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HERCEG JÁNOS 

IKETÁNIA 
KISREGÉNY (4.) 

Ezek a kedves kirándulások egyre ritkábbak lettek. Egyrészt Sandernek 
már alig volt ideje ilyesmire, annyira lefoglalták a közügyek, másrészt a 
gyerekék mind gyakrabban akartak otthon maradni. 

Nem szerettek az intézetben lenni? — csodálkozott apjuk. — Hiszen 
ott mindent megkaptok! Még a barátaitok is ott vannak. Itt meg senki, 
csak Anya meg én. Megunnátok bennünket! 

Esős nap volt. A tenger fel ől fagyos szelek fújtak, s oly sűrű  volt a 
köd, hogy még azéles hajókürtök hangja is elveszett benne. S ebben a 
barátságtalan időben még inkább keresték egymást az emberi szívek, 
mint máskor. 

„Anya meg én!:' — kiáltott fel Anna Sander szavait némi gúnnyal 
ismételve s szokatlan türelmetlenséggel. — Lehet, hogy ez több, mint 
a pajtások serege! 

Én nagyon ritkán voltam együtt anyámmal gyerekkoromban — 
mondta egy kis csendes mélabúval Sander. — Egyszer űen nem értünk rá 
a családi szeretet melegét ápolni. 

Mi majd idő t szakítunk rá! — mondta Anna még mindig magas 
hangon. — Végtére mégis ez a legfontosabb, nem a forradalom! 

Amikor ezt kimondta, maga is ijedten nézett körül. Egy pillanatra 
átfutott rajta a gyanú sejtelme, hogy talán atavisztikus er ők adták szá-
jába a szavakat, s így az ember nem mindig tud felelni önmagáért. 

Elfelejted az elveket és a programot? — nyílt nagyra •Sander 
szeme. De hangjában gyengédség bujkált, az egész nagy, er ős emberen, 
ahogy ott ült atlétatrikóban, izmosan és az elmúlt nyár emlékével a barna 
bőrén, volt valami kisfiúsan kedves, mintha elválaszthatatlan lett volna 
a többi háromtól, a fiaitól, akik vele együtt ülték körül az asztalt, úgy-
hogy meg kellett sajnálni, odalépni hozzá, játékosan beletúrni s űrű  szőke 
hajába: 

Édesem, egyetlenem! Ugye nem haragszol rám? Ugye nem? 
A gyerekek némán nézték őket. 

Itthon maradtok, a szentségit neki! — csapott az asztalra Sander,
ahogy talán az oslói heringhalászból tört fel néha ellenállhatatlan er ővel 
a sorsdöntő  elhatározás. 

Majd igényelünk még egy szobát a lakásügyi hivataltól. Vagy 
egy nagyobb lakást. Végtére is emberek vagyunk! 

Köszönöm, édes Egon! — mondta, vagy inkább csak súgta Anna, 
mert a fiúk olyan üdvrivalgásban törtek ki, hogy az ember a saját sza-
vát se hallotta. S ett ől mintha az idő  is megenyhült volna egyszerre. A 
hegyek mögött feljött a nap, s az ősz tőle telhető  derűvel öntötte el a 
tájat. 

Csend lett. Még az imént örvendez ő  gyerekek is megilletődve néztek 
fel rájuk. 

A történetírók általában szeretnek bekukucskálni a nagy emberek 
magánéletébe. Némelyek azt is megfigyelték, hogy a királyok és népve-
zérek nem mindig élnek úgy, ahogyan azt alattvalóik elképzelik. De meg-
írni az ilyesmit csak akkor lehetett, amikor már nem voltak királyok és 
diktátorok. Amikor más állt az ország élén, s kezd ődhetett minden 
elölről. 

A hajlíthatatlannak vélt forradalmár és a királylány mesébe ill ő  ta-
lálkozása, szerelme és házassága b őven adott anyagot egyel őre csak sut- 
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togásra. Mert az új eszméb ől fakadó lelkesedés még nem ült el és így 
egymás között suttogni is csak a bels ő  ellenségnek nevezett elégedetlenek 
merészeltek. 

Egy maroknyi szerencsétlen! — mondta Todoresku, s a szemé-
ben sárgán villant a harag. — Szét kell morzsálni őket! 

Csakhogy ez a szétmorzsolás nem ment olyan egyszer űen. Mindig 
többen és többen suttogtak. Már nem is csupán lenn, az alsóbb réte-
gekben. Noha az általános növekvő  jólét oly letagadhatatlan volt, hogy 
egynémely józan paraszt is kénytelen volt elismerni, hogy sosem élt 
így, pedig egy kis batyuval terelték ki az otthonából, mint a zsidókat, 
mikor még zsidók is voltak, s szegény Hollstein nem egyedül építette kö-
zülük a szebb jövőt. De őt is kikezdték. 

Mert mint a gyorsan terjedő  ragály, úgy vette be magát ellen őriz-
hetetlenül mindenhova a gyanakvás. Egy napon Cin-can-cwn, a holdbéli 
nagykövet közölte bizalmasan Annával, hogy Lim-lom-l ő , a külkereske-
delem minisztere nincsen megelégedve Iketániával. 

-- Hollstein szerinte Benelaunak olcsóbban adja az önök áruját, 
mint nekünk. S jóllehet az is testvérország, az ilyesmi mégsem megen-
gedhető  eljárás. Kémeink közölték, hogy Hollstein gyanús üzelmeket 
folytat. Már van is Báva királyságban egy több ezer holdas birtoka, 
kendert termel rajta. 

Kendert? — nézett nagyot Anna. — Hiszen mi onnan hozzuk be a 
kendert, mivel a mi elveink nem engedik meg a földm űvelést. 

Úgy látszik, a saját kenderét adja el maguknak! 
Ne törődj az ilyen rágalmakkal! — intette le Sander a feleségét. — 

Különben majd beszélek vele, hogy legyen óvatos! 
„Nem leszünk többé rabjai a földnek ..." — hangzott az ének vál-

tozatlan lelkesedéssel itt is meg ott is minduntalan. S oly megszokott 
lett, hogy a rendszer maga rendezett alkalmakat hozzá, dehogy sejtve, 
hogy ez majd úgy tűnik, mintha önmagát ünnepelné. A népgy űlések is 
állandósultak, s Todoresku a termelés csökkenésére panaszkodott. 

Szeretném, ha rendelettel tiltanák meg munkaid őben az ilyes-
mit! Nem érjük utol magunkat, ha ez így megy tovább, hogy a melós 
mondjuk négykor kezdi el a m űszakot, s hatkor abbahagyja, kimegy 
a térre éljenezni. Az az id ő  elmúlt, amikor abból is meg lehetett élni, 
mármint az éljenzésb ől. Mert két óránál tovább ugyan nem tartanak az 
ilyen népgyűlések, ha még annyian akarják is kiélni szónoki hajlamaikat, 
de vissza már nem megy a proli a gyárba. A zugkocsmák is elszapo-
rodtak. 

Na jó, de egy népuralom mégse tilthatja meg, még csak nem 
is korlátozhatja a gyűléseket, amelyekben a nép akarja hallatni a hangját. 

Ezt Sander mondta, nem nagy meggy őződéssel, ha arra kellett is 
gondolnia, hogy éppen ezek a népgy űlések alakították át az országot és 
segítették hatalomra Iketániában az urbánus mozgalmat. Most korlá-
tozzák őket? 

Mister Ticktock, az ideológus, aki közben már visszanyerte meg-
érdemelt tekintélyét, megigazította orrán a pápaszemét, s reszelt egyet 
a torkán: 

Szeretném felhívni a KLr tisztelt figyelmét a tényre, miszerint a 
termelési eredményeknél is fontosabb népünk forradalmi hangulata! Mit 
ér, ha versenytársainkat kenterbe verjük Iketánia olcsó árujával a világ-
piacon, itthon pedig meglazulnak a politikai erkölcsök! 

Ezúttal senki se hurrogta le, pedig a legtöbben nagyobb hülyeség-
nek tartották, mint azt a feltevését, hogy az emlékek nem múlnak el. 

Rendezzék a népgyűléseket munkaidőn túl! — kiáltotta szenve-
délyes hangon Todoresku. — Majd kevesebbet tornásznak! 

Jaj, azt ne tegyük! — védte a maga igazát a szabadid ő  minisztere, 
a lányos arcú, szőke finn, akiről nem került le a kék tréningruha, talán 
abban is aludt, s ahogy most könyörg ően emelte fel a karját, úgy futott 
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végig rajta a ruha ujjának fehér csíkja, mint a tisztaság és ártatlanság 
üzenete. — Mit érnek a ragyogó termelési eredmények, ha a munkást a 
szabadidejében korlátozzák. Gondoljuk meg nagyon, polgártársak, a dolgot! 

Persze, Mimi is csatlakozott hozzá a boldogság védelmében, amely 
a szabadságnál is fontosabb. De ő  agresszívebb volt: 

Be kell vallanom mélységes megdöbbenésemet! Hát idáig jutot-
tunk, hogy mint a régi, romlott kizsákmányolási rendszerek, mi is a 
többtermelésre ösztönözzük a szegény dolgozót? Hát mi vagyunk mi, haj-
csárok? 

Szép volt ez a Mimi, jaj, de szép volt! Mintha • egy angyal beszélt 
volna belőle, lángpallossal a kezében, s ahogy a szegény, lúdtalpas H•oll-
stein elnézte, nem bírta ki, hogy oda ne kiáltsa neki: 

Neked is igazad van! 
aztán tréfásan emelte fel mindkét kezét, mint aki megadja magát. 

Muszáj volt nevetni rajta. 
Szegény Todoresku a selejtet már nem is említette, pedig az is je-

lentős százalékban emelkedett. S isten őrizz, hogy a lopásokat szó-
vá tegye! 

Te, Egon — mondta a bitang Misik egy napon, miután kihallga-
tást kért Sandert ől. — Nem fogod elhinni, hogy lop a gyárban az isten-
adta nép! Ezekhez képest mi, öreg betör ők műkedvelők vagyunk! Mert 
ahogy ezek viszik ki ügyesen elrejtve az árut, az minden elképzelést meg-
halad! Nem akarok dicsekedni, hiszen te is tudod, dörzsölt fickó vagyok, 
de ezek engem is átvernek! 

Emberek vagyunk! — felelte Sander. — És legalább te megja-
vultál! 

tréfásan hátba vágta, míig kikísérte, mint régen. 
Iketánia azonban mindennek ellenére jóléti állam lett. Isten tudja, 

hogy csinálták, de soha a nép úgy nem élt, mint az urbánus rendszerben, 
odahagyva földet, jószágot s távoli tanyát a földes szobákkal, az udvart 
térdig érő , ragacsos sarával, a látástól vakulásig tartó munkával. 

A kapott lakásokat a felhőkarcolókban hihetetlen gyorsasággal ren-
dezték be a legdivatosabb bútorral, s hogy a közös garázsban mindenki-
nek ott állt a maga léghajtásos gépkocsija, mondani se kell talán. 

A nemzeti jövedelem — jelentette beszámolójában Duvalier a 
KÜ értekezletén — harminc százalékkal emelkedett a kezdeti évek óta. 
Igaz viszont, hogy a személyi kölcsönök hatvan százalékkal n őttek, egye-
lőre azonban nincs baj a mérlegünkkel. — Egy sereg szakkifejezést hasz-
nált, mint amilyen az eszkomptállás flexibil rebalansza volt, amit senki 
sem értett, de teljes jóhiszem űséggel egyszerűen tudomásul vett. Azzal 
a ténnyel se zavartatva magát, hogy ez a Duvalier nem volt forradalmi 
alkat. Vagy épp ezzel kapott szakmai hozzáértése megfelel ő  megbecsülést. 

Iketánia hajója nem kevés ellentmondással megterhelve haladt a 
fejlődés beláthatatlan tengerén. Már csak egy paraszthajszál választotta 
eQ attól a lehet őségtől, hogy lakosai feljussanak a Holdra. Ezt különben 
Cin-can-cun tette szóvá egy alkalommal, a nagy Bang-vang-nang kormány-
elnök ígéreteként. 

Jaj, istenem, miket beszél! — nevette el magát Anna. — Hiszen 
nincs nekünk ott semmi dolgunk! Boldogok leszünk, ha itt tudjuk kon-
szolidálni a viszonyainkat, ezen a másik bolygón, a Földön, annak is a 
legkisebb zugában! 

Zia niü álla ven, tütütü! — kiáltott fel már-már az udvarlás hang-
ján a sáskaember, mert tetszett neki a külügyi titkárn ő, az ilyesmit meg-
érzik a nők. 

a gondolatátvitel végtelennek tetsz ő  játékában ecsetelte a hold-
béli élet szépségét, kicsit a túldíszítés határát is súrolva, vagy csupán 
földközelben lett giccses a szavakkall festett tájkép a holdemberek éle-
tével, úgyhogy Anna inkább csak diplomáciai udvariasságból hallgatta 
áradozását a kráterek szépségér ől minden flórától mentesen. 

Nekünk csak faunánk van! — mondta könnyed fölénnyel Cin-can-
cun, hogy ne ismételjük eredetiben amúgy is reménytelenül a szavait. — 
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A szebbnél szebb bogarak milliárdjaival, melyek a Legandalítóbb zenét 
produkálják. Földi ember el se tudja képzelni azt a koncertet, amelyet 
a holdbéli ember élvez munkája után este a családja körében. 

• — Én el tudom képzélni! — nevetett még édesebben Anna, mint az 
imént. — A tücsök például bennünket is kiszolgál a zenéjével. Igaz vi-
szont, hogy ahhoz a Hold adja a megfelel ő  világítást! 

Hülyeség! — legyintett Sander, mikor Anna otthon elmesélte a 
beszélgetést. — Ilyen dajkamesékkel szeretnék elterelni a figyelmet im-
perialista szándékaikról! 

Te komolyan hiszed, hogy megszállnának bennünket? — nézett rá 
Anna. — Azért kering a Hold a Föld körül? 

Ugyan már, hagyjuk a galaktikát! A rendszerüket szeretnék elfo-
gadtatni előbb csak velünk, aztán ezzel a mi egész világunkkal. Ahogy a 
nagy halakfalják fel a kicsiket a tengerekben. 

Ó, a te tengered! — állt meg el őtte Anna, s átölelte. — Ezért 
még külön szeretlek! A tengerért! És azért a nehéz életért, amelybe szü-
lettél! 

Pszt! — tette Sander mutatóujját a szája elé. Mert a gyerekek a 
szomszéd szobában még ébren voltak. Nem is attól kellett félni, hogy 
esetleg félreérthetetlen helyzetben találják majd őket, hanem a Hold 
miatt. 

Nehezen múlt el az az év. Mintha átok feküdt volna rajta, annyi 
baj keserítette meg a kormány tagjainak életét. Régen az es ő  és az árvi-
zek, az aszály vagy a váratlan tavaszi fagy tudta tönkretenni az emberi 
munkát. Itt az éghajlati zavarok és természeti csapások nem befolyásol-
ták a termelést, mert már nem a földjéb ől élt a dolgozó, hanem ipari 
munkából. De Duvalier, a pénzügyi államtitkár a hatvanszázalékos sze-

- mélyi kölcsönt is szinte csak úgy mellesleg említette, nem volt ugyanis 
népi káder, s beszámolóit már ezért is a megszépítés diszkréten rózsa-
színű  felhőjével vonta be. A jóléti állam saját szervezetének zsírtartalé-
kából élt, á `nemes tékozlásnak lett az áldozata, mert id ő  előtt akarta 
boldoggá tenni népét. 

Amikor ez már nem maradhatott titokban, mindenki a maga mód-
ján próbált segíteni a bajon. Todoresku már csak árnyéka volt önmagá-
nak, személyesen járta fáradhatatlanul a gyárakat, csakugyan éjt nap-
pallá téve és mindenütt ugyanazt hajtogatta egyre: 

Fokozni a termelést! Minél többet adni az országnak! 
Mit csináljak ennyi áruval? — tárta szét a kezét Hollstein. — 

Nem győzöm fizetni a fekbért utána, mert megakadt a kivitel. Benelau új 
technológiával lepte meg a világot, nem lehet vele versenyezni. Hanem 
ha a behozatali kender helyett önellátók lennénk, javíthatnánk a mér-
legünkön. 

Anna csak ült a KÜ e viharos értekezletén és maga elé meredt. Nem 
értett az egészb ől semmit. Mi van ezzel a nyamvadt kenderrel? Abban 
egy, pillanatig sem kételkedett, hogy Hollstein bávai hatalmas kenderül-
tetvénye mése a holdban. Véletlen lenne, hogy most pont ő  éppen a 
kender behozatala ellen beszél? 

Cin-can-cun, aki gyakori föld körüli útján minden alkalommal Ike-
tániába is ellátogatott, s fatális módon ugyancsak a kender kérdését em-
lítette, most úgy • tett, mintha nem éppen ő  r.ágalmaztá volna meg ezzel 
a nyavalyás kenderrel Hollsteint. S viharosan helyeselt, amikor Anna 
megemlítette, hogy talán csakugyan maguk termelik majd, amire szük-
ségük van belőle. 

— Mi minden mennyiséget átveszünk és cserében annyi urántartal-
mú hamut adunk, amennyit csak akarnak. És olyan technológiát szállí-
tunk hozzá, hogy minden emberi munkaer őt nélkülözni tudnak. 

Ez nagyon fontos lenne! — sóhajtott Anna reménykedve. 
Tudom — felelte Cin-can-cun megért ően és emberien, külseje és 

más egyéb különbségei ellenére. — Már a dal miatt is fontos ez ma-
guknak. „Nem leszünk többé rabjai a földnek." Igazuk van, ne is legye- 
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nek. És amíg mi itt vagyunk, nem kell félniük az imperialista hatalmak-
tól! Majd hamut szórunk a fejükre, uránhamut, s akkor elmegy a ked-
vük minden bűnös kalandtól! 

Jaj, nem is tudom, hogy köszönjem meg magának .. . 
Sehogy, kedvesem! — fordította udvarlásra a beszélgetést a sás-

kaember és mintha két lépést el őbbre jött volna. — Boldog vagyok, ha 
tehetek valamit magáért! De jó lenne, ha most már maguk is fellátogat-
nának hozzánk! Tekintse ezt, kérem, meghívásnak!. Talán nem mindjárt 
a kedves férje mint államfő ! Talán épp maga lenne 'alkalmas egy ilyen 
tájékozódó vizitre, amíg a protokollszer ű  látogatást elő  nem készítjük .. . 

Jaj, ne bolondozzék, kedves Cin-can-cwn! De hát mivel jutnék 
fel? Az én léghajtásos kis helikopterem erre igazán nem alkalmas. És 
Jules Verne regénye óta tudtommal nem járt t őlünk senki a Holdban. 
Pedig azt hiszem, már Ikarosz is megpróbálta, aztán meg az a, hogy is 
hívják ... Gagarin, ha nem tévedek. Mi csak a nyomorult Föld messzesé-
géből, gyönyörködünk az önök szép hazájában, ha leszáll az esthomály . . 

És Da-vi-dav őfelsége kiül a palotája elé hegedülni, az őt körül-
vevő  gyengéd fátyolfelhők kórusa meg halkan kíséri ... 

Dávid? Hát csakugyan létezik? Ez igaz? 
Hogyne! És létezni fog, amíg csak a többi égitest fénye élteti a 

Holdat a világűrben, szóval az idők végezetéig, ahogy itt maguknál 
mondják ... Mit kérdezett, hogy mivel jön fel? Majd én felviszem! Ez 
igazán a legkevesebb! 

A Kü tagjai nem csodálkoztak a meghíváson. Külkereskedelmi kap-
csolatuk valóban id őszerűvé tette az efféle látogatást mindkét részr ő l. 
Azon se csodálkozott senki, hogy egy földi lény felvitele nem okoz gon-
dot a Hold lakóinak. Modern gondolkodású emberek voltak valamennyi-
en. No és hát ők is olvasták Verne regényét. Már csak az volt a kérdés, 
hogy ki menjen csakugyan. 

Az, hogy engem hívott — mondta Anna .—, nem jelent semmit. 
Mert ez csupán diplomáciai udvariasság. S természetesen az megy, akit a 
kormány javasol. 

Nem is engednélek — súgta mellette Sander. 
Féltékeny vagy? — kérdezte halkan és boldogan Anna. — Ne le-

gyél, édesem, hiszen nincsen rá az isten világán semmi okod. 
Hölgyek 'előnyben! — kiáltotta Holstein. 	S ha Anna nem len- 

ne hajlandó menni, Mimit ajánlom! Ha visszajön, talán még boldogabbá 
tudja tenni Iketánia népét, legalább ami a szerelmet illeti ... 

Isten őrizz! — tiltakozott szinte sikoltva a szép Mimi. — Dehogy 
hagyom itt akár csak néhány napra is a hivatalomat! Mi lenne ebb ől az 
országból nélkülem, ha elmennék? Attól tartok, rövidzárlat keletkezne a 
boldogságban. 

Varga Tadoreskut ajánlotta, amennyiben a hölgyeket a félelem visz-
szatartaná a szokatlan úttól, s azért is, mert a magyar munkaügyi meg-
bízott csodálatos módon összetartott a román termelési miniszterrel. 

Megy az ördög! — tiltakozott dühösen Todoresku. Így hát végül is 
Anna maradt a holdutazás jelöltje. Már csak el ő  kellett készíteni az uta-
zásra, tanácsokkal ellátni a politikai kérdéseket illet őleg, mert valameny-
nyien tudatában voltak a konspiráció fontosságának. És annak is, hogy 
Anna kettős szerepet játszik majd a Holdban, úgy is mint a vezér fele-
sége, úgy is mint királylány, amire odafönn érezhet ően sokat adtak. 

Közben megindult a fokozott agitáció a kendertermesztésre. Ez nem 
ment éppen siman. Ott hevertek a földek parlagon, fel kellett törni a 
talajt, s jóllehet az énekesbrigádok hol itt jelentek meg, hol ott lelkesen 
fújva a dalt: „Nem leszünk többé rabjai a földnek ...", a zúgolódás, a 
morgás, a kárörvendő  nevetés zavartalanul folyt a suttogó propagandával. 
Nem a Duvalier-hez hasonló emberek körében. A legalsóbb rétegekben. 
A hűtlenül elhagyott múlt diadalmaskodott a jövő  ígérete fölött. Mintha 
a forradalom nem váltotta volna be ígéreteit, s lassan visszatér, csak 
mostani személyek uralmával, a régi rendszer. 

(Vége következik) 
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FÜLÖP GÁBOR 

MÓKUS 

Mókus ismeri a helyzetet, 
mókus nem ugrabugrál 
csak úgy 
összevissía. 
Nem véletlenül ugrik oda, 
ahová éppen csöppen. 
Mókus mindig tudja, 
hová kell éppen ugrania, 
s nem hagy 
téged sem cserben. 
Visszaszól: 
kis tarzanom, 
ugorj utánam, 

csak csináld ezt 
egy kicsit szebben. 
Le ne törjön az ág. 
Fejedre különösen vigyázz. 
A MEGFELEL Ő  ÁGAKBA 
kapaszkodjék ajkad 
— mondja mókusom — , 

különben én sem foghatlak meg, 
lásd, 
nem segíthetek akkor rajtad, 
ha beletörik a fogad 
vagy letörik az ág. 

CSENDESEN, HALKAN 

Előveszed a tiszta papirost, 
töltesz még egy pohárral. 
Csippentesz a sajtból. 
Éjjel van. 
Csak azok hallanak most, 
akik csendesen, halkan, 
megbújva, 
a hangtalanra figyelnek 
szatír-füllel, 
faust-lelkiismerettel. 

KONTRA FERENC 

MÍTOSZROMBOLÁS, ŰJRAÉLESZTÉS 

százszor szólított, vonzott a felfelé  vezet ő  út, hogy elindulj, hogy 
visszatérj; sokszor útközben ért a kétség: vajon megéri felfelé kapasz-
kodni, elébe menni a kihívásnak; hányszor fordultál vissza félve, s le-
tetted félúton vélt vagy valóságos terhedet, máskor meg sem próbáltad 
a lassú, kényszeredett felfelé haladást a kapaszkodón. elindultál inkább 
a kerülő  úton; vártad, hogy jeleket írjon az égre ismeretlen semmikéz, 
vártad, hogy megszólaljanak a harangok, vártad, hogy valaki megszó-
lítson; a víz pedig csak hullt alá megszámlálhatatlan szikracsepp jével; 
elmondtad ugyanazt százszor, míg odafent lassan kih űlt a parázs, és 
megsz űnt a távolság lent és fent között; a felfelé vezet ő  út karjait ki- -
tárva invitál, árnyékodon nem nőhet virág, elsodor a lefelé zúduló hiány: 
angyalok hívnak, ördögök visznek; nem is a lábad feszül az útnak, kárba 
vész az igyekezet: ott hever lent hervadtan szép zuhanásod. 
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KÉZFOGÁS OK  

MARTIN PREBUDILA 

ÉJFÉL UTÁN 

Éjfél elmúlt 
Legszívesebben 
villamoson közlekedem 
de néha 
gyalog 

Taxira 
nincs pénzem 
autóra sem 

Apám és anyám 
álmukban látták 
hogy igazolványukban 
ez áll 
MUNKÁS 

Én meg 
továbbra is 
abban bízom 

hogy valamelyik 
ismeretlen 
külföldi rokonom 
rám hagyja 
vagyonát 

a vers azért. van 
hogy teljesítse 
az álasokat 

MÁR ELÉG .. . 

