenni a legkülönfélébb, a művészettől igen távol álló kulcsoknak is. 
Igy aztán nem meglep ő , ha rekapitulációként a 27. MES-t átlagos szín-
vonalú fesztiválnak jelöljük, melyen a 16 bemutatott közül négy-öt a 
valóban igényes és figyelemre méltó el őadás. 

A naiv érdeklődő  elvárná, hogy országos szint ű  szemlén hasonló 
komolyságú, analitikus, minden szegmentumra kiterjed ő  megmérettetés-
ben legyen részük a kiválasztott el őadásoknak. Hogy a fesztiválokon „ál-
landósított intézmények", az úgynevezett kerekasztal-beszélgetések rele-
váns módon foglalkozzanak a színházm űvészettel, adekvát intenzitással, 
elmélyülten, egyszerű  hallgatónak és alkotónak egyaránt tanulságos, hasz-
nos adalékkal szolgáljanak. Sajnos, tanúi vagyunk annak, hogy ez a 
megbecsült és közkedvelt vitafórum az utóbbi id őben a felszínes és szó-
szátyár második vonal kedvenc gyülekez őhelyévé vált, hajuknál fogva 
előráncigált magánasszociációk piaca, kell ő  felkészültség hiányában vér-
szegény, de annál ambíciózusabb „gondolkodók" színházi elmélkedései-
nek és prosperálási lehetőségének tere lett. Majdnem egészen fölösleges-
sé vált eljárni a délelőtti kerekasztalokra, hacsaknem abból a célból, 
hogy az üres pleonazmus, a területi elkötelezettség, a nyilvános szurko-
lói mentalitás vészes elharapózásának jelenségeit nyugtázzuk. Kritiku- 
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saink és teatrológusaink felszólalásainak nívója, ha lehet, még ez átla-
gos fesztiváli minimumot se érte el. Relatíve elfogadható képet se nyer-
hetne valaki, ha mondjuk netán a kerekasztalon elhangzottak nyomán 
kívánná önmagának megidézni az el őadásokat és értékelni azokat. Hi-
szen nem egy esetben középszer ű  vagy még gyengébb el őadásokat is a 
mennybe menesztettek és fittyet hányva bármilyen nivellálásra, egy-
forma lelkesedéssel dicsértek két olyan produkciót, melyet már csak a 
jóízlés miatt sem szabad egy napon. említeni. Épp ezért lehetetlenség a 
fesztiváli beszámolóban függetleníteni magunkat a kerekasztal hipokrí-
ziájának, felszínességének és — engedtessék meg a konstatáció — hozzá 
nem értésének megdöbbent ő  emlékétől, mert kétségtelen, hogy rontotta 
az összbenyomást, egyik fiaskója lett ennek a szépremény ű  rendezvény-
nek. 

Amikor e cikket elkezdtem, határozott különbséget tettem a napi 
kritika és a folyóirat igénye közt, így hát nem kívánok beleragadni az 
előadások átmesélésébe, elemzésébe. A módszer egyébként is alaposan 
feldagasztaná az írás terjedelmét. Úgy véltem, okosabb és hasznosabb az 
olvasó számára, ha e túldimenzionált fesztiválról a generáliákat kapja 
kézhez, kiemelve egy szezon, néha vitatható, de mindenképpen jelen ős-
nek mondható színházi alkotásait, elhanyagolva a kevésbé fontosnak 
látszó és több okból is elmarasztalható repertoártölteléket. Medd ő  dolog 
volna azon elmélkedni például, hogy ténylegesen milyen kritériumok 
befolyásolták a fesztiváli műsor összeállítását, mert eléggé ingatag lába-
kon áll a főválogató tétele, hogy felmarkolt mindent, ami eleget tett az 
artizmus és a továbbmutató kísérletezés követelményeinek. 

Mégis, mire fogunk emlékezni? A Kócsag fájdalmasan szép szim-
bólumára, a Kispolgári menyegz ő  perfekciózus torzképére, a Valóság 
szupernaturalizmusban rejt őzködő  líraiságára, a Metastabil grál eruditív 
színházzal kacérkodó szövegére. Mindezek az el őadások felmutatták a 
színházi alkotóműhely teljes gazdagságát, a különböz ő  utak és áramla-
tok, színházi gondolkodásmódok lekristályosodott eredményeit, az ösz-
szehangolt kollektív munka egységes kisugárzását, a szigorú egymásra-
utaltságból, rendez ő , színész, díszlet- és jelmeztervez ő  s megannyi szín-
házi alkotó munkájából következ ő  minőség megszületésének egyetlen 
lehetséges formáját. Nem véletlen, hogy két-két belgrádi, illetve ljublja-
nai előadást idézünk. Olyan társulatok vagy alkotói közösségek, mint 
a belgrádi Atelje 212, a ljubljanai Slovensko mladinsko gledališ če meg 
a Slovensko narodno gledališ če működni képes koncepciót dolgozott ki; 
a színházi elégedetlenség progresszív törekvésekben mutatkozik meg, 
úttörő  vállalkozásuk a kockázatos darabválasztástól az egységes színházi 
formanyelv megteremtéséig, a kollektív, egyenrangú részvállalásig ter-
jed, ahol nincs favorit, ahol rendez ői önkény ma már elképzelhetetlen, 
ahol a díszlet nem nyomja agyon a játékot és ahol a színészi exhibicio-
nizmus aláveti magát az élmény teljességének, a közös vezérgondolatnak. 
Így lehet rendez őileg precíz, vizuálisan hatásos, színészileg telibe talált 
alakításoktól duzzadó előadásokat színpadra hozni. Épp ennek a kölcsö-
nösségnek, elmaradhatatlan bels ő  együttműködésnek szükségességéről, 
hiányának súlyos következményeiről. beszélt Miroslav Belovi ć  a Jugoszláv 
Színművészeti Szövetségnek a 27. MES idején megtartott közgy űlésén, 
amikor az őszi kongresszusra készül ő  téziseket próbálta megfogalmazni. 
Nos, a Peter Brook által követelt drámai egyensúly els ősorban a fent 
említett előadásokban valósult meg, következetes, minden részletében lo-
gikusan végiggondolt, fogaskerekekként egymásba kapcsolódó alkotóele-
mek szintézise volt. a Kispolgári menyegz ő  is, a Kócsag is, a Valóságnak 
vagy Valószer űségnek fordítható Lojze Kova čić-mű, a Resničnost elő-
adása is. 

Három különböző  színházi formát, el őadástípust hozott a fesztivál-
ra az ismét sokarcú belgrádi Atelje 212, mondhatni, profilját tekintve 
eklektikus, de szemléletmódjában egységes, minden produkciójában ar-
tizmusra törekvő  társulata. Bora Čosić  Bel tempója, Vaszilij Akszjonov 
Kócsagja és Nenad Proki ć  Metastabil grálja egyaránt mai életünk ellent-
mondásosságára reagál, emberi sorsokat, szituációkat vizsgál, ám az írói 
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alapállástól függően teszi ezt abszurd stílusparódía segítségével (Bel tem-
po), a csehovi melankólián áttörő  iszonyodással (Kócsag), az intellektuális 
kaland nyaktörő  asszociációival (Metastabil grál). Lényegében idomul 
hozzájuk a rendezés, öntörvény ű  egészet alkotva a megjelenítésben. Vo-
natkozik ez els ősorban Dejan Mijač  előadásépítő  művészetére, mely fo-
lyamatosan, következetes átgondoltsággal bontotta ki a szövegsz őnyeg 
csomóit és futtatta fel a produkciót a katartikus befejezésig. Akszjonov 
drámájában mintegy továbbél a csehovi Oroszország, s noha az id ő, a 
viselkedésmód, a mentalitás mainak látszik, az erd ő  mélyén meghúzódó 
üdülőház tenyészetét az élet hasonló gondjai gyötrik, hasonló akadáyok-
ba ütköznek, hasonlóképp halnak meg illúzióik, hasonlóképp boldogtala-
nok, mint Ványa bácsi vagy a Három nővér szereplői. Összetartó és vezér-
motívumként végighullámzó szimbólum a kócsag, a kócsag megjelenése, 
hangja, mely a legkülönbözőbb módon hat az emberekre, borzongnak 
tőle, irritálja őket vagy megbabonázza, rádöbbenti életük sivárságára, 
illetve gondolkodásra késztet. A Cseresznyéskert második felvonásában 
bukkanunk valami hasonló jelenségre, meméntóra, amikor a nagy csend-
ben egyszerre csak távolban „megpendül valami hang, amely mintha az 
égből jönne, s olyan, mint valami elpattant húr hangja, elhaló, szomorú 
zengés". Gajev kócsagra (!) vagy darufélére gyanakszik, Lopahin úgy 
véli, valamelyik hegyi tárnában szakadt el a drótkötél, Trofimov szerint 
bagoly lehetett, mindenesetre Ranyavszkaja megállapítja, hogy „nagyon 
kísérteties hang volt", Ánya pedig sírni kezd. Akszjonov kócsagjának 
hangja külön-külön mindenkit másként sebez meg, jelenti az elveszett 
ifjúságot, a pótcselekvésekkel feldúcolt életek értelmetlenségét, az elfoj-
tott vágyakat, a lelkiismeret lázadását, a bezártságra és tehetetlenségre 
kárhoztatott emberek öntudatra, önmagukra döbbenését és mindenek-
felett a szerelmet, a szabadságot. Ráadásul politikai színezetet is hor-
doz, hiszen a kócsag, ha fizikai valóságában megjelenik, madár képében, 
akkor Lengyelország fel ől repül át a határon, l őnek is rá rendszeresen; 
ugyanakkor Monogamovnak, a leváltott diplomatának a Nyugat felsza-
badult emlékeit hozza és többeknek a reményt, hogy elrugaszkodnak a 
közös és egyéni élet holtpontjáról. De a bekerített életek képtelenek vál-
toztatásra, örök rezervátumban énekelnek tovább, a kócsag közelségét ől 
megtisztultan, őszintén, elégikus fájdalommal. 

És amíg Mijač  a lírát vonta be áttetsz ő  politikai fátyollal, Paolo 
Magelli a Metastabil grál politikumában igyekezett megkeresni az em-
beri vonatkozásokat. Bojan Stupica-díját többek között ezzel a rendezé-
sével érdemelte ki, de hogy Szarajevóban meglehet ősen kontraverz véle-
mények pergőtüzébe került, annak tudható be, hogy az els ő  drámás, két-
ségtelenül magas intellektusú, de filozófiai problémamegközelítésében még 
szelektálásra képtelen Nenad Proki ć  sokat markoló szövegét rendez ői 
fegyvertárának teljes felvonultatásával túldíszítette. Proki ć  egy darabba 
sűrítve akart vallani a korról, m űvészetről, annak szabadságáról és poli-
tikai korlátairól, a művészi sorsról, színházról, bels ő  viszonyokról, szere-
lemről, alapvető  emberi viszonylatokról. Ugyanakkor „színház a színház-
ban" tanúi vagyunk a Metastabil grál próbájának, megidézve 1925 kará-
csonyát az intellektuális válságát él ő  Itáliában, ahol a történelem olyan 
pozitív és negatív előjelű  gondolkodóinak fiktív találkozójárainvitálnak, 
mint Gabriele D'Annunzio, Marinetti, Benedetto Croce, Luigi Pirandello, 
Giovanni Gentile, Curtio Malaparte, Pietro Gasparri és a többiek. A 
fabula szerint a darabot a színházi vezet őség leveszi repertoárról, meg-
szakítják a próbákat. Következik a felel ősségre vonás, és a kreatív elmék, 
akárcsak más válságperiódusokban, kénytelen vereséget szenvednek, hi-
szen változó szerepl őkkel és formában, de mindenképpen ismétl ődik a 
történelem, a szűkagyúság és a széles látókör birkózásából a félelem 
szülte agresszió kerül ki győztesként. Magelli látványszínháza kezdetben 
dúskál a barokkos ornamentikában, teatralizmusa megemeli az értel-
metlen rituált, később pedig a lecsupaszított színpadtér rafinált világí-
tási és hideg kék színének kompozíciójában (Marina Čuturilo díszlete) 
meditál a jenlenidős történés gondolati aktualitásán. A sok motívumú 
szöveg szárnyára vette a rendez ői fantáziát, s ez szétburjánzott, túlcsor- 
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dult, egymást űzték az effektusok, az esztetizáló megoldások. Dicséretére 
legyen mondva azonban, hogy konzekvensen tolmácsolta a drámai cselek-
mény fölé emelked ő  gondolatiságot. 

Egészen más úton indult el a Lojze Kova čić  regénydramatizáció 
megjelenítésében Ljubiša Risti ć, akitől semmi sem állt távolabb, mint 
a teatralizmus. Színhelye a sportrepül ő tér egyik nyomasztóan rideg han-
gárja, amelynek félhomályába húzódik be a közönség a szemerkél ő  eső  
elől. Adekvát játéktér, hiszen a Valóság című  dráma 1948-at, benne egy 
katonai büntet őosztag sivár kaszárnyáját idézi, hideg betonpadlózatával, 
kifényesíthetetlen fegyvereivel, rozzant emeletes ágyaival, embertelenül 
kegyetlen átnevelő  szigorával, kiszolgáltatott katonáival, drillbe torkolló 
fegyelmével, a mindennapok értelmetlen munkájának állandó ismétl ődé-
sével és titkon, ha a b űntetettek magukra maradnak, lefojtott indulataik-
kal, netán álmaikkal, látomásaikkal. Risti ćnél nincs idő  színészkedésre, 
szereplői — bár mindegyik külön világot hordoz magában — gépiesen 
engedelmeskednek (az angyalb őr kötelez) a legf őbb katonai elöljárónak, 
•a rendezőnek, s úgy élnek ebben a kollektív munkát követel ő  kemény 
dresszúrában, hogy nemcsak az el őadást hitelesítik az egykori nehéz tör-
ténelmi időre, hanem önmagukban teremtik meg valós el ődjeiket. Ris-
tić  a regénynek azokat a motívumait f űzte össze, melyek a kollektív já-
tékot teszik indokolttá — még akkor is, ha a többszólamú, soknyelv ű , 
természetű  és „büntetendő  előéletű" egyéniségekből verbuválódott osz-
tagból csak parancsra áll össze kollektíva; viszont sikerült neki lépten-
nyomon lelepleznie, nevetségessé tennie a mindenkori demagógiát, a for-
mális átnevelés cs ődjét, rámutatnia e demagógia vakságára, embert ől 
idegen módszereire. Lelki folyamatok, bels ő  történések ábrázolására eb-
ben az előadásban — ha egyáltalán mondhatunk előadást és nem kellene 
megélésnek, megszenvedésnek nevezni — mindössze egy-egy villanásnyi 
idő  marad; állandó mozgában van ez a küls őleg lélektelennek hihető  gé-
pezet, napról napra ugyanazok a személyiségtipró, léleköl ő  és értelmet-
len, cél nélküli munkák ismétlődnek a meztelen villanykörte vaksi fényé-
ben; bakancsok csattognak, bádogtepsik konganak, csikorog a drótkefe, 
üvöltenek az altisztek, rohanás, hapták, sorakozó, oszolj, sorakozó, hát-
ra arc, menetoszlop, oszolj, sorakozó, büntetéskirovás, erkölcsi-politikai 
óra, közhelyek és frázisok felvonulása, elgurul és csörömpöl az üres 
vödör ... És aztán az egyik katona nem bírja tovább. Öngyilkos lesz. 
Az elviselhetetlen nonszensz végez vele. Mégis egyetlen, els ő  önálló cse-
lekedete. Tiltakozás. A sémák, gépek, funkciójukra redukált emberek 
megzavarodottan állnak. Ezt nem tervezték bele. Egy tett, egy őszinte, 
tragikus gesztus alapjaiban rendít meg mindent és mindenkit. Risti ć  
páratlan egyszerűséggel, kemény naturalizmusba ágyazott poézissel szól 
egy korról, túlhajszolt ideológiájáról, az ép ésszel perleked ő  megnyilvá-
nulási formáiról. 