Már elég öreg vagyok 
ahhoz hogy tévedhessek 

öntözöm a virágokat a sugárúton 
gyakran eltűnök 
gyakran váratlanul megjelenek 

számon tartom bűneimet 
jóllehet tudom 
nem tarthatom számon 
az összes csillagot 

felmentem a vádlottakat 
mégis haragszom önmagamra 
hogy még szép csendben 
nem úsztam át 
a Csendes-óceánt 

éjszaka virrasztok csupán 
mert nappal még nem szoktam hozzá 

A VENDÉGLŐ  BEJÁRATÁNÁL 

A vendégl ő  bejáratánál ültem 
és azon gondolkodtam 
kinek az orrát törjem be 
Öt körül jött Lad'o 
öt sört rendelt 
én nem rendeltem semmit 
(a gyászt nem rendelik) 

ITT VOLT 

Tegnap itt volt 
megivott két kávét 
elszívott két cigarettát 
és hallgatott 

én is hallgattam 
a kávémat nem ittam meg 
az ablakon sem néztem ki 
noha odakinn esett az eső  

hallgattunk 
mindenki a sörét itta 

aztán Lad'o elment 
én továbbra is 
azon gondolkodtam 
hogy mind fölöslegesebb vagyok 

a fényképről 
a kopasz Majakovszkij 
nézett ránk 
jobbról vagy balról 

az igazat megvallva azt 
sem tudom mikor ment el 

Szlovákból fordította: 
RONCSÁK Alexander 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 65. 

Pannonia nem csupán földrajzi fogalom, hanem egy folyóiratnak is a 
címe. Bécsben jelenik meg, az egykori császárvárosban, amely százado-
kon át fölötte élt és részben uralkodott az e területen talált országok 
és népek fölött. Pannonia, az egykori római tartomány a keleti Alpok, 
a Duna és a Száva között, másfél ezer év ,óta nincs többé. Közben la-
kosainak összetételét alaposan megváltoztatta a népvándorlás: Ha volt 
valami közös az itt élt népek között Róma alatt, hát az legföljebb a 
nagy területeken elterül ő  síkságok adta lehet őségekben mutatkozott, • 
mindenekelőtt az állattenyésztésben. Amikor már egymástól elhatárolt 
országokban más és más nyelvet beszél ő  népek jelentek meg a terüle-
tén, háborúkat viselve egymás között, mintha ;a közös hazából, Panno-
niából semmi sem maradt volna. Emlékek se, legendák se, csak arche-
ológiai leletek . és költői tanúságtételek arról, hogy virágzó kultúrák 
színhelye volt egykoron, s a latin nyelv bölcs ője, amelyből majd egy-
mástól eltérő  nemzeti nyelvek alakulnak. De a honvágynak nem okvet-
lenül kell emlék; s Pannonia e másfél ezer év alatt két háború szüne-
tében a békés együttélés utáni vágyat jelentette. Sajnos, nem a politi-
kában, csupán az . irodalomban s azon túl a nevében, amelyet oly sokan 
és oly sokféleképpen idéznek, mint most ez a folyóirat, amely délszlá- 
vokat, magyarokat, cseheket, románokat és lengyeleket vonultat fel a 
neveknek olyan amalgámjában, hogy a változások is valamilyen el-
képzelt egységre mutassanak. Egy Helmut Stefan Milletich, Reinhardt 
Farkas, Beatrice Petrovich-Casanova, illetve Ivan Ivanji nevével. Mintha 
ezekkel a nevekkel is az emberi sorsok békés alakulását lehetne bizo-
nyítani, az egykori őshazára utalva, ahol ilyen messzir ől nézve ugyan-
csak béke honolt. 

A bécsi Pannonia műnyomó papíron, remek nyomdatechnikával 
jelenik meg immár tizenharmadik évfolyamában irodalom és m űvészet 
kölcsönös csereéjéről tudósítva, s ezt a cserét szorgalmazva az egykori 
Pannonia területén él ő  népek ,közÖ'tt. Talán nem mindig a legmagasabb 
színvonalra mutatva, de a közeledés, a kölcsönös megismerés szándéká-
val, még mondjuk egy Kosztolányi és egy Kajetan Kovi ć  párhuzamá-
ban is. Ennek ellenére van valami er őltetettség ebben a szándékban. 
Mintha éppen a nagyotakarás állná útját a megismerésnek. A túl szé-
lesre hagyott diapazon elkerülhetetlen üres réseivel. A másfel ezer éves 
Pannonia imaginációj a nem mindig alkalmas az igazán nagy és jellem- 
ző  értékek felmutatására, s így a program éppen a vélt gazdagságával 
hígul fel és válik kicsit általánossá, mint valami költséget - és fáradsá-
got nem kímélő  hivatalos expedíció, egyben arra a könyörtelen tényre 
is figyelmeztetve, hogy Pannonia nincs többé. És mert nincs, mégiscsak 
reálisabb és közvetlenebb kapcsolati formákat kell keresni a • szorosabb 
együttműködésre. A mindenből egy kevés elve azonban lefokozza a 
nagy igényeket, s - így például egy Bálint Endre m űvészete nem fej ezheti 
ki a magyar festészet mai tendenciáit, mint ahogyan • egy építészeti pár-
huzam Bécs és Budapest között inkább a Ferenc József-i copffal kapna 
közös .ismertetőjeleket. így minden távolabbi kirándulás se képes a fo-
lyóiratnak ebben a programjában eltakarni a Bécs és Budapést közötti 
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szorosabb viszonyt, a jelképes Pannoniát egészen sz űk területre szo-
rítva. Ami mondjuk nem baj, de mégis igen feltűnően hagyja háttérbe 
a többi kapcsolatot, amelyet az osztrák és a magyar -miniszterek írása 
még nyomatékosabban segít árnyékban hagyni. De mint álom ez a pan-
non nosztalgia még l;gy is szép az európai kultúrparl•ment ülésszakának 
idején, ahol oly sokan hivatkoztak Helsinkire, mint egy reálisabbnak 
tűnő  álomra, melynek fényei messziről próbálják széttörni a s űrü ho-
mályt. 

Vannak még csodák, mondanám, ha nem tudnám, hogy maga az 
élet is csoda, a világ pedig, amelyben élünk, csodák végtelen soroza-
tából áll. Mégis nehéz volt elhinni, hogy Panait Istratit halála ötvene-
dik évfordulója alkalmából hivatalosan ünnepelték nemrég Romániá-
ban. Jó, hiszen a hazáj.a volt ennek a világcsavargónak, aki azonban 
mindenütt másutt többet élt, mint odahaza. A brailai mosón ő . s a gö-
rög •csempész törvénytelen fia, aki megunta a  nyomort és fiatalon el-
ment hazulról, hogy még nagyobb szegénységben küszködve eljusson 
Európa szívébe, Párizsba, miközben minden mesterséget végigpróbált, 
nem is annyira szép és egzotikusan kalandos történeteivel keltett fel-
tűnést, sokkal inkább azzal a háromkötetes pamflettel, amelyben els ő-
nek mondott könyörtelen kritikát Sztálin rendszerér ől. Az októberi for- 

.. radalom tizedik évfordulójának ünnepségeire ugyanis mint proletárírót 
őt is meghívták, s csaknem két évig kinn maradt, hogy bejárja az egész 
hatalmas birodalmat. Mint meggyőződéses kommunista, aki .a  társado-
lom legmélyéről jött, számon kérte az álmot, amelyet megvalósultnak 
hirdettek a Szovjetunióban, s lépten-nyomon beleütközött az emberte-
len bürokrácia korlátaiba. Ő  volt az első , aki azzal ment ki, hogy majd 
jó híreiket hozzon, s csalódva tért vissza. Nyíltan Trockij hívének val-
lotta magát, s annak a meggyőződésének adott kifejezést — hadd tegyem 
hozzá: nem valami meggyőzően! —, hogy Trockij rendszere jobb lett 
volna. S ezért a ifeltevésért esküdt ellensége lett a sztálini Szovjetunió-
nak, hogy aztán a szélsőjobboldalon kössön ki. 

Azóta sokkal többet tudunk a sztálinizmusról, mint amennyit 
Panait Istrati 1927-ben látott és tapasztalt. A Szovjetunió megnyerte a 
második világháborút, és jött egy Hruscsov, aki a csisztkák minden 
borzalmát a világ elét tárta. Panait Istrati mindezek után inkább kelle-
metlen purifi+k.átorként hat azzal a három kötetével, ahogy ma már je-
lentéktelennek tűnő  incidenseket felnagyít, s megállíthatatlan szób őség-
gel pertraktál. A majdnem egy évtizeddel később útra kelt André Gide, 
aki nem volt kommunista, bírálatában mértéktartóbb :  maradt, s még 
rokonszenvét se vonta meg a Szovjetuniótól. . 

Istrati alkatilag freudi jelenség volt. Született elbeszél ő , • aki emlék 
és álom határmezsgyéjén rendkívül színesen tudott mesélni, s így ért-
hető, hogy Romain Rolland egy ,balkáni zsenit" köszöntött a szemé- 
Ilyében, amikor a párizsi kórházból, ahova öngyilkossági kísérlete után 
átvágott torokkal beszállították, elküldte neki Adrian Zograffi • történe-
teinek kéziratát. Az Ezeregyéjszaka mesevilágának b őségével és szín-
gazdagságával megmutatott balkáni szegénység tárult az olvasó elé, az 
addig Európában alig ismert földrész népeivel, úgyhogy Istrati egy csa-
pásra a legsikeresebb írók közé emePkedett. Forradalmisága viszont inkább 
igazságkereső  indulatában s a szegények iránti részvétben jutott kife-
jezésre. Ez a 'szabadjára engedett indulat lehet .a magyarázata, hogy a 
Szovjetunióban türelmetlen, s őt izgága módon viszonyult emberekhez és 
eseményekhez. Egy háromórás látogatása Gorkijnál a számonkérés pro-
vokáló felhangjával érthetően kínos lehetett, úgyhogy Istraiti politikai 
szertelenségére is élesen rávilágít. 

Nem akarom elhinni, hogy hazatérve Romániába, a fasiszta vasgár-
dához közeledett, ahogy állították, de tény, hogy szépprózát alig írt. A 
román akadémia nyugdíjából élt, s •a jobbra tolódott királyi kormány 
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megkülönböztetett tiszteletben részesítette. Mindez most elfelejt ődött, s 
a valóban nagy író került előtérbe, aki hazája egzotikus színeit s sze-
génységgel küszköd ő  népét vitte elsőnek a világirodalomba. 

~ 

Az olasz trecento nagy m űvésze, Giotto nem választható e1 Assisi 
szent Ferenc legendáitól. Freskói, amelyek Itália megannyi kegyhelyén 
Táthatók, a maguk idejében új korszak kezdetét jelentették a piktúrában. 
Szakítást a bizánci merevséggel, s az aranynak mint díszít ő  elemnek a 
mellőzését. Giotto korai munkáin még fel-felt űnnek ugyan egyes jelei, 
s állítólag Dantéval kellett találkoznia negyvenévesen, hogy an űvészete 
az ortodox jegyektől megszabadulva a tiszta, világos színek pompájá-
ban, nagyvonalú előadásban jusson oly jellegzetesen kifejezésre. Most, 
hogy a Szent Ferenc-irodalom egy újabb életrajza került hozzám a né-
met Walter Nigg szövegével, s a kitűnő  fotográfus, Toni Schneider re-
mekfelvételeivel, maga Giotto is áttekinthet őbb, mint amikor, igaz, 
eredetiben, de meglehet ősen szétszórva látta faliképeit az .ember Firenzét ő l 
Padován át az assisi San Francescóig, nem mindig kedvez ő  világításban. 
A turisták tömege ugyancsak zavarja elmélyülésében a szemlél őt. Így a  
századvég idejében festett Egy férfi hódol az ifjú Ferenc el őtt reproduk-
ciójában, háttérben az Assisiben ma is látható Minerva-templom homlok-
zatával, éppen csak jelzi Giotto m űvészetének sorsdöntő  fordulatát, de  
még ott van az aprólékosan részletez ő  készség, s nem hiányozhat az  
arany oreola sem. Micsoda különbség mutatkozik a nem sokkal kés őbb  
festett faliképén a heggyel, a lóval és a szegény lovaggal, akit Ferenc a  

köpenyével ajándékoz meg a nagylelkűséget sugalló legenda szerint.  
Itt a kötelező  dicsfény már jóval halványabb, míg a másikon Damján  

keresztje egészen szabad kezelésben jelenik meg a világos színekben  

ábrázolt alak visszfényében, csöppet sem zavarva a fest őt a ténnyel,  
hogy maga a feszület bizánci stílusban festett fa. Giotto a munka he-
vében alakult át modern fest ővé, megszabadulva a nyomasztó bizánci  

hatástól, s színeinek nagy, tiszta felületeivel a reneszánsznak utat törve  

anélkül, hogy művészetének szakrális tartalmán változtatott volna. A  

jelenések tovább tartanak, a mennybéli csodák változatlanul ismétl őd-
nek, pedig az élet Itáliában rég nem az, ami volt. Dante még egy föl-
döntúli randevúban reménykedik Beatricével, akit állítólag nem is is-
mert, csak elképzelt magának, s ez meglehet ősen kényelmes állapot a 
szerelemben, viszont ellenségeit már könyörtelenül a pokolba küldi. Az 
istenhit megnyilvánulási formái még nem t űntek el. de a másik olda-
lon, a mindennapi életben már megszokott a vaskos és ,szabadszájú, az  
álnok erkölcsöknek is fittyet hányó életöröm. Boccaccio is itt van már,  

az erotikának polgárjogot szerezve, a realizmus egy új világ érkezésére  

figyelmeztetett. Giotto m űvészetében mindez csak a tiszta színekben, a  

komapozíció szabadabb, lendülettel teli felépítésében mutatkozhatott,  

minthogy megrendelésre dolgozott, szenteket festett, de már él ő  alakokat  
megjelenítve bennük, mintha :a művészet még mindig csupán földöntúli  
érzelmeket tartozott volna kifejezni a humanista kultúra el őestéjén. De  
Giotto képein a természet is látható lesz, miután a fest ő, mintha csak  
erre vágyott volna, egyre gyakrabban lépett ki a zárt térbál. hogy fá-
kat, hegyeket, embereket és állatokat fessen, szentjeit is reális keretbe  

állítva. A manufaktúrák hatalmi igényével a pápaság megrendült, ha  

átmenetileggyőzelmet is aratott, s száműzte Dantét, a patríciusok is itt  
voltak már. Minderről persze nincsen szó az említett képeskönyvben  

a madaraknak prédikáló szent Ferenccel a fed őlapján, de a kitűnő  színes 
reprodukciók elragadó hangulatában az ember önkéntelenül átfut,  

laikushoz illő  szerénységgel és csodálattal a nagy kor m űvészetének  
történetén Giotto hatalmas árnyékával. ahogy maga mögött hagyta a  

középkor, Bizánc egyre halványuló utolsó fényeit.  

~ 

Stendhalnak van egy érdekes példája a szerelmesek közötti érzelmi  

átalakulásról. Szerinte, akik szeretik egymást, olyanok, mint a salzburgi  

sóbányában elejtett ágacska, amelyet egy id ő  múlva kristályszemcséivel  
jótékonyan belep a só. Így t űnnek el az érzelmek kristályosodási folya- 
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matában egymás szemében a szerelmesek hibái. De hát őt magát külön-
ben is holtáig be nem vallottan mindennél jobban érdekelte a szerelem. 
Első  könyve ezzel a kristályosodásra vonatkozó példabeszéddel a sze-
relemről szólt, de nem vette észre senki. Igaz, sokáig a többi könyvét 
se. A .  Vörös és feketét Goethének kellett felfedeznie, mert :a romantika 
korában túl egyszerűnek és száraznak találták a stílusát, minthogy a 
realizmus csak később szerezte meg létjogosultságát, úgyhogy akkor még 
Viktor Hugo harsogó pátosza is visszafogottabb lett. De hát tör ődött is 
ő  a stílussál, ha egy-egy jó, izgalmas témával megkörnyékezték az írás 
démonai, s lázas sietséggel volt kénytelen dolgozni, mintha attól félt 
volna, hogy kihűl a mesélő, bonyodalmakat bogozó kedve. Mert a min-
denekelőtt való téma színes és szenvedélyes szerelmi keretbe foglalása 
úgy lázba tudta hozni, hogy még világnézetét a polgári felemelkedés ál-
mával és Napóleonrajongásával iás alárendelte a szerelem árapályának, 
az emberi gyarlóságot és nagyravágyást ugyancsak azon keresztül át-
szőve. Egy jó témáért nem rösztellt a szomszédba menni, a plágium ha-
tárát is mélyen átlépve. S minthogy minden történetében talált egy ala-
kot, akiben önmagát rajzolta meg, nem is mindig elégedetten, de annál 
kegyetlenebbül igyekezett életh ű  maradni. Sok kifogása volt önmagával 
szemben, főleg az öregedés napjaiban, amikor bízni kezdett és attól 
félt, rövid lába, tömzsi alakja riasztóan hat majd az el őkelő  hölgyek 
szalonjaiban Milánóban vagy Párizsban. Mert az el őkelőség igényéből nem 
engedett. Bejárta Európát, állítólag Magyarországon is megfordult, min-
denekelőtt azonban Itáliában érezte otthon magát, s éles tekintetét nem 
kerülhette el semmi. S a legbrutálisabb szituációban is a végs őkig tudta 
fejleszteni a lélekelemzés konzekvenciáit, a legképtelenebb konfliktuso-
kat teremtve. Egyik nagyon jellemz ő  történetében, a Vanina Vaniniben 
nőből 'férfi lesz, s ezt neki magának kelvett elárulnia, mert különben 
többszöri találkozás után se vette észre h ősén Vanini hercegnő , de aki 
erre természetesen halálosan beleszeretett, mit sem tör ődve azzal, hogy 
a szökött rab lázadó carbonari. És miután elárulja védencének társait, 
be is vallja neki ezt a bűnét, így akarja próbára tenni, hogy fel tudja-e a-e 
áldozni szerelméért az ügyet, amelyért harcolt. Stendhal nem ijedt meg 
a rémregénybe további képtelenségek sorozatát beépíteni. S talán éppen 
ez a bátorsága győzi le az olvasóban is a kételyt. De meg egyébként is, 
miért kell egy történetnek hihet őnek lennie? Elég, ha felfokozza az ér-
deklődést, ha lebilincsel és gyönyörködtet is közben. A castrói apát-
asszony című  történetét például így vezeti be: „A rémdrámák oly gyak-
ran mutatták be nekünk a XVI. századi olasz rablókat, s annyian be-
széltek felőlük nem is ismerve őket, hogy ma már :a legtévesebb képze-
teink vannak róluk." S aztán jön száz oldalon át a hajmereszt ő  törté-
net apácaszerelemmel, élve eltemetett szerelmesekkel, mintha ígyakarná 
kitombolni magát a mesélésben apokrif kéziratokat felfrissítve„ köz-
ben a korrajzot is kiszínezve. S nem ijed meg bevallani, hogy az alvilági 
olasz életet Ás szereti. Történeteit nem 'a cselekmény logikája tartja 
össze, hanem a meglepetés. Az olvasó tartósan felcsigázva várja, hogy 
mi lesz még. Nem voltak víziói, valóságelemekkel dolgozott, azokat fo-
kozta fel az abszurditásig. Mindig, mindenben b ő  teret hagyva a szere-
lemnek, amelyet — mint a maga fogalmazta sírfelirat is bizonyítja — 
éppoly fontosnak tartott, mint az írást és az életet. 

El tudom képzeli, milyen nagy sikere volt nálunk is Ödön von 
Horváth remek „népszínm űvének" a bécsi erdő  történeteivel. Belgrádban 
ugyan régen nem nagy rokonszenvvel tekintettek a császári Bécs felé, 
de azért könnyű  és vidám romantikája bizonyára hatni tudott a komo-
rabb kedélyekre is. S Ödön von Horváth épp ebbe a romantikába kevert 
egy kis szatíra mellett drámaibb színeket, úgyhogy azért a Strauss-mu-
zsika hangulata is megmaradt a varázslatában, hogy aztán az egész 
mégiscsak s2mniv<alóan szomorú legyen. A magyar származású szerz őnek 
megvolt a megfelelő  tárgyilagos távlata a régi Bécshez, amely korántsem 
múlt el a császárság négyszáz éves tündöklésével. Éppen csak el őbbre 
kerültek benne a szegények, a nyolcadik kerület, az Ottakring lakói, s 
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kiütköztek rajta az elmúlt dics őség hullafoltjai. Szidni és szeretni egy-
szerre lehetett Bécset, ahonnan a Kék Duna-keringő  kíséretével oly sok
mindenterjedt el az egykori birodalom sokféle néppel betelepített tá-
jain. Szerette Robert Musil Kakianien f ővárosát, ahogy találó gúnnyal 
nevezte a Monarchiát, szerette Karl Kraus, aki pedig írásaiban egesz 
életén át nevetségessé tette, s szerette Krleža, .akinél jobban senki sem 
leplezte le ezt a császári és királyi operettbirodaLmat.Ödön von Horváth 
már darabjainak műfaji meghatározásával jelezni kívánta azt, ami volt 
és elmúlt , s aminek persze semmi köze a magyar népszínm ű  kisuvikszolt 
zsánerfiguráihoz. A magyarításnak ugyanis, amíg Bécsb ől Budapestre 
került ez a régi és sajátságos színpadi m űfaj, elsősorban a vastag réteg-
ben felkent lakkozása adta meg a helyi színeit, az ábrándosan sz őke 
Lisseleket csípőre tett kezű  helyre-Katikkal felcserélve, míg a háttér-
ben a gémeskút meg a száguldó ménes kulisszája figyelmeztetett, hogy 
itthon vagyunk. 

Ödön von Horváth egyébként tipikus gyermeke volt az egykori Mo-
narchi'ának. Fiuffnéban, a mai Rijekán született 1901ben, Budapesten, 
Pozsonyban, Münchenben és Bécsbendiákoskodott, nem a legjobb .tanu-
lóként, és saját bevallása szerint az els ő  világháború kezdetének évében 
nyílt ki a szeme. Anyanyelvén, németül iirt, de ha a nemzetisége után 
érdeklődött valaki, érthetően «kitért a válasz el ől. Világpolgár volt, 
Münchenben élt, kezdeti sikerei is odaf űzték, de a hitleri hatalom-
átvétel elől Bécsbe költözött, majd az Anschluss után egy ideig Csehszlo-
vákiában élt, néhányszor Abbáziát is útba ejtve meg Budapestet, ahol 
a Szép Szó köreiben érezte otthon magát. És Párizsban halt meg egé-
szen fájdalmasan groteszk halállal 1938 ban sikerei teljében úgy, hogy 
a vihar letépte a Champs-Elysées öreg fái egyikének vastag ágát, amely 
agyonsújtotta. S jóllehet boldognak vallotta magát, mert nincs hazája 
és sehova se tartozik, szülei magyar pappal temettették, s egy marél_ 
otthoni földet dobtak utána párizsi sírjába. A neves német író, Carl 
Zuckmayer búcsúztatta, s ott álltak sírjánál német írótársai, az emigrá-
cióban, köztük Franz Werfel is. 

A második világháború megakasztotta Ödön von Horváth színda-
rabjainak és regényeinek európai sikerét. Annál nagyobb és hódítóbb 
ez a siker az azóta eltelt id őben. Mert regényeket is írt Ödön von Hor-
váth, melyek közül elsőnek az Egy ifjúság isten nélkül címűt kell meg-
említenünk Franz Werfel elragadtatással írt el őszavával, s Thomas Mann 
elismerő  kritikájával. 

Nekem mégis leginkább a bécsi erd ő története a legszebb, mert 
abban nemcsak egész világnézetét írta bele, de drámai hangon tudta 
megszólaltatni benne a szegényeket, így az elhagyott lány panaszában, 
aki igy esdekel az eg:ek urához: „Édes istenem, ha egyáltalán vagy, mi 
a szándékod velem? Édes istenem, én a  nyolcadik kerületben születtem 
és polgári iskolába jártam, nem vagyok hát romlott. Hallasz engem, édes 
istenem, mit akarsz velem?" 

És ilyen jelenetek után végül mégis játékanyun hat a néző  idegeire 
a Kék Duna-keringő  a maga mindent 'feledtetni igyekvő  édeskés han-
gulatával. 
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ÖR ÖKS ÉG  

DÉR ZOLTÁN 

A BÁCSMEGYEI NAPLÓ ÉS A „BECSEI HELIKON" 
ISMERETLEN SZENTELEKY-LEVELEK (3.) 

Ettől kezdve, szorosan egymást követve, még Öt cikket szentel a Bács-
megyei Napló e témának, de valamennyi ugyanezeket az aggályokat vari-
álja: több körültekintés, igazi tehetségek és anyagi eszközök kellenek egy 
folyóirathoz, s a Bácsmegyei Napló láthatóan nem hiszi, hogy ezek a 
föltétélek adottak volnának. Ezt így tételesen nem fejti ki egyetlen cikk 
sem, de valamennyi ezt sugallja. 

Okot erre dr. Strelitzky Dénesnek, a magyar párt országgy űlési kép-
vnselőjének a Havas Károly szerkesztette Hírlap november 22-i számában 
megjelent aláíratlan fölszólalása is adott (Szépirodalmi folyóirat). Stre-
litzky meglehetősen borúlátóan tekint egy irodalmi folyóirat megindítása 
elé, ,  noha jól tudja, gyűjtő  szervnek kell lennie, amelyb ől „egy részről 
messze visszatükröződik, hogy a Vajdaságban jelentékeny magyar irodal-
mi erőfeszítés, irodalmi élet van, másrészr ől, amely módot és lehetőséget 
is nyújt,. hogy a már kialakult és kiforrott és az- er őteljesen feltörő  új 
írói tehetségek egymás társaságában, figyelmet felhívó gy űjteményben ke-
rüljenek a magyar Olvasóközönség elé". Ennek megvalósítása azonban anya-
gi- nehézségékbe ütközik, hiszen íróink kénytelenek polgári foglalkozást 
is vállalni. „Ez azonban nem ok arra — fejezi be fejtegetését Strelitzky 
Dénes —, hogy elejtsük az irodalmi folyóirat kiadásának eszanéjét, vagy 
hogy a megvalósítást, ad draecas calendas, eltoljuk." 

Fenyvesék azonban még aznap, A szépirodalmi folyóirat című  vezér-
cikkükben pörbe szállnak egyik-másik érvelésével és korrigálják némely 
megállapítását. Mindenekel őtt kijelentik: „A mi íróink beletör ődnek abba, 
hogy polgári foglalkozással vagy zsurnalisztikával keressék meg minden-
napi 'kenyerüket és nem táplálnak hamis illúziókat az irodalom, jövedel-
mezősége iránt. Mindamellett nem lehetnek olyan szerények, hogy ötdi-
náros tiszteletdíjakkal beérjék — ad maiorem litterature Hungaricae glo-
riam. Aztán azon élcellődnek, hogy dr. Strelitzky mélyen sajnálná, ha a 
meglevő  szépirodalmi 'folyóiratot betemetné a magyar közönség közönye. 

ezzel szemben úgy látjuk — teszik hozzá —, hogy egyel őre még nincs 
is meg az, amit a közöny betemethetne. Van egy képes heti riportlap, 
amely irodalmi mellékletet is ad. A riportnak és az irodallomnak ez az 
összeházasítása a magyar szépirodalmi folyóirat prosperálása szempont-
jából fölötte káros, mert az áldozatkészséget lohasztja az a tudat,. hogy 
a támogatás gyümölcseit egy olyan riportlap élvezi, amelynek fenntartása 
nem tartozik a magyar kisebbségi kultúra feladatai közé." 

A .képviselő . azonban már három nap múlva .válaszol a fölhozott ér-
vekre. Megvonja az' addigi csatározások mérlegét mondván: a vita kett ő-
jük között abban van, hogy „a Bácsmegyei Napló szerint érlelni lehet és 
kelll a 'gondolatot s az érlelő  idő  kedvez a megvalósításnak, s hogy a meg-
levő  folyóirat elbukása nem fog katasztrofálisan bátortalanítóan hatni, 
míg a mi véleményünk szerint ellenkezőleg van a dolog. (...) fölfogásunk 
szerint nem is az volt a tulajdonképpeni célja - a becseji találkozónak, hogy 
a Vajdasági Írás a mai formájában tartassék fenn, hanem az, hogy a né-
hányak. mindenesetre tiszteletre méltó kezdeményezését mindnyájan, akik 
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ott voltunk: írók és könyvbarátok, úgy támasszuk alá s úgy alakítsuk 
át, hogy abból szellemileg és anyagilag egészségesebb alkotás támadjon. 
Erre pedig az otUlevőknél megvolt minden anyagi és szellemi el őfeltétel. 
Sajnos ennek a kérdésnek a tisztázása a vita szétfolyása miatt nem volt 
lehetséges s így nem volt tisztázható ez el őtt a kompetens fórum előtt 
az a kérdés sem, hogy ez a folyóirat tartassék fenn megfelel ő  átalakítás-
sal, amint azt mi gondoljuk, vagy pedig egy egészen új létesíttessék, 
amint az ellenkező  vélemény kívánja". 

Válasza jó alkalmat szolgáltatott Fenyveséknek, hogy kötelezettségeire 
emlékeztessék. Nem titkolt önérzettel írják, hogy senkit ők a cselekvésben 
meg nem akadályoztak, senki kezét, aki a zsebébe akar nyúlni, lefogni 
nem akarják: hic Rhodus, hic salta — hiszem, ha látom. Más szavakkal, de 
ez a vitacikk kicsengése. (Cselekedjék! 1928. november 25.) S persze tar-
talmazza a már ismert szemrehányásokat: a folyóirat ügye azért feneklett 
meg, mert „érthetetlenül csak a találkozón pattantották ki", amit úgy 
értelmezhetünk, hogy el őkészületeiből a (Bácsmegyei Napló körét kihagyták. 
Erre vall az is, hogy a későbbi cikkek külön nyomatékkal és ismételten 
sürgetik a közös tanácskozást. 

S ha igaz, hogy az új lap irányításában Fenyveséknek nem szántak 
fontos szerepet, akkor az utóbbiak magatartását mindjárt meggy őzőbben 
tudjuk magyarázni. S érthet ő , ha az átmeneti megtorpanást saját szere-
pük igazolására fordítják: „el őreláttuk". Hogy a tét nagyságát megsejtet-
ték, az abból is kitűnik, hogy november 25-én maga Fenyves ír ünnepl ő , 
sok helyen dagályos méltatást Draskóczyról (Dr. Draskóczy Ede), 28-án pe-
dig fró és irodalom címmel epés vezércikket közölnek, mely azon gúnyo-
lódik, hogy Vajdaságban mennyire elszaporodtak az írók, az írók, akik vol-
taképpen nem is azok. Ezért a folyóirat, ha létrejön, „Nívós, fájdalom, 
nem lesz. »Nem adhatunk mást, csak mi ,lényegünk«". Folyóirat persze keld 
— ismeri be a kényszerűséget, de olyan beismerések ezek — végig a cik-
ken —, melyek inkább gáncsolják a vállalkozó kedvet. S hogy a gáncs 
nemcsak a jobboldalnak szól, a Kévére tett célzás világosan mutatja: „El 
kell fogadnom a Kéve mértéket s az irodalmi ízlés, irodalmi esztétika és 
irodalmi törekvések osztályozása helyett vajdasági magyar írónak kell 
tartani mindenkit, akinek írása nyomtatásban megjelenik." Ehhez képest 
Fenyves ízlésborzoló dicshimnuszában is konstruktív a célzás, mikor Dras-
kóczyban a magyarságot képvisel ő  politikus-garnitúra fölfrissítésének le-
hetőségét látja, s ezt a lépést szorgalmazva Draskóczy modern gondolko-
dását s fiatalos agilitását méltatja. 

Persze, másokról ő  se szól egy szót sem, Szentelékyr ől sem, amiből 
arra lehet következtetni, hogy ha a politikában hajlandó is lelkes hódolat-
ra, az irodalom ügyeiben változatlanul saját körét véli a vezetésre legálkal-
masabbnak. Az aggályok és gúnyolódások láttán elképzelhető, milyen ne-
héz lehetett a Kalangyának bebizonyítania, hogy szellemileg és anyagilag 
is meg tud állni a lábán. 

Nemigen hitt ebben Milkó Izidor sem. A vitába ugyanis végül ő  is 
beleszólt. ő  már Szentelekyt is említi, munkásságát önzetlennek és minden 
elismerésre méltónak mondja, de Bródy Mihály és Strelitzky vitáját ugyan-
ilyen hasnosnak tartja. (Baedeker: Egy kritikus albumából — Vajúdó kér-
dések. Bácsmegyei Napló, 1928. november 29.) Nivellál tehát, és közös 
tanácskozásokat sürget, tartózkodik a gúnytól, de a Bácsmegyei Napló 
gáncsaival nem vitatkozik. A cseveg ő  modor, a joviális tűnődés azt a be-
nyomást kelti, hogy fölötte áll a pörnek, de mikor a lapalapítás eddigi 
műveleteit a „nemes illúziók" szférájába helyezi, s tisztábban látó elmék 
bevonását sürgeti, akaratlanul is alátámasztja a Bácsmegyei Napló ko-
rábbi gáncsait. Új elemet nem hoz a vitába, csak a régieket — van-e elég 
tehetség?, lesz-e pénz? stb. — gondolja át újból, elárul egy-két oldalszem-
pontot, melyek a vitában szóhoz juthattak (például igényt tartanak-e zsidó 
pénzre az alapítók?), s híven önmagához, a konstruktivitás szellemében 
zárja le a cikkét: „Mindannyiunknak az a kötelességünk, hogy ott legyünk 
ennél a folyamatnál és segítsük el ő  a vállalkozást. De nem úgy, hogy a sok. 
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bába között elvesszen a gyermek, hanem hogy szakért ő  kezelés és segéd-
kezés mellett egészséges és életer ős gyerek jöjjön a világra." 

A Vajdasági Írás és kés őbb a Kalangya világra jött. Nem olyan lett, 
amilyennek a Bácsmegyei Napló elképzelte, nem olyan, amilyennek Stre-
litzky, hanem amilyennek Szenteleky és munkatársai ennyi bába és vá-
rormányos között fölnevelni tudták. Hogy az el őbbi milyén volt, arról képet 
kaphatunk abból a gyűjteményből, amely bő  válogatást nyújt a 
teljes anyagából és közli repertóriumát. (Ugart kell törnünk. Forum, 
Újvidélk, 1983.) S történetének megítélésében mindezzelszámolnunk kell: 
nem egy légüres térben, hanem többféle aspiráció, ambíció és érdek szöve- 
vényében, nyomása közepette lett olyan, amilyen lett. 

Megszületésének körülményeir ől értékes adatokat tartalmaznak azok 
a levelek, amelyeket ezzel kapcsolatban Szenteleky Kornél Milkó Izidorral 
váltott. Valamennyi — a korábbiakkal együtt, amelyek ugyancsak hiányoz-
nak az 1943-as kiadásból — most jelenik meg el őször, mert csupán Bori 
Imre idézett egyikükb ől két mondatot a fennebb említett könyv utósza-
vában, amelyben egyébként — a 402-406. lapon — összefoglalta az óbecsei 
találkozó legfontosabb fejleményeit, vonatkozásait, tanulságait is. Ugyanitt 
ismertette azt is, hogyan reagált az összejövetelre a harcos szabadkai lap, 
a Szervezett Munkás, idézvén .fenntartásait, nem egy éles hangú megállapí-
tását, ezért eltekintünk attól, hogy bevezet őnkben kitérjünk erre a 
visszhangra iás. Mint ahogyan azokra a cikkeikre iás, amelyek a Vajdasági 
Írásban jelentek meg a becsei Helikonról (129., 160. és 163. tétel). 

A leveleket betűhíven közöljük, s csak a legkirívóbb helyesírási hi-
bákra hívjuk föl szögletes zárójelbe tett fölkiáltójellel a figyelmet. 

SZENTELEKY KORNÉL LEVELEI MILKÓ IZIDORHOZ 

 
[ 1927. január 20.1 

Közvetlenül elutazásom el őtt jutott eszembe ígéretem a Kísértetek 
konferanszát illet őleg. Nagyon szeretném, ha a dolog nem lenne aktuális 
hazaérkezésemig és kérem a Te, valamint a műkedvelő  társaság szíves 
elnézését hanyagságom miatt, melyet az utazás nehézségei és el őzetes 
akadályai magyaráznak, ha imindj ár nem is mentenek. — Egyébként 
Athén gyögyörű ! ,;Il y a un bien oú la perfectian ,excite; il n'y en a pas 
deus: c'est celui-lá." 1  

Sok szeretettel ölel igaz barátod 

[A képeslap másik oldalán Athén látképe.] 

 

Kedves Barátom, 

a könyveket' ma kaptam kézhez, sok örömet, sok élvezetet okoztak 
már így első  kézbevevésnél és gyönyör űek. Finomak, kedvesek, előke-
lők, nyugodtak, meghittek. Drágák. Szeretettel forgatom és símogatom 
őket, mint tarka, drága, selymes madarakat. Gyerekes jámborsággal 
örülök nekik, mint egykoron ujjongós, gyertyalángos karácsonyestém 
Gulliver utazásainak. Valamit azonban bekell vallanom. Kerestem va-
lahól, valamelyik kötetben azt a pár szót, amely azt jelezte volna, hogy 
ezeket a könyveket Milkó Izidor küldi Szenteleky Kornélnak. Ne értsd 
félre: nem vagyok dedikált könyvek gyűjtője, nem az agresszív hiúság 
beszél most belőlem és világért sem akarok émelyg ős, cirogatós aján-
lást zsarolni Tőled, csak azt szeretném, ha egyszer ű  és hiteles nyoma 

Szenteleky 
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lenne valamelyik kötetben annak, hogy én a könyveket T őled kaptam, 
megkülönböztetésül a többit ől, amelyeket a kiadó küldött egy el őfize-
tőnek. No de talán ezen még lehet segíteni. 

Ha a könyvek olvasásával készen leszek, írni szeretnék róluk. Ez 
a szándékom azonban senkit se akadályozzon meg abban, hogy addig is 
ne ismertesse őket a lapban, sőt kritikailag is foglalkozzon velük. Az én 
írásom hangja és formája mindenesetre elüt ő  lesz, így nem kell ismét-
lésektől tartani. 'Ezekr ől a könyvekről pedig sokat kell írni, nagyon sokat. 

Szeretettel köszönt és meleg kézszorítását küldi 
öreg barátod, 

Szenteleky 

 

Drága, jó barátom, 

mély meghatottsággal köszönöm Neked azokat a meleg, simogatós soro-
kat, amelyeket Spitzer Sándornak írt leveledben nekem juttattál. Tu-
dom, hogy Te elfogult vagy velem szemben, szeretsz és puha, finom 
szereteted befolyásol akkor is, mikor tehetségemet és egyéniségemet 
értékeled. De nekem nagyon, végtelenül jól esik elfogultságod; végtelenül 
jól esett, hogy annyi szeretettel gondoltál- rám, hogy tekintélyed és mun-
kás multad tiszta nagyságával álltál mellém, mikor tudtad, hogy az 
elsó lépéseim félszegek és csempék lesznek. Mégegyszer, ismételten és 
nagyon sokszor köszönöm finom figyelmedet, azt a sok, sugáros sže-
retetet, melyet rám pazaroltál, nagyon sok örömöt, hitet és megnyugvást 
okoztál vele, hiszen olyan jó érezni a nemes és nagyszer ű  szívek mele-
gét. Az életben ez a tartalom s ez a vigasztalás. 

Hálásan, lelkesen, biboros boldogsággal szorítja jóságos, áldott ke- 
zedet 

S.t. Sivac 1926 — I — 26 	 Szenteleky 

 

Drága barátom, 

leveledet megkaptam és készségesen vállalkozom arra, hogy a Kí-
sértetek előtt néhány elöljáró szót mondjak illetve olvassak az ibseni 
drámákról és az előadandó darabról. Nagy örömmel üdvözlöm egyébként 
ezt a nemes és kevés köszönetet ígér ő  törekvést. Végre a sok lapos és 
otromba operett után valami más, valami több: vidám tanítópók helyett 
[?] lelkek fognak sétálni a műkedvelők színpadán. Ha sután is, dia csem-
pén is, de lelkek lesznek. 

Szeretném ha az előadás karácsony előtt lenne, mert karácsony, 
esetleg ujév után mindjárt utra kelek Egyiptomba négy-ötheti séjourra. 
A kéziratot azonban ebben az esetben is elküldeném, hogy másvalaki ol-
vassa el helyettem a beköszöntő  sorokat. 

Sok szeretettel ölel 
igaz híved és igaz barátod 

St. Savac 1926 — dec. 6 	 Szenteleky 

 

A 'fáraók ijesztősen impozáns városából, gigászi emlékek közül kül-
di köszöntését sok Krágondolással és szeretettel 

igaz barátod 
Luxor 1927 II — 1 	 Szenteleky 
[A képeslap másuk oldalán: Luxor—Temple: Statue of +Ramses II.] 

St. Sivac 1924. nov. 20 
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Drága barátom, 

az utóbbi időben sokszor jártam .Szabadkán és mindannyiszor kerestem 
és kivántam a véletlent, hogy veled összehozzon. Sajnos ottlétein min-
dig csak egy-két óráig tartott s igy a találkozás lehet ősége igen kicsi 
volt. Elsősorban is azt a figyelmes ésmindkett őnknek nagyon jóles ő  
látogatást szerettem volna megköszönni, amelyr ől anyám úgy emlékszik 
meg, mint legkedvesebb és legmélyebb kórházi élményér ől. Adósságom 
azonban veled szemben egyre növekedik. Megérkezett leveled és megér-
keztek könyveid, most már igazán nem tudom, ,mit köszönjek meg leg-
először. Nekem a ikönyved 3  nagyon sokat adott. Váratlan, nem remélt 
bőség és gazdagság árad ki e vaskos kötetb ől. Nem győzöm csodálni azt a 
végtelenkönnyedséget és fordulatosságot, amellyel emberek, korok, vi-
lágszemléletek között vezeted ámuló olvasódat. De ez a fölényes, széles 
tudású vezető  egyuttal nagy művész is. Az a forma, melybe ezeket a 
történelmi eseményeket öntötted annyira üde, bájos, szines és. közvetlen, 
hogy az ember szinte érzi a leveg ő t, a valóságot. A párbeszédek nemes 
tűzzel csillognak, a szavak pedig oly el őkelően csengenek össze a gon-
dolattal, mint Stendhalnál vagy France-nál. Eddig ismert könyveid közül 
ezt tartom legsúlyosabbnak. Ezért ezt köszönöm meg neked legel őször. 

Levelednek nagyon megörültem. A könyvbarátok 'megalakulását ki-
váncsian várom. Radó4  emlitette, hogy eredményesen leveleztél. a bibliofil 
szemle ügyében. Ha leg ►közeiebb Szabadkára megyek, talán már kellemes 
bizonyosságokat fogok hallani a megalakulásról. 

Sokszor és hálásan köszönöm úgy neked, mint feleséged ő  nagyságá-
nak azt a finom és gondos figyelmet, amellyel ,anyámat megleptétek. Na-
gyon, nagyon jól esett neki és megkért, ha irok neked, úgy ne felejtsem el 
boritékba tenni az ő  meleg, őszinte üdvözletét. 

Sok hálával és szeretettel szoritja kezedet öreg barátod, hived, hó-
dolód 

Szenteleky Kornél 
Szt. Szivac, 1927 junius 26án 

[Géppel írt levél.] 

 

Drága jó barátom, 

hálásan és sokszorosan köszönöm azt a meleg és megható érdekl ődést, 
amelyet fájdalmas ,szomorúságunk iránt tanúsíitottál. Jól esik nagy, ne-
mes lelkednek melegsége ezekben a sivár, diderg ős napokban, amikor 
a legtisztább vigasz annak .a felismerése, hogy minden ború és görnyed ő  
gond ellenére is érdemes élni, ha a Tiédhez hasonló nagy és szép szívek 
hintik ránk simogatós melegüket. 

Engedd meg, hogy egy nyűgös kéréssel toldjam meg köszönő  sorai-
mat. Ugyanis arra kérlek, hogy próbálj — • .meger őltető  rábeszélés nél-
kül — néhány aláirást szerezni .a mellékelt ;gyüj tőívre. Tekintve, hogy 
nem saját munkámról van szó, hanem egy id őszerű  és értékes angoló-
giáról,5  talán elevenebb lesz az érdekl ődés a könyvvel szemben is igy ki-
sebb kellemetlenséget okozok kérésemmel. 

Forró ragaszkodással szorítja jóságos kezedet 

hálás testvéred 
Szenteleky 
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Drága, jó barátom, 

sokszorosan és szeretettel köszönöm fáradozásodat, kedvességedet, tö-
rődésedet, melyet .rám, illetve a Bazsalikomra pazaroltál. De engedd meg, 
hogy rámutassak egy disszonáns jelenségre, mely bánt és feloldó har-
móniát kíván. A gyujtőíven ugyanis Milko Izidor neve is szerepel, aki 
mindenképen tiszteletpéldányt fog kapni, mert azt hiszem minden vaj-
dasági könyvből az első  példány őt illeti. Sietek mindjárt ellenvetésedre 
is válaszolni. Hiába próbálod Baedekert különválasztani Milko Izidortól, 
hiába próbál az egyik keser ű, igaztalan és szellemes kritikát írni a má-
sik :könyvéről: Baedeker és Milko Izidor mégis csak egy személy, ha 
mindjárt két nagyszerűen gazdag lélek is telne ki belőle. A Szenteleky-
Stankovits analógia rád semmiesetre sem vonatkozik, mert Dr S.tankovits 
községi orvas, aki az ólmos nappalban a szomorú, szivaci sarat tapossa 
mégis csak más ember, mint Szenteleky Kornél, aki ájult éjszakákon a 
múzsákkal szeretkezik. Szenteleky Kornél még semmiféle gyüjt őívre sem 
írta rá nevét mert ő  is elvárja — ha mindjárt kevesebb joggal, mint Milko 
Izidor — hogy az e tájon megjelent könyvekb ől ,tiszteletpéldányt kapjon. 
Ezért tehát komolyan és szeretettel kérlek, intézd el a Minervával ezt 
a disszonáns befizetést, amely határozottan zavarni fogja a Bazsalikom 
siker-örömét. 

A Könyvbarátok Társaságának fiaszkóját magam is nagyon saj-
nálom. Őszintén szólva nem értem ezt a nagy sikertelenséget. A f őhibát 
én is azokban az emberekben látom, akiknek az agitátor szerep jutott 
volna, de akikben a turáni közöny vagy a b ővérű , bácskai lustaság el-
fojt minden kedvet, lángot, lelkesedést. De nemcsak bennük lehet a 
hiba. Már sokat gondolkoztam afelől, hogy másokkal, másképen kellene 
életre kelteni a dolgot, de a tervek kalandosoknak látszanak. Talán leg-
közelebb beszélhetünk is róla, noha nem igen hiszem, hogy tovább jut-

. hatnánk vigaszos szónál s tűnő  terveknél. 
Még egyszer köszönöm fáradozó szívességedet és sok szeretettel, 

örök ragaszkodással ölellek. Szenteleky 
Szt. Szivac 1927 november 15. 

 
Nagyon, nagyon jól esett !símogatós leveled, sok köszönet és tiszta 

hála érte. Oly szép itt Azurországban, Napfényországban, sok fényben, 
felhőtlenségben, gondtalanságban, olyan jó lenne, ha Te is itt lehetnél ámu-
lásokban és melegségekben, még szebb [lenne az ittlét és melegebb lenne a 
nap. 

 
Drága. barátom, 	 [1928] 

mellékelem a felhívást,' a gyüjtőívet és 400 dinárt a gyüjtött elő-
fizetések fejében. A felhíváson nyugodtan csináljál változtatásokat. F ő-
leg az adatokban voltam bizonytalan, de még mindig helyesebbnek gon-
dolok hibás adatokat a felhívásba írni, mint határozatlanságokat, amelyek 
sokszor bizalmatlanságot és tétovaságot ,  váltana ki az olvasóban. Ha szük-
ségesnek találod .a felhívást többekkel aláiratni, úgy az én (írói!) neve-
met is aláírhatod akármilyen változtatást is alkalmaztál a szövegben. 
Énmindenkor és mindenben hozzájárulok a Te véleményedhez. Egyéb-
ként roppant kíváncsi vagyok hogyan fognak a dolgok fejl ődni és ala-
kulni. Egyelőre — minden pesszimisztikus hajlandóságom ellenére — 
bizom benne. 	 hűséges híved és 	testvéred 

Sok szeretettel ölel 	 Szenteleky 

Sok szeretettel ölel és rágondolását küldi örök testvéred 
Sanremo 1928 — II — 25 	 Szenteleky 
[Képeslap.] 