Edvard Miller Kispolgári menyegz ője alaposan elrugaszkodott a 
szerzőtől, Brechttől, mégis autentikus anatómiai rajzát adta a hazug, 
külsőségekre ügyelő , belül üres kispolgári életvitelnek, formának. A ma-
nírok viviszekciójának voltunk tanúi. És Miller rögtön az elején kineve-
tett bennünket. El őadása tízperces — nem pantomimmal. — mozdulatlan 
élőképpel kezdődik. Ül a ,násznép az asztalnál, szemben a közönséggel 
és zenét hallgat. Ábrándozva, rezzenéstelen képpel, nézve ránk, várva a 
reagálást. És mi valamennyi szám végeztével azt hisszük, most majd 
kezdődik a játék, most majd jön a színház, de újabb dal hangzik fel. 
már feszengeni kezdünk a székünkön, de semmi nem mozdul. Tükör-
képeink szemben ülnek továbbra is. Kínossá kezd válni a dolog. Aztán 
nevetségessé, végül szégyenkezve kezdünk keresgélni valamit a földön. 
Itt-ott tapsolni kezdenek. De nincs kímélet. Az él őkép marad jó sokáig. 
Aztán megindul egy elegáns bohózat, egy minden apró részletében gon-
dosan kidolgozott, kegyetlenül ironikus, de mindvégig fegyelmezetten ko-
moly játék. A színpad hűvös harmóniája árad, lengenek a papírfalak, 
kihullnak a pompásan feldíszített vendégasztal papírlábai, leleplez ődik a 
kartonlábakon álló szegénygazdagság, a kett ős erkölcs, a mesterkéltség, 
a titkolt testi-lelki nyomorúság. Botrányos körülmények között távoznak 

352 



a menyegző  vendégei, lekerül a vőlegényről a fekete zsakett, nyakából 
a hímzett zsabó, és ott áll el ő ttünk atlétatrikóban, fényes •gíasszéciup ő-
jéből kivirít a bokáig se érő  térdzokni. Így vetkőzik le a Slovensko 
narodno gledališčében egy állandóan újratermel ődő  társadalmi réteg, egy 
„viselkedésre" tanított, mesterkéltségében visszataszító társadami réteg, 
mely tobzódik a külsőségekben és elsorvasztja a szellemet. 

Meg kellene még említeni a második vonalban a Glej stílusbravúr-
ját, a rijekai olasz társulat autentikus, teljes szöveg ű  Pirandellóját, a 
varasdi művészek felemás Filip Latinovicz-kísérletét, a szarajevói Fass-
binder-darab néhány szép jelenetét. De mindez kit érdekel már jöv ő -
re? Jön a MES új igazgatója, jön az új, hasonlóan „megtámadhatatlan" 
érvekkel körülbástyázott fesztiváli válogatás, jönnek az új el őadások, az 
új élmények és az új csalódások. A színház olyan ezoterikus és efemer 
jelenség! Megmarad azonban a szkepszis, hogy vajon a meghirdetett 
koncepció és a megvalósított gyakorlat között országos szint ű  sereg-
szemlén kötelező-e évről évre ilyen nagy űrt hagyni? Nem hisszük. De 
akkor odafigyelhetnénk Mira Banjac szavaira: kereken kimondta Szara-
jevóban, hogy nem árt, ha szigorú kritériumaink vannak, de lássuk be, 
alig egy-két helyen folyik értékteremt ő  alkotómunka, színházaink többsé-
ge önelégült, képtelen a kreativitásra, és ez mindenképpen kihat a fesz-
tiválok, közöttük a MES színvonalára is. Ahhoz, hogy jó, tömör, kielégí-
tő  repertoárt összeállíthassunk, csökkenteni kellene a fesztiválra meghív-
ható előadások számát, kevesebb többet érne, mint a felhígított sok. 

Végezetül a 27. MES programja szolgálja dokumentumként az 
elmondottakat: 

MAI SZÍNHÁZ — SZABAD FORMÁK 

Moliére: Tartüff — Macedón Nemzeti Színház, Szkopje; rendezte: 
Ljubisa Georgijevszki. 

Luigi Pirandello: Hat szereplő  szerz ő t keres — Ivan Zajc Népszín-
ház olasz társulata, Rijeka; rendezte: Nino Mangano. 

Miroslav Krleža: Filip Latinovicz hazatérése — August Cesarec 
Népszínház, Varasd; rendzete: Miro Me đimorec. 

Peter Weiss: Vendégek éjszakája — Glej Kísérleti Színház, Ljub-
ljana; rendezte: Vito Taufer. 

Gogol: Háztűznéz ő  — Belgrádi Drámai Színház, Belgrád; rendez-
te: Dejan Mijač . 

Varga Zoltán: Búcsú — Újvidéki Színház, Újvidék; rendezte: Her-
nyák György. 

Kafka—Weiss: A per — Tartományi Népszínház szerb társulata, 
Priština; rendezte: Milivoje Milojevi ć . 

Resul Shabani: Eső  Uertomontóban — Nemzetiségi Színház albán 
társulata, Szkopje; rendezte: Vladimir Mil čin. 

Jordan Plevnes: Jugoszláv antitézis — Népszínház, Niš; rendezte: 
Branislav Mićunović . 

Lojze Kovač ič : Valóság — Szlovén Ifjúsági Színház, Ljubljana; 
rendezte: Ljubiša Risti ć . 

Bertolt Brecht: Kispolgári menyegz ő  — Szlovén Nemzeti Szín-
ház, Ljubljana; rendezte: Edvard Miller. 

Rainer Werner Fassbinder: Brémai szabadság 
Szarajevó; rendezte: Haris Pašovi ć . 

Rainer Werner Fassbinder: Brémai szabadság — 
zeti Színház, Titograd; rendezte: Blagota Erakovi ć . 

Bora Čosić : Bel tempo — Atelje 212, Belgrád; 
Aleksić . 

Nenad Prokić : Metastabil grál — Atelje 212, Belgrád; rendezte: 
Paolo Magelli. 

Vaszilij Akszjonov: Kócsag — Atelje 212, Belgrád; rendezte: De-
jan Mijač . 

A fesztivált 1985. április 6-a és 16-a között tartották Szarajevóban. 

— Kamerno 55, 

Crna Gora-i Nem-

rendezte Vladimir 
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CSORDÁS MIHÁLY 

NAGY NEKIFUTÁSOK IDEJE 
KÉT SZABADKAI BEMUTATÓRÓL 

A lehetőségek felmérésének és a modern színjátszás irányai és áramlatai 
közötti tájékozódásnak a szakasza ez az újjászület ő  színházban — álla-
pítja meg magában a Bodrogvári-különdíjjal jutalmazott nevezetes no-
vemberi műsor óta gyors egymásutánban sorjázó szabadkai bemutatók 
látogatója. A talpukra álló társulatok a mind jobb és színvonalasabb 
előadásokon dolgozva mérik fel a saját erejüket. Ljubiša Risti ć  szín-
igazgató és rendez ő  pedig velük való együttműködésének a perspektí-
váit. Mint minden kockázatos küzdelemnek, ennek a mostani szabadkai-
nak is természetes velejárója siker és balsiker; de mint a többi, ez is 
ígéretektől terhes. 

Mi valósult meg máris ezekb ől, és mi maradt meg puszta ígéret-
nek? Erre is, arra is akad példa. A nagy nekifutások idejét csendesen 
méri a város főterére képzelt napóra. 

A FÜLÜNKIG CSALT BOLHA 

Meglepetten vesszük tudomásul: egy szórakoztató célzatú darabban 
veszi (venné) fel a lendületet a szabadkai magyar együttes. De felocsúdva 
a döbbenetből már le is pirítjuk előítéletekre hajlamos énünket, és jóval 
tárgyilagosabb alapállásból kérdezzük magunktól: miért ne? Hiszen a 
műfaj és egyáltalán a megjelenítésre szánt m ű  csak részben előfeltétele 
az előadás sikerének. A rendez ő  csodát művelhet akár a leggyatrább 
komédiával is, csak éppen jó színészek és más színházi emberek kelle-
nek neki hozzá — volt alkalmunk már err ől meggyőződni számos esetben, 
például egy ízben Bodrogi Gyulát és Voigt Ágit látva egy egészen gyenge 
kis musical főszerepében. 

Georges Feydeau (1862-1921) francia farce-szerz ő  Bolha a fülben 
című  bohózatának a mostani bemutatása azonban mégis rendhagyó és 
nagyszabású vállalkozás: Ljubiša Risti ć  éppen ezzel a darabbal tett ké-
pességvizsgát több mint egy évtizeddel ezel őtt Belgrádban (diplomaelő- 
adása azóta is műsoron szerepel), jól lerakott alapokra építhette hát 
Albert Jánossal, Danilo Čolićtyal, Jónás Gabriellával és a többi lelkes 
színésszel a mostani produkció pompásnak szánt kacsalábon forgó várát. 

Első  megdöbbenésünkb ől való ocsúdásunkat pillanatokon belül kö-
veti a pezsdítő  izgalom. Mit várhatunk a szabadkai bemutatótól: a belg-
rádi másolatát, vagy variációját? Mert a vitathatalanul sikeres f ővárosi 
előadás mindenképpen ott kísérti minden újabbnak a szerepl őit, ter-
vezőit, létrehozóit ... Különösen, hogy a belgrádi együttes rendelkezett 
gazdagabb színészanyaggal és sok-sok más többlettel a m ű  színpadra 
viteléhez. 

Ljubiša Ristić  azonban ugyanaz, aki volt, nem bújhat ki és nem 
is szándékozik kibújni a b őréből. Sőt mi több: óriási tapasztalatra tett 
szert az elmúlt évtized alatt. 

Mi történt hát? Az történt, hogy Ljubiša Risti ć  elcsalta a fülünkig 
Belgrádból azt az élénk kis bolhát: hadd ingereljen gondolkodásra ben-
nünket itt Szabadkán is. Mert éppen ez mostani próbálkozásának a f ő  
sajátossága: a nevettetés mellett meggondolkodtat, megtöprengtet ben-
nünket. Mellünknek szegezi a kérdést: vajon miért akkor csalja meg 
férjét a csinos feleség, amikor megbizonyosodott róla, hogy hasonló do-
log annak még álmában sem jutna az eszébe? ... 

A rutinnal és sok ötlettel megírt történet h ősei kisemberek, akik 
üldözik a maguk szerencséjét. Chandebise úr elkeseredetten veszi tudo- 
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másul, hogy elveszítette egykor oly nevezetes férfiasságát: nem úgy men-
nek a dolgok, illetve az a dolog, mint egykoron. Na most mit tehetne?! 
Hogyan szerezhetné vissza? Ez utóbbi kérdés áll .a komédia középpont-
jában. 

A megoldásra irányuló kísérletek elindítják a darabban a komikus 
események sorozatát, hogy a vígjáték fokozatosan morbid tragédiává 
lényegüljön át. Persze, ne annyira, hogy esetleg elsírjuk magunkat a 
nézőtéren. 

Ami a fogyatékossága talán, az az erénye is Ljubiša Risti ć  rende-
zésének: a kimondottan könnyű  szórakozást szolgáló farce-be beleplán-
tálta a maga sajátos, rá annyira jellemz ő  jelképeit, amelyek a játéknak 
ebbe a közegébe mintha nem illenének bele teljesen ... S őt a szövegen 
való változtatásoktól sem tartózkodott, ha azt szükségesnek találta. Így 
aztán a keze nyomán egy elfogadható színvonalú, tömör és kerek kis 
komédia keletkezett, amely ugyan hasonlít egykori belgrádi rendezésére, 
ám más mégis annál: frissebb és maibb. Éppen csak a színészi játék 
tekintetében marad alatta az el őbbinek. 

A napjainkban oly divatos kerekasztal-értekezletek gyakori vitaté-
mája: egyazon rendez ő  ugyanazt a művet hasonló módon más-más tár-
sulatokkal mennyiben rendezheti meg eredeti produkcióként? A válasz-
adáshoz a színművészet sok-sok kérdéséről kellene elfogadható elméle-
tet kidolgoznunk, ám a gyakorlatban addigra is ezer újabb probléma 
merülne fel. Egyszerűsítsünk hát, és folyamodjunk az irodalom konven-
cióihoz: nyilván igen, ha már az írók számtalanszor átdolgozhatják egy-
azon alkotásukat, átültethetik egyik m űfajból a másikba, s ha azután a 
végterméket a kezünkbe vesszük, új és eredeti munkaként tekintünk rá. 

Teljes értékű  produkcióként, és nem a belgrádinak ilyen vagy olyan 
hatásaként, mellékágaként fogadhatjuk és fogadjuk el a Bolha a fülben 
szabadkai bemutatóját, amellett, hogy várjuk immár azokat a remek 
darabokat, amelyeket a Szabadkai . Népszínházban észlelhet ő  pezsgés, 
művészi igényesség, vállalkozókedv ígér... 

Mert bármennyire eredményesen kacagtatja is meg közönségét a 
Feydeau-komédia, bármennyire elb űvöl is bennünket egy-egy szép részle-
te, egészében mégsem hasonlítható Ljubiša Risti ć  országszerte látható 
emlékezetes rendezéseihez, még a korántsem tökéletes, de azért jelen-
tős Madách-kommentárokhoz sem. Átmenetet jelent a szokványos és a 
külön művészi igénnyel megalkotott előadások között: a puszta helyzet-
komikumra épít legtöbb jelenetében, és csak a többiben nyújtja a stili-
zált játék többletét. Bizonyára jó „terepjáró" darab lesz bel őle, ám a 
finnyás és felcsigázott érdekl ődésű  közönség igényeit aligha elégíti ki 
teljesen. Hogyan is elégíthetné, amikor novemberben Szabadkán élvezte 
például a zágrábi KPGT kit űnő  Dušan Jovanović-drámáját, iRade Šer-
bedžijával a főszerepben, ámulva Ljubiša Risti ć  színpadi szimbólumai-
nak szépségén. 