680 



U. i. Ne feledd el kérlek, hogy könyvedb ől' egy tiszteletpéldányt Lesz-
kovác Mladennek, 8  a Vreme és Letopisz munkatársának küldessél, aki 
bizonyára meg fog emlékezni róla a Letopiszban. Talán Tamást' is tedd 
erre figyelmessé. Leszkovác címe: Beograd Studeni čka ul. 77 

11. 
Drága, jó barátom, 

pénteken D.raskóczyval 10  Szabadkán jártunk és Téged is meg akartunk 
látogatni, de a Bácsmegyeinél úgy elmúlott az id ő, hogy a Te látoga-
tásodról nagyon nagy fájdalommal, de kegyetlen, menetrendes kénysze-
rűséggel le kellett mondani. Pedig végtelenül fontosnak tartottuk volna 
a Veled való beszélgetést és ezért igy levélben vagyok kénytelen helyre 
hozni a szükségből elmulasztottakat. 

Mi ugyanis arra szerettünk volna kérni, hogy fogadjad — ha nem 
is szeretettel, de — bizonyos tiszta jóindulattal a becsei mozgalmat. 
Nekünk ugyanis nagyon fájt, hogy TE Bródi Mihály" rosszindulatú, 
romboló szándékú cikkeit a Te nagy és .mindnyájunk számára értékes 
neveddel affirmáltad. Nagyon jól tudom és egy pillanatig sem kétel-
kedem abban, hogy Te a legtisztább jóhiszem űséggel tetted ezt épen ezért 
rá kell mutatnom a cikkek mögött lappangó gáncsoló és romboló szán-
dékra, melyet Te, aki csak egyaldalról kaphattál információkat, nem is 
vehettél észre. Bródy ugyanis olyasvalamit birált, amit nem is ismert, 
igy tehát már eleve is elfogult volt, hiszen azt se tudta kik lettek meg-
hiva, nem .tudotta ;gondos előkészületekről sem, mégis állandóan csak 
„néhány tollforgatóról" beszél és a marosvécsi példát ajánlja figyelem-
be venni, holott Draskóczy már egy év óta foglalkozik evvel a kérdéssel 
és egész könyvtára van az erdélyi Helikon keletkezésér ől, szerkezetéről, 
történelméről. Nem lehet tehát helyénvaló a lekicsinylés és a teljes tá-
jékozatlanság feltételezése. Bródy a legnagyobb szivtelenséggel' meg akar-
ja ölni azt a kevés lelkesedést is, ami végre fellángolt ezen a tájon, meg 
akarja ölni a csírát, aminek holnapját nem is ismerheti. Mi csak össze-
hordtuk az anyagot, hogy majd épiiteni fogunk Becsén és Bródy már 
szét akarja rombolni ennek a kaláka munkának els ő , hiteles készülődé-
seit." Tollát talán a megsértett egyéni hiúság, vagy talán valami 'beteges 
destruálási szándék vezette, azonban az a körülmény, hogy az els ő  
komoly irodalmi megmozdulást akarta elgáncsolni nem járhat miden 
fi]  féleélősség nélkül. Evvel a destruktiv munkájával a magyar kultúra 
ügyét árulja el és ezért úgy ő, mint a B. N. felőséggel [!] tartozik az 
egyetemes magyar kultúra itélőszéke előtt. Ügyes, vezércikkes rabulisz-
tikája persze elleplezi romboló szándékait, igy eshetett meg, hogy Te 
is a komoly kritikust láttad benne és nem vetted észre a gonosz gán-
csolót. 

Nagyon kérlek tehát úgyis mint testvért, úgyis mint a magyar 
kultúra régi és dicső  munkását, ne add oda súlyos nevedet és 'helyesl ő  
szavadat ehhez a gáncsoló, romboló munkához. Mi egy uj, egy életesebb 
életformát szeretnénk épiteni Becsén, szeretnénk összefogni a hiteket, 
az erőket, az embereket. Tous ce qui réunit les hommes est le bien et 
le beau — tous ce qui les sépare est le ma1 et le laid" — irta Tolsztoj 
Romain Rolland testvérünknek sok-sok évvel ezel őtt, de ez az igazság 
változatlan és most is időszerű . 

Azonkivül arra kérlek még, hogy próbáljad Fenyvest 14  is befolyá-
solni, aki eddig könnyen megnyerhető  volt a jó és az igaz számára, de 
aki legutóbb — valószinűleg Bródy hatása alatt — kegyetlen és harcias 
terveket kovácsol ellenünk, akik pedig semmiféle veszélyt vagy anyagi 
kárt nem .jelenthetünk számára. Én bizom benne, hogy Neked sikerülni 
fog megnyerni őt a béke és a konstruktiv munka számára. Kérlek legyél 
nagy szavaddal és feltétlen tekintélvaddel [!] segitségünkre épit ő  mun-
kánkban. Remélem megértésedet és jóságodat. 

A régi, ragaszkodással és szeretettel ölel odaadó hived és igaz test-
véred 

Sztári Szivac, 1928 november 5-én. 	 Szenteleky 
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12. 

Drága jó barátom, 

becskereki kirándulásom miatt csak most köszönhetem meg leveleidet 
és kéziratodat. Nagyon nagy örömet okoztál telük! Én azt hiszem, hogy 
eddig minden aforizmádat elolvastam, ami csak a B. N: ban megjelent, 
de ezek különösen tetszenek, nem túlzás, ha azt mondom, hogy ezek 
tetszenek legjobban az eddigiek közül. Minden kritikus elfogult s jól 
tudom, hogy én se vagyok kivétel, épen ezért kíváncsi lennék arra, hogy 
azért találom-e szebbeknek, mert nekem küldötted őket (kéziratban, saj-
tóhibák nélkül) avagy igazán válogattál belőlük? Egyelőre sokszor, lel-
kesen, boldogsággal köszönöm őket. Persze minden változtatás nélkül 
jönnek a következő  számban, amelyet a Te irásod ünnepi számmá avat. 

Becse előtt most már nem kerülök Szabadkára s igy élénken [?] 
sajnálom, hogy nem beszélhetek Veled. Talán majd a nagy ünnep után 
találkozhatunk, amikor mindesetre E!] több lesz a beszélni és beszá-
molni való. Addig is azonban ismételnemkell multkori mondatomat: mi 
nem kételkedünk abban, hogy a legtisztább jóhiszeműséggel affirmáltad 
Bródy cikkeit. Rólad mint testvéremr ől, mint a magyar kultura nagy-
múltú munkásáról még futólagosan se mertem mást feltételezni. Mi 
elsősorban tájékoztatni szerettünk volna, a második kérésünk — az 
t. i., hogy fogadd szeretettel épít ő  szándékunkat — a tájékoztatás után, 
jól tudom, teljesen felesleges lett volna. Mi nagyon jól tudjuk, hogy 
Belőled csak szeretet áramlik felénk és épen ezért fájt, hogy szíved me-
leg, megértő  sugarait eltéritették tőlünk s nekünk azt kellett éreznünk, 
hogy homályban és hidegben maradtunk. De a rossz elmúlik és a jó 
megmarad. Mi: bízunk benne, hogy Becsén az épít ők fognak győzni, 
hogy lefektethetjük alapjait egy ígéretesebb jöv őnek. 

Igaz szeretettel és testvéri ragaszkodással 

Sztari Szivac, 1928 — november 13-án 
	 Szenteleky 

JEGYZETEK 

Vannak értékek, amelyekben a tökéletesség az izgató; ilyenekb ől nincs kettő : és ez 
éppen az. 
Baedeker írásaiból. Novellisztikus dolgok és cikkek. Asszonyok. Novéllák és más írá-
sok. A miniszter barátja. Mosolygó történetek. Spekuláné és társai. Régi és új figurák. 
Firenzei eset és egyéb elbeszéliések. Írók és könyvek. Novellák és tárcák. A hat köny-
vet Budapesten a Révai Testvérek Irodalmi Intézet és Szabadkán a Minerva adta ki 
1924-es és 1925-ös keltezéssel. 
Milkó Izidor: Ketten. Képek, jelenetek. Minerva, Subotica, 1928. 
Radó Imre (1885-1944), regény- és újságíró, a Kalangya egyik szerkeszt ője. 
Debreczeni József—Szenteleky Kornél: Bazsalikom. Modern szerb költ ők antológiája. 
Minerva, Subotica, 1928. 
Kéve. Vajdasági költők antológiája 1928. Egybegyűjtötte Csuka Zoltán. A Képes Vasár-
nap kiadása, Novi Sad, 1928. 
L. a 3. jegyzetet. 
Mladen Leskovac (1904—), költ ő , tanulmányíró és irodalomtörténész. 
Tamás István (1904-1974), költ ő , író, újságíró. 
Draskóczy Ede (1891-1945), irodalomkedvel ő , jogász Becsén, kés őbb Budapesten. 
Bródy Mihály (1883-1944), szegedi f őreáliskolai tanár, az őszirózsás forradalom egyik 
vezető  alakja; 1919 után Szabadkán telepedett le és a Bácsmegyei Naplót szerkesztette. 
E két utóbbi mondatot Bori Imre idézte az Ugart kell törnünk. Válogktás cz Vajdasá-
gi Írásból című  könyv (Forum, Újvidék, 1983) utószavának 403: oldalán. 
Ami összeköti az embereket, az a jó és a szép — ami szétválasztja őket, az a rossz 
és a csúnya. 
Fenyves Ferenc (1885-1935), közíró, újságíró, a Bocsmegyei Napló szerkeszt ője. 
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MÁK FERENC 

„MINEK A LÉLEK BALGA FÉNYŰZÉSE?" 
TÓTH ÁRPAD EMLÉKÉRE 

Első  verse 1901-ben jelent meg, a történelem leghosszabb századának 
küszöbén; azon a tájon, amelyen — a nagy költ őtárs, Juhász Gyula 
szavai szerint — „búsulásra mindig volt elég ok". Vagy ahogyan Tóth 
Arpád fohászkodott: „ ... Ó, te furcsa, drága, / Vad búvau és b ő  vérrel 
ázott / Komor magyar föld ...", melynek tájain ekkortájt mintha felgyor-
sult volna az idő. Az élet iéndületet vett, s a művészetek visszhangozták 
ezt a gördülést. Ady szimbolizmusa legszebb hajtásait szüli, amikor visz-
szafogottan megkondul Tóth Árpád és Juhász Gyula impresszionizmusá-
nak alkonyi harangszava. Babits Mihály klasszicizmusa a görög hagyo-
mányok legszebb fényeit hozza, amikor Kassák Lajos expresszionizmusá-
nak jégverése is felzúg a költ ők kórusában. Soha ilyen gazdag hangsze-
relése a magyar költészetnek, soha ekkora érzelemgazdagság, soha ek-
kora áradása a szenvedélyeknek. Egymást űzik a stílusirányok, anélkül, 
hogy képesek lennének költészeti korszakokká érni. Erre egyszer űen 
nincs idő . És így nincs szimbolista korszaka a magyar irodalomnak, 
ám a miénk a világirodalom egyik legnagyobb szimbolista költ ője — 
Ady Endre. És nincs impresszionista korszaka sem, ám Tóth Árpád, 
Kosztolányi Dezső  és Juhász Gyula költészete vagy költészetének egy-egy 
korszaka révén a világlíra legszebben színezett impresszionista verseit 
adta a magyar' tájnak. Sajátosan magyar jelenség ez — a fagyban álló 
mandulafa képe. 

Ahogyan nincs kardala a magyar klasszikus költészetnek, úgy nincs 
impresszionista kórusa sem, mégis, ki tagadná, hogy Tóth Árpád köl-
tészetében — akinek születési centenáriumát az elmúlt hónapokban ünne-
peltük — a színeik, a fények, az illatok, az árnyak, a hangok és az in-
dulótok soha nem tapasztalt pompájukban bomlanak ki, s teremtenek 
olyan szimfóniát, melyhez foghatót az ideig nem hallótt pannóniai han-
gokhoz szokott fül. A feln őtt Tóth Árpád 'születésnapján Április című  
versében látni véli, mint „Szólt arany szimfónia / Napfény-húrokon", ez 
a derű  azonban ritka pillanata e költészetnek. Sokkal jellemz őbb rá a 
bánat, az egyéni és közösségi kérdések feletti vívódás, ennek folytán 
lesznek életművének jellemző  versei a Lélekt ől lélekig, az Őszi kérdés 
és az Elégia egy rekettyebokorhoz. A Lélekt ől lélekig című  versében fáj-
dalmasan szakad fel belőle a panasz: „köztünk a roppan jeges űr lakik", 
míg az Elégiában — Vörösmarty töprengésére és tépel ődésére emlékez-
tető  módon — az „ember utáni csend" víziója ejti kétségbe. A der űs 
hang ünnepi pillanatai költészetének, a hétköznapokat pedig a komor 
színek jelzik. 

A fellobbanó fényesség és a komor valóság találkozása Körúti 
hajnal című  versében mintegy a genezisét adja Tóth Árpád költészeté-
nek. Az emberi élet eredend őenfényes voltát a társadalmi lét rozsda-
foltjai teszik kopottá, s minden, ami szépnek és nagyszer űnek rendelte-
tett, fényét veszíti a valóság tükörcserepein. A szférák harmóniáját ily 
módon egyfelől a földi lét drasztikuma, másfelől az egyéni sors tragé-
diája kezdi ki, s mintha a szenvedésre predesztinált költ ő  kínjait lenne 
hivatott fokozni egyéni tragédiája, gyógyíthatatlan betegsége, a tüd őbaj. 
Ennek folytán válik költészetének egyre meghatározóbb elemévé a csüg-
gedés, a lemondás, a reményvesztettség. 

Tóth Árpád fiatalon, mindössze 42 évesen halt meg. Csupán négy 
verseskötetet és egy fordításkötetett hagyott maga után. És rengeteg 
újságcikket, valamint tizennégy novellát. Ennyi a költői pálya. Mégis, 
e költészet pazar ragyogása, der űje és komorsága egyszeri felvirágzását 
jelenti a magyar impresszionista költészetnek. 
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BARANYI ANNA 

PLASZTIKUSSÁG ÉS SZÍNHARMÓNIA 
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT OLÁH SÁNDOR 

Az Oláh Sándor születésének századik és halálának huszadik évfordulójá-
ról való megemlékezés serkentette a szabadkai fest őművész munkássága 
iránti fokozottabb érdeklődést. Munkáinak számbavétele, szerteágazó tevé-
kenységérnek részletesebb feltárása talán pontosabban megvilágítja alkotói 
érdemeit, valamint Szabadka kulturállis életében elfoglalt helyét. Olyan 
alkotások kerültek napvilágra, amelyek által fest ői aktivitását tejesebben 
tekinthetjük át. Noha már eddig is több hozzáért ő  méltatta és értékelte 
munkásságát, ° egy-egy ilyen évforduló mégis jó alkalom arra, hogy szorgal-
mazza a további kutatásokat. 

Oláh Sándor Magyarcsékén született 1886. november 5-én. Négyéves 
volt, amikor édesapját Szabadkára helyezték törvényszéki bírónak; ett ől 
kezdve Oláh Sándor szabadkai lakos volt haláláig. Nem csoda, hogy az 
elkötelezett fest ő  neve kitörölhetetlenül belevés ődött e város festészeti 
múltjába. 

Oláh iskoláit Budapesten és Münchenben végezte. 1905-ben iratkozott 
be a budapesti Mintarajziskolába, amelynek elvégzése után, 1907-ben a 
müncheni akadémián folytatta tanulmányait. Az akadémia mellett Hollósy 
Simon magániskoláját is látogatta. Miután 1909-ben Münchenb ől távozott, 
megfordult a nagybányai művésztelepen. A tehetséges fest ő  komoly felké-
szültséggel indult el a művészi pályán, olyan értékeket teremtve, amelyek 
Szabadka, illletve Vajdaság képz őművészeti életében jelent ős helyet fog-
lalnak el. 

Fennmaradt és eddig napvilágra került alkotásai alapján betekintést 
nyerhetünk művészi opusába, kezdve 1906-tól egészen az ötvenes évek 
végéig. Az 1906-ban 'keletkezett, tónusfestéssel megoldott Józsi öcsém vagy 
az 1907-ben készült Önarckép a müncheni realizmus jegyeit viseli magán. 
Tanára, Zemplényi Tivadar (1864-1917) e stílusirány szellemében oktatott, 
s hatása kétségtelenül tükröződik Oláh korai munkáin. Zemplényi hatása 
azonban els ősorban az igényes technológiai kivitelezésben és komoly szak-
mai felkészültségben rejlik. Oláh ugyanis nem érte be tanárának követé-
sével, érdeklődése kiterjedt az aktuálisabb képz őművészeti irányzatokra is; 
így az 1907-ből származó Kékruhás nő  a plein air festés iránti vonzalmát 
igazolja...Ilyen irányú próbálkozása feltételezhet ően a nagybányai festészet 
hatására történt. Nem csoda, hiszen a telep kiemelked ő  tagja, Ferenczy 
Károly 1905-től a Mintarajziskolában .tanított, így Oláhnak módjában állt 
megismerkedni az akkortájt id őszerű  képzőművészeti áramlattal. Az em-
lített festmény szép példája a plein air festés ama formájának, amikor 
a ,fényteli megoldás helyett opálosan szürke fátyol fogja atmoszferikus 
egységbe a képet. 

Oláh gyors fejlődését, szerteágazó érdekl ődését igazolják a tanulóévei 
után keletkezett munkák, amelyek néhány stílusirány kiemelked ő  példái. 
Kétségtelen, hogy a különböz ő  környezetekben szerzett tapasztalatokat jól 
tudta értékesíteni. A Münchenben eltöltött évek, a Hollósy Simon m űvé-
szetfelfogásával való megismerkedés, a nagybányai tapasztalatok és végül 
a kecskeméti művésztelep látogatása jótékonyan befolyásolta m űvészi for-
málódását. A müncheni realizmus, majd a plein air festés korszakát már 
1911-ben követik a szimbolizmus jegyeit visel ő  alkotások. Példaként em-
líthetjük az 1911-ben keletkezett Önarcképet, amely kiemelkedő  munkának 
számít nemcsak Oláh opusában, hanem vidékünk szimbolista festészetében 
is. Talán Puvis de Chavannes hatására, aki szerette a szimbólumokat, for-
dult ilyen irányba Oláh érdeklődése. Egy kés őbbi feljegyzése említést is 
tesz a francia fest ő  hatásáról. Való igaz: Oláh festészete bizonyos hasonló-
ságot mutat Puvis de Chavannes festészetével, a figurák nyugodt, csen-
des komolysága az emberi test egyszer űsítő  modellálása révén. 
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Mielőtt egyéni, autentikus 'stílusa kiformálódott, a szecesszió képvi-
selői közé tartozott. Egészen a húszas évek elejéig m űvelte ezt az irány-
zatot, amely a formák enyhe stilizálásában, a kontúrok er őteljesebb 
hangsúlyozásában, valamint néha merész színösszeállításban nyilvánult meg. 
Meg kell említeni a Merengés című  kiváló szimbolistaszecessziós alkotását, 
amelyben nagyszerűen kontúrozott a fény segítségével. Ily módon nem 
csupán magáévá tette a szecessziót jellemző  kivitelezési módokat, hanem 
egyéni módon hozzájárult annak újabb jellegzetességekkel való gazdagí-
tásához. 

Az első  világháború után Oláh mozgási tere lesz űkült. Bizonyos, hogy 
a képzőművészeti központok látogatása jó hatással lett volna alkotói 
munkájára. Így elszigetelten az újabb áramlatoktól alakította egyéni ki-
fejezésmódját, ami a müncheni realizmus és egy szélesebben értelmezett 
naturalizmus tapasztalataiból indult ki. Témavilágában továbbra is a 
figurális kompozíciók, valamint a tájképek foglalnak el kiemelked ő   helyet. 
Elsősorban is mint portréfestő  volt ismert. Vonzalma e téma iránt olyan 
alkotásokat eredményezett, amelyek munkásságának f ő  tartópillérei. A 
nagy mesterségbeli tudással kivitelezett arcképek értéke els ősorban is a 
portréalany jellemének tükrözésében, a pszichológiai momentum hangsú-
lyozásában rejlik. Szívesen festette hozzátartozóinak, ismer őseinek arcké-
peit. Lányáról, Éváról, számtalan olyan festményt készített, amely megke-
rülhetetlen jelent őségű  a portrék sorában.Ilyenek például A zöldharisnyás 
lány (1933), a kis formátumú Éva arcképe (1933 körül), vagy a pesztell-
technikával kivitelezett Éva arcképe (1934 körül). Valamennyiük esetében 
a kifinomult plasztikusság, a tökéletes színharmónia, az arc, illetve a kezek 
gondos, a jellemet sugárzó ábrázolása maradéktalanul érvényesül. 

Érdeklődése a realisztikus ábrázolás iránt olyan m űveket is ered-
ményezett, amelyeken a plasztikus értékek hangsúlyozottabban jutnak 
kifejezésre, mint például a Basch István (1926) az önarckép (1933), A pi-
rosruhás lány (1934), a Pirospapucsos akt (1942 körül) című  munkákon. 
Ezeknek a festményeknek a jelent ősége — a tökéletes jellemábrázolás mel-
lett — éppen a realista kifejezésmód hangsúlyozásában van. Bizonyos, hogy 
Oláh realista kifejezésmódja nem tekinthet ő  idejétmúltnak, mert olyan 
egyéni jellegű , amely által összeköttetést teremt a múlt szazadi realizmus 
és az e század 'kés őbbi évtizedeiben jelentkez ő  hiperrealizmus között. Nem 
kevésbé fontos, hogy maradandó érték ű  portrékat festett, amelyeknek 
értékét az autentikusan megformált jellemábrázolás adja. 

Oláh figurális kompozíciói között aktok, egy-, illetve kétalakos kom-
pozíciók is találhatók. A biztos kompozíció, az anatómia jó ismerete lehe-
tővé tette, hogy figyelmét a fény hatására létrejött színeffektusokra össz- 
pontosítsa. 

Múnkásságán mély nyomot hagyott a nagybányai, a kecskeméti és a 
becskereki művésztelepen való részvétel is. Szívesen festett a szabadban, 
fürkészte a táj jellegzetességeit, az egyes napszakokban el őforduló fényhatá-
sokat, valamint az ember és a táj kapcsolatát. 

Kifejezésmódja a második világháború utáni id őkben sem változott 
jelentősebben. Inkább témavilága gazdagodott. 

Gazdag életműve azt bizonyítja, hogy több stílusiránynak is kiemel-
kedő  képviselője volt. A vajdasági festészetben azok :közé sorolható, akik 
jelentős alkotásokat teremtettek a müncheni realizmus, a plein air festés, 
a szimbolizmus, a szecesszió jegyében. Nem kevésbé jelent ős annak a ki-
fejezésmódnak a művelése, amely a két háború közötti id őszakban mara-
dandó értékeket hozott létre. 
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BOLOGH ISTVÁN 

MAYER OTTMÁR, A KÖZÍRÓ 
SZÜLETÉSÉNEK 75. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Mayer Ott+márról, a háború előtti Híd szerkesztőjéről köztudomású szer-
kesztői és mozgalmi munkássága. Keveset tudunk azonban újságírói, 
közírói ténykedéséről. 

Mayer Ottmár mint közíró sokat tett a harmincas évek végén. 
Pató Imre repertóriuma szerint Mayer Ottmár tollából a Hídban 197 
kisebb-nagyobb írás: szatíra, riport, glossza, tanulmány, cikk, ismertetés, 
s:zómagyarázat, kö.lemény és üzenet jelent meg. 

Mindenképpen ki kell emelnünk a Világszemle rovatban közölt 
cikkeit, amelyek tele voltak a háború, a fasizmus, az imperializmus el-
leni gyűlölettel, a szabadság, a munkásság, a dolgozó tömegek, a kom-
munizmus, a munkásmozgalom és a Szovjetunió iránti rokonszenvvel. 

A Világszemle írója több forrásból szerezte értesüléseit: a megje-
lenő  lapokból (elsősorban a Politikából), a rádiót hallgatva, folyóiratok- 

külföldiekből is, a JKP és a Kommunista Internacionálé orgánu-
maiból, különféle párt- és szakszervezeti anyagokból. Nem is csoda, 
hogy a cikkek időszerűsége, mondanivalója máig is hat. 

A Világszemlét Mayer. Ottmár akkor is vezette és írta, amikor 
1941 elején a börtönben volt. A Világkép 1941. II. évfolyama Mayer 
Ottmár világpolitükai kommentárját közölte. 

A cikkíró Mayerről maradt fenn az egyetlen anekdota: Mayer 
Kragujevac utcai lakásában volt 1939-ben a Híd szerkeszt ősége. A ház 
egyik helyisége, a kisebb, hálószoba volt. .a nagyobb, a nappali, •a  szerkesz-
tőség, a gyermekszoba. Az ablaknál kis íróasztal állt, ennél dolgozott 
a szerkesztő . A fal mellett egy rekamié, ezen ültek, ha elfértek, a munka-
társak. A szoba egyik sarkában, a kisgyerek mellett, Mayer felesége 
főzött. 

(„... a konyhában — bűbájos egyéves kislánya jelenlétében 	tar- 
tottuk a szerkeszt őségi üléseket minden szombat délben. Felesége ezalatt 
főzött, takarított, míg mi úgszólván kettesével ültünk egy széken” — 
írja Cvetko Maiušev.) 

Volt olyan, hogy a szerkeszt ők zajongását a gyerek sírása zavarta 
meg. Az 1939. decemberi szám összeállításakor is felsírt aa kislány. Az 
anekdota szerint ez a gyermeksírás adta az ötletet Ottmár egyik leg-
sikerültebb cikke, A megduzzadt karácsonyi lapok ... kezdetű  vezércikk 
:negírásához. 

Az emlékek szerint így történt: 
Miért sír a gyerek? — kérdezte Ottmár. 

Valaki nevetve válaszolt: 
Írd meg néki a Mennyből az angyalt, majd elhallgat. 

Ottmár elmosolyodott, a gyerekre nézett, majd otthagyta a kézirat-
csomagot, csöpp íróasztalához ült s írni kezdett. Vezércikket. 

Mayer Ottmár igazán a cikkírás területén mozog otthonosan. Bár- 
melyik cikkét elemezzük, láthatjuk, hogy valamennyiben szinte törvény- 
szerűen megjelennek azok az elemek, amelyek a cikket jellemzik: szé- 
lesen magyaráznak ezek a munkák egy vagy több jelenséget, egészként 
szemlélik, elemzik ... Elemzése mindig adatokkal szemléltetett, alátá- 
masztott, sokszor szerinte tudományos érték ű  következtetésekig jut el: 

„Igen, ezek a csodarepül őgépek nem ismernek habozást, halálfé- 
lelmet, esetleg sajnálkozást, egykedv űen és közömbösen végzik a rádio- 
hullámokkal rájuk rótt feladatokat. Egyetlen hibájuk, hogy m űködé- 
sük köre még ' aránylag kis terület ű , mindössze 800 kilométer. Viszont 
a szakemberek lázasan dolgoznak, hogy ezt a területet kiszélesítsék és 
minden remény megvan arra, hogy sikerül is. Ezen a területen, tudvale- 
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vőleg, amikor bombákról és pusztításról van szó, az emberi leleményes-
séget általában siker koronázza." (A halál pillanatai. 1939. Híd/10.) 

Pató Imre említett munkájában szatíraként tartja számon ezt a 
cikket, amelyből idéztem, s :joggal, mert ostorozó gúnnyal, nagy adag 
szarkazmussal fogalmazott Mayer. Cikkeiben, különösen azokban a mun-
káiban, amelyekben kommentált, sokszor adta tanúbizonyságát szatirikus 
gondolkodásának, s annak, hagy szinte törvényszer űnek látta: a maró 
gúny, a nevetés a tudatot is intenzíven formálja. 

Mert hatalmas technikai csúcs a robotrepül őgép. De a ráköltött 
eszközök, energia stb. más csúcsot is eredményezhettek volna. A pusztító 
eszközök helyett az emberiséget szolgáló eszközöket kellene szaporítani. 
Mert a „robotember még csak az utópilsta regények lapjai között szuny-
nyad, de a robotrepügép valóság. Igazi emberek egészségtelen és életve-
szélyes munkát végeznek, miközben kedves családjuk otthon kitartóan. 
nélkülöz. Miközben délcegen ragyog a napsütésben a robotrepül őgép s 
hullatja pusztitó bombáit a leleményes emberiségre." 

Noha nem kívánunk' nyelvi elemzést végezni, egy kis kitér őként 
érdemes elidőzni Mayer furcsa szókapcsolatán: ,jkedve.s családjuk ott-
hon kitartóan nélkülöz". Általában a kitartóan határozót olyan helyen 
hansználják, amely valamely tevékenység, cselekvés hosszú, nehéz folya-
matát tudatosítja, s talán egy csöppet csodálatra is képeszt bennünket. 
S joggal. Hisz a kitartóan dolgozik, tanul, ostromol, gyalogol, gyakorol 
stb. jelentésében mind-mind olyan tartalmat határoz, amely a cselekv ő  
különös eltökéltségét is láttatja. 

A kitartóan nélkülöz nyilván nem különös eltökéltség, de olyan 
torokszorító jelentéstartalom, amely a szatirikus-szarkasztikus tükörben 
láttatott képen keresztül ökölbe rántja a kezet. 

Mayer cikkeire, különösen a Világszemlében közreadottakra jel-
lemző ' a téma fontossága, a politikai ésszer űség és acélirányosság: 
célja mindig, hogy láttassa és tudatosítsa azt, ami új, ami haladó, ami 
visszahúzó (ami? forradalmi és ami ellenforradalmi). Egy-egy cikke témá-
jával is, de egész tartalmával is vitathatatlan kapcsolatban van a leg-
fontosabb társadalmi-politikai, gazdasági, katonai stb. problémákkal, de 
mindenekelőtt az általános emberivel: a béke és a háborúellenesség 
világít ki mondanivalójából. Cikkei gazdag gondolati tartalmúak, gör-
dülékeny nyelvezetűek, s nem csak az ész, a tudat felé tör ők, igyekeznek 
az olvasó szívére is hatni. Ironikussága, amely szinte minden munkájá-
ban jelen van, tudatos, és reakciók kiváltására alkalmazott. 

Mondanivalója mindig világos. 
A cikkek felépítésére általában a klasszikus . tagozódás a jellemz ő : 
A bevezetőben (expozíció) egy-egy eseményt, jelenséget, legtöbbször 

hírszolgálati jelentésnek, hírnek tűnő  tartalmat közöl — amiről a ké-
sőbbiekben bővebben szól: saját álláspontját adja. 

'A Híd 1938. októberi számában a Világszemle bevezet ője a követ- .  
kező  Arany János-versidézet: 

„Azelő tt d háborúban nem követtek semmi elvet. 
Az er ősebb a gyöngétől, amit elvehetett, elvett. 
Most nem így van. A világot értekezlet igazgatja. 
S az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és 
helybenhagyja." 

(Arany 1878-ban a berlini kongresszust ostorozta, amelyen akkor 
„a kis népek szabadságáról döntöttek a keresztény nagyhatalmak, nem 
annyira keresztényi szellemben, mint inkább nagyhatalmi pozíciók meg-
védése erdekében".) 

Az irásnnű  második részében, amely Mayer cikkeiben nagyon fon-
tos 'szerepet játszik, bizonyítékokat tár az olvasó elé, amelyek az indí-
tás állítását. bizonyítják. 

A vizsgált cikkben Chamberlain, Mussolini, Hitler és Daladier poli-
tikáját felidézve pontosan mutat rá a ,fikét európai -fasizmus" és a 
„Xi'ty" külpolitikai terjeszkedési vágyaira, „persze úgy, hogy a számlát 
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mások fizessék". A nagyhatalmak világfelosztási tárgyalásait a berlini 
kongresszushoz hasonlítva megállapítja: „A recept, mint látjuk, régi, csak 
a szenvedő  szereplők ú jak." 

S tovább halad a világesemények szemlélésével (az 1938. szeptem-
beri eseményekről van szó), apránként szól a kartellekr ől, trösztökről, 
a hadiiparról — s arról, hogy a demokratikus békepolitika" nevében 
cselekednek a világuralomra törekvők. . 

A hivatalos propaganda által beharangozott „békét" ő  is idézőjelbe 
teszi, s meg is állapítja, ez a „béke" nem az, „amit a népek kivétel nél-
kül óhajtanak, mutatják az új hadi hitelek, az őrületes fegyverkezés 
és a velejáró ,adóemelés és jövedelemcsökkenés". 

Szinte drámai bonyodalomhoz hasonló az a sok-sok bizonyíték, 
amelyet a hivatalos propagandától nyert információk felsorolásának 
cáfolatával idéz elő . 

A sok adat és esemény felsorolása persze azt a célt is szolgálja, 
hogy a cikkíró jártasságát, széles látókörét szemléltesse, hogy aztán 
ne 

 
véletlenszerűnek tűnjék egy-egy megállapítása. 

Az idézett cikkben a müncheni egyezményr ől állapítja meg végül, 
hogy noha úton-útfélen a béke megment őjének állítják be,számítva az 
általános ,békeakarásra, nem a ,béke, de a háború szálláskészít őjévé vált". 
Mert, mint mondja, „a valóban drámai cselekmény csak ezután követ-
kezik. A Saarvidék megszállásától Ausztria bekebelezéséig meglehet ősen 
nagy idő  telt e1, de az ,anschlusstól a cseh eseményekig már csak pár 
hónap pergett le. Ki biztosítja Európa békeszeret ő  népeit arról, hogy a 
legrövidebb időn belül nem fog a parázs újra fellángolni mondjuk ezút-
tal a Balti-államokban vagy éppen a Románia felé vezet ő  úton, valahol 
a Kárpátok alján?" 

Szinte félelmetes a cikk ezen a részén. Mondhatnám azt is: majd-
nem pontos jóslat. 

Mayer olyan bizonyítékokat sorakoztat fel, amelyek szilárdak; pon-
tosak, megdönthetetlenek. Amelyeik azt a célt szolgálják, hogy a szerz ő  
álláspontját világítsák meg. Az álláspont megfogalmazása lesz az írásm ű  
harmadik része: a befejezés, a poén. 

Általában az utolsó bekezdések (néha csak az utolsó egy-két mon-
dat) tartalmazzák a szerz ő  ilyen üzenetét. Mayer pontosan tudja: a be-
fejezés, az események, jelenségek pontos osztályozása, a szerz ő  kategori-
kus álláfoglalása. 

A vizsgált cikkben a háborút, a világhatalmak csattogó akarását, 
területszerzését, „békecsinálását" vizsgálta, s eljutott addig a pontig, 
amikor lehúzta a mosolygó béke álárcát. Megállapítja tehát: a hivatalos 
propaganda állítása félrevezető. A világhatalmak nem a béke, nem a 
demokrácia megteremtésén fáradoznak. 

Ha ők nem, akkor ki? 
Az írásmű  utolsó bekezdése (válasz a kérdésre) így szól: 
„A demokráciáért folyó gigászi küzdelem egyik legfontosabb szere-

pét a Duna melléki kis:államok fogják játszani. Éis itt egyre követel őbben 
rajzolódik fel a dunai konföderáció terve, amely éppen a berlini kong-
resszus előtt vetődött felszínre, akkor, amikor a dunai kisállamok' nem-
zeti önálloságuknak kiharcolására szolította fegyverbe az itt lakó népe-
ket. A földrajzi-gazdasági adottságok már régen ide vezettek volna, ha a 
nagyhatalmak hatalmi játékai olyan sokszor nem ragadják el végzete-
sen egyikét- másikát. Ha Közép-Európában sikerülne egy ilyen kemény 
demokratikus blokkot megteremteni, örökre elvágnák a különböz ő  im-
perialista törekvések útját. Ennek a gondolatnak megvalósítását mind-
eddig Németország hiúsította meg, de ha. egyszer önállóan, testvérien 
összefognának a dunai népek, hogy minden küls ő , nagyhatalmi nyomástól 
felszabaduljanak, Európa békéjének leger ősebb várát teremthetnék meg." 

Mayer Ottmár egyetlen riportja, a Földmunkások között, a Híd 1939. 
januári számában jelent meg. S azonnal sajnálkozva állapíthatjuk meg, 
hogy ez a kiváló tollú alkotó nem hagyott ránk több ilyen írásm űvet, 
irodalmi hagyatékunk szegényebb ezzel. 

Mert a riportot olvasva, felmerül bennünk a kérdés: tulajdonkép-
pen újságírói vagy írói alkotás-e a m ű? Kérdésünk jogos, mert itt, ennél 
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a munkánál érezzük leginkább Mayer Ottmárt, az embert. A riport tu-
lajdonképpen az egyetlen olyan újságírói (sokak szerint inkább irodalmi) 
műfaj, amelybe az alkotó „beleviheti magát", érzéseit, gondolatait, stí-
lusát. 

S Mayer él ezekkel a lehetőségekkel. 
Riportjában több elemet figyelhetünk meg: a témaválasztást, a 

kompozíciót és az írásmű  stílusát. 
Témaválasztása: Mayer nem a szenzáció felé törekszik. Mintha 

tudná, amit Egon Erwin Kisch vallott, hogy a „világnál, amelyben élünk, 
nincs szenzációsabb". 

Látszólag egyszerű  a témája, de egyszerű  az igazsága is. 
A .földmunkások nehéz életének láttatása. 
S ebből következik célja is: pontosan tájékoztatja olvasóját, s ez-

zel a tájékoztatással igyekszik rávinni az olvasót saját életkörülményei-
nek vizsgálatára is. A vizsgálat után a változtatást, az élet jobbá tételét 
sugallja. 

A riport kompozíciója: Szinte drámai műre hasonlít. Expozíciója 
van (találkozás a faklumpás földmunkássál, a sáros faluval, a pörge 
kalapos fekete ünnepl őbe öltözött emberrel, aki méltóságteljesen lépe-
get, csizmája a sártengerben is fényes. „Bizonyosan valami jómódú gaz-
daember. Találkoznak a jól táplált, kékzubbonyos rend őrrel."). Bonyo-
dalma (Több malom, de „nem adnak azok munkát nekünk", vagy a sok 
összegyűlt emberen „csak elvétve lehet ünnepl őt látni", vagy:,, Beszélni 
kezdek. Kultúrmunka. Olvasás. Könyv. Lapok. Hogyan szerezzük meg?... 
Az emberek hallgatnak. Merően néznek rám. Kultúrmunka? — villan 
át az agyamon. — Tulajdonképpen miért is beszélek én itt kultúrmun-
káról, mikor munka kellene, rendes megélhetést, kenyeret adó munka? 
Nem nevetséges az, hogy most err ől beszélek?"). Tetőpontja („Eszembe 
jutott egyik magyar kultúrmunkásunknak a falukutatására tett meg-
jegyzés: „Uram, a falukutatás nagyon hasznos tudományos munka, de 
tudományos, érti? — ami azt jelenti, hogy jó, ha tudjuk maga meg én. 
De minek azt megírni, mégpedig úgy, hogy azok is elolvassák, akikr ől 
szól? Igaz. Minek tudja meg az, aki legjobban érdekelt benne. Eddig is 
tudta a jegyző  és hallgatott, tudta a szolgabíró, tudta a -megyeispán, 
tudta a belügyminiszter — és hallgattak. És ha itt álltak volna velem 
együtt azzal a szorongó érzéssel, hogy hátha már kés ő?"). Kibontakozása 
(„Lassan ők is feloldódnak. Mesélnek. 

— Igen, harminchatban, az aratás el őtt ... Annyi volt az ember a 
piactéren, hogy még sose azelőtt ... A községházán senki se maradt, úgy 
megijedtek ... Nem akartunk azon •a télen megint éhezni, mindenki ott 
volt a határból  határból... 

»Dózsa ivadékok« 
Az aratósztrájk, a lázadás a forradalom vezet a megoldáshoz.") 
Megoldása (A nehéz élet megváltoztatása, a „hihetetlen" számok, 

amelyek a nehéz élet kiadás-bevételét példázzák, eltüntetése csak úgy 
lehetseges, ha „ott érzem körülöttem az emberek melegségét". Mert 
akkor „akaratlanul is" szorosabban húzódunk egymás melle.) 

Az írásm ű  stílusa. Mayer riportjára nagyon is jellemz ő  a rövidség, 
a világosság és a precizitás. 

Indítása atmoszférateremt ő . A sárba ragadt falu képe, a téli va-
sárnap délután mozdulatlansága szinte a dermedtséget és az elmaradott-
ságot láttatja. Ennek a bevezet ő  motívumnak nagy szerep jut: a környe-
zeten keresztül érzékeli az olvasó azt a rettenetes helyzetet, amelyben 
itt az emberek élnek. 

Mayer arra is vigyáz, hogy mindjárt láthassuk, ő  csak, noha részese 
az eseményeknek, közvetít ő  a történet, az itt él ő  emberek élete és az 
olvasó között. 

Amire különösen is felfigyelhetünk, az a párbeszéd. A szerepl ők 
szájába olyan megfogalmazások kerülnek, amelyek az egész riport szinte 
legfontosabb mondatai: 

, ;Egy nagy malmot láttam kint az állomás araellett — fordultam 
kísérőmhöz, hogy megtörjem a csendet —, van itt még ilyen? 
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Három nagy malom van, az egyik villanyközpont is, az látja el 
a falut villannyal, meg egy pár kisebb daráló. Nem adnak azok sok 
munkát nekünk ..." 

Csantarvér ipari lehetőségeiről több szó nem esik a riportban. De 
nem is kell. Most már tudjuk, miért ragad mindenki a nagy sárba. 

„— Sose rázza — magyarázza emberem —, nincs itt palló. A szoba 
iás csak olyan földes, mint erre kint." 

Az építkezésről és a lakhatási körülményekr ől sem kell többet el-
mondani. A cipőn bevitt sár majd ott marad és odadöngölik a sárpad-
lóhoz. Tán még így a jó. 

Európa egy régi térképe el őtt folyik a  párbeszéd: 
Ez az ország itt még nincs meg és most már nincs meg. — 

Egyetlen mondatban Csehszlovákia (vagy akár Ausztria) tragédiája. 
Igen, harminchatban, az aratás el őtt ... Annyi volt az ember a 

piactéren, hogy még soha azel őtt ... A községházán senki se maradt, 
úgy megijedtek ... Nem akartunk azon a télen megint éhezni, mindenki 
ott volt a határból... — csillogtak a szemek az emlékezést ől — senki 
sem mondta nekik, csak úgy jöttek maguktól ...És akkor sem volt, aki 
utat mutasson ... Elhallgatnak. Egyik-másik legyint ... - 

Az aratósztrájk és a földmunkások tragédiája van benne a csöpp 
emlékezésben. Talán a legfontosabb eseménye az utóbbi évtizednek.. Ki-
robbant a szikra, de nem kapott lángba — nem tudják, érzik csak, a 
hivatalos munkásvezérek, a megalkuvó szakszervezetiek és szociálde-
mokraták árulását. 

Olvastuk Féja Gézát, Kovács Imrét, a falukutató magyar irókat 
— mondja az egyik —; és megpróbáltunk mi is adatokat szerezni a fa-
luról. Az elöljáróságtól nem kaptunk semmit sem, nem akartak velünk 
szóba • állni, amikor megtudták, hogy mir ől van szó. Amit csináltunk a 
maguk utasítása szerint, az csak annyi, hogy a saját életünkb ől jegyez-
tünk fel adatokat ... . 

Az adatok az igazságot takartják. S akkor nem engednek hozzá. 
Egy felötlő  párbeszédben (idéztem már azel őtt, amikor egy kultúrmun-
kás szól a falukutatás „tudományos" voltáról) pontosan rámutat az ada-
tok igazságára Mayer. 

A napszámosok emlékezetb ől felírt adatai tehát aligha takarják az 
igazságot. Nem-e? 

Az utolsó közvetlen szó erre ad választ: 
„Felém nyújt egy noteszt. Olvasom — kiadás-bevétel... 

Így él egy földmunkás család — teszi hozzá a végén —, és ha 
megírja, azt is mondja el, hogy ingyenlakásban lakunk könyörületb ől. 
Hogyan is élnénk meg, ha még házbért is fizetnénk?" 

A párbeszédek tehát fontos elemek, újat mondanak, érdekfeszít őt, 
drámait. 

A riport története a következ ő : 
1938 decemberében Csantavéren járt Mayer Ottmár. Az állomáson 

Oravecz Ferenc várta és Gál.góczi Vince Zágráb utcai házába vezette. Itt 
volt akkor a csantavéri munkásotthon. A falu munkásmozgalmának 
aktivistái várták. Nagyjából azok, akik már a JKP-nek tagjai vagyszim-
patizánsai voltak. 

Az említett noteszt Oravecz Ferenc nyújtotta át Mayernek, amely 
öttagú családjának 'költségvetése volt. 

Egyetlen riport az életműben. 
A sok cikk, glossza, tanulmány, jegyzet között. 
Mintha csak hírt adna arról: így is tudtam írni. 
A két háború közötti irodalmunk legjelesebb riportja a Földmun-

kások között. Azóta bekerült válogatásokba, antológiákba, olvasóköny-
vékbe. S helyesen. 

Mondanivalója ma is időszerű . 
(Ha fellobban előtted a fény, ha érzed az emberek melegségét 

magad körül, 'szorosabban húzódsz a veled együtt lép ő  mellé. 
Mindig.) 
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n memoriam 

TOLNAI OTTÓ 

PECHÁN BÉLA (1906-1986) 
Mindig örültem, ha alkalom adódott a Pechán-házba, azokba a túltelí-
tett műterem-kaptárukba látogatni. 

Pechán József képei mindinkább életem részévé lettek — és nem 
csak az Énekes, nem csak az aktok, amelyek, meggyőződésem, Czóbel 
nagy fordulatot jelentő  képeivel tárgyalandák, hanem a portrék, tájak is. 
De életem részévé lett a havas-ködös Czifer-kép, az Egry- és. a Nagy 
István-rajz, meg hát persze azok a zsád Buddhákat idéz ő, zseniális kis 
Medgyessy-szobrok is. 

Ha megérkeztünk, Pechán Bélától mindig azokat a nagy, pajzsszerű-
hegedűszerű  rózsafa palettákat kértem. Készséges custosunk volt ő  szép 
ezüsthajával, Vergiliusunk. Saját képeit, s űrű, morzsás anyagban reali-
zalt erazmusi világát sosem is tuszkolta ránk, azok a képek ott lógtak 
a kapubejárat falain, jövet és menet mégiscsak szembesülnünk kellett 
velük. 

Hol fényképeket, • hol meg új dokumentumokat mutatott, mindenki 
számára volt egy-egy paksamétája. Egyszer, Szenteleky Szivácáról jövet 
épp: apja csontfehér szabadk őműves szattyánkesztyűjét helyezte elénk 
a kerek asztal csipkéjére, minden bizonnyal jóval többet szándékozva 
jelezni vele, a csonttá száradt kézre ütött lila pecséttel, mint amennyit 
az összefüggésekbő l mi megértettünk. 

Utoljára Ács Józseffel meg Durancival jártunk nála. Ács, aki külö-
nösen érezte-értette nyelvét, visszafogott humorát, biztatta, fessen, ne 
adja meg magát. ő  panaszkodott, nem látja már élesen a tárgyak szé-
leit. Vegyél egy nagy erős ecsetet, mondta Ács, és adj neki: törd át, 
te határozd meg a tárgyak széleit — éleit! Azt hiszem, megfogadta Ács 
tanácsát, és áttörte a tárgyak széleit — éleit. Érdekes lenne megkísérelni 
így, látatlanból leírni, kielemezni ezeket a képeket. Annál is inkább, mi-
vel különben is úgy tűnik nekem, kései festészete minden nehézség 
nélkül behelyezhető  az Új német törekvések világába... 

Persze sosem múlott el látogatás anélkül, hogy nem kértem volna 
Pechán Bélát, mutassa meg, tegye föl az állványra fiatalkori, rézüstös-
karfiolos csendéletét. Utoljára is hosszan kerestettem vele. Tudta, hogy 
szeretem azt a sötétzöld képet, mindig készségesen el ő  is halászta, noha 
igazán sosem .is fejteltem ki neki, mit is gondolok arról a képr ől, miért 
is olyan nélkülözhetetlen számomra. 

A vajdasági festészet általam elképzelt imaginárius múzeumában 
Pechán Béla rézüstös-karfiolos csendélete Olah Sándor virágos-karfiolos 
csendélete mellé került. Máshol már jeleztem, Oláh festményét piktú-
ránk egyik alapképének tekintem, annak immár Pechánét is, noha mind 
a két kép relatíve kései munka, az egyik a harmincas, a másik a negy-
venes években készült. 

Az a festészet, szoktam mondogatni, ami két ilyen stabil alapk ővel 
rendelkezik, az már nagy, akár fény űzésnek tűnő  kalandokat is megen-
gedhet magának. 

A fiatal Pechán egy kellemetlen zöldet használ, én petróleumzöld-
nek nevezem. Ezzel a színnel rajta kívül tán senki sem élt. Szerepe ha-
sonló, mint Oláh hidegkékjének. A paradicsomos üvegen keresztül ezt 
a nehéz színt emeli, 'súrolja a rézüstben nappá. Ez a kemény munka, 
amelynek állandóan halljuk rezes hangját, valójában a kép formája. 

Kezdetben azért inszisztáltam e müncheni diákok munkáin, mert 
szilárd talajt akartam tudni Sáfrányék, Faragóék lábai alatt, ma pedig 
azért, mert a festészet útját már nem csak az impresszionizmus–absztrak-
ció vonalán látjuk. A német festészet autonóm értékeit is felismertük. 
Ezek szerint tehát egyáltalán nem véletlen, s őt törvényszerű , hogy utolsó 
korszaka az új német festészet törekvéseivel találkozott. 
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MÉSZÁROS ZAKARIÁS (1930-1986) 

Másfél évtizeddel ezelőtt ismertem meg a kedélyes bánáti embert a 7 
Nap akkori, két szobából és egy „igazgatói zug"-ból álló szerkeszt őségé-
ben, aki egy percig sem engedte, hogy a közöttünk levő  húsz év diktálta 
szabályok szerint magázzam, hanem els ő  gesztusával rákényszerített a 
tegezésre, imígyen mutatkozva be: „Én vagyok a Zaki bácsi!" 