A mostani szabadkai bemutató szerint a Bolha a fülben a végzetes 
félreértések tragikomédiája — a jelenetsor végén Carlos Homanides de 
Histangua, a féltékeny spanyol, mindenkit lel ő  a színen, majd öngyil-
kosságot követ el, csupán a beszédhibás Camille Chandebise-r ől feledke-
zik meg, aki akkor a fürdőszobában tartózkodik. Camille hívja hát tele-
fonon a rendőrséget, és megpróbál segítséget kérni. Persze, értelánes 
hang nem jön ki a torkán. Ez az előadás egyik legjobb jelenete, amely-
ben a groteszk elemek érvényesülnek maradéktalanul. 

E jelenetben fogalmazza meg hozzánk intézett üzenetét Ljubiša 
Ristić : az emberek nem értik meg egymást, de az sem lehetetlen, hogy 
saját magukat sem értik. Ez az allegória némely pontján érintkezik 
Feydeau üzenetével, ám differenciáltabb, finomabb, kidolgozottabb an-
nál — alapjául szolgálhat egy ízig-vérig modern produkciónak. Sajnos, 
nem vonul végig a darab minden fordulatán, részletén. 

A színészek játékában sajátos kett ősség észlelhető  — igazodik a 
hagyományos és a modern színjátszás követelményeihez is. Emlékeze-
tes alakítást Jónás Gabriella és Albert János, valamint Danilo Čalić  nyúj- 
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tott a produkcióban, ám korrekt módon oldotta meg feladatát Gyenes 
Zita, Szűcs Hajnalka, Barácius Zoltán, Medve Sándor, Döbrei Dénes és 
Tallós Zsuzsanna is, míg a többiek valamivel többet hibáztak. 

Jónás Gabriella szerelemre szomjas polgárasszonya felforrósítja 
maga körül a színpad leveg őjét. Izgató nőfigura, bizonyos erkölcsi nor-
mákkal és a nagy hajlandósággal arra, hogy azokat az els ő  adódó alka-
lommal megszegje. 

Albert János a férjet és alteregóját is a t őle megszokott biztonság-
gal személyesíti meg. 

Amit mások kifelejtettek ebb ől az előadásból, azt Hupkó István 
adta hozzá stilizált díszleteivel: a markáns stílusjegyeket. Anna Atanac-
ković  jelmezei már kevésbé jellegzetesek, hanem inkább funkciót igye-
keznek betölteni a vígjátékban: a kort idézik. 

BŰNÖS ÁLDOZATOK REKVIEMJE 

A csoda mégsem marad, maradhat el: David Gothard fiatal, de 
máris ismert és neves angol rendez ő , valamint Forgách András, ugyan-
csak fiatal, de a dolgát remekül ért ő  budapesti dramaturg idézte el ő  
Szabadkán. 

Howard Barker kortárs angol szerz ő  drámáját, a Kastélyt, úgy mu-
tatta be most a szabadkai magyar együttes, hogy a m űvel egyenértékű  
és -rangú előadásából a szerz ő  tehetségének és világának a természet-
rajzát kaptuk meg. A fényképein magas homlokát méregdrága porce-
lánfrizurával hangsúlyozó lányos kép ű  író tulajdonképpen igen sokat 
bízott alkotásainak a színpadra alkalmazóira — annyi mindenr ől beszél 
szövegeiben, hogy dramaturgnak és rendez őnek kell szövegét súlypon-
toznia, tömörítenie. Az önmagát egyik interjújában nem apologetikus 
realistának nevez ő  Barker így vall a Kastélyról: „ ... arra tesz kísérle-
tet, hogy felfedje a tudományos megnyomoríttatás bizonyos metaforikus 
alapjait." 

A Kastély szerzőjének filozófiátlan filozófiája, logikátlan logikája 
nyomán csak akkor születhet meg öntörvény ű  világ valamely Angliától 
távol eső  ország vidéki színpadán, ha a rendez ő  azt a maga .szabály-
rendszere teljes érvényesítésével megteremteni képes. És ebben van Da-
vid Gothard nagy érdeme: a szabadkai színészekkel és nem utolsósor-
ban Miodrag Tabački díszlet- és jelmeztervez ővel olyan teljes és saját-
ságos világot varázsolt a szabadkai színpadra, amelyben legf őbb törvény 
az érzékeké, pontosabban az egészséges és beteg szexualitásé. Ebben az 
előadásban ugyanis minden dolgok magyarázata a nemiségben rejlik. 

A dráma asszonyszerepl ői férjüknek a keresztes hadjáratokban való 
részvétele idején furcsa átváltozáson esnek át: egymást kezdik el sze-
retni, természetszer űen gyűlölve így meg a leigázott kevés otthon ma-
radt férfit. Csákhogy a harcok befejeztével hazatérnek az er ős és jogai-
kat feladni nem hajlandó férjek, és — mint ahogy lenni szokott — mégis 
a nők maradnak alul a hatalomért folyó küzdelemben. Mi más marad 
a lényegükből kifordult asszonyok számára, mint az önpusztítás lehet ő-
sége? Közben pedig egy személyiségzavarokkal küzd ő  arab matematikus 
megtervezi a darab hatalmas jelképét, a kastélyt, amelynek tökéletesebb-
nek kell lennie minden addig létezőnél... Az önvédelem és az erőszak 
szimbóluma egyben. Az agresszivitástól való védettség színhelye, amely 
erőszakra ingerel. 

Stilizált játékot kíván ez a dráma, s ezt a rendez ő  is pontosan 
érezte. Így aztán nagy-nagy gonddal dolgozta ki az el őadás részleteit, 
részecskéit. A morbid és .a groteszk színpadi eszközeit használta fel' mun-
kájában .a leggyakrabban. 

Legtökéletesebb alakítást — egy mellékszerepben — Bicskei István 
nyújt Gothard produkciójában. Krak mérnöke, az arab építész, olyan 
meggyőzően ejti ki a legegyszer űbb szavakat is, mintha évezredek óta 
azokat gyakorolná, és kísérletezte volna ki minden létez ő  árnyalatukat. 

356 



Ladik Katalin leszboszi szerelmet hirdet ő  boszorkánya akkor 
igazán hiteles, amikor uralhatja a színpadot, amikor a konzervatív világ 
kritikáját is megfogalmazhatja, átkaiba sz őve a bíráló szavakat. 

Korica Miklós vitéze nagy átváltozáson esik át a közönség szeme 
előtt. Személyiségében nagy intervallumot sikerül a színésznek megmu-
tatnia. Stucleyje feleségére vágyó h űséges férjként tér meg a háború-
ból, de gyorsan megérti a lejátszódott változásokat, és akként bánik is 
asszonyával, miként az megérdemli. Mivel a történtekb ől levonta a ta-
nulságot, megkonstruálja az er ő  elméletét ... Szellemi és lelki arcélét 
Korica jól ábrázolja néhány ceruzavonással. 

Kovács Frigyes szolgája egy árnyalattal halványabb h őse ennek a 
darabnak, mint az el őbbi, de mégis domináns figurája az előadásnak. 
Kovács a gesztusaival érvényesül a színpadon, a hangja viszont gyakran 
vész el a játéktérben. 

Daróczi Zsuzsa alakította ki színészként a legbens őségesebb kap-
csolatot a drámával. Annja szinte a tudathasadás határán álló n ő, aki 
tettei miatt erős lelkiismeret-furdalást érez, mégsem képes jónak ma-
radni. Dilemmáit Daróczi Zsuzsa jó érzékkel emeli a játék középpontjába. 

Döbrei Dénes kockáztatott a legkevesebbet a színészek közül: a 
morbid hangjait üti meg az első  pillanattól, és tisztán „énekli is ki" őket. 

Pataki László Hushja — a színész pontos és hatásos tolmácsolásá-
ban — az alkalmazkodó ember típusa, aki minden válságokat átél. 

Végezetül leszögezhetjük: jó el őadást láthattunk, amellyel a Sza-
badkai Népszínház bárhol megjelenhet. Amelyet megtekinteni érdemes. 
Lényegében: a b űnös ádozatok szépséges rekviemjét. 

Georges Feydeau: BOLHA A FÜLBEN. Vígjáték. Rendezte Ljubiša Risti ć . Szereplők: 
Albert János (Emanuel Chandebise és Poche), Döbrei Dénes (Camille Chandebise), Medve 
Sándor (Romain Tournel), Barácius Zoltán (doktor Finache), Danilo Čolić  (Carlos Homa-
nides de Histangua), Szél Péter (Augustin Ferrallion), Takács Imre (Etienne), Miroslav 
Medić  (Rugby), ifj. Lakatos Mátyás (Baptistin), Jónás Gabriella (Raymonde Chandebise), 
Tallós Zsuzsanna (Lucienne Homanides de Histangua), Szűcs Hajnalka (Antoniette), Gyenes 
Zita (Eugénie). Díszlettervez ő : Hupkó István. Jelmeztervez ő : Anna Atanackovi ć . Bemutató 
1985. december 31-én, kedden, a szabadkai zsinagógában. 

Howard Barker: KASTirLY. Dráma. Fordította: Balázs Attila. Rendezte: David 
Gothard. A rendező  asszisztense: Balázs Attila. Dramaturg: Forgách András. Szerepl ők: Ko-
rica Miklós (Stucley), Kovács Frigyes (Batter), Bicskei István (Krak), Ladik Katalin (Skin-
ner), Daróczi Zsuzsa (Ann), Döbrei Dénes (Nailler), Dóró Emma (Cant), Pataki László (Hush), 
Sánta Puszta Lajos (Holiday), Törköly Levente (Brian), Godányi Zoltán (Pool). Díszlet- és 
jelmeztervező : Miodrag Tabački. Zeneszerző : Lengyel Gábor. Fényhatások: Rory Dempster. 
Hanghatások: Szagmaiszter Zoltán. Bemutató 1986. február 18-án, kedden, a Szabadkai 
Népszínház nagytermében. 
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OL VASÓNAPLÓ  

A NEMZETISÉGI KONTEXTUSNÁL SZÉLESEBB KÖRBEN .. . 

VITAZOSLAV HRONEC: Egyórás portya — Hodina jazdy; RADU FLORA: 
Csapda; Mélyföld; A messzeség virraszt; JOAN FLORA: Az anyagi világ; 
PAL'O BOHUŠ: összegz ő; SLAVCO ALMAJAN: A nyolcszöglet ű  tojás. 
Forum, Újvidék, 1977-1985. 

Julijan Tamas írja A mai ruszin költészet antológiája (A messzeség virraszt, 
Forum, 1984) utószavában: „A ruszin irodalom• túlélési lehet ősége nem 
mint elszigetelt, és mindig eleven egészben rejlik, hanem az egyes, igaz, 
még mindig kisszámú műben és íróban, akik jelentkeztek vagy jelentkez-
hetnek benne, és kizárólag ruszin kontextusnál szélesebb körben is je-
lentős műveket írhatnak." E nyugtalanító kérdés, mármint a túlélés kér-
dése érthetően a ruszin irodalom vonatkozásában merül fel a legkiélezet-
tebb formában, hisz e nyelvet Tamas szerint „Jugoszlávia-szerte ma va-
lamivel több mint húszezer ember beszéli aktívan". Ezért véli úgy a kötet 
válogatója — aki egy személyben költő  és irodalomtudós is —, hogy „a 
ruszin íróknak Jugoszláviában nem marad más hátra, minthogy minél ki-
fejezettebb mértékben asszimálják a világ irodalmának és kultúrájának 
tapasztalatait, ám hogy eközben szilárdan köt ődjenek környezetükhöz és 
kultúrájukhoz, történelmi hagyományaikhoz, amelyekb ől származnak." Ha 
nem is ilyen kiélezett formában és más megközelítésben is, de a „túlélés 
esélyének", a potenciális olvasóközönség létszámának kérdése más nem-
zetiségi irodalmak vonatkozásában is értelemszer űen felmerül, legfeljebb 
nem szólnak róla. Radu Flora például a román irodalmat „mikroliteratú-. 
rának" nevezi, s így ír: „A vajdasági román könyvek a számba vehet ő  ha-
zai olvasóréteg miatt arra vannak kárhoztatva, hogy a kevesek olvasmá-
nyai {legyenek." 

Melyek is valójában a nemzetiségi irodalmak túlélési esélyei, milyenek 
a lehetőségeik arra, hogy a nemzetiségi kontextusnál szélesebb körben 
érvényesülhessenek és jelentőségüknek megfelel ő  számú olvasóhoz eljus-
sanak? 

Az első , a legtermészetesebb és legmagától értet ődőbb volna eredetiben 
túlhaladni a nemzetiségi korlátokon, tehát az anyanemzet olvasóközönsé-
géhez eljutni s az anyairodalom egészében leméretni. Elvileg ez az esély meg 
is van, de épp az anyanemzetek kritikusainak és íróinak meg-megismétl ő-
dő  panaszaiból, „beismerő  vallomásaiból" tudjuk, hogy megközelítőleg 
sincs kihasználva. A jugoszláviai ruszinok irodalmának azonban ez az 
esélye még elvileg sincs meg, mert — írja Julijan Tamas — a vajdasági 
ruszin irodalom vonatkozásában „anyairodalom hivatalosan (politikailag) 
nincs, ami nem jelenti azt, hogy ténylegesen (tudományosan) nincs". 

A másik esély, hogy — még mindig eredetiben, esztétikai értékének 
teljességében, a fordítás min őségétől nem befolyásolva — a nemzetiségi 
nyelven született irodalmi alkotás nagyobb, szélesebb olvasóközönséghez 
eljusson — legalábbis a jugoszláviai magyar irodalom esetében— a 
Magyarországon kívül élő  magyar etnikai csoportok irodalmai közötti ele-
venebb kapcsolat volna — ideértve természetesen a Csehszlovákiában, 
Romániában születő  magyar irodalom mellett a nyugat-európai, s őt a ten-
geren túli magyar irodalmakat is. Sajnos, az írók személyes kapcsolatai 
és minden erőfeszítésé, az egyes nemzetiségi kiadók legjobb szándéka el-
lenére is, lényegében ez az esély is kihasználatlan.- 

Talán nem is lehet eléggé hangsúlyozni a nemzetiségi irodalmak szé-
lesebb körű  affirmálódásábari az ország többségi, nagyobb lélekszámú 
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nemzeteinek nyelvén való megjelenés fontosságát. Magától értet ődő, hogy 
amint az egynyelvű  s más-más országban élő  irodalmakat a nyelvi, köl 
tészeti, történelmi és m űvelődéstörténeti hagyományok kapcsolják egy-
máshoz, az egy országban más-más nyelven megszólaló irodalmakat az 
együttélés — s mindaz, ami ebb ő l következik társadalomszemléletben, 
esztétikai törekvésben, s őt már történelmi hagyományokban is — hason-
lóképpen közelíti egymáshoz. A közöttük történ ő  „átsugárzások, az oda-
vissza jelzések" (Ács Károly) megtermékenyít ő  hatása elvitathatatlan fon-
tosságú. Tegyük hozzá: az elmúlt egy-másfél évtizedben ezen a területen 
igazán jelentős előrelépést tapasztalhattunk, s talán nem túlzás megálla-
pítani, hogy immár van a jugoszláviai magyar irodalomnak néhány műve, 
amely országos sikert ért el, néhány írója, aki országosan elismert. Persze, 
e téren sem történt elegendő , hisz olyan tevékenységről van szó, amelynek 
eredményeivel sosem lehet megelégedni. 