Az is maradt, és most már létezésünk határáig marad: Zaki bácsi. 
Akit nem szabad magázni, s aki egy fárasztó nyári helyettesiltésean ide-
jén, amikor több ember munkája szakadt a nyakunkba, déltájban egy-
szer szinte apai melegséggel a hangjában kérdezte meg: „Fáradt vagy? 
Gyere ki hozzám, megebédelünk, és pihensz egy-két órát estélig, mire 
meghozzák a lektorálásra váró rádió- és televízióm űsort Belgrádból!" 

Régen történt ez és életünknek-munkánknak sok más közös ese-
ménye is, de feledni sohasem lehet. S habár az újság sok-sok számát ké-
szítettük el együtt, ezek az események nem vesznek bele a szürke hét-
köznapokba, miként Zaki bácsi érzelmekt ől fűtött felszólalásai sem, ame-
lyekben mindig az olvasó érdekeiért emelt szót. 

Mert minden újságíró közül, akit valaha ismertem, éppen Zaki 
bácsi tisztelte, szerette és ismerte legjobban a mindenkori olvasót. Benne 
élt a legmélyebben és legtisztábban a vágy, hogy valami • rendkíviil érté-
keset adjon neki. S eközben sohasem saját magára gondolt, nem ő  kí-
vánt tetszeni az olvasónak, hanem a lapot mint egészet, mint az új és 
minden korábbinál szebb világ üzenetét nyújtotta át tiszta szívvel neki. 
Mert a párt odaadó tagjaként nagyon-nagyon hitt ebben a világban. Te-
vékeny társadalmi-politikai dolgozóként, a szabadkai községi pártbizott-
ság pártfejlesztéssel foglalkozó végrehajtó titkáraként és a VKSZ XVIII. 
értekezletének küldöttjeként hallatlan akarással küzdött megteremtésé-
ért. Nem véletlenül éppen akkor érte el alapítása óta legmagasabb pél-
dányszámát a 7 Nap, amikor 1979 és 1982 között ő  volt a fő- és felelős 
szerkesztője. De azóta főszerkesztő-helyettesként is folyton az olvasók 
toborzásán fáradozott. 

És a publicista és pártmunkás, aki folyóiratunknak is szerz ője volt, 
nem jön be többet „bajusz alatt rejlő" cinkos mosolyával szerkesztősé-
günkbe. Zaki bácsi örökre eltávozott közülünk. De minden, az olvasó 
kezébe kerülő  7 Nap-példány rá emlékeztet. Ezekbe kitörölhetetlenül be-
leírta a nevét. 

CSORDÁS MIHÁLY 
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Ötven éve hunyt el Kosztolányi Dezs ő  

RÓNAY LÁSZLÓ 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  ÉS A KORTÁRSI VILÁGIRODALOM 

A huszadik század egyik legnagyobb hatású magyar költ ője, akit kortár-
sai a magyar irodalom utazó nagykövetének is neveztek. Jó néhány nyel-
vet folyékonyan beszélt, elb űvölően kedves modorával, tájékozottságával, 
műveltségével mindenkit meghódított. 

Abból a magyar középrétegb ől származott, amelynek tagjai büsz-
kék voltak arra, hogy részt vettek az 1848-as szabadságharcban, ugyan-
akkor azonban megérezték a polgári életforma korszer űségét is. Szabad-
kán született, s ebben az álmos kisvárosban apja, a gimnáziumi tanár, 
majd igazgató, az értelmiség elitjéhez tartozott. A városkában volt a 
legnagyobb a gyermekhalandóság, részben ebb ől magyarázhatjuk, hogy 
Kosztolányi Dezs őt egész életében kísértette a halál gondolata. Elkényez-
tetett, beteges kisfiú volt, a család gazdag könyvtárában érezte magát 
igazán otthonosan. Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán kezdte, s csak 
az utolsó évet végezte Szegeden, miután magyar tanárával összekülön-
bözött, s eltávolították a szabadkai gimnáziumból, ahol az önképz őkör 
egyik vezéregyéniségének bizonyult. Heine verseit fordította s olaszul ta-
nult. Érettségi után Abbáziában tett utazást, s ekkor már megjelentek els ő  
újságcikkei a Bácskai Hírlapban. A Kisfaludy Társaság 1904-ben hirdetett 
pályázatára angol nyelvből fordította le Byron Childe Haroldját. Mint 
fiatalkori leveleiből tudjuk, Nietzschét tekintette legnagyobb ösztönz őjé-
nek, abban a vonatkozásban, hogy ő  is „bele akart nyúlni az életbe", 
„káromolta Istent" és „imádta az embert". 

A budapesti egyetemen nem találta helyét, csak .a híres professzor, 
Négyesy László sti usgyakorlataira emlékezett kés őbb is szívesen. Ezeken 
az órákon verődött össze az a fiatal lírikus nemzedék, mely kés őbb a 
Nyugat körében talált otthonra. Hamarosan átiratkozott a bécsi egyetem-
re, ahol Emil Reich Praktische Philosophie címmel tartott kollégiumát 
hallgatta nagy tanulsággal, s rendszeresen beszámolt barátainak arról a 
hatásról is, melyet Wilhelm Jerusalem lélektani el őadásai tettek rá. VéP -' 
idegen maradt a császárvárosban, s onnan visszatérve már nem fejezte 
be egyetemi tanulmányait, hanem 1906-ban a Budapesti Napló cím ű  lap 
munkatársa lett. Rengeteget olvasott. Ismerte már a magyar irodalom 
későbbi fejlődésére nagy hatást tett Baudelaire, Verlaine és Mallarmé 
verseit, tanulmányozta Rilkét, akir ől ő  írta az els ő  nagyobb magyar nyelv ű  
tanulmányt, s szívesen játszott el azzal a schopenhaueri gondolattal, 
hogy a világ lényege az irracionális, vak végzet, 'melyet csak mi magunk 
élhetünk át vágyainkban és reményeinkben. Hírb ől ismerte már Freud 
munkásságát is, melynek legfontosabb megfigyeléseit kés őbbi regényeiben 
és elbeszéléseiben kamatoztatta. Nem volt igazán modern érdekl ődésű : 
több ízben is elítélte a modern líra ,,.homályát" és „zavarát". 1907-ben 
kiadott első  kötetében, a Négy fal közöltben meglehet ősen sok a lírai 
utánérzés, nem véletlen, hogy a kés őbbi kiadásokban rengeteg versét el-
hagyta, maga is elégedetlen lévén velük. Néhány er ősebb költeményben 
mégis joggal érezték kortársai a Magyarországon dekadensnek nevezett 
Baudelaire és Verlaine hatását s a német Bldtter für die Kunst szimboliz-
musának lenyomatait. Érdekes, hogy már e pályakezd ő  költeményeiben 
is vissza-visszatér a század lírájának egyik jellemz ő  és fontos jelképe, a 
clowné, akit ő  az élet kivetettjének, nagy magányosának értelmez. Nietzsche 

693 



nyomán magasztalja a ,nyílt homlokú b űn"-t, szemben a „nyavalyogva 
kolduló" erénnyel. 

A Négy fal között jó néhány verse jellegzetes terméke a szecesszió-
nak. Kosztolányi kortársai is kiemelték a versek „ornamentikáját", s köl-
teményeit „pompázó színes virágok"-hoz hasonlította költ őtársa, Juhász
Gyula. Nagy hatást tettek a kötet Magyar szonettjei, amelyeket a jelleg-
zetesen századvégi álomi látásmód fogott egybe. Kosztolányi Dezs ő  úgy 
idézte meg bennünk a múlt nagy alakjait, hogy nem küldetésük mélyére 
hatolva, életművük lényegi tartalma szerint ábrázolta őket, inkább stil:-
zálva, abban a szellemben, ahogy a latinos műveltségű  középosztályi ér-
telmiségi tekintett rájuk, a múlt dics őségének mitikussá növesztett jel-
képeire, akik nemcsak a költészetében t űntek fel ekkoriban, hanem a pá-
lyáját kezdő  Bartók Béla Kossuth-szimfóniájában is, vagy a népszerű  
festőművész, Réti István Honvédtemetés című  vásznán. Kosztolányi ma-
gyar múltból témáikat merít ő  szonettjei egyfajta jellegzetes magyar kor-
érzést fejeztek ki, melyet kit űnő  regényíró kortársa, Kaffka Margit jog-
gal nevezett biedermeier szemléletnek. A Négy fal közöttnek ez a ciklusa 
nem hangulatával, témavilágával hozott újat a magyar lírába, hanem 
a szonettforma virtuóz kezelésével, mely újdonságnak számított, s Kosz-
tolányi Babits Mihállyal egyidőben élesztett fel tetszhalálából. Költésze-
tét ekkor még aligha lehetett modernnek nevezni. Részben ez a tény 
magyarázza, hogy a kor nagy újítója, Ady Endre éles és ironikus bírálatot 
írt Kosztolányi kötetéről, s „irodalmi" jelenségnek nevezte. E méltatás 
jelzi, hogy Kosztolányi a költészetnek új, a magyar irodalmi gyakorlat-
ban addig szokatlan értelmezést adott: nem az aktuális történelmi fela-
datok megvalósítójának látta a verset, hanem öntörvény ű  s csakis az 
irodalom körében értelmezhet ő  kifejezésformának. Szemléletére és köl-
tészetfelfog;ására els ősorban Rainer Maria Rilke hatott ezekben az években. 
Olyan alkotót látott benne, akinél ,;a forma lényeggé válik", s aki a 
látványtól, a lírai szándéktól elszakadva perspektíváját a végtelenbe tá-
gítja. Verseinek egy részében, de ekkor megjelent novelláskötetének, a 
Boszorkányos estéknek némelyik elbeszélésében is távlatos, egyetemes 
szándékot érzünk, amely szakítást jelentett azzal a poétikus gyakorlattal, 
melyet Alfred de Vigny, Heredia és Leconte de Lisle kezdeményeztek, 
s amely egyetlen tárgyban ragadta meg az örök szépséget. Már a pályá- 
ját kezdő  Kosztolányi is arra törekedett, hogy „lázat, mozgást és er őt" 
vigyen a versbe, s ez a szándéka a szimbolisták törekvéseire visszhangzik. 
A szimbolista érzékenység, a hangulatok iránt tanúsított különös fogékony-
ság elsősorban a Boszorkányos esték elbeszéléseiben akkor újnak számító 
lélektani érzékenységgel párosult, mellyel Freud akkori barátja és leg-
közvetlenebb munkatársa, Ferenczi Sándor oltotta be Kosztolányi m űvé-
szetét. Rilkét — mint róla írott, a Nyugatban 1909-ben megjelent tanul-
mánya bizonyítja — is azzal a lélektani érzékenységgel elemezte, mely 
mindvégig jellemezte életművét. Úgy látta, Rilke lírájának a tárgyakon 
túli létre való kitekintés vágya a legfontosabb jegye. Mindez nem jelenti 
azt, hogy ne. tanult volna az általa fart pour 1'art-ként értelmezett líra 
olyan képviselőitől, mint például Leconte de Lisle, akitől a forma kimun-
kálásának igényét merítette, míg Herediától azt a drámai szonettformát 
tanulta meg, mely a Magyar szonetteket jellemezte. 

A francia líra iránti érdeklődésének és mind rendszeresebb műfor-
dítói tevékenységének nagy része volt abban, hogy egyre intenzívebben 
érdeklődött a gyermeki világ ábrázölásában rejl ő  költői lehetőségek iránt. 
Mára Négy fal közöttben vannak olyan versei, melyék Verlaine és min-
denekelőtt Francis Jammes és Verhaeren hatásáról árulkodnak. E költ ők 
a baudelaire-i előzmények után kibontakozó gyermeknosztalgiát sok val-
tozatban fejezték ki, s Kosztolányiban, aki mindig szívesen öltött magára 
álarcokat, nyilván visszhangzott az a poétikai lehet őség, mely a gyermek-
lét újraálmodásának esélyeivel biztatta. „ ... a modern nemzedék . — írta 
egyik kevésbé jelent ős költő-kartársát, Pósa Lajost köszöntvé — úgy 
hordja szívében gyermekemlékeit, mint valami nehéz-nehéz kincset. Meg-
vádolnak bennünket, hogy rosszak vagyunk, istentelenek, hogy nincs mo-
rálunk. De egy nemzedék sem élt ilyen szüzen, a gyermekkora emlékei 
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szerint. Mi igenis nem tudunk és nem akarunk felejteni." Tavaszi gyász 
című  cikkében pedig mintha már következ ő, nagy hatású és népszer ű  
kötetének, A szegény kisgyermek panaszainak keletkezéstörténetét monda-
ná el, amikor a 'következőket írja: „Minden értékes emlékünk a gyermek-
korban van eltemetve. Akkor látom ezt igazán, amikor néha magamba 
mélyedek, és ások, ások az évek rétegein ... s minél mélyebbre hatolok, 
annál több aranyat lelek. Arcom elé tartom. Napokig vesz ődöm, míg 
kibetűzöm titkos hieroglifjeit. Sokszor hetek, hónapok kellenek ehhez. 
Végre megtudom az aranylelet eredetét, érzem hozzámtartozóságát, hogy 
ez egykor az enyém volt, egy volt velem, s hogy minden finomság, 
szavakkal és írással ki nem fejezhet ő  szubtilitás a földben pihen, mélyen 
az évek rétegei alatt, s annyira eltűnt, mint gyemekkorunk kacaja és 
könnyű  mellankóliája." 

Ezt a tovatűnt, de a költészet eszközeivel felidézhet ő  gyermeki biro-
dalmat idézi vissza A szegény kisgyermek panaszai (1909) versvilága. Csen-
des, nosztalgikus hangulatán érezhet ően, nyomot hagyott az a kép, me-
lyet Kosztolányi Francis Jamm'ésr ől alakított ki a maga számára, s 
bizonyára jól ismerte Verhaeren Toute la France című  gyűjteményében 
az 1904-ben írt Les tendresses preimeres című  önéletrajzi ihletésű  ciklust 
is, melynek hangulati rokonsága A szegény kisgyermek panaszaival két-
ségtelen. De hasonló élményeket, ösztönzéseket meríthetett Jammes Gyer-
mekkori emlék és Henry Bataille A fehér ,szoba szimbolista kötetéb ől is 
(a verscímeket Kosztolányi Dezs ő  fordításában adjuk). 

Kosztolányi azonban nemcsak visszaálmodja a gyermekkort, nem-
csak egy, a világirodalomban . akkor már-már sztereotip témát igyekezett 
maga is megírni, hanem azokat a bels ő  lelki mozgatókat próbálta költ ői 
témává tenni egy sajátos közegben, amelyeknek poétikai, versszervez ő  ere-
jéről Németh László írta találóan: „Talán honvágyunk is van e paradicso-
mi állapot iránt, s ez a honvágy az, amit Kosztolányi, megfog, ez az a 
homályos emlék, amin át ő  mai szemléletét ránk. er őlteti. Ürügy a kis-
gyermek, s egy felfedező  áll mögötte, aki a feln őttség lelki szegénységeiről, 
a költőség gazdagságára, a »fontos«-ról a »nem fontos«-ra fellebbez s a 
felület kiabáló jelentéktelensége mögött az örök mozgató er ők halk állan-
dóságát keresi." A vers bevezet ő  darabja máris a legmagasabb költ ői 
szándékról árulkodik, hiszen az „örök" értékek megragadásáról beszél 
itt Kosztolányi, s a kisgyermek, akit életre hív, képzeletb ől nemcsak haj-
dani önmaga, hanem egy metafizikus lény, aki a létnek olyan rétegeit is 
valóságosnak éli át, amiről mi már megfeledkeztünk. 

Ezt a metafizikainak is nevezhet ő  nézőpontot különösen azokban • a 
részletekben figyelhetjük meg, melyek Kosztolányi halálszemléletét fo-
galmazzák meg. A szegény kisgyermek panaszai úgy idézi a halállt, mint az 
életet beteljesít ő, azzal egyenértékű  léthelyzetet. Ez a szemléletmód Rilke 
ihletéséről is árulkodik. RilTke és Kosztolányi önmagáról kialakított ké-
pében is van hasonlóság. Az a mód, ahogy az utóbbi visszapergeti a maga 
gyermekségét, felidézi azt a portrét is, melyet Rilke a Selbstbildnis aus 
dem Jahre 1906-ban rajzolt magáról: Kosztolányi ugyanolyan szemérmes 
büszkeséggel és nosztalgiával szál cšaladjáróil, mint költ őtársa teszi; s ez 
már csak azért sem lehet véletlen, mert Kosztolányi ónarckép 1906-ban 
címmel le is fordította a Rilke-költeményt, s bár néhol szenvedélyessé 
színezi az eredetit, tálmácsolása végeredményben h űségesnek mondható. 

A halált, mely egyik legfontosabb, több változatban is visszatér ő  mo-
tívúma A szegény kzsgyertnek • panaszainak, Kosztolányi gyermeki néz ő-
pontból, sejtelmesen, misztikus felhangokkal idézi. Ez az eljárása a szim-
bolista költészetnek is. Nem .egy részlete a ciklusnak az elmúlást rémisz-
tő  színekkel festi, ahogy ezt Jammes is tette abban a költeményében, 
melyet Kosztolányi Oly szörny ű  volt ... címmel tolmácsolt a Modern köl-
tők című  fordításkötetében. Sejtelmesek azok az emlékek is, melyeket köl-
tőnk a gyermekség álarcában idéz vissza, megint csak az általa annyira 
kedvelt Jammes modorában (Az ebédl ő). 

A szegény kisgyermek panaszait a ciklus rendkívüli sikere miatt új 
és új darabokkal gazdagította Kosztolányi. Ezek az „évgy űrűk" (Szauder 
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József találó kifejezése) mind erősebben csendítik meg a megértés és a 
részvét érzéskörét. Ez az eljárása egybecseng a kortársi expresszionista 
költészetével. Aligha tudatosan megélt hatásra kell gondolnunk, tény azon-
ban, hogy ifjúságától kezdve figyelmesen olvasta az új német költ ő i 
antológiákat: 1909-ben alapos cikket jelentetett meg Jegyzetek az új német 
líráról címmel, s antológiák egész sorát említi, amelyeket nyilván fordí-
tásra érdemes anyagot keresve legallábbis átlapozott. A magyar költ ők 
közül elsőnek figyelt fel Franz Werfelre, s úgy említi az 1912-ben meg-
jelent Der Kondor című  antológiát, mint amit biztosan és alaposan ismer. 

Kosztolányi ciklusa aligha született volna meg a modern pszicho-
lógiai szemlélet ismerete és ösztönzése nélkül. Ferenczi Sándorral, aki 
kedves barátja volt, gyakran elbeszélgettek az Álomfejtés újszerűségéről. 
Amikor Ferenczi 1908-ban visszatért Budapestre Freuddal történt sorsfordító 
találkozásáról, bizonyosan beszámolt Kosztolányi Dezs őnek is bécsi benyo-
másairól, s elmondhatta azt is, hogy Freud nézetei alapján változtatták 
meg a gyermekségről addig statikusnak hitt képet. Kortársai legm űveltebb-
jei is úgy olvasták a ciklust, mint a halálunkig bennünk él ő  gyermeki én 
reinkarnálásának nagyszabású kísérletét. Kosztolányi sokuk szerint azt 
akarta kifejezni és megmutatni, hogy az anyai szeretetet elveszt ő  gyermek 
mint kísérli meg visszaszerezni hajdani biztonságát és védettségét. Len-
gyel Menyhért, akit Bartók Béla szövegírójaként ismer a nagyvilág, egyene-
sen freudi műként értelmezte Kosztolányi ciklusát, s forrásai között 
Freud és Ferenczi nevét is említi. Ennek az ihleti háttérnek az sem 
mond ellent, hogy A szegény kisgyermek panaszaiban mi erősebbnek hisz-
szük a szimbolizmus ihlet ő  jelenlétét. (Nyilvánvaló: a freudi szemlélet is 
telve van szimbólumokkal, melyek mást mondanak a pszichiáter számára 
és más kifejezésmódra ihletik a költ ő t.) 

A gyermekség mint téma, mint ihlet ő  sok helyen felbukkan a tízes 
évek irodalmában. A magyar irodalomban talán Karinthy Frigyes Tanár 
úr, kérem című  könyve a legjelent ősebb dokumentuma ennek az érdekl ő-
désnek. Hivatkozhatunk azonban Valéry Larbaud Enfantines-jára vagy 
Charles Vildrac magyarra A rózsaszín ű  sziget címmel fordított regényére. 
(Kosztolányi és az unanimisták között nem lehetetlen kapcsolatot felté-
teleznünk, ez azonban csak kés őbb írt verseskönyvében, a Meztelenülben 
lesz jellegadó.) 

„A költészet szín és zene." Verlaine e fontos gondolatát — mely 
egyik kiindulópontja az impresszionista lírának — némi ellenkezés után 
Kosztolányi is iránymutatónak érezte a maga számára. A ciklus egyik 
legismertebb része, a Mostan színes tintákról álmodom a bizonysága en-
nek. De az impresszionista stílusjegyeknél mégis er ősebbek a ciklus szim-
bolista vonásai, melyek abban is megnyilvánulnak, hogy Kosztolányi egye-
temes világfelfogása kifejezőjének szánta kötetét. 

A szegény kisgyermek panaszai megjelenése után Kosztolányi Ady 
Endre mellett a modern költészet hazai reprezentánsa lett. A modernsé-
get azonban nemcsak költői szinten élte át, részese lett a rohamosan 
fejlődő, világvárossá növeked ő  Budapest mindennapi életének, s újabb 
— nem túlságosan jelent ős — verseiben hitelesen fejezte ki azt a lázas 
és végletes életérzést, mely e korszak egyik legizgalmasabb jellemz ője. 
Újságíróként dolgozott s egyike volt a legtermékenyebb, legszínvonalasabb 
magyar publicistáknak. Napi munkája során bepillantást nyerhetett az 
élet mélyrétegeibe, de hivatása szerint a legmagasabb m űvészi eredmé-
nyekről is beszámolhatott. Kora elismert színikritikusa volt, a modern 
színpadi játék szószólója. Nyitottan, készségesen figyelte a világszínház 
új törekvéseit, s ezzel a hazai színpadi élet korszer űsödését is segítette. A 
művészet elkápráztatta és azonosulásra késztette, az élet nyomorúsága 
pedig egyre fokozta kiábrándulságát és magányát. Egyik legjellemz őbb 
verse, a Gyűlölöm magamat a költő  önmagától való elidegenedésének 
félelmét fejezi ki, ezt a jellegzetesen századvégi érzést, mely kortársánál 
és barátjánál, Babits Mihálynál is felt űnik ekkor, mindkettőjüknél nyil-
ván Pirandello ösztönzése és problémafelvetése nyomán. Mágia címmel 
megjelent verseskötete nem a költ ői teljesítmény miatt érdemel figyelmet, 
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hanem a benne olvasható szerep-versek nagy száma miatt. Leginkább a 
halál és az elmúlás gondolata ihleti ezeket, megjelenít ő  erejük azonban 
gyenge, színvonaluk A szegény kisgyermek panaszaié alatt marad. 

Annál nagyobb hatást tett kortársaira 1913-ban megjelent fordítás-
kötetével, a Modern költők című  gyűjteménnyel, melyben elsőnek tekin-
tett szét rendszeresen a kortársi világirodalmon. Tolmácsolásai nem min-
dig hűségesek, célja az volt, hogy a fordítandó vers szépen hangozzék 
nyelvünkön. Eljárása gyakran vitatható, mégis nemzedékeket tanított meg 
a világirodalom megbecsülésére, s egy-egy kit űnő  tolmácsolásával a ma-
gyar műfordítás-kultúrát is termékenyen ösztönözte további megoldások 
keresésére. 

Az első  világháború sorsfordító élménye volt Kosztolányinak is. Éle-
tében nagy fordulatot hoz, hogy fia születik, Ádám, aki kés őbb francia 
kortársaival tartott kapcsolatot, és filozófiai elmélkedéseket írt. Újra 
kellett gondolnia világképét, hiszen a világháborús pusztítások alapvet ően 
rendítették meg azt a nemzedéktársaival) együtt szilárdan hirdetett meg-
győződését, hogy a pozitivizmus gondolata, az emberi haladás eszménye 
lesz a világ előrehaladásának meghatározója. A magyar lírában új szim-
bólumok tűnnek fel a világháborús években, leggyakrabban a Tegnapé, 
mely a nem is oly rég bizonyosnak látszó progressziót búcsúztatja. A 
háborús években Kosztolányi kiegyensúlyozott és harmonikus stílusa is 
változik. Egyes leírásai az expresszionistákéra emlékeztetnek, másutt egye-
nesen futurista stílusjegyekre ismerhetünk tárcáiban. (Ismerte Marinettit 
is, sőt egyik művéből idézi is saját fordításában.) Mindez természetesen 
nem hatás, hanem a közös élmények azonos megfogalmazásának ténye. 

Hamar fölismerte a háború igazi természetét, s egyike (lett a magyar 
irodalom jelentékeny antimilitaristáinak. Gyakran valóságos katasztrófa-
érzés kísértette meg. Kifejező  jelképe lesz a bohóc, akit megidézett tár-
cáiban és Szörny című  bábjátékában. Ez a „bábjáték, rímjáték" alcímet 
viselő  darabja nemcsak azért fontos vallomása, mert benne, ha közvetet-
ten, jelképesen is, de elítéli az esztelen öldöklést, hanem azért is, mert 
vele kapcsolódott a pantomimnek ahhoz az Európa-szerte dívó kultuszá-
hoz, melyet Gyagilev társulata emelt új magaslatokra, s olyan nagy zene-
szerzőket inspirált közreműködésre, mint Sztravinszkij és Honegger. Való-
színűsíthetjük, hogy Kosztolányi, aki rendszeres hangversenylátogató volt, 
ismerte e modern törekvéseket, s maga is próbálkozott hasonlóval. 

A világháborús évek termése Mák című  kötete is, amelyben el őször 
éli át teljes mélységében az elmúlás lehet őségét. Eddig csak balJladaivá át-
stilizált gyermeki éjszakán jelenített meg halottat, vagy újságírói mun-
kája során a kíváncsiság vitte közelükbe. A sebesülteket szállító vonatok, 
az emberi nyomorúság meg-megújuflá látványa bizonyosságává tette, hogy 
a halál: valóság. Részben ebb ől a felismeréséből eredeztethetjük motí-
vumainak, kifejezésmódjának átrétegz ődését. Egyre több változatban je-
lennek meg költeményeiben a kiábrándító, csüggeszt ő  hétköznapi valló-
ság képei. A tökélyt elhagyva a kifejezés új lehet őségeit kereste ekkori-
ban, s „új költészetében furcsa, fájdalmas, ideges hangok sírnak fel". 
A líráját korábban átható játékosság egyre kevésbé lesz formáló 'tényez ő , 
holott ifjúkorában egyik legkedvesebb olvasmánya Carlyle Schiller's Life 
című  könyve volt, s részben e közvetett forrásból merítette az ihlet játé-
kos megszületésének elméletét. Nietzschéről is úgy emlékezett meg, mint 
,a sejtelmes vígság" egyik képvisel őjéről. „Kik a legboldogabbak ebben 
a siralomvölgyben? — kérdi egyik írásában. — Azok, akik úgy dolgoznak, 
hogy játszanak. Elsősorban a művészek és a tudósok, akik az igazságot 
önmagukért kutatják." Ám — mint  egy világháborús el őadásában meg-
fogalmazta — ez a kor „elsöpörte az individualizmus kicsapongását". Eb-
ben a felismerésében tallálkozott a kor egyik legjelentékenyebb filozófu-
sának, Alexander Bernátnak gondolatával, aki úgy látta, hogy az els ő  
világháború egyben az egyéniség végkora, s ebb ől a káoszból új művészet-
nek kell felnőnie. A Boldog, szomorú dalban már ezeket az új hangokat 
próbálgatja Kosztolányi is, a látszólagos védettség hátterében -  megmutat-
va az othontalanság fenyeget ő  riadalmát. Úgy érzi, lezárult egy irodalmi 
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korszak, s . az a nemzedék, melynek ő  maga is tagja volt, s amely lelkes 
forradalmisággal szolgálta a modern irodalom ügyét, egyszerre megöre-
gedett, korszerűtlen .lett.- • .. 

Kenyér és bor című  kötetében alapvetően akart változtatni ihletének 
addigi menetén. Jellegzetes élménye az „emberiség szenvedése" és a 
szeretet utáni vágy, amely az expresszionista költ ők világát is áthatotta. 
A Menschheitsdümmerung bevezetőjében Kurt Pinthus hasonló fogalmak-
kal élve jellemzi az expresszionista líra legfontosabb célkit űzéseit. Kosz-
tolányi költészetéb ől hiányzik ugyan az általánosításnak az az igénye, 
mely az expresszionizmusnak oly fontos jellemz ője, de a helyét keres ő , 
magányos, részvétet keltő  ember központi hőse lesz verseinek. Ahogy a 
magyar avantgárd legjelesebb képvisel ője, Kassák Lajos írta költőtársa 
megújulásának jellemzéséül: „Új erek nyílnak meg Kosztolányi lírájában, 
a költő  együtt szól benne az emberrel, s aki eddig külön állt, most az 
emberi közösségben érzi magát, olyan közel érzi magához a veszedelmeket, 
hogy kioltja fényjátékát, mint a riadós szentjánosbogár, és nem a kivált-
ságos szerepét élvezi, hanem a közös sorsot szenvedi ő  is." 

Az 1919-es proletárforradalom megdöntése után Kosztolányi Dezs ő  
elbizonytalanodott. Rövid szerepet vállalt az egyik ellenforradalmi lap-
ban. Tétovaságát fokozta, hogy a hivatalos irodalom részér ől mind• türel-
metlenebb támadások érték a modern irodalmi törekvéseket. Beöthy Zsolt, 
az egyik legnagyobb tekintély ű  konzervatív irodalomtörténész a nyugati 
modernisták iskolájában nevelkedetteket „h űtlen"-eknek nevezte, és sür-
gette, hogy „ezt a mételyez ő  irodalmat, életünknek ezt a nadragulyáját" 
ki kell irtani. Az egzisztenciális és költ ői bizonytalanság egyaránt arra 
késztette, hogy mestersége, :a költészet természetével kell számot vetnie. 
így kezdeményezte az ekkor sokat támadott Nyugatban, a modern magyar 
lírának a Nouvelle Revue Francaise-hoz mérhet ő  jelentőségű  folyóiratában, 
a műfordítás elméletének újragondolását Tanulmány egy versről című  irá-
sában. Ebben Goethe közismert, über allen Gipfeln kezdetű  költeményét 
igyekszik a verselemzés induktív módszerével feltárni, s az eddigi magyar 
fordításokat is gondosan analizálva, újrafordítani. Ez a tanulmánya je-
lentékeny módon járult hozzá a magyar m űfordítás-kultúra gazdagításá-
hoz, már csak azáltal is, hogy legnagyobb kortársait arra ösztönözte, hogy 
Goethe versét lefordítva szembesüljenek az általa felvetett fordításelmé-
leti kérdésekkel. 

A húszas évek elsősorban Kosztolányi prózájában hoztak új fejle-
ményeket. Ekkor született a Thomas Mann által is méltányolt Nero, a 
véres költ ő  című  regénye, melyben Seneca alakjában önmagát is mintázta, 
majd kétéves időközökben nagy regényei, a Pacsirta, az Aranysárkány és 
az Édes Anna, melyekben kivétel nélkül egy-egy lelki komplexus felol-
dásának kísérletét és feloldhatatlanságának tragédiáját ábrázolta. A hú-
szas évek elején azonban már megfogalmazódott benne új, nagy vers-
ciklusának terve is, amelyben A szegény kisgyermek panaszainak sikerét 
akarta megismételni. Cikkeiben pedig azt próbálta megfogalmazni, hogy 
a nagy megrendülések után milyen irányban fejl ődhetik egészségesen a 
magyar irodalom. Fontos kategóriája ekkori szemléletének az európaiság 
gondolata. Nemzedékét sok támadás érte konzervatív részr ől kozmopoli-
tizmusa miatt, Kosztolányi mégis azt vallja, hogy csak akkor lehetünk 
magyarok, ha együtt élünk és lélegzünk az európai kultúrával és azt gaz-
dagítjuk a saját hagyományaink szellemében, de nyitottan minden értékes 
hatás iránt. E nyitottság nagyszerű  példáira hivatkozhatott, amikor visz-
szaidézte Babits Mihály Dante-fordítását vagy Baudelaire A romlás vi-
rágainake tolmácsolását, melyet ekkor adott ki közös kötetben Babits, Tóth 
Árpád és az új nemzedék egyik legjelent ősebb lírikusa, Szabó Lőrinc. 

Az 1924-ben kiadott A bús férfi panaszaiba jó néhány régi versét is 
átvette, a ciklus mégis egységes lírai ihletésr ől árulkodik. A kötet emlé-
kező  alapállása az a készsége, ahogy az emlékeket és a jelent egyszerre 
folyatja át magán, Rilkére utal vissza. (Ért ő  kritikusai felhívták a figyel-
met a Traumgekrönttel való rokonságára.) A bús férfi panaszait az emlé-
kezés és a nosztalgia teszi egységessé. Ihlet ői között hivatkozhatunk Franz 
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WerfeQre is, Kosztolányira kétségtelenül hatást gyakorolt az 1911-ben meg-
jelent Weltfreund hangja és modora. A Werfel-kötet indítóprogramversében 
ugyanaz a szeretetre hangolt életérzés nyert kifejezést, ami kicsit söté-
tebb, bánatosabb tónusban Kosztolányi ciklusát is jellemzi. De hatott 
rá Werfelnek az .a költeménye is, melyet Ó, jó ember címmel fordított le 
s illesztett új műfordításkötetébe, az Idegen költ ők antológiájába. Míg 
azonban Werfel és az expresszionista költ ők többsége sztereotip élményt 
fejeztek ki, s általában beszéltek az Emberr ől, Kosztolányi konkretizálta 
az élményt, személyhez kötötte, mint például a feleségéhez írt versében 
(Én feleségem, jó és drága-drága), mely Óda címmel szerepelt Mák című  
kötetében. Másrészt érezhet ő, hogy azonosulni akar a szenvedőkkel, s a 
húszas évek mind bürokratikusabb, dehumanizáilt életvitelével szemben a 
jók, az élet kisemmizettjeinek nagy közösségébe tartozónak ábrázolja ma-
gát. S ezzel együtt a formam űvész megindult „a formán kívüli lényeg" 
felé. Erre utal Szabó Lőrinc rendkívül találó jellemzése: „A kötet egyál-
talán nem egy sikeres modor ismétlése, üdvösen nélkülözi a hamis távlat 
pózát. A jelen beszél a jelenről és a múltról. Egy Rilke-szerű, de Rilkénél 
kevésbé transzcendentális, gazdag és érett impresszionista költ ő, a fran-
cia vers-libreisták rokona és a Verhaeren tájképek barátja, aki egyúttal 
barátja és egyben-másban rokona Byronnak és az angol romantikusok-
nak is, remekel itt, úgy festve és rajzolva az élet képeskönyvét, ahogy a 
magánélete, az apaság élményei, a térbeli, id őbeli környezet, a világháború 
és a forradalom évei színezik az ő  életét, úgy vésve verseinek egyre id ő-
állóbb szobrait, ahogy a szobrász id ő  dolgozik az ő  egyre komorodó egyé-
niségének alakításán." Volt, aki úgy érezte, Kosztolányi dekadenciába 
süllyedt, amikor visszatért ciklusában a mindennapok látványaihoz és ér-
zéseihez. Valójában e kötetben az individuum jogaiért szállt síkra, utat 
törve egy újszerű  költői magatartás számára, melynek keser ű  hangjai 
nemcsak a felnőtté érés tudatát szólaltatják meg, hanem :a világra és a 
világban uralkodó rossz természetére ismer ő  költő  artikulációját is. 

Kosztolányi egyre fájdalmasabban élte át az ember elmagányoso-
dását. Sokáig úgy érezte, hogy nincs mód kapcsolatot teremteni ember 
és ember között. Így a saját tudatalattijából keltette életre alakmását, 
lefojtott énjét és tárgyiasította Esti Kornél alakjában, aki elkíséri őt 
élete végéig. S megnyugvást, társat talál legkedvesebb írójánál,Shakespeare-
nél is, akinek Téli regéjét fordítja, s akitől azt tanulta, hogyan lehet tár-
gyilagosan megragadni és kifejezni az élet végleteit. 1927-b61 való egyik 
szép önvallomása, a Fakul a festék, melyben a többi között a következ ő-
ket írja: „Én változtam meg e pár esztend ő  alatt, gyökeresen. Képzeletem 
belülről kifelé fordult, észrevettem a valóságot, mely addig nemigen ér-
dekelt. Szegényedés ez vagy gazdagodás? Nem tudom. Úgy látszik, ez 
az élet rendje. Vesztettem valamit és kaptam helyette valamit. Semmi 
esetre sem cserélném el azonban mai tudásomat gyermekkori lázamért. 
Akkor rajongva bámultam az élettelen silányságot, de nem láttam meg 
a köztük mozgó életet. Így a díszlet egyre halványabb, a színház egyre 
unalmasabb, a könyv egyre semmitmondóbb, de az, ami él, az ember, a 
fűszál, a virág egyre érdekesebb. Fakul a festék, de az ég mindig kékebb." 

A húszas évek második felében Kosztolányi számára mind fontosabb 
lett a művészet és az erkölcs összefüggésének kérdése. Tiltakozott az el-
len, hogy a gondolatnak közvetlenül kell formaszervez ő  elemmé lennie a 
költészetében. Elszórt jegyzeteib ől inkább az önmagáért való m űvészet hívé-
nek hihetnénk, ha nem védené oly elszántan a költ őnek azt a jogát, hogy 
mindig, minden helyzetben kimondhassa az igazságot, mely lehet, hogy kü-
lönbözik a hétköznapok igazságától, de a maga művészi erejével mégis 
mozgosító, erőt adó. S maga is szolgálta az erkölcs ügyét cikkeivel, amikor 
kezdeményezője és vezéralakja lett a magyar nyelvm űvelő  mozgalomnak. 

Korán felismerte, hogy a magyarság csak akkor lehet Európa meg-
becsült, értékhordozó népe, ha meg őrzi nyelvét és hagyományait. „Az a 
tény — írta egyik cikkében —, hogy anyanyelvem magyar és magyarul 
beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye." Úgy érezte, 
a túlságosan gyakran használt idegen szavak egyben idegen szellemiség 
hatásának veszélyeit is rejtik, s ezért megszállott igyekezettel és példás 
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találékonysággal nyúlt vissza a nyelvi hagyományba, hogy régi szavakat 
ébresszen, s azokkal helyettesítse a jó-rosszul meghonosodott idegen ere-
detűeket. A nyelv véleménye szerint a nemzettudat meg őrzésének és ki-
teljesítésének legfontosabb eszköze, ezért minden erejével és tehetségével 
igyekezett megőrizni tisztaságát és világosságát, mely utóbbi meggy ő-
ződése szerint a gondolkodás világosságának is tükörképe. 

A közvetlenség és közérthet őség vágya költészetében is fordulatot ho-
zott. Meztelenül című  kötetében szakított azokkal a kötött formákkal, 
melyeknek oly nagy mestere volt, és szabad verseket is írt, mert ezt a 
formát érezte kényszerű  számvetésével adekvát lehet őségnek. Formavál-
tásának magyarázatát nemcsak bels ő  körülményeiben kereshetjük. A pa-
tetikus-retorikus gesztusok kerülése, az érzelmi effekció, a dekorativitás 
mellőzése a világirodalomban sem volt ismeretlen ekkortájt. Persze nem 
szakadt el teljesen a magyar lírai hagyománytól. Kortársa és barátja, 
Füst Milán is próbálkozott a szabad vers hasonló módszerével, s az a 
laza, olykor csak emlékképeiben felismerhet ő  blank-vers, mely a kötet 
sok darabjában tetten érhet ő , a Shakespeare-bőt is megtermékenyülő  nagy 
reformkori költő, Vörösmarty modorát idézi. S bár e versek írása idején 
ismerjük olyan véleményét, hogy az izmusok kora végérvényesen lejárt 
az európai költészetben, azért a Meztelenülben megcsendülnek a fiatal 
Werfel hangjai is. Ez nem meglep ő , hiszen Kosztolányi nem az expresszio-
nizmus nagy költőjét látta és értékelte a német lírikusban, hanem a 
jóság érzésének kifejez őjét. „Részvét mindenkivel, aki él — írta róla — 
részvét, együttérzés, jóság az emberekkel, állatokkal és tárgyakkal, az 
egész világgal szemben, ahol életünk misztériuma folyik ... Milliók életét 
éli erősen." S amint e kötetének termése bizonyítja: maga is hasonló-
képpen akart élni, érezni. 

Az a „parlandó" hangnem, mely a Meztelenül jó néhány versét jel-
lemzi, a francia unanimista lírában sem volt ismeretlen, Kosztolányi for-
dított Paul Morand és Jules Romains verseib ől. (Az utóbbi Ódáját olyany-
nyira hitelesen tolmácsolta, hogy az fordítói életm űvének egyik legbe-
csesebb darabja.) Az unanimizmus egyik fő  célkitűzése az volt, hogy 
puritán módon érzékeltesse az élet egyszer ű, mindenki számára áthatol-
ható és megjeleníthető  szépségeit. Ez :a szándékos egyszer űség, az irodal-
miaskodás megvetése a Meztelenül költőjét is jellemzi. Kortársainak egy 
része „távlatrövidítés"-ként értelmezte Kosztolányi pályafordulatát, s neki 
magának vitáznia is kellett konzervatív kritikusaival, például a kor egyik 
tekintélyes irodalomtörténészével, Pintér Jen ővel a szabad vers termé-
szetéről és művészi hatásáról. Valójában nem a „távlatrövidítés" szándéka 
vezette a költőt, hanem a világ zűrzavarával szemben a lélek békéjét és 
egyensúlyát sugárzó szeretetközösséget igyekezett kiküzdeni a maga szá-
mára. E célkitűzését bizonyítja remek portrékötete, az Alakok is. 

A nagy szavak, látványos gesztusok, a szimbolista sejtetés elvetésének 
szándéka magyarázza a többi között, hogy élesen elítélte Ady Endre 
költői .hagyományát. 1929-ben jelentette meg Az írástudatlanok árulása 
(Különvélemény Ady Endrér ől) című  cikkét, melyben kettejük régi ellen-
szenvén túl az a szándék is vezette, hogy szembeszálljon azokkal a törek-
vésekkel, melyek a hivatalos művelődéspolitika részéről arra irányultak, 
hogy kisajátítsák Ady költészetét, s abból a Horthy-rendszer egyes törek-
véseinek igazolását olvassák ki. (Ilyen szándékkal írt Klebersberg Kuno 
kultuszminiszter is Adyról.) Kosztolányi Dezs ő  érvelésének erejét gyen-
gíti személyes indulata, s els ősorban éppen ezzel vívta ki kortársainak 
ellenkezését, ugyanakkor azonban szép és hiteles megvalósulása volt írása 
a kritika szabadságáért és a szabad véleménymondásért való küzdelem-
nek. Legnagyobb hibája az volt, hogy Adyt partikuláris jelenségnek érez-
te, s részben az ő  költői ideáljával szemben fogalmazta meg a maga ekkori 
hitvallását: „ ... a magyarság csak akkor alkothat nagyot, ha — európai 
érték lesz s belül magyar, vagyis e nyelvben lelkedz ő, ösztönös, fényes 
és bátor." Egyik legnagyobb ekkortájt írt versében, a sztoikus császárt 
idéző  Marcus Aureliusban ezt az európai szemhatárral is rendelkez ő , hig-
gadt, egyértelműen megnyilatkozó magatartást idealizálja: 
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Csak a bátor, büszke, az kell nekem, ő  kell, 
őt szeretem; ki érzi a földet, 

s szól: „ez van", „ez nincsen", 
„ez itt az igazság", „ez itt a hamisság", 
s végül odadobja férgeknek a testét. 

Ezzel a konok, elkötelezett bátorsággal' fogalmazta meg Lenni vagy 
nem lenni című  tanulmányát 1930-ban. Véleménye és külföldi tapasztala-
tai alapján arra a következtetésre jutott, hogy Európában elérkezett a 
„nemzetköziség" kora. Ennek vannak el őnyei is, hiszen lehullhatnak a 
mesterségesen állított s a népeket egymástól elzáró sorompók. De a ma-
gyarság szerinte csak akkor élvezheti ennek eredményeit, ha fokozott 
figyelemmel fordul hagyományaihoz s készségesen valósítja meg a nem-
zeti önépítés belső  programját, mely megőrizheti szellemi értékeit az el-
gépiesedő  világban. „ ... .lenni, vagy nem lenni? — veti fel .a kérdést 
tanulmánya befejező  részében — Hát, igenis lenni, lenni; els ősorban 
embernek és emberiesnek lenni, jó európainak lenni és jó magyarnak 
lenni, kétfelé vívó nyugatinak és keletinek, nagyrafeszül ő  alkotó-akaratnak 
s alázatos munkásnak." 

Itt kifejtett gondolatait emeli egyetemesebb távlatokba A magyar 
nyelv helye a földgolyón című  tanulmányában, melyben Antoine Meillet 
Nyelvek az új Európában című  könyvének azzal az állításával vitázik, 
hogy a kis népek nyelve a fejl ődés akadályozója, s annak iránymutatója 
csak a „nagy" népek „nagy" nyelve lehet. Európában széttekintve joggal 
vethette a francia professzor érvelése ellen: „Egyel őre még derengeni 
se látjuk a várva várt szellemet, mely csak annyira is egybefogná az 
emberiséget, mint a középkor vagy a reneszánsz. Nem látjuk azt az új 
világot sem, mely .a háború véréb ől és romjaiból keletkeznék. Csak 
újabb vért és újabb romokat látunk, újabb lélektípusokat, anyanyelvek 
üldözését, iskolák önkényes betiltását, hírlapok elkobzását, színészek ki-
botozását, a lelkiismereti és gondolati szabadság ellen való újabb me-
rényleteket." A század e „vak z űrzavarából" Európa felé fordult a Kis-
faludy Társaságban lezajlott székfoglalóján, ahol Európa című  versét 
olvasta föl: 

Fogadjatok engem 
ti is szívetekbe, 
s ti távoli népek 
kürtösei, költ ők, 
pereljetek értünk otthon a mivélünk 
perlőkkel, anyánkért s mi tiértetek majd 
itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. 
Kiáltsatok együtt, 
Európa bátor szellemei, költ ők, 
hogy gyáva vadállat bújik el a vackán 
és vaksi vakondok fúr alagutat. 
Daloljatok együtt, 
fények, fejedelmek, szellem-fejedelmek, 
hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk, 
ezt rakjuk az égig, kemény szeretetb ő l 
és légi szavakból. 
Kezdjetek elölr ől építeni, költ ők, 
légvár -katonái. 

Mintha szeretett földrésze méltányolta volna európaiságát. 1930-ban 
a PEN Club hazai szervezetének elnöke lett, s erre a tisztségre aligha 
volt nála alkalmasabb magyar író, hiszen kitűnően beszélt nyelveket, s 
a hazáinkba érkező  külföldi írók egy részét ő  kalauzolta, külföldi útjai 
során pedig kivételesen sokat tett a magyar irodalom elismeréséért. 
Angliában Rothermere lord ezerfontos ajándékot ad át neki, azzal a 
kikötéssel, hogy azt „az esztendő  legkülönb irodalmi művének jutalma-
zására" fordítsa. A díjat Kosztolányi javaslatára Móricz Zsigmond és 
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Krúdy Gyula, tehát az arra legméltóbbak között osztották meg, konzer-
yatív írótársai mégis hevesen támadták a döntés miatt, s kiléptek a 
PEN Club magyar tagozatából. Veszélybe került az 1932-re Magyaror-
szágra tervezett PEN-kongresszus megtartása. Végül Kosztolányi nem 
mint elnök, hanem az elnökség tagjaként továbbra is szerepet vállalt a 
szervezet munkájában, s a kongresszus szép sikerrel zárult. 

Kosztolányi Dezső  költői kiteljesedése a harmincas évek elején kez-
dődött. Egyre erősebben koncentrálta figyelmét az ember végs ő  dolgaira, 
s gyakran feltűnik lírájában a „minden" és a „semmi" szembeállítása. 
Súlyosbodó betegségének el őrehaladásával párhuzamosan szilárd meggy ő -
ződésévé érleli azt a gondolatot, hogy az ember nyitott a halálra és éle-
tünk az elmúlásban teljesedik ki. Hasonló felismerések jellemzik a heidegge-
ri egzisztencializmust is. Nem kizárt, hogy Kosztalányi ismerte a Sein 
und Zeitet, majd majd a „semmi" természetét kifejt ő  Was ist Methaphy-
sik?-et, anélkül természetesen, hogy hatásuk alá került volna. Tény, hogy 
joggal mondhatta magáról Ének a semmir ő l című  versében: 

Annál, mi van, a semmi ősebb, 
még énnekem is ismer ősebb, 
rossz sem lehet, mivel er ősebb, 
és tartósabb is, mint az élet, 
mely vérrel ázott és mer ő  seb. 