A nemzetiségi nyelvi határokon túli érvényesülésre Vajdaságban —
aholl a többségi nemzetekkel együtt négy nemzetiség fejlesztette ki és fej-
leszti irodalmát — még egy, el nem hanyagolhatóan fontos esély, lehet őség 
áll fenn, amely sajnálatosan sokáig háttérben maradt: a nemzetiségek 
irodalmai közötti kapcsolatok, egymás irodalmának kölcsönös fordítása 
és közreadása. Az alábbi sorokban a magyarra fordított szlovák, román 
és ruszinalkotásokban tallózva e kapcsolatok jelent őségére és terméke-
nyítő  hatására kívánunk rámutatni. 

Mielőtt azonban a csaknem tucatnyi ilyen munka lapozásához kez-
denénk, jegyezzük meg, hogy csak az 1970 és 1980 közötti évtizedben a 
másik három vajdasági nemzetiség nyelvén hét jugoszláviai 'magyar könyv 
jelent meg, éspedig: szlovák fordításban Deák Ferenc Zsivány című  ifjúsági 
regénye, Major Nándor KrumpliZovacskák című  meséje és egy válogatás 
a jugoszláviai magyar kisprózából Cesta domov címen; románul Fehér 
Ferenc Szívemben nyugvó tengerek című  verseskönyve és Gion Nándor 
Ezen az oldalon című  novelláskönyve; ruszinul Bogdánfi Sándor Óriások 
című  ifjúsági regénye és_ Fehér Ferenc válogatott versei. 

Ugyanebben az évtizedben érlel ődött meg és vált tetté a Forum 
Könyvkiadóban is az a felismerés, hogy — a szerb, horvát, szlovén és 
macedón irodalom kiemelkedő  alkotásai mellett — olvasóink s nem utolsó 
sorban íróink és kritikusaink számára hozzáférhet ővé kell tenni a mel-
lettünk élő  vajdasági nemzetiségek irodalmának színe-javát is. Igaz, az 
első  ilyen tett Fehér Ferenc nevéhez f űződik, aki már 1961-ben közreadta 
fordításában Florica Stefan Tettenért bánat című  verseskönyvét (a Tuga 
na delu szerbhorvát nyelvű  kötet alapján), de a tényleges áttörés e tevé-
kenységben a 70-es évek elejére tehet ő , amikor megjelent Mihai Avramescu 
két kisregénye Ezüstherceg címen (1972). Jelentősége — amellett, hogy az 
első  komoly híradás volt a hazai román prózairodalomról — abban volt, 
hogy megoldást mutatott az eladdig gyakran emlegetett fordítóhiányra, 
mint a nemzetiségek irodalma kölcsönös megismerésének fő  akadályára. 
A könyvet Pongrácz Mária temesvári írón ő  ültette át magyarra, s vele 
csaknem egyidej űleg a pozsonyi Cséfalvy Eszter Michal Babinka Igor 
nagyra nő  című  verses meséjét, majd Karig Sára Miron Budinszki gyer-
mekeknek szánt elbeszéléseit Furfangos Jankó kakasa címen. S tegyük 
hozzá: e könyvek korántsem csak irodalompolitikai sikernek számítottak, 
hanem általában kiadói szempontból is sikeresnek bizonyultak. Avramescu 
kisregényeit mind a kritika, mind az olvasók igen jól fogadták, Babinka 
verses meséje pedig hamarosan újabb kiadást ért meg a Tankönyvkiadó 
Házi olvasmányok sorozatában. 

Hogy e kezdeményez ő  lépések jó irányban történtek, járható utat 
törtek, arról a tevékenység folytatása és eredményei tanúskodnak. Az 
említett három könyvet azóta újabb hét követte, s köztük egy kétnyelv ű  
verseskönyv és két antológia: Vitazoslav Hronec: Egyórás portya — Ho-
dina jazdy. Versek (fordította Ron.csák Sándor), 1977; Radu Flora: Csapda. 
Regény (fordította Kántor Erzsébet), 1980; Mélyföld. A jugoszláviai szlovák 
költészet antológiája (fordította Koncsol László), 1982; A messzeség vir-
raszt. A mai ruszin költészet antológiája (fordította Brasnyó István), 1984; 
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Joan Flora: Az anyagi világ. Válogatott versek (fordította Király László), 
1984; Pal'o Bohuš: Összegez ő . Válogatott versek (fordítottá Koncsol Lász-
ló), 1985; Slavco Almájan: A nyolcszöglet ű  tojás. Válogatott versek (for-
dította Kenéz Ferenc), 1985. 

Az első  lépések helyes irányát s az akkor meglelt megoldás el őre-
mutató jellegét tanúsítja, hogy a fentebb felsorolt könyveik túlnyomó több-
ségét éppúgy a mi nemzetiségeink nyelvét, irodalmát, költ ő i hagyomá-
nyait s anyairodalmát jól ismer ő  írókiköltők-műfordítók ültették át ma-
gyarra, mint az els ő  könyveket. Románról Kántor Erzsébet, Király László 
és Kenéz Ferenc, szlovákról pedig Koncsol László fordított minden igényt 
kielégítő  szinten verset és prózát. S ez a megoldás némely szerencsés 
esetében egészen váratlan többlettel ajándékozza meg a jugoszláviai magyar 
olvasót: egy más országban, de szintén nemzetiségi íróként alkotó ember, 
költő  rendkívül érdekes és sajátos rálátásával egy-egy itteni nemzetiségi 
irodalomra vagy annak valamely jelenségére. Koncsol László például meg-
vallja, milyen előítélettel viseltetett a jugoszláviai szlovákok irodalma iránt, 
feltételezve, hogy mivel „elenyész ően csekély számú népesség irodalma 
az, tehát biztosan provinciális vagy szigorúan helyi érdek ű  írásbeliség. 
folklórral dúsított (hígított) líra, anyanyelvmentés, egyszóval csupa olyan 
tiszteletet parancsoló etikai, de az esztétikum szempontjából másod-har-
madlagos jellemvonással telített valami, amilyennek számos, a saját ha-
tárain belül élő  és gyarapodó nemzet írásbelisége is b ővében van". Ezt az 
előítéletet váltotta benne lelkesedésre a jugoszláviai szlovák költészet V. 
Hronec válogatta versanyaga, s mondatta vele A fordító utószavának tá-
rósoraiban: „Rokonokat látok hát és szeretek a vajdasági szlovák költ ők-
ben, s mint ilyeneket ajánlom mély, gondosan formált, nagy kultúrájú szö-
vegeiket a magyar olvasók figyelmébe." (Kiemelte: J. G.) 

Hasonlóképp érdekes Kántor Lajos néhány megállapítása a Csapda 
utószavában, amelynek már a címe is sokatmondó: Radu Flora ismerős 
világa. Úgy találja ugyanis, hogy ,,közvetlen közelről is érdemes volna szem-
ügyre vennünk (ti. Mihai Cimpianu, a regény főhőse útkeresését — J. G.), 
nézőpontját, igazságait összevetnünk e tájék magyar irodalmi ábrázolásai-
val, függetlenül attól, hogy az illet ő  művek szerzői a romániai vagy a ju-
goszláviai magyar irodaalomhoz tartoznak. Molter Károly Tibold Márton-
ja vagy G-ion Nándor Virágos katonája és Rózsaméze, lényegében ugyan-
annak a területnek a történetét írja, más-más id őből nézve vissza e század 
első  felének Bácskájára, Bánságára, magyarok, németek (svábok), szerbek, 
románok egymást keresztez ő, egymáséval összefonódott életére". 

A vajdasági nemzetiségek irodalmából megjelent újabb hét fordítás. 
kötet élén az Egyórás portya áll, amely már egy felfokozott igényt jelent 
be: kétnyelvű, magára a költőre bízták, hogy megvállogassa, mely költe-
ményeivel kíván bemutatkozni a magyar olvasónak; a kötetben utószó ol-
vasható Danyi Magdolna tollából (Vitazoslov Hronec költészete) és Életrajzi 
jegyzetek. A jelzett igény azonban e könyv esetében még jórészt kielégítet-
len marad. Az utószó elég nehézkesen, helyenként zavarosan próbálja jel-
lemezni Hronec költészetét, s Roncsák Sándor teljesítménye sem sorolható 
a sikeresebb műfordítói vállalkozások közé. Annak alapján, ahogyan a 
szerbhorvát nyelv ismerete hozzásegít bennünket az eredeti vers megíté-
léséhez, aligha mernénk ilyen határozatott véleményt nyilvánítani, ám se-
gítségünkre lehet Koncsol László, aki például a Synovia I. című  verset a 
Mélyföld antológiába újrafordította. Elég lesz a szóban forgó vers els ő  
versszakát e két változatban összevetni, hogy megállapíthassuk a forr-
dítás és az igazi átköiltés közötti különbséget: 

Fiúk I. 

A szürke lombosodó füstoszlop elhomályosítja 
Az apa arcát a fiú homloka el ő tt, uszítja az 

Isteneket, s óva int a viharok hercegétől, az 
Álinunkban fészket rakó üvegszárnyakig. 

(Roncsák Sándor fordítása) 
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Fiak I. 

Füstoszlop bontja lomb ját mint ifjú tölgy elfátyolozza 
Az apa arcát fiának tiszta homloka el ő tt, isteneket fölajz, és 

Újra figyelmeztet a viharok fejedelmére, ki 
Üvegszárnyalakjával is álmainkba szöv ődik. 

(Koncsol László fordítása) 

Nagyon fontosak természetesen az egyes költ ők életművét reprezen-
táló versválogatások, de legyen szabad itt els ő  helyen kiemelni az antoló-
giákat, amelyek az igényes válogatás, a magvas kísér ő tanulmányok és a 
ködtőkről készült jegyzetek révén egyszerre komplex képet nyújtanak a 
szlovák és ruszin költészetről. 

Vitazoslav Hronec a Mélyföld előszavában inkább a kiemelked ő  költő -
egyéniségek életművét elemezve rajzolja fel a szlovák költészet fejl ődési 
ívét, míg Julijan Tamas inkább a költ ői törekvéseket és irányokat ismer-
teti, s ezeken belül helyezi el az alkotókat. Az eltér ő  módszerek azonban 
egyaránt jól eligazítanak az említett nemzetiségek költészetében, s 'mara-
déktalanul kielégítik mind az olvasók, mind a szakmabeliek érdekl ődését. 
Julijan Tamas tanulmánya az eligazítás és tájékoztatás mellett számos 
olyan kérdést is feszeget, amelyeken más nemzetiség ű  költők, írók is el-
gondolkodhatnak. Előrebocsátva, hogy egy alig húszezernyi lélekszámú et-
nikai csoportról van szó — amely egyszersmind térben is igen messzire 
szakadt anyanemzetét ől, illetve a vele azonos etnikai csoportoktól —, kifejti, 
hogy épp ezért e nemzetiség költészetében a hazafias költészet „mind a 
mai napig az egyik alapvet ő  folyamat, s ennek vitalitása ma azzal magya-
rázható, hogy a ruszin költ ők — tudatosan vagy öntudatlanul — védelmi 
reflexként adnak hangot annak az aggodalmuknak, hogy az etnikum, a 
költő  és műve a dolgok természetes folyamata szerint el fog t űnni a tör-
ténelem horizontján". Már említettük, hogy Radu Flora is mikroliteratúrá-
nak nevezi a hazai román irodalmat, a csekély számú olvasóközönség lát-
tán már-már pusztába kiáltott szónak véli a jugoszláviai román költ ő  
hangját. Természetes, hogy a jó négyszázezer f őnyi etnikummal számoló 
jugoszláviai magyar írók helyzete nem hasonlítható a román vagy ruszin, 
de még a szlovák írókéhoz sem, azért e kontextusban mégis meglep ő, hogy 
irodaalmunk, íróink mintha nem éreznék egzisztenciális kérdésnék, hogy 
olvasóközönségük nemigen gyarapszik, ha csak nem fogyatkozik. Minden 
félreértés elkerülése végett idézzük Julijan Tamasnak azt a gondolatát 
is — amely szintén nemcsak a jugoszláviai ruszinokra, hanem minden itt 
élő  nemzetiségre érvényes —, hogy ugyanis 'nem küls ő  veszélyeztettségről 
van szó! „A Jugoszláviában él ő  ruszin etnikai közösség nemzeti és kultu-
rális szempontból nincs veszélyeztetve — ellenkez őleg, a szélesebb jugo-
szláv közösségnek a kisebb etnikumok fejlesztése iránt tanúsított rendkívüli 
figyelmének és társadalmi gondoskodásának köszönhet ően egyre fejlődik." 

Időzzünk még egy gondolat erejéig a fordításkötetek kísér őszövegei-
nél. Radu Flora regényének utószavában Kántor Lajos azt a gondolatát 
idézi az írónak — aki egy személyben a román nyelv és irodalom egyetemi 
professzora is —, hogy a jugoszláviai román irodalom „a román és a ju-
goszláv népek irodalmának keresztútján található, s a keresztutat nem 
zárja sorompó, ellenkezőleg, összekötő  híd van rajta, s őt ;a vajdasági ro-
mán irodalom maga a híd". Természetes, hogy a romániai magyar kritikus 
és irodalomtörténész számára ismer ősen csengenek e szavak, s innen kiin-
dulva méltatja Radu Flora életm űvét, mely által „új árnyalatokkal gazda-
godik a közép-kelet-európai (délkelet-európai) tájakon oly fontosnak tar-
tott híd-képzetünk/tudatunk?)" 

Minthogy egy írás keretében reménytelen vállalkozás volna hét köny-
vet részletesen ismertetni, legyen szabad a válogatott versek közül kiemel-
ni Pal'o Bohuš összegez ő  című  kötetét, vállalva a nemzedéki elfogultság 
ódiumát is. Örvendetes mindenesetre, hogy Koncsol László kit űnő  átköl-
téseiből végre mi vajdasági magyar olvasók is fölfedezhettük magunknak e 
már régen közöttünk él ő , mellettünk alkotó jelent ős költőt .Sákan tisz-
teltük eddig is, baráti kapcsolatot is ápoltunk vele, de talán inkább hit- 
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tük, mint tudtuk, hogy milyen jó költ ő , hogy mennyire érdemes a Vajda-
sági íróegyesület életmű-díjára, amelyet néhány éve ítéltek oda neki. Ha 
valakire érvényes a szlovák költők közül Koncsol László jellemzése — 
„gondosan formánt, nagy kultúrájú. szövegek" —, akkor mindenekel őtt Bo-
hušra, e sokat próbált, hányatott élet ű , lelki hegeket viselő  költőre, aki a 
finom lelki rezdüléseket rezignáció árnyalta hangon közli velünk: 

s a bánat páncélvasát sem tudod levetni, amely bezár, 
ám saját érthetetlen búd lesz a te 
legbiztosabb igazságod 

— olvashatjuk a Mégis sínpár című  költeményben. 
Az említett sérülésekről pedig ilyen halkan, visszafogottan vall: 

Ágyúval l ő tt verébre, aki megütött, 
s férges paragrafussal étetett, 
bölcsebb is lettem most, halálom el ő tt, 
hogy gy űlölt rabcsík alázgatja lelkemet. 

(Danse macabre) 

Már az eddigiekb ől látszik, hogy nem harcos ember, nem harcos köl-
tő , ami nem jelenti, hogy nincs véleménye mindenről, a költészetről is 
természetesen, de azt is csendesen, szinte rezignáltan fejezi ki: 

pusztulnak a szavak, 
kínozza, gyötri őket a sok-sok dühöng ő , 
s nekem egyéb szentség már nem maradt. 

(Az utolsó szentség) 

Innen érthet ő  szerény kívánsága is: 

Ha kiküzdöm egyszer magamnak a lágy, ezüstözött csöndet, 
rég tudom: 
nem lesz semmiben hiányom. 

(Megbékélés) 

S ne feledjük, ugyanannak a ,)lapálynak" a költ ője ő , amely a mi szülő -
földünk is, ahol Pet őfi lábnyomain járunk, melyek „illata zsálya", s 'vallja  
a nagy forradalmár költő rő l: 

Velünk vagy, 	 Szavad, 
amikor vigadozunk, 	a legédesebb hegedűszó, 
s velünk vagy harcainkban. megvidámít bennünket. 

A nagy költőelőd születésének 150. évfordulója alklamából tesz hitet 
a rokonság mellett: 

Velünk ez az ugar is 
a Te dalaid pitypalattyolja 
a karám körül, 
s villámod robaja nyomán 
tüzek serkennek 
a földből. 

A lapály szeretete táplál bennünket, 
s közös nyelvünkben kivirágzik. 

(Petőfi Sándor, 1823-1973) 

Ha tovább tallóz(hat)nánk e hét kötetben, csak újabb bizonyítékait 
tárnánk fel annak, hogy milyen jelent ős nyeresége a jugoszláviai magyar 
irodalomnak e hét, illetőleg összesen immár 11 könyv a vajdasági szlovák, 
román és ruszin irodalomból. Nyilvánvaló persze, hogy pillanatnyilag még 
hiányzik a román költészeti antológia, hogy sort kell majd keríteni lega-
lább kisprózai antológiák kiadására mindhárom irodalomból, de ha olyan 
jelentős mű  szülletik, mint Radu Flora Csapdája, annak közreadása okkal 
boríthatja fel az egyébként logikus kiadói sorrendet. 

JUHÁSZ GÉZA 
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AZ ESSZÉ IGÁBA TÖRÉSE 

SZABÓ LŐRINC: Könyvek és emberek az életemben. 
Magvető , Budapest, 1984. 

Az a nemzedék, melynek Szabó Lőrinc is tagja volt, az első  világháború 
hatalmas megrázkódtatása után talált rá az esszére, mint a világnézeti 
és irodalmi tájékozódás egyik lehetséges formájára, olyan önkifejezési 
módra, amely visszaállíthatja a megszakadt folytonosságot. Maga a m ű-
faj népszerű  volt addig is, de az igazi esszét Péterfyék m űvelték, s aztán 
mintha megszakadt volna a folytonossága, legalábbis a következ ő  gene-
rációk nem azzal a tudattal írták irodalmi írásaikat, hogy szabálytalan, 
az ötlet sugallatának enged ő  portrékat rajzolnak. 

Cs. Szabó László emlékezése szerint program és kiáltvány nélkül 
tért vissza az esszé becsülete a húszas évek vége felé, a „hétf őiek" szö-
vetségében, melynek rajta kívül Halász Gábor, Hevesi András éš Szerb 
Antal voltak a tagjai. „Freud, Bergson és Babits unokái"-nak vallották 
magukat, s vallomásszer ű  műfajmagyarázataik azt bizonyítják,  hogy a 
műfaj rendszeres gyakorlatával els ősorban szépirodalmi tudatformát 
igyekeztek megteremteni. Szenvedélyesen olvasták Unamuno, Eugenio 
d'Ors és Ortega műveit, de legalább ilyen mértékben tanultak eleganciát 
Aldous Huxleytől, ironikus tiszteletlenséget a Bloomsbury-kör tagjaitól. 
Lytton Stracheytől és Virginia Woolftól, társadalmi elkötelezettséget a 
magyar romantika esszéistáitól, Eötvös József t ő l, Pulszky Ferenctől, Tre-
fort Ágostontól. Meghatározó olvasmányuk volt Cocteau könyvecskéje, a 
Rappel a l'Ordre, melyet Hevesi András fedezett fel, s amelynek az volt 
a jelentősége, hogy végképp eltántorította őket Szabó Dezs ő  stílroman-
tikájától. 

A „hétfőiekkel" majdnem egyidej űleg, más égtájak alatt kezdte esz-
széírói pályáját Illés Endre, a méltatlanul elfelejtett Kerecsényi Dezs ő  
és a Nouvelle Revue Francaise eszméinek legnagyobb hatású magyar 
közvetítője, Gyergyai Albert, akinek kivételesen fontos volt a szerepe a 
kortárs francia szellem hazai megismertetésében. 

Németh László számára is döntő  felismerést jelentett a hagyomá-
nyos világkép szétesésének tudata. Ahogy maga az esszé is sok válto-
zatban jelentkezett a világirodalomban, s meghatározásai is különböz-
nek a különféle irodalmakban, a magyar esszé is sokféle változatot mu-
tatott újabb története során. Ami e sokféle törekvésben és szándékban 
közös volt, az az „éberség" szellemi készenléte, „a nyelvi, politikai és 
társadalmi űr" betöltésének szándéka és a „szellemi dermedés" ellen 
vívott harc tudata. Ezek a jellegzetességek kétségtelenül megtalálhatók 
Szabó Lőrinc esszéiben is, amelyek azonban lényegesen különböznek 
nemzedéktársainak hasonló jelleg ű  írásaitól. Ennek részben alighanem 
abban kereshetjük a magyarázatát, hogy Szabó L őrincnek a személyes 
és nemzeti válságot feldólgozó irodalmi műfaja sokkalinkább a vers 
volt, mint a próza — bár nagyon sok, valószín űleg ma is lappangó pró-
zai írása van, ami egészen természetes, ha újságírói ténykedésére gon-
dolunk —, emellett pedig egyéniségéb ől is hiányzott az a fajta oldódás-
ra való készség és képesség, mely Cs. Szabóék számára természetes gesz-
tussá tette, hogy a csillagok alatt tájékozódva keressenek biztonságos 
pontokat. Ha Szabó Lőrinc prózai írásait olvassuk — egyéb gy űjtemé-
nyek után most Steinert Ágota gondozásában jelent meg bel őlük élet-
művének legértékesebb része Könyvek és emberek az életemben címmel 
a Magvetőnél —, inkább olyan érzésünk támadt, hogy a nagy — 
és jelentősége szerint ma sem becsült — lírikus szüntelen harcot vívott 
a műfaj meghódításáért. Igaz, mint a jól szerkesztett, pontos és meg-
határozott ciklusokba rendezett kötet bevezetésében olvassuk, az itt kö-
zölt írások Szabó Lőrinc prózai életművének csak egynegyedét repre-
zentálják, de talán nem merészség azt állítani, hogy az igazán maradan- 
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dó negyedét. A húszas évek kezdetét ől újságírói megbízatásokat is rend-
szeresen teljesít ő  költő  szüntelen és szorongató pénzhiányának ellensú-
lyozására is írt prózát, de ismerve igényességét, aligha gondolt arra, 
hogy kisebb, ilyen jellegű  rögtönzéseit kötetbe gy űjtve lássa viszont. 
Amit viszont Steinert Ágota kötetbe gy űjtött — a gyűjtemény legfonto-
sabb előzményét Simon István készítette el A költészet dicsérete címmel 
—, az mégis nagyon jellemz ő  Szabó Lőrincre. Nem az esszének a kor-
társai által kidolgozott sugallata értelmében, inkább egy másfajta szán-
dék jegyében. Ő  ugyanis inkább reflektált az eseményekre, józan, kér-
lelhetetlenül pontos helyzetrajzát adva korának, amely nem becsülte, 
hanem kizsigerelte az irodalmat és a m űvészeteket, arra kényszerítve 
művelőiket, hogy az eszmény szolgálatáról lemondva a Mammonnak hó-
doljanak. Némiképp persze önmagát, a saját élete egyik legszorongatóbb 
kérdését vetítette e képbe Szabó L őrinc, de épp ez a nem vagy alig-alig 
palástolt személyesség avatja igazán esszékké legjobb prózai írásait. A 
kor esszéje számára — kivéve azt a változatát, melyet Németh László 
és Illyés Gyula műveltek — nem a társadalom volt a legfontosabb kér-
dés, és nem is a társadalmi ember. Szabó L őrinc, ez az okkal önz őnek, 
sokszor végletesen szubjektívnak mondott költ ő  azonban nagyon is éber 
figyelemmel követte nyomon kora fontos társadalmi kérdéseit. S ennek 
az sem mond ellent, hogy egyes megállapításaiban mereven elzárkózott 
a művészetek társadalmi elkötelezettségének eszményét ől. Ez egészen 
természetes volt az ő  korában, amikor az irodalomnak az volt a legfon-
tosabb hivatása, hogy visszautasítsa a még oly csábító felkéréseket, 
együttműködési felszólításokat is. Ez a magatartása a személyiség füg-
getlenségét védelmezte. Nem véletlen, hogy Babits is mereven őrizte az 
irodalom integritását és ezt tette még széls őségesebb formában Kosztolá-
nyi is. Amikor Szabó Lőrinc a műalkotás megszenvedett emberi igazságá-
nak kötelmét állította követend ő  például az író elé és azt vallotta, hogy 
annak minél tökéletesebb művet kell alkotnia, voltaképp kora színvonalán, 
annak legjobb s legjellemz őbb szellemi törekvéseinek magasán állt. Els ők 
között ismerte föl a nemzedéktársai esszéírására oly nagy hatást tett szel-
lemtörténeti módszer veszedelmeit is, s talán ezért törekszik minden esszé-
jellegű  írásában racionális, következetes okfejtésre, elutasítva magától fé-
nyes, de a végkövetkeztetés szempontjából nem feltétlenül termékeny 
analógiák alkalmazását. Benne talált igazi médiumára Babits Mihály óvá-
sa, ő  valóban óvakodott az intuíció túlzásaitól. Abban azonban együtthang-
zik a második nemzedék többi esszéírójával, hogy — hozzájuk hasonlóan 
— izgatott figyelemmel követte nyomon az esztétikai érték megnyilatkozá-
sát. (Egy nemzedékkel kés őbb, a harmincas években indult fiatalok ugyan-
ilyen szellemi kíváncsisággal és izgalommal nyomozzák majd a műalko-
tás erkölcsi értékeit.) Szabó L őrinc felismerte, hogy aki a parttalan ide-
álkeresés szándékával tekint a hívogató fény ű  csillagokra, voltaképp a 
felhőket látja. (Babits finom metaforája ez Szellemtörténet című  tanul-
mányában.) Sokkal szerényebb szándékkal és tudatosabban közelített hát 
választott témáihoz, az analízis igényével, azzal a termékeny végkifejlet ű  
szellemi kíváncsisággal, mely költészetének is meghatározó mozgatója volt. 

A minden újra, minden szokatlanra azonnal reagáló esszé kötetlen, 
csapongó művészetszemlélete azért sem lehetett ideálja, mert eleve szkep-
tikusan tekintett a m űvészet új törekvéseire, els ősorban azokra, melyek 
nem lényegi vonatkozásban keresik az újat, s annak érdekében fordulnak 
szembe a hagyománnyal, hanem formai kísérleteikben vélik meglelni a 
függetlenedés módját. Szabó L őrinc nagyon tisztelte a szavakat, az izzá-
sukat, a megvillanó izgalmukat, a teremt ő  adottságukat, s épp ezért figyel-
meztetett arra, hogy az emberi önkifejezésnek és kapcsolatteremtésnek 
ezeket az eszközeit nem lehet felel őtlenül felrobbantani és múló divatok 
szolgálatába állítani. „Az igazi irodalom sohasem születik a modernség, 
a divat szándékával, de mindig új, eredend ően új, örök regenerálódás" — 
írta egyik legjelentősebb tanulmányában, a Divatok az irodalom körül -ben. 
S egy másik, ugyancsak művészetszemléletének meghatározó elemeit ösz-
szefoglaló gondolata: „Óh, könnyű  volna a nagy művészet, ha egyszer űen 
csak újság kellene hozzá — éppoly könny ű , mint bármilyen pótlás, újítás 
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vagy ötlet a világban, hatalmas gépeken vagy akárcsak egy hajt ű  alak-
ján!" Nagyon jellemző  Szabó Lőrincnék az a mozdulata, amellyel elhatá-
rolja magát az ötlett ől, mely a második nemzedék esszéírásának egyik meg-
határozó eleme volt. Az ő  prózai írásaiban és a művészettel kapcsolatos 
állásfoglalásaiban valóban a tények azok a csillagok, melyeket figyelem-
mel kísér, s amelyek eligazítói voltak egész élete során. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy az alkotás folyamatában ne ismerné fül a „feszélyezet-
lenség" fontos voltát. („A megformálással szemben minden feszélyezetlen-
séget megőrizni: minden műalkotás sikerének ez a titka. Ami enélkül szü-
letett, az nem teljes irodalom. Ha a forma és a tartalom egységét csak 
aránylag közelíti meg, a m ű  aránylag gyenge irodalom....") De ez a fo-
galom nála nem az ötlettel azonos, hanem az írói szuverenitással, mely so-
sem a divatnak enged, hanem a m űvészi személyiség természetét követi. 

A prózaíró Szabó Lőrinc érdeklődése rendkívül szerteágazó volt, s 
irodalmi nézeteinek alakulását jól követi Steinert Ágota ciklusbeosztása. 
A kötet legels ő  részében A műfordítás öröme címmel világirodalmi tanul-
mányokat, bevezetéseket, rövid méltatásokat olvashatunk. Szabó L őrinc 
a magyar műfordítástörténetnek talári a legnagyobb alakja volt. Azt a 
szabálytalan, csak a költ ői személyiséget gazdagító világirodalmi kultú-
rát, mely a nagy nemzedék „szép h ű tlleneit" jellemezte, ő  terelte igazi med-
rébe, s tette az egyetemes hazai irodalmat gazdagító, tudatos szándék adek-
vát színvonalú megvalósulásává. Tanulmányköteteket lehetne írni arról, 
hogy ő  maga is ízlését, érdeklődését követte, s a fordítás az ő  gyakorlatá-
ban sem volt az eredeti szolgai utánzása, majdnem minden tolmácsolásá-
ban érezni ugyanis a szuverén személyiség jelenlétét. Az Örök Barátaink 
mégsem csak egy nagy költőegyéniség világirodalmi kalandozásainak tü-
körképe, hanem a magyar műfordítás-irodalom igazi nagykorúsodásának 
leghívebb dokumentuma. Ami Kosztolányiék számára még nyitott kérdés 
volt: a tolmácsolás hűsége és az eredeti viszonya a fordított szöveghez, 
az Szabó Lőrinc számára már egyértelm ű  igazsággá fordult, hiszen úgy 
közelített az idegen szöveghez, hogy annak minden szépségét, eredeti jel-
legének minden összetev őjét megőrizte, ugyanakkor azonban páratlannak 
mondható leleménnyel élte újjá anyanyelve közegében. Tevékenysége e 
vonatkozásban „sorsfordító” volt, meghatározó a magyar költészetnek a 
világlírához való viszonyában, s olyan szemléletmód kezdeményez őjének 
nevezhetjük, mely a „haimadik nemzedék" és az Újhold fordítóinak gya-
korlatában lett természetes. Iskolába mégsem lehetett hozzá járni, rész-
ben alighanem azért sem, mert nem volt iskolateremt ő  személyiség, jól-
lehet jeles lírikusokra nagy hatást gyakorolt. Ő  maga mondja el azon-
ban, hogy a fordítás sikerének titka megfejthetetlen — s ha e vélekedése a 
fordító tehetségére vonatkozik, alighanem igaza van. A ciklus címadó írá-
sában a fordításnak következ ő  összetevőit emeli ki: „hódolat", „élvezet", 
„teremtő  láz" és ,kényszerűség". Mindenhez azonban hozzáteszi: „A többi: 
műhelytitok". Szerencsés egyéniség volt, hiszen amikor körülményei a 
fordítás „gályapadjára" szorították őt is, ez a teremt ő  láz akkor is alap-
eleme volt és maradt tolmácsolásainak (mint ahogy verseinek is termé-
szetes közege a tragikus hangoltság, gondoljunk csak A huszonhatodik év 
jó néhány versének kelletkezésére). 

Ha az esszéműfaj meghódításának egyes állomásait igyekszünk nyo-
mon követni, a Készséges halhatatlanok és a Társuk leszek című  ciklusok 
néhány nagyszerű  írására érdemes figyelnünk. Bár Szabó L őrincnek nem 
volt szándéka nemzedékét úgy szervezni, mint azt Németh László tette 
remek esszéiben, melyek tulajdonképpen els ő  kísérletei voltak a kés őbb 
által oly magas színvonalon és szellemi igénnyel, súllyal művelt tanul-
mányformában. Inkább azok a meglátásai és megállapításai n őttek szer-
vesen bele a magyar irodalmi közgondolkodásba, melyeket Babits Mihály 
kapcsán tett, kitűnő  egyik-másik Móricz-elemzése, Tóth Árpádról, akihez 
bensőséges barátság fűzte, máig érvényes megállapítások sokaságát tette, 
s mestermű  az a tisztelgő  méltatása, melyet Kosztolányiról mondott el 
helyébe lépve a Kisfaludy Társaságban. Esszének is magasrend ű  a Sár-
közi György, a költ ő  című  írása, mely annak bizonysága, hogy ő  is mes- 
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tere lehetett volna a m űfajnak, ha ez lett volna célja. Hogyne lett volna 
izgalmas, magával ragadó téma olyan lírikusról szólnia, aki — hozzá ha-
sonlóan — „kiszűrte és megállapította a költészet elméleti lényegét"! 
De ezen túlmenően: a bens őséges vonásokkal felvázolt, találó és hiteles 
emberi arckép azt is bizonyítja, hogy az emberség ügyét a költészet ügyé-
nek majdnem mindig alárendelő  Szabó Lőrinc sem tudott s nem is akart 
szabadulni nemzedéktársa lényének varázsától. Nem idealizál, nagyon jól 
és pontosan látja, hogy az Angyalok harca tüneményes indulás volt, de 
benne rejlettek „a megingás, eltévedés, a talajvesztés igen-igen hosszúra 
nyúlt korszakának verg ődő , pepecselő  termékei is". De ahogy ezeket elem-
zi, ahogy egy. társának, barátjának habozásáról, költ ői válságáról szól, 
abban is ott vibrál az esszére oly jellemz ő  erkölcsi igény, finomság, meg-
értő  szeretet, hajlékonyság és elegancia, mely els ősorban a harmadik nem-
zedék esszéírásának lett karakterisztikus jellemz ője. Ha van Szabó L ő-
rincnek olyan prózai írása, melynek poétikai jegyei megtermékenyít ő  ha-
tást gyakorolhattak volna a magyar esszé történetére, ez bizonyára közéjük 
tartozik. A Sárközi-esszé 1947-ben jelent meg, olyan korszakában irodal-
munknak, amikor a műfaj új virágzásnak indult, sőt, megkezdődött tör-
ténetének új szakasza. Örök kár, hogy e korszak, melynek egyik els ő  és 
legremekebb jelzése épp Szabó L őrinc írása volt, hirtelen szakadt félbe, s 
adta át helyét olyan irodalomszemléletnek, mely az esszét gyanakodva fi-
gyelte, mert úgy vélte, hogy a világ egyetlen alapszemléleti forma alapján 
is megragadható és magyarázható. Az „id őtlenség" és a „csoda", melyek en-
nek az esszéjének vezéreszméi, neki magának sem voltak szemléleti eliga-
zítói, annál nagyszerűbb és nyitottságára jellemz ő , hogy ezek alapján is 
tudott végérvényeset, hiteleset mondani. De e kategóriák érvénye és eliga-
zító sugallata igen hamar megsz űnt, mint ahogy maga a költ ő  is megszűnt 
az irodalom teljes jogú részese lenni. 

Hogy mint esszéistának is lett volna még mondanivalója, azt a kötet 
utolsó írása, Tóbiás Áronnal készült beszélgetése bizonyítja leginkább. 
Ebben ugyan a „párbeszéd" természete szerint nem egyetlen személyiség 
van jelen, de a költő  személyisége mégis teljes, hiteles, s ugyanazt az ér-
zékeny nyugtalanságot érezzük benne, ami egész életm űvét ;áthatotta, s 
ami esszéírásának is meghatározó jegye volt. Amit .a világirodalomról s a 
maga személyiségér ől elmondott, az egy-egy esszé foglalata, s örök kár, 
hogy ezeket az esszéket e türelmetlen hódító már nem írhatta meg. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

A BÖLCSELETI PRÓZA HELYE AZ IRODALOMBAN 

SVETA LUKIĆ : A mai intellektuális próza. 
Fordította: Thomka Beáta. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Sveta Lukić  a mai intellektuális próza feltérképezésekor azon a fejl ő -
désvonalon indul el, amely Diderot-tól, s őt a platóni bölcseleti párbe-
szédtől ível egészen a XX. századi modern irodalom ilyen jellegű  prózai 
megvalósításáig: az egzisztencialista Sartre-ig, Camus-ig, Füst Milánig, 
Krležáig stb. Ezen a fejl ődésvonalon haladva els ősorban Diderot prózá-
ja és drámái-párbeszédei képeznek fontos mérföldkövet, nemcsak azért, 
mert a platóni bölcseleti párbeszéd hagyományának folytatói, hanem 
mert .„bennük találkozik és szembesül a klasszikus a korszer űvel", s 
„egyben előrejelzik az irodalom műfajain és áramlatain belül kibonta-
kozó mai esszészerű, filozófiai és intellektuális prózának és drámának a 
legkorszerűbb törekvéseit". 
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Lukić  a Színészparadoxon elemzésén túl teljes kontextusában szem-
léli a diderot-i életművet, vizsgálódásának hatósugara a Rameau uno-
kaöccse, a Mindenmindegy Jakab és egyéb diderot-i párbeszédekre is ki-
terjed, miközben a diderot-i poétika kulcsfontosságú vonásait/problémáit 
járja be. Diderot írói opusában els ősorban az író írásához s általában a 
művészi alkotáshoz való viszonyulására, e viszonyulás sajátosságára hív-
ja fel a figyelmet, mely kérdés az írás problematikájába torkollik, Dide-
rot ugyanis „valóságos »mintát« kínál fel az írás és a nem írás, a 
nem írás és az írásról való írás közötti állapot mögöttesének, illetve 
egzisztenciális alapjainak vizsgálatához". Bölcseleti párbeszédeiben do-
mináns szerepet tölt be a színész mint egyéniség, a „küls ő  jelek" után-
zójának kérdése is. Ezek a kérdések, valamint az irodalmi konvenciók 
felszámolása, a velük való szembefordulás hatják át Diderot „spirális 
dialógusait", melyeknek „kanyaraiban", kitér őiben, utalásaiban filozófia 
és színház, irodalom és politika — a kor szellemi és esztétikai megnyil-
vánulásainak mindegyike — egyaránt megmérettetik. A korszellem kri-
tikáján és az eszmék drámáján túl Luki ć  számára a bölcseleti próza 
egészének szemszögéb ől szemlélve is fontos állomás a diredot-i életmű : 
„A bölcseleti próza olyan szerkezeti tulajdonságokkal rendelkezik", 
írja, „amelyek által jelentős mértékben különbözik a szokványos 
értelemben vett »szépirodalomtól«. Diderot jelent ős bizonyítékokat szol-
gáltat az ilyen prózatipológia kialakításához, mintegy igazolva ennek 
Létjogosultságát." Az életműben felmerülő  prózapoétikai problémák — 
az alaptörténet és a témák, kommentárok, kitér ők viszonya, a szagga-
tottság, az írói távoltartás, a vegyes, esszészer ű  műforma kérdései — a 
diderot-i példa alapján ugyanakkor az intellektuális prózával szembeni 
hozzáállást hivatottak korrigálni, miközben indokolttá teszik, hogy az 
irodalom mostohagyermekeként számon tartott intellektuális irodalmat 
az irodalom kategóriájába soroljuk: „Diderot dialógusainak vizsgálata 
olyan választ sugall, mely szerint az ilyen aparté, vegyes m űvek is az 
irodalomhoz, sőt annak lényegéhez tartoznak. A válasz nem teljesen 
határozott valószín űleg azon történelmi elő ítélet miatt, amely sokáig 
különválasztotta a művészetet és a filozófiát. (...) A bölcseleti irodal-
mat rendszerint nem sorolták az irodalom kategóriájába, vagy er ősza-
kosan alárendelték a m űfajok, alakzatok, valamint az értékek minden-
ható retorikai sémáinak, melyekt ől mindig elütött. Ilyenkor az volt a 
végső  következtetés, hogy ha már az irodalomhoz tartozik, az csak je-
lentéktelen irodalom lehet, illetve csak egyes s nem is jelent ősebb voná-
sai alapján tekinthet ő  egyáltalán irodalomnak. A bölcseleti irodalomnak 
mindmáig a filozófia a végzete." 

A tanulmánygyűjtemény egyik leglényegesebb és legszebb tanul-
mánya a Varázshegyről szóló. Lukić  elemzése során e tanulmányában 
is a kulcsfontosságú prózapoétikai eljárásokat veszi sorra. A Varázshegy 
újra- és továbbértelmezését az teszi indokolttá és id őszerűvé, 'hogy benne 
nemcsak az intellektuális próza jegyei, hanem a máig jelen lev ő  próza-
poétikai és regényelméleti problémák is tükröz ődnek. Az elbeszélő  prob 
tematikussá válására, megsokszorozódására gondolok itt els ősorban: a 
narráció és az írói kommentár, az esszészer ű  betétek interakciójára, 
továbbá a diskurzus és szövegháttér viszonyára, a Thomas Mann-i jel-
legzetes időkezelésre, az irónia jelentéshalmozó szerepére stb. A Va-
rázshegy lukići elemzése ugyanakkor regénytipológiai problémákat is 
felvet. A regény szövegének „intellektuális h őfoka" ugyanis a Varázs- 
hegyet az esszéregényhez közelíti. Luki ć  nem a regény merev besorolá-
sát akarja mindenáron elvégezni. Az, ami számára Thomas Mann regé-
nyében lényeges: a regényszöveg intellektuális vonulatainak és a regény 
magvának összehangolhatósága. „Thomas Mann olyan író, aki a klasz-
szikus elbeszélést közvetlen beavatkozásaival szakítja meg, s őt egész 
pszichológiai és filozófiai tárgyú esszészer ű  betéteket illeszt szövegébe. 
Ha nem is kimondottan intellektuális esszéregény a Varázshegy, minden-
képpen korunk egyik legsikerültebb Bildungsromanja." 

A betegség és szerelem motívumköre köré szervez ődő  szituációs 
mozzanatok, vezérmotívumok és ismétlések mellett Settembrini és Naph- 
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ta intellektuális vitái érdemelnek figyelmet. A regény újabb intellek-
tuális vonulata egyrészt a „síkföld" és a Varázshegy értékkategóriáinak 
ellentétére épül, másrészt az id ő  mint intellektuális probléma jelenlété-
ben realizálódnak. A már-már metafizikussá váló id ő  elemzése során 
Lukić  a Varázshegy gyönyörű  metaforáját fogalmazza meg: 

„A Varázshegyet kristályhegynek képzelem, pontosabban nagy kris-
tálytömegnek. Els ő  pillantásra nem tudom áttekinteni. Igen éles, fenye-
gető , kardszerű  peremei vannak. Kékes, foszforeszkáló, áttetsz ő . Mint-
ha ezer meg ezer kristály ragyogna fehér szikla lejt őjén. Az idővel 
szembeni ellenállás jéghegyeire emlékeztet. Vagy valamiféle szférikus 
időt, jéggömböt hordoznának az oszlopok? 

A ködbe burkolódzott kristályok mozgásba jönnek, mintha egy 
tágas, spirális, nagy ködbe lennének zárva. Hideg, közönyös t űz tör föl 
belőlük, mint az objektivitás, melyet ez nem akadályoz meg abban, hogy 
alogikus, irracionális, életes és életadó maradjék. Mindinkább fanto-
mokká válnak, mind kevésbé kristályok, melyek lassan elenyésznek és 
ezüstös térségbe (tengerbe? hótengerbe?) olvadnak bele. Mögöttük hold-
fény, a könnyű , kötetlen, közömbös zene pedig mindennek lényegi moz-
dulatlanságát juttatja kifejezésre. A végén egy tökéletes metafizikai táj-
kép bontakozik ki. (...) A. Varázshegy önálló teljesség, a valóságból ki-
szakított környezet, a szellemi élet és az önleszámolás közegének keret-
szimbóluma." • 

Az idő  amiatt is releváns eleme, központi kategóriája a regénynek, 
mert a főhős regényen belüli létezésének, mozgásának is determinánsa: 
Hans Castorp felszabadulásának „gyökeres feltétele". A Varázshegy 
szereplői egy-egy létezésmód, egy-egy egzisztenciális állapot megteste-
sítői. Joachim Zimssen az „arany középút" képvisel ője, Clawdia Chau-
chatban a test—halál—szerelem hármas egysége jut kifejezésre, s Naph.ta 
és Settembrini is a létezés egy-egy filozófiai meghatározásának alanyai. 
E szereplők Castorp szemlélődésének állomásai és tárgyai egyben, mint-
hogy tudatán szűrődik át mindaz, amit a hősökkel valló szellemi karak-
terű  kapcsolatainak során közvetlenül vagy közvetetten átél, tapasztal. 
Így lesz a Varázshegy Hans Castorp „szellemi monográfiája, hosszú 
és becsületes önvizsgálatának jelképes tere". 

A Lu Hszünről, a „kínai Makszim Gorkijról" szóló tanulmányban 
Lukić  Lu Hszün művének azon vonásait hangsúlyozza, amelyek egyrészt 
a diderot-i, másrészt a Thomas Mann-i írói eljáráshoz közelítik e szerz ő t. 
Diderot-hoz hasonlóan Lu. Hszün m űvében, az A Q hiteles történetében 
is az írás — nem írás kérdéseit veti fel, s a tradicionális Kína, az ab-
szurd világ, a „tébolyult lehetetlen valóság" kap ironikus megfogalma-
zást. Az irónia az, ami az A Q hiteles történetét Thomas Mann regényé-
hez közelíti, azzal a különbséggel, hogy Lu Hszün feladja a mindentudó 
írói szerepet. S éppen ebb ől a gesztusból következik a Lu Hszün-i iró-
nia („A tudás hiánya természetesen az ironikus Lu Hszün írói fogása."). 

Füst Milán regényében (A feleségem története) az irónia a „negatív 
szenvedéllyel" párosul. A negatív szenvedély a „határokat nem ismer ő , 
sírig tartó, viszonzatlan szerelemben” tárgyiasul, s a lét kitöltetlenségének 
érzésévé nő . Ez a negatív feszültség az, ami a regény „mélyen metafizikai" 
(intellektuális) játékát áthatja. 

Lu Hszün és Füst Milán példája szolgáltat ürügyet Luki ćnak ahhoz, 
hogy kifejtse az intellektuális prózához szorosan éppen nem köt ődő  
megállapításait is. A művek továbbélésének, utóéletének problémáira 
gondolunk itt — a nyelvi akadályok leküzdésének lehet őségeire, az indi-
rekt fordítások következtében keletkezett fordításváltozatok és az ere-
deti mű  megfeleléseire és meg nem feleléseire, a „kis népek irodalmai-
nak" sorsára és korlátozott recepciólehet őségére stb. Ezek a kérdések 
Lukić  tanulmánygyűjteményének kitérőit képezik ugyan, de ugyanakkor 
a szerzőnek az írói életműhöz való komplex hozzáállását jelzik. 

Borisz Paszternak az esszépróza m űfajának egyik megteremt ője. 
Az esemény, a fabula minimalizálódása következtében a líraiság válik 
Paszternak prózájában dominánssá, s m űvei a lírai esszészerűséghez 
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közelítenek. Az így létrejött szétfolyó elbeszélés szoros összefüggésben 
áll az idő  kérdésével: A létezés: „az elmúlás, az ember föltartóztathatat-
lan elfolyása az idő  árján." Paszternak prózájában problematikussá válik 
a főhős fogalma: a h ős egy „feltételes h ősben", „névtelen énben" ölt 
alakot. A központi helyet a mikro-lélektani megfigyelések töltik be. 

A hős fogalma Borisz Pilnyaknál (Meztelen év) is sajátságos átala-
kuláson megy át. A hősök „személyiségük intellektuális vonásaival föl-
szívódnak a személyfölöttiségbe, a személytelenségbe, az általánosságba. 
A regény alakjai többségükben csak mint a forradalomra való különbö-
ző  reakcióváltozatok léteznek". H ősök helyett Pilnyak „hang-embereket", 
„változat-embereket" sorakoztat fel, s ezeket egy személytelen, folyama-
tos időbe helyezi. A tárgyak érint őleges, töredékes leírását vezérmotí-
vum-vonulatok egészítik ki. 

Ivo Andrić  művének intellektualizmusát szintén a szemlél ődésben 
kell keresnünk. A Jelek az út mentén a „lírai, szemlélődő  és filozófiai 
följegyzések" könyve. A történet funkciójának csökkenése következté-
ben a ködösített leírások és az id őtlenség lengi be Andri ć  művét. A tör-
ténet alakulása, fejl ődésvonala helyett az élet sorsszer űségének érzékel-
tetése céljából „állapotok és helyzetek szándékos ismételgetését" kínálja 
fel. Mindezek a mozzanatok Luki ć  szerint az andri ći életmű  filmre vagy 
tévére való „fordíthatóságát", vizuális megragadásának lehet őségét te-
szik problematikussá, kizárva a látvány, a spektákulum mint ábrázolás-
mód lehetőségét. 

Az esszészerűség Krleža opusának is központi kérdése. Intellektua-
lizmusa esszéiben, naplóiban a legkifejezettebb. „Krleža mintha maga 
is csak a sűrített vegyes szövegek, a lírai-esszészer ű  töredékek egyné-
melyikében lélegezne föl (...) művének nyitját az esszében, az esszé-
szerű  jellegben kell keresnünk (...) Krleža opusában egy megszakítás 
nélküli, szerteágazó, lázadó, drámai bels ő  monológ folyik." 

Az intellektuális irodalom vizsgálatakor semmiképpen sem elkerül-
hető  Sartre egzisztencializmusa. A bölcseleti gondolkodás Sartre-nál nem-
csak esszében foglal el központi helyet. A Zárt tárgyalás, A fal, a Pisz-
kos kezek, Az undor stb. a modern filozófiai irodalom vonulatait jelzik, 
s bennük az eszmék párbeszéde jut domináns szerephez. „Jean Paul 
Sartre megkerülhetetlen minden olyan értekezésben, amely a jelenkori 
filozófiai, esszészerű , intellektuális irodalommal foglalkozik, hisz a má-
sodik világháború után ő  lett ennek az irodalomnak a legnépszer űbb és 
legvitatottabb egyénisége." 

Lukić  tanulmánykötetében az intellektuális próza megvalósulási 
formáit szemléli, s ennek alapján állítja fel induktív módon .a mai intel-
lektuális próza általános vonásait, hangsúlyt fektetve a XX. századi pró-
zában végbement változásokra is. A modern intellektuális próza poétiká-
jának feltérképezésekor e próza máig kialakult formáit veszi számba: a 
költői próza esszészerű  megvalósításait (Thomas Mann, Camus, Joyce, 
Paszternak), a bölcseleti-intellektuális prózát, a modern irodalmi esszét 
(Joyce, Pilnyak, Woolf). Ugyanakkor rámutat az esszéprózán belül lehet-
séges változatokra is — a klasszikus pszichológiai prózára (Proust, Tho-
mas Mann), az ún. vegyes művekre (Gide, Sartre), a tiszta esszére (Pasz-
ternak, Camus). 

Az intellektuális próza módozatainak meghatározásán túl Luki ć  -azok-
ra a változásokra hívja fel a figyelmet, amelyek e területen végbemen-
tek. A történet funkciójának megváltozásában, a h ős eszmévé válásában, 
az eszmék és álláspontok konfliktusában, a nyitottságban, a látszólag 
szétfolyó szövegegészben azonban nemcsak az intellektuális próza ter-
mészetrajzát kell felfedeznünk. Ezek a folyamatok nemcsak az intellek-
tuális prózában — századunk prózájában, regényeiben is jelen vannak, 
s ez újra alátámasztja annak szükségességét, hogy a bölcseleti prózát ne 
az irodalom mostohagyermekeként tartsuk számon. „A bölcseleti iro- 
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dalom feloldódott a modern esszében s a klasszikus pszichológiai prózai 
elbeszélés, regény vizeire érkezett (...) valójában az interdiszciplináris, 
szintézisteremtő , összegező  jellegű  művészi próza felé vezető  ,úton hala-
dunk. Ez a mai poétika törekvéseinek vezérfonala is." 

HARKAI VASS ÉVA 

M Ú LTBANÉZŐ  

SZEKERES LÁSZLÓ: A hunok és Attila. 
Forum, Újvidék, 1985. 

Könnyű  dolog várfalak tövében, 
bástyaromokon vagy kolostorok 
nyirkos-homályos 'könyvtárában tör-
ténelemről elmélkedni, hiszen az 
ember a tárgyi valóság közelében 
nem kényszerül reménytelen tapo-
gatózásra. A Loir és a Rajna völ-
gye vagy a Duna Wachau vidéke 
valódi történelmi vidék, ahol az el 
mének nem kell erejét meghaladó 
képzelgések kalandos portyáiba bo-
nyolódnia. A történelem mint múlt 
valóság az utókorra maradt emlé-
kei révén itt nagyon is tapinthato. 
nemcsak a lélekhez, de a testhez. --
s ezáltal az érzékeinkhez is — mód-
felett közelálló. A wachaui Dürns-
tei várának falai alatt mi sem t ű-
nik valószínűbbnek, mint hogy a 
várat 1477-ben és 1454-ben két íz-
ben maga Mátyás király is ostro 
omolta, s hogy az erődnek hajdani 
fénykorában Oroszlánszívű  Richárd 
is a foglya volt. S ha a romok tör 
ténstét még egy-két legenda is szí 
nezi, az a képzeletünknek ad er ő  
teljes lendületet. 

De mit tehet a történész, a :mű -
velődéstörténész vagy a régész olyan 
vidéken, ahol a múltnak — legyen 
az akár közelebbi, akár távolabbi 
múlt — nincsenek a gondolatnak és 
a gondolkodásnak támaszt adó tár-
gyiasult emlékei? Mit tegyen a tu-
dós, akinek tekintete legfeljebb egy 
egy tanyaromon pihenhet meg? Hol 
van a"z a buborék, mely az áttekint-
hetőség magaslataira lendíti a szem 
lélőt? A történelmi emlékek nélkü-
li vidéket — s ezt már a költő  
mondja — „megemészti a fagy". 
Ezeken ,a tájakon — sajnos, ilyen 
a miénk is — a történelmi gondol-
kodás jószerével mindig egy kicsit 
metafizikus elmélkedést jelent, hi 

szen sehol egy fogódzó, sehol egy 
támasz, mely a maga valóságában 
szolgálna vigaszul a lélek számára. 
Ezeken a tájakon a történelmi múlt. 
ra mindig csak kizárásos alapon le• 
het következtetni: valami nincs, 
mert eltörölte a népvándorlás, nincs, 
mert megszűnt a török időkben, 
nincs, mert felégették az átvonuló 
csapatok. S ez a rengeteg nincs bi 
zony próbára teszi az értéktudatun-
kat. Mert létformát negatív valóság-
ra nem lehet építeni. S akkor még 
nem beszéltünk a létfilozófiáról, 
mely a fentiekből következően nincs, 
s ha lenne, akkor is a leveg őben 
lógna, talajhoz-lélekhez semmilyen 
kötődése sem lenne. 

Hogy olykor mennyire fontos a 
történelmi gondolkodáshoz a tárgyi 
asult emlék, azt Szekeres László 
könyve is bizo;nyítja. Mert tény az. 
hogy máig is nagy kérdése a törté-
netírásnak a népvándorlás „vérzi 
vataros időszaka", s ezen belül ren-
geteg a homály a hunokat illet ően 
is, akik megjelenésükkel a Duna 
medencét a világpoltikai események 
jelentős színterévé tették, a témá-
ról szólni azonban csak egy-egy id ő-
szerű  kérdés kapcsán adódik alka 
lom. És amik a hun kérdést újra-
aktualizálták — s amik A hunok és 
Attila című  könyv megírását is köz-
vetlenül inplikálták —, azok a Zen-
ta melléki, mákosparti, 1975-ben 
végzett ásatások során felszínre ke-
rült egykori szarmata és hun tele-
pülések leletei voltak. Ez volt az a 
mozzanat, mely a kérdés történel-
mi végiggondolásához megadta az 
indítást. 

A hunok az Ister vidékén 395-ben 
jelentek meg, megtépázott törzsi te-
kintéllyel, hiszen néhány évtizeddel 
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korábban döntő  vereséget szenved 
tek a kínai császári csapatoktól, s 
e vereség olyan súlyosnak bizonyult, 
hogy a hun csapatok a közép-ázsiaí 
sztyeppek elhagyására kényszerül-
tek. A Duna és a Földközi-tenger vi-
dékén pedig egy agonizáló, s agónia 
ját reformokkal csak ideig-óráig el 
odázni tudó hatalmas birodalommal 
találják magukat szemben. A hu-
nok és a Római Birodalom kezdet-
ben politikai megfontolásból diplo-
máciai harcot kezd, hogy Attila ha-
talomra jutásával egyre gyakorib-
bak legyenek a nyílt, katonai össze-
tűzések is, melyek azután egyene-
sen a catalaunumi ütközethez vezet 
tek. Ezek a többnyire közismert tör-
ténelmi tények, melyek valameny-
nyi történelemkönyvben megtalálha-
tók. Ugyanakkor mindez csupán lec-
keszerű  tényanyag. 

Szekeres László azonban mélyebb-
re lát, teljes szellemi igénnyel 
közeledik a korhoz, azokat a moz-
zanatokat kutatja, melyek valóban 
életszerűvé teszik az 1600 évvel eze-
lőtti eseményeket. Egy népcsoport 
kénytelen szüntelen harcot vívni lét 
fenntartása érdekében, hiszen a 
sztyeppek ínséges területek, s mint 
ilyenek „csak meghatározott számú 
lakost képesek eltartani. Ezeken a 
pusztákon csak állandóan vándorol-
va lehet úgy-ahogy megélni ..." (23.) 
Nem csoda hát, hogy a hunoknak a 
Dunától a Galliáig húzódó területe-
ket kell bejárniuk ahhoz, hogy 
megteremtsék fennmaradásuk felté-
teleit. S hogy amerre megjelentek, 
halált hoztak magukkal? Valóban. 
így volt, de Szekeres László könyvé-
ben arra is rámutat, hogy a nomád 
népek esetében ezt a kegyetlensé-
get nem mai erkölcsi mértékkel kell 
mérni és megítélni, s hogy a faj 
fenntartási ösztönhöz hasonlóan lé-
tezett egyfajta „törzsfenntartási ösz-
tön" is. 

S hogy a több mint másfél évez-
red elő tti eseményekben valódi tör-
ténelmi eseményeket láthassunk, a 
könyv szerzője a feljegyzések és 
krónikák bámulatos gazdaságát tár 
ja elénk. Idézi a korabeli kínai fel-
jegyzéseket — melyek egyedüli for-
rásai a hun birodalom ázsai korsza  

kának —, ám tudósi-kutatói szen-
vedélyét igazán az európai forrá-
sok feltárásakor éli ki. Mao-tun és 
Csáng Kien levelei és jelentései után 
bőségesen idéz Priszkosz Rhétornak, 
a görög történetírónak és diploma-
tának, Ammianus Marcellinus tör-
ténetírónak, Jordanes gót krónikás 
nak és Cassiodoros római történet-
írónak a munkáiból. 

A megértéshez azonban nemcsak 
az a fontos, ami irodalmi és tör-
ténelmi emlék. Szekeres Lászlt', 
ezért külön-külön fejezetet szán 
olyan kérdéseknek is, mint a hun 
társadalom gazdasági alapjai, a ló-
tartás, a lakásviszonyok vagy a fegy-
verzet kérdése, továbbá a minden-
napi élet, az öltözködés, az élelme-
zés és a házieszközök problémája. 
S a tudós nehézségeiről szól, ami-
kor a következőket mondja: „A ré-
gi letűnt nomád társadalmak kul-
túrájának köznépi rétegét meglehe-
tősen nehéz megközelíteni, mert a 
kutatások még ma sem eléggé in-
tenzívek. Ilyenkor a kutatók kény-
telenek elővenni a rokon tudomá-
nyok, elsősorban a néprajz eredmé-
nyeit, és esetenként módszereit is.' 
Majd hozzáteszi: „Ezúttal nekünk 
is ezt kell tennünk." (104.) A meg 
közelítés e módszertani sokfélesége 
eredményezi, hogy a hunokról ka 
pott ismeretek egységes képpé áll 
nak össze. Ennek ellenére a tör 
ténész úgy érzi: „A történelemnek 
olyan szakasza volt ez, amelyr ő l 
ugyan maradtak írott feljegyzések 
de — mint láttuk — nem adnak 
kielégítő  választ a felmerülő  kér-
désekre. Számos még a nyitott prob-
léma, a megvilágításra váró rész-
let, amelyek megoldásában a törté 
nelemtudomány mellett a régészet-
re különösen sok feladat vár." (137.) 

Ez bizonyára így van. Az azon-
ban kétségtelen, hogy az eddigi ku-
tatások eredményeit szerz őnk a leg 
messzebb menő  erkölcsi és tudomá-
nyos elhivatottsággal foglalta össze, 
amiről a kötetet záró Függelékek, 
Glosszárium és az irodalomjegyzék 
is tanúskodik. Művelődési életünk 
sok elkeserítő  jelensége mellett vég-
re egy monográfia, mely tisztessé-
ges tudósi szándékról s magas fo-
kú elhivatottságról tanúskodik. 

MÁK FERENC 
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NÉPRAJZI KOMPARATISZTIKA 

JUNG KÁROLY: Táltosok, ördögök, 
delmeink — babonáink — világába. 
Forum, Újvidék, 1985. 

A Forum kiskönyvtár sárga fede-
lű  sorozata egy újabb kiadvány: 
nyal gazdagodott. A sorozat tudo-
mánynépszerűsítő  szerepe és cél-
ja megszabja .a téma megválasztá-
sát, feldolgozásának terjedelmét, 
a vizsgálat módszerét, de megszab-
ja a megfogalmazás módját is. 
Aránylag kis terjedelemben kell a 
szerzőnek közérthet ő  módon ösz-
szefognia választott témája pilla-
natnyi állását s alkalmazni a ku-
tatás módszerének bevált újdon-
ságait. 

Jung Károly jelen könyvében a 
néprajztudomány egy részének, a 
népi hitvilágnak, s ,annak is egy 
kis részecskéjének, a babona vilá-
gának a jugoszláviai magyaroknál 
még ma is felfedezhet ő  megvaló-
sulásait vizsgálja, s vezet be ben-
nünket népi hiedelmeink gazdag, 
változatos, színes világába. 

Kísérletképpen bevezetésként 
egy olyan rétegnek szánja ezt a 
könyvet; amely már elszakadt a 
hagyományos népi világtól a kul-
túraváltás és a generációs különb-
ségek miatt, de — mint a szerz ő  
mondja — „ismeretei, érdeklődé-
se és iskolázottsága folytán igényli 
az emberi műveltség egészének 
megismerését". Így kerülhetett sor-
ra a táltos, a garabonciás, a bo-
szorkány, a kincs őrző  öreg, a mar-
koláb, az ördög, az óriás, ,a haza-
járó lélek, a betegségdémonok, a 
világtartó állatok, a mitikus növé-
nyek világa. 

Szerzőnk választott témáját 
a modern nemzetközi és hazai 
szakirodalom széles körű  ismere-
tében, terepi kutatásai és tervsze-
rű  irattári kutatásai alapján dol-
gozta fel. Meg kell jegyeznünk, 
hogy az irattári kutatás .a néprajz-
tudományban nálunk eddig nem 
nagyon gyakorolt munkaforma, de 
amint a boszorkányhiedelem be-
mu.tatásakor tapasztaljuk, igen 
hasznos munkaforma, hisz sok ed-
dig ismeretlen adattal gazdagítot-
ta tudásunkat. 

Csák az új és a régi néprajzi 
szemléletek, módszerek ismereté- 

garabonciások. Bevezetés népi hie- 

ben járhatta körül szerz őnk az 
olyan fontos fogalmakat, mint a 
hagyományos népi hiedelem, a mo-
dern hiedelem, a népi hiedelemvi-
lág, a népi tudás, a babona, a né-
pi vallásosság, csak így rajzolhat-
ta meg a népi hiedelemvilág ku-
tatásának történetét. 

Ebben a könyvben is megszó-
lal a néprajzi kompaxatisztikát is 
művelő  kutató. Minden hiedelem- 
lény bemutatásakor kiemeli ugyan-
is a szomszédnépi kapcsolatokat, 
a kulturális egymásra hatást. 

A könyv tanúsága szerint a 
szerző  otthonosan mozog a társa-
dalmi műveltség különböző  terü-
letein. Nemcsak a paraszti, falusi 
társadalomban, hanem az urbánus 
környezetben is. Ennek köszönhe-
tő , hogy behelyezhette témáját a 
tágabb összefüggésekbe — komp-
lexitásra törekedve —, mikor a 
„népi" élet és a köznapi tudat 
egyes szeleteit mutatja be szerte-
ágazóan, néprajzi, gyógyászati, et-
noprognosztikai stb. vonatkozás-
ban. 

Jung eddig megjelent könyvei-
ből ismerjük szerzőjük elemző  és 
összefoglaló készségét, melynek se-
gítségével rendszerbe foglalja a té-
nyeket. Jelent ős értéke e könyv-
nek is a tárgya, jelenségek, meg-
nyilatkozások, különféle szemioti-
kai és egyéb jelek összefüggésének 
feltárása, rendszerben láttatása, az-
az annak a fontos momentumnak 
a kiemelése, hogy semmi sincs ön-
magában és, önmagáért, hanem a 
rendszer összetev ője, s a rendszer-
tagok függnek egymástól. 

Szerzőnk elméleti megállapítá-
sainak igazolására gazdag és funk-
cionális anyag szolgál. A terepen, 
Bácska, Bánát, Szerémség falvai-
ban a közelmúltban gyűjtött ki 
nem javított, át nem stilizált népi 
beszélt nyelvi szövegek . funkcioná-
lisan támasztják alá az elméleti 
tételeket. E néhány szerény meg-
jegyzés talán felkelti az érdekl ő-
dést és kezünkbe vesszük,elolvas-
suk ezt az érdekes könyvet. 

PENAVIN OLGA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL MINIATŰRÖK 42. KÖTETE 

Levelek Koszt olny!hoz (] 9~]-t936) 
A Kosztolányi-hagyaték egy rendkívül érdekes részét ta-

lálja ebben a kötetben az olvasó: azoknak a leveleknek a 
legértékesebb darabjait, amelyeket a költ ő  kora jelentős 
íróitól, művészeitől, tudósaitól kapott. Köztük olyan kiemel-
kedő  egyéniségektől, mint amilyen Gárdonyi Géza, Kassák 
Lajos, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, Nagy Endre, Füst Milán, 
Weöres Sándor, Karinthy Frigyes, Füst Milán, Illyés Gyula, 
Németh László, Cs. Szabó László és Ódry Árpád. De a gy űj-
teményben megtaláljuk Veljko Petrovi ć , Milkó Izidor, Feny-
ves Ferenc, Munk Artúr és a jeles román költ ő  és műfordító, 
Emil Isac leveleit is, akiket szoros barátság f űzött Kosztolá-
nyihoz. Valamennyi — mind az 54 szerz ő  93 levele — az élet-
rajz fontos dokumentuma, mert a műért való küzdelem lát-
hatatlan drámája mögött rejl ő  kapcsolatokat: a magánember 
és az alkotó ember kapcsolatát teszi érzékelhet őbbé. 

Mégis megkülönböztetett figyelemre tarthat számot az a 
hét levél, amelyet azok az írók küldtek Kosztolányinak, akik 
az általa kezdeményezett Ady-vitában vele értettek egyet. A 
pörben — mint ismeretes — Kosztolányi eléggé magára ma-
radt, mert a Nyugat közvélemény-alakító tekintélyei nem 
osztották nézetét, s nyilvánosan meglehet ősen kevesen álltak 
ki mellette. Ezért a titkos egyetértés és nagyrabecsülés do-
kumentumai ezek a levelek, amelyek joggal erősítették meg 
Kosztolányiban a meggy őződést, hogy sokkal többen gondol-
kodnak Adyról hozzá hasonlóan, mint ahányan ezt nyíltan 
meg merik vallani. 

Csaknem három évtizeden át — 1907-t ő l 1936-ig — foly-
tatott baráti és tudományos levelezés legizgalmasabb darab-
jait válogatta össze e könyvbe Dér Zoltán, s egyúttal beve-
zető t és magyarázó szöveget is írt hozzájuk. Jóformán mind-
egyik fontos információkat tartalmaz a költ ő  életével és 
munkásságával kapcsolatban, s egy sincs közöttük, amelyik 
érdektelen volna. Számunkra különösen azok a sorok becse-
sek, amelyeket itteni írótársaitól kapott, mert a kölcsönös 
tiszteletnek és érdeklődésnek beszédes bizonyítékai', s iro-
dalmunk történetéhez nyújtanak új( adalékokat. 

A költő  születésének századik évfordulója alkalmából 
megjelent, 126 oldalas kötet anyagát negyven író — a gy űj-
teményben szerepl ő  szerzők — korabeli portréja egészíti ki. 

Az irodalomtörténeti jelentőségű  anyagot tartalmazó 
könyv 500 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 
15), vagy pedig 600 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és 
szabadkai, valamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 34. KÖTETE 

DÉR,:.ZULTÁN 

Sü1őfő1d é s költő j e  
(1rások Košztolányir41) 

,.,± 	 mit. 
Dér Zoltán, ismert hagyománykutatónk, a Kosztolányi-

életmű  szakavatott ismerője legújabb könyvében, a Szülőjöld  
és kőN e,ctmű ,.lényKgre íisszpontos :í,tó„válogatásában  —  akár. 
csak előző  művéberi, az öt évvel ézel ő tt mgjelent Ikercsilla  
gokban — Szabadka és Kosztolányi Dezs ő  költés- öltészetének ter-
mékenyítő  kapcsolatát járja körül': Mégpedig -szerencsés pil-
lanatba -i az író születésének századik és.,halálának közelg ő  
ötvenédik 'évfordulója ,tájékán. Akkor, amikor  , itthon is, Ma-
gyarországon is megélénkült az érdekl ődés a szabadkai szü-
letésű  nagy költő  hatalmas életművé iránt: „Sajnos sok 'idő - 

, 

'nek kellett, eltelnie, amíg a körülötte támasztott ködb ő l  c~ 

maga y' fis arányaiban és tiszta .rejtelmeivel  - kibontakozha-
tott”  —  íri a szerző . Tudjuk jól: Dér Zoltán egésž ténykedé-
sével, irásaival . és szenvedélyes kutatásaival. hathatósan járult  

hozzá ebhez á kibontakozáshoz. Soha nem feledkezve rneg 
róla,, hogy a Kosztolányi -jelenség titkát  —  az igazi,hőforraso-
kat elsősorban itthon,  -,  Szabadkán kell,' keresnie. Eredmé-
nyei egyértelm űen Cáfolni 'látszanak azoknak a véleményét, 
akik időszeriitlennek és „művészietlennek"' tékin'tik á hagyo-
mány- és ,valóságkutatást; višszahúíó kolohenak a szül őföld 
vónzását:  4 ' 

;,11a 'valaki szabadkai és költészetért ő  'emberek között 
.forog — Olvashatjuk az' el őšzóban gyakran' tapasztalja, 
hogy .a város nevének hallatán fény villan- a szentekben, rriint-
ha egy régi-regi ismerétség emlékképeit hívná el ő  a város né-
vének puszta említése. Aztán kiderül, hogy az ismeretségnek 
Kosztolányi á. forrása. Általa'. létesült rejtelmes kapcsolat Sza-
badka és sok-sok ember k őzött, ő  .a <mi? piém hivatalos , nagy-
követünk immár nemcsak: a 'magyar nyélvterületen: - Szeren-
csésbb., képviseletet elképzelni ;  is'-nehéz:,, romolhatatlan ér-
tékké alkotva .adta tovább a világnak, amit ett ő l a várostól  
kapott."  

A kotet :kelépítésén jól fölisiperliet ő. a tudatos rGndszc 
rező -,elv:  x .T.aér Zoltáni az..első  fejevetbe az életm űvel foglalko-
zó nagy lélegzet ű; tanulmányokat sorolta, másodikba az 
egyes,.,köteteket boncolgató, kisebb esszéke4 k,ritikákat,, elem -

zéseket, a harmadikba a költ ő  utóéletéről .szóló Ár'ásait, a ne- 
gyedit be pedig ,mintegy lezáiáslként a I vsztalányíról 
valló,. interjúkat. A ,  négy tömb így. szervesen egypiásba kap-, 
csolódva erő teljesen villantja fel a szabadkai gyermekkor és 
a beTóle táplálkozó "nay versek, `hovéhák, regényék mélyebb 
összefüggéseit, s jelent ős mértékherí'gazdagítja 'eddigi  -  Kősz 
tolányi-képünket. 

A 21;6 oldalas könyv, melynek 'fedéltervét Szalma Liász-
ló készítette, .1200 dináros áron megrendelhető  a Veljko, Vlá 
hović  Munkásegyetemen (24000 Subota, Trg Cara Jovana Ne- 
nada 15), vagy pedig 1500 dinmarért  '  i ►egvehető_ a Forum új-
vidéki és szabadkai, valamiit" a szabadkai Napredak .köny. 
vesbol t j ában. 