Utolsó korszakában, betegségétől, de a világ mind reménytelenebb 
látványától is szorongattatva igyekezett egyetemes érvénnyel megfogal-
mazni, mit tehet a m űvész a mind embertelenebb világban és azzal szem-
ben. „Az író kétségbeesetten fut vissza önmagába — írta —, az egyéni-
ségnek arra a szigetére, melyet már a krétai, Zenón is dicsért s Max 
Stirner az ember egyetlen menedékének jelzett, és itt küzd pártok nél-
kül, itt lázadozik a természet és a társadalom igazságtalanságai ellen, 
itt szolgáltat mindenkinek igazat, mint egyén, és mindenkinek, mint 
egyénnek, itt bünteti meg azokat, akik vétettek egy magasabb törvény-
könyv ellen, mely nemcsak a b űnt, hanem a mulasztást és a szépséghibát 
is megtorolja ..." A testi szenvedések megerősítik lírájának részvétérzü-
letét. Úgy érzi, a testi kínok és a csüggeszt ő  világhelyzet a szenved ők 
millióihoz kötik: 

Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, 
nem szégyen ez, vallj — úgyis vége van — 
boldog akartál lenni és hiába, 
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan, 

inkább egészen és kínzó-csigába, 
mint félig így, alkudva oktalan, 
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába, 
vagytok ti itt a földgolyón sokan. 

Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, 
templomba, kórházakba, börtönökbe 
lassan vonul a roppant karaván, 

siess te is oda, igaz körödbe, 
s -- égő  kanóc — lobogj velük örökre 
elégedetlenség szent olaján. 

(Számadás) 

Kosztolányi ebben a korszakában .azt az eszmét és eseményt kívánta 
megragadni, mely hite szerint kiveszett a világból. Ilyen vonatkozásban 
költészetének legfőbb törekvései bizonyos mértékű  hasonlóságot mutat-
nak az egzisztencializmus jaspersi ágának néhány alapelvével. Jaspers, 
hasonlóképp Kosztolányi művészetfelfogásához, a hagyományos világkép 
megrendülését, az életértékek elveszítését látta a kor legsúlyosabb válság-
tünetének. Die geistige Situation unserer Zeitjében azt fejtegeti, hogy 
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„az embernek ... szüksége van egy pozitív értelemben telített világra. 
Ha egyszer csak ez nem adott, s úgy látszik, az eszmények is elveszítet-
ték valódi tartalmukat, akkor az ember sem lehet tisztában önnön adott-
ságaival, mindaddig, amíg saját alkotásaiban meg nem leli azt az esz-
mét, mely felsejlik a világban". 

Jaspersnek az a gondolata, hogy az ember több annál, mint ameny-
nyit képes önmagáról megtudni, voltaképp egyfajta újhumanizmus meg-
teremtésének elméleti alapvetése. Az embernek szükségképpen — akár a 
világ ellenében is — vállalnia kell és meg kell valósítania szabadságát, 
egzisztenciáját. Kosztolányi metaforikusabban, a költői általánosítás szint-
jén így fogalmazta meg ugyanezt a gondolatot: 

Kellesz te még, vijjogni, mint a vércse, 
nem kérdeni, szabad-e, nem szabad, 
sosem kímélni a könnyet se, vért se, 
a semmibe rikoltani szavad. 

„Mi marad meg ebben a világban? — veti fel a kérdést idézett köny-
vében Jaspers, s így válaszol: „Az, ami magad vagy, amennyiben képes 
vagy önmagad lenni. A szellemi helyzet ma minden embert arra kötelez, 
hogy vállalja a harcot, melyben az önmagává levés a tét. - Győzni vagy 
kudarcot vallani aszerint fog ebben a küzdelemben, amilyen módon tuda-
tosítja léte alapját élete valóságában." Ezt a fajta szellemi kiteljesedést, 
a független, önmagát megvalósító, a részvét eszményét vállaló emberköz-
pontú magatartást érzi a magáénak Kosztolányi is: . 

No lásd, maradj árvák között az árva, 
maradj közöttük, állj meg végre itt, 
nem érve semmit és semmit se várva: 
ezek a te igaz testvéreid, 

idézd fel őket dolgozóšzobádba, 
adj villamosabb életet nekik, 
s ha majd megéled a sok néma lárva, 
a te szavad ők még megérthetik. 

A Számadás című  ciklus legvégén egyértelműen fogalmazta meg sza-
badságeszményét is. Megveti azokat, akik sz űkre zárják életük szemhatá-
rát, velük szemben a szellem korlátlanságának ideálját vallja s vállalja. 
Ennek révén • lehet az ember igazán szabad a világban, hiszen a világ 
fenyegetése közben - és. ellenére - meg tudja alkotni az érintetlen és romlat-
lan szellem szigetét: 

a boldogtalan tanyája sátor, 
zászlója felleg, ő, csak ő  a bátor- 
s a jó, csak a boldogtalan a hős. 

Ennek a hősiességnek nagyszerű  -dokumentumai Kosztolányi kései 
versei, kivált a Hajnali részegség, mely a földi kötelékeitől megszabaduló 
embernek az örök titokra . való révült- rácsodálkozását fogalmazza meg. 
Az élők és a titokzatos, léten túli hatalmak ilyesfajta kapcsolatteremté-
sének lehetőségére az újhumanisták is figyelmeztettek, s kivételes er ővel, 
hatással fejtette ki ezt. a gondolatot • a világszerte ismert magyar vallás-
történész, Kerényi Károly, amikor „a -  csillagistenek emberi sorsot köt ő  
anyagi hatalmának megnyilvánulására” irányította a figyelmet. 

Az utolsó nagy verseket mindig .áthatja Kosztolányi betegségtudata, 
visszatérő  rímpárja az „álarc—halálarc",_.s egyre több .versében figyel-
hető  meg, hogy az ember végs ő  kérdéseivel szembesülve ' a „tárgyias egy-
szerűség" megvalósításával kísérletezik. Ez azonban nem jelent költésze-
tében hétköznapiságot, nem mond le költ ői vívmányairól: a könnyedség-
ről, a varázslatral. Ahogy Februári ódája bizonyítja, a kettőt — az egy-
szerűséget és az .  azt ellenpontozó fényességet — egymás természetes kiegé-
szítőinek látja: 
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Lásd, így dicsérlek, szakszer ű, tárgyias, 
pontos szavakkal, úgy, ahogy illet ez, 
mert köznapi voltál te mindég, 
mint a verőfény. 

A szegény kisgyermek panaszai óta — részben Francis Jammes-t és 
Verhaerent követve — természetes közege verseinek a tárgyi valóság, a 
hétköznapok használati eszközei, a bútorok, a konyha rézedénye, a tük-
rök és a szekrény. Ezeket rendszerint egyfajta morbiditás fojtogató ket-
tősségével idézte meg. Utolsó korszakában e kényelmet, megállapodott-
ságot jelző  tárgyai is fellázadtak ellene s az elkerülhetetlen véget sugall-
ják (Otthon). 

1934 nyarán Stockholmban tudták meg az ijeszt ő  diagnózist, Kosz-
tolányinak gyógyíthatatlan a karcinómája. Sugárkezelést 'kap, szenvedései 
olykor elviselhetetlenek. Betegágya mellett felesége olvasott fel legked-
vesebb költőitől: Shakespeare, Rilke, Arany János és Reviczky Gyula 
verseiből. 1935-ben, ötvenedik születésnapján az egész magyar irodalom 
ünnepelte, ő  azonban már a vég eljegyzettje volt. Betegségének id őleges 
remissziója idején még megírta egyik legnagyobb versét, a Szeptemberi 
áhítatot, melyet akár búcsújaként is értelmezhetünk. Hamarosan rosz-
szabbra fordult az állapota és súlyos szenvedések után 1936-ban hunyt el. 

A magyar költészet további menetére tett hatása rendkívülli. Nemze-
dékek tanulták tőle a nyelv megbecsülésének, a tiszta, egyértelm ű  beszéd-
nek azt a parancsát, amellyel ő  a magyar irodalom egyik legeurópaibb 
költője volt és maradt. 
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THOMKA BEÁTA 

A KÜZDŐ  KÉTSÉG 

Nyolc évtizeddel ezelőtt írta az a költ ő  első  verseit és több mint fél 
évszázada az utolsókat, kinek költ ői munkásságát e mostani kötet igyek-
szik — régi adósság törlesztéseként — bemutatni a jugoszláviai olvasó-
közönségnek. A modern magyar költészet e nagy klasszikusának recepció-
ját nehezíti ez az id őtávlat, izgató kérdés azonban, hogy azon túl, hogy 
egy sajátos költ ői világgal, szemlélettel és egyéniséggel gazdagodhat iro-
dalomismeretünk, kialakul-e egy eleven, bens őséges és egyben kritikai 
kapcsolat is e versekkel. Tud-e ma Kosztolányi elb űvölni és elgondolkod-
tatni, ahogyan a maga korában s még inkább évtizedekkel kés őbb, mi-
dőn létrejött a m űvének megítéléséhez szükséges id őbeli távolság? Vajon 
úgy fogadják-e be új olvasói is, mint akiknek anyanyelvi, irodalmi és 
művészi fejlődését végigkísérte s alakította ez az életm ű ? 

Nem hiszem, hogy e mostani jegyzet bármilyen irányban befolyá-
solhatná a Kosztolányival való ismerkedést, a Kosztolányi-líra olvasatát, 
csupán néhány olyan szempontot, szeretne felkínálni e költészet bels ő  raj-
zának vázolásával, mely talán segíthet a kommunikáció termékennyé 
tételében. Kosztolányi korai versei a szimbolizmus, a szecesszió, az imp-
resszionizmus és expresszionizmus hatását tükrözik. A kés őbbiek során 
eltávolodik e stílust, formát, tárgyválasztást meghatározó, alakító irány-
zatoktól, melyek hozzájárultak saját nyelvének és költ ői világának kibon-
takoztatásához, s melyek iránt alkata és irodalomfelfogása következtében 
affinitást tanúsított. Az impressziók rögzítésében, az apró észleletek, szín-, 
fény-, hanghatások, hangulatok és pillanatok megidézésében azonban to-
vább őrzi és átlényegíti ekkori költ ő i tapasztalatait. 

E gazdag, sokrétű  és szinte minden műfajt felölelő  életmű  meg-
közelítőleg három nagy szakaszra tagolódik. Az els őt a nagy jelentőségű  
versciklus, A szegény kisgyermek panaszai foglalja össze. A húszas évek 
tartóoszlopát regényei jelentik, míg az utolsó, nem egészen egy évtizedes 
pályaszakasz centrumában a Tengerszem című  novella- és rövidtörténet-
kötet, az Esti Kornél prózaciklus, valamint a Számadás versei állnak. A 
líra az életmű  világirodalmi értékű  nyitányában és a végs ő  számvetést, 
összegezést jelent ő  kései költeményekben, az életm ű  zárótételeként szü-
lető  nagy versekben ível a legmagasabbra. A két csúcspontot a magatar-
tásnak és szemléletnek az az egyforma intenzitással jelenlev ő  vonása teszi 
szervesen összetartozóvá, melyet Németh G. Béla szavával küzd ő  kétség-
nek nevezhetnénk. Ennek a küzdelemnek az útját stílusának és , formaesz-
ményeinek alakulása és változásai dokumentálják leghitelesebben, melyet 
egyik kritikusa szerint Kosztolányi önkeresésének folyamataként is ér-
telmezhetünk. 

Korai, szimbolista korszakának alapmotívumai a gyermekkor élmény-
anyaga, élethelyzetei, a betegség, a lázálom, a tárgytalan szorongás, az 
éledező  érzékiség, a halál mint megdöbbent ő  gyermeki tapasztalat. Vers-
tárgyaihoz, a gyermeki szorongásokhoz és örömökhöz, vágyképekhez és 
benyomásokhoz nem az emlékképek felidézésének gesztusával fordul. E 
gyermeki szubjektummal azonosulva megszünteti a távolságot, melyet 
az emlékező  attitűd a közlés és a beszélő  közé vonna. A gyermek álarca 
azonban nem leplezheti a feln őttkori megtapasztalások súlyát, melyet ész-
revétlenül belesz ő  a gyermek világélményébe, mint egykoron Wordsworth 
a maga Gyerekkori emlékeibe. A gyermek látószöge az emberi ártatlanság, 
a hamvasság, tisztaság s egyben a személyesség és :a közvetlenség biztosí-
téka. A Panaszokat író költő  tragikus életérzését a magányosság, az ide-
genség, a célképzetek meg nem találása vagy szétfoszlása, az összetartó 
eszmék, értékek, a hit hiánya határozza meg. A világ dolgai ebben a pe-
riódusban még az érzéki megtapasztalás tárgyai; a róluk való beszéd 
tehát az érzéki affektivitás jegyében hangzik fel. Az ősi népek nyelvéhez 
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hasonlóan újra egyesül a tárgy a tárgy megnevezésével, a beszél ő  a tárgy-
gyal: „A tárgy az a »nem-én«, amellyel öntudatlanul is millió kapcsolatban 
vagyunk és nem tudunk elszakadni t őle. (...) A tárgyak szimbólumok. 
És a mi értelmünk tulajdonképpen bennünk van. Csak fel kell törni 
kérges héjukat és megtaláljuk bennük a fogalmakat, mint a dióban gazdág 
és zsíros betét." 

Nem véletlen, hogy minderről Kosztolányi éppen Rilke-esszéjében be-
szél s annak a költői világnak kapcsán, mely e korszakban mindennél kö-
zelebb áll hozzá. Talán éppen ebben rejlik annak magyarázata, hogy 
életre kel, megelevenedik, mozog, együtt lélegzik „a szegény kisgyermek-
kell" annak tárgyi környezete, hogy az órák, az üvegajtó, a rézkilincs, a 
napraforgó, a játék nem járulékos elemei ennek a versvilágnak, hanem a 
centrumában álló személy egyenrangú társai, hordozói, kifejez ői és nem 
közvetítői mindazon benső  tartalmaknak, melyeknek létérzékelése, szen-
zualitása, lelki fogékonysága következtében birtokában van. A fogalom 
előtti érzelemtartalmak, az ösztönvilág, a sejtelmek megszólaltatásában 
kiemelkedő  szerepe van a mindennapok tárgyi tartozékainak. A világ 
érzelmi megismerése önmegismerés is egyben, melynek folyamatában a 
személy már-már egynek érzi magát a tárgyakkal, jelenségekkel. Alapál-
lásának nyelvi és poétikai megfelel ői, formái a megszemélyesítések, me-
taforák, jelentéstani átvitelek, cserék, tehát afz analógiás gondolkodás 
imént említett archaikus. alakzatai. A megelevenített tárgyak által a ver-
sek a személy lelki, testi állapotait a küls ő  világ .megnyilvánulásaiként 
rögzíthetik. A kifejezés akkor sem sz űnik meg személyesnek, bens őséges-
nek és közvetlennek lenni ;  amikor a nyelv szimbólumokká tömöríti s 
ezzel absztrahálja közlend őit, mert e jelképrendszer befogadása során 
immár az olvasó egyéni, személyes képzelet- és érzésvilága jön er ő teljesen 
mozgásba. 

„A szimbólumoknak az a kivételes tulajdonsága, hogy az érzékelhet ő  
kifejezésben a tudatnak és a tudatalattinak a hatásait, valamint mindazon 
ösztönös és szellemi er őket összekapcsolják, melyek az emberben össze-
ütközésben állnak vagy éppen az összehangolódás felé közelednek." (Ché-
vallier—Gheerbrant) A korai versek egyik legjellemz őbb és legnagyobb 
hatású szimbóluma a gyermek halál-élményéb ől bontakozik ki. Koszto-
lányi nem magányos a világirodalomban, amikor a költői gyakorlatot, a 
versírást, a művészi tevékenységet is a nemlét gyötr ő  gondolatával hoz-
za összefüggésbe: „a halál hallgatása megértette velem, hogy valamit ten-
nem kell. Én verseket kezdtem írni" — olvassuk egyik feljegyzésében. 
Mintha máris az élet s halál, .a lét s nemlét nagy kérdéseit taglaló utolsó 
versek közelébe érkeztünk volna? 

A Kosztolányi-líra művészi, gondolati összegezéseinek elmúlás-élményét 
(Szeptemberi áhítat, Hajnali részegség, A vad kovács, Kétségbeesés, Vörös 
hervadás, Őszi reggeli, Ének a semmir ől) A szegény kisgyermek panaszai 
halálképzetétől több lényeges szemléleti, világképi mozzanat különíti el. A 
poétikai jegyek fel ől indulva ezeknek kitapintása felé a szimbolista-szecesz-
sziós formanyelv, a dekorativitás háttérbe szorulását, az érzéki észleletek 
jelentőségének csökkenését, a játékos-der űs álarc levetkezését tapasztal-
juk. A misztikumnak, a sejtéseknek és a sejtelmességeknek, melyet a 
lírai alany a világ kiismerhetetlensége következtében a dolgoknak tulaj-
donított, mind. szűkebb, korlátozottabb tere van. A bizonyosságok felis-
merése, mint amilyen a betegség, az emberi szenvedés, létezésünk töre-
dékszerűsége és végső  célnélkülisége, hangulati és magatartásbeli átala-
kulást hoz magával. A küzd ő  kétség új formákat érlel ki. Immar nem 
tárgytalan a szorongás, nem felvett, mímelt a mulandóság feletti aggoda-
lom, nem sanzonszerű  az ifjúság visszasiratása, mint az Ullői-úti fákban. 

Kosztolányi a Negyven pillanatkép lírai miniatűrjeiben újra végig-
hordozza tekintetét mindennapjaink tárgyain, jelenségvilágán: a pillanat-
kép csodálatos élességű  metszeteibe foglalja a rádió, a toll, a mézes ke-
nyér, a vidék, az októberi táj látványát, ám a látványt, a vizuális benyo-
másokat átsugározzák a lélek vívódásai s a gondolat, a szemlél ődés éber 
világossága (Barta János), mint ahogyan a Február című  miniatűrben ol-
vassuk: Halvány ezüstfüst futja be a fákat. E haikuszerű  remekművek 
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visszautalnak A szegény kisgyermek panaszai csodálatos, érző  és érzéki 
meglátásaira, egész világokat reprezentáló fragmentumaira és helyzetké-
peire, ám valójában el őkészítik és méltóképpen bevezetik a végességgel 
való szembenézések verseit. A nyelvi megtisztulás, a kifejezés egyszer ű-
södése s a felidéző  képesség megnövekedése együtt érkezik el az emberi 
léttapasztalat sűrített megnyilatkozásaiig s a tudatnak, szellemnek és 
gondolatnak ama kristályos állapotáig, melyben úgy érezzük, e lírai É,n 
a Hyde Park öreg fájához vált hasonlatossá: 

Nem is mozdul már rajta levél, 
nem is beszél a többi fákhoz itt. 
Él. 
Gondolkozik. 

A fiatal Kosztolányit naplóbejegyzése értelmében a halál hallgatása 
késztette megszóllalásra. A testi elhallgatás küszöbén s a végs ő  elhallgatás 
tornácában mintha csakugyan csupán élne s gondolkozna e versek alanya. 
E két fogalom poétikai/esztétikai megfelel ője a tömörítés magasiskolája 
s a költői beszéd gondolati mélysége lehetne. „ ... valami bels ő  elégedet-
lenségtől hajtva egyre többet törődött a formával, amely (mennyire tudta 
ezt Kosztolányi!) mindig a lényeg hordozója — mígnem eljutott a rafinált 
egyszerűség művészetéig." (Kárpáti Aurél) 

Már megtanultam nem beszélni — olvassuk egyik utolsó versében. 
A beszédnek s nyelvnek — mint kapcsolatteremtésnek, önmegvalósításnak 
s teremtésnek a visszavétele, lehetetlenné válása és tagadása létfilozófiai 
probléma, a létre kérdezés formája. A nemlét nyelve, a Semmir ől, a Néant-
ról szóló ének utolsó kifejez ődése a semmiség el őtt még újra lenni (Szep-
temberi áhítat) egyéni egzisztencián túlmutató igényének. Az utolsó vers, 
amelyből e sort idéztem, ennek a megvilágosodásnak a terhe alatt idézi 
föl újra az emlékeket, a karai verstárgyakat, az életm ű  központi motí-
vumait, a vágyakat, lélekállapotokat s a létérzékelés módosulásait. Az 
utóbbi egyik emlékezetes szakaszát, a gyermekkorba projiciált 'élményt 
azonban most félelmetessé teszi až a pár sor, mely az emberi beszédre, 
a hallható .s meg nem érthet ő , csupán érezhet ő  dolgokra utal: 

A feln ő ttek érthetetlenül beszélnek 
egymás között, minden nesz oly goromba, 
estente búgó hangja van a szélnek, 
tán megriadt lenn egy sötét falombtól, 
s a télre, sárra és halálra gondol. 

E versmondatok óhatatlanul annak a költ őnek sorait visszhangoz-
zák, illetve idézik, sugallják, aki korunk magyar költészetében a leger ő -
teljesebben vetette fel létnek és nyelvnek, nemlétnek és hallgatásnak esszen-
ciális összetartozását. Pilinszky János Apokrifjéb ől idézek: 

Nem értem én az emberi beszédet, 
és nem beszélem a te nyelvedet. 

Vakmerőség lenne és Minden alapot nélkülözne e két nagy vers együtt-
olvasása? A beszéd meg nem értése annál a költ őnél, kit a semmibe való 
visszatérés gondolata aggaszt, akit nem táplál a transzcendenciába vetett 
hit, illetve annál a költőnél, aki bizonyosságként tekint reá s ennek jegyé-
ben ragadja meg s tárja elénk a kortárs magyar költészet legnagyobb 
apokaliptikus látomását? A végs ő  kérdések feltevése ez esetben akkor is 
felmentheti az értelmez őt esetleg tévedéseitől, ha a . költemények válaszai 
oly eltérőek is egymástól. A Kosztolányi-költészetet lezáró versben a 
meg nem értett beszéd jelentéssugalmai hasonló átüt ő  erővel idézik fel 
a magáramaradottság, a kiszolgáltatottság, a kirekesztettség, a létbizony-
talanság élményét, mint a megváltást hív ő  és váró költőnél. Mintha az 
előre vetülő , megnyugvást biztosító pillantás s a visszapilllantás izgalma 
is egyazon léthelyzet és felismerés sarkpontjából, pillanatából eredne. 
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(...) nézd, itten állok, írja Kosztolányi, Pi llinszki pedig: Látja Isten, hogy 
állok a napon. Kosztolányi megszólítottja a szeptemberi reggel, az az 
évszak tehát, melyhez az elmúlásnak vörösben ragyogó képeit, a herva-
dást, a hűs gyümölcsök képét s a részvéttelen, derült, / magába-forduló 
tökéletesség képzetét társította. Pilinszky a haragos ég infravörösét re-
gisztrálva áll szemben a pusztulással. A Kosztolányi szeptemberi rekviem-
jében fáklyaként lángoló szeptemberi nap, az érett belét mutató dinnye, 
melynek fehér fogától villog vörös ínye, is ilyen kísérteties lobogás fé-
nyét veti a pusztulásra, mellyel egyenes lélekkel és gerinccel néz szembe. 
Ennek a szembenézésnek a méltósága, ünnepélyessége és mindenekfölött 
emberi, költői igazsága eloszlatja mindazon kételyeinket, melyeket Kosz-
tolányi lírájának mai megértésével kapcsolatban jegyzetünk elején támasz-
tottunk, hisz költészetének alapkérdései a mindenkori költészet alapkér-
dései s talán nem túlzás az sem, hogy e kérdéseket a költészet csak a 
jelentős műalkotások, a kivételes művek esetében sajátíthatja ki a maga 
számára. 

Az Életjel és a Subotičke novine közös riadásában az évforduló alkalmából megjelent, Kosz- 
tolányi válogatott verseit tartalmazó szerbhorvát nyelv ű  kötet (Izabrane pesme) utószava. 
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MÁK FERENC 

EGY KOSZTOLÁNYI-KÉP MINT A GONDOLKODÓI PÁLYA 
ÁLLOMÁSA 

Kritikairodalmunkban nem keltett nagyobb visszhangot a Testvériség-
Egység gondozásában 1954-ben kiadott Kosztolányi-regény, a Pacsirta, 
spint ahogyan nemigen leljük nyomát Török Gyula két évvel később, 
1956-bam megjelentetett A porban című  regényének sem. S hogy a két 
könyvet most mégis együtt kell említeni, az elsősorban a köteteket be-• 
vezető  előszóknak tulajdonítható, melyek Herceg János tollából szület-
tek. A visszhangtalanság már a Herceg-bevezet ők szempontjából is ért-
hetetlen, hiszen e két kiváló írás a vajdasági magyar — megszületésük 
pillanatában pedig az egyetemes magyar — irodalom páratlan esszére-
mekének tekinthető. A szerző  a portrérajzolásnak azt a nemes hagyo-
mányát követi, melyet a XX. századi magyar irodalom az európai és 
X.IX. századi magyar el ődök — Emerson, Maculai és Tain, Eötvös Jó-
zsef és Kemény Zsigmond — nyomán Babits Mihály, majd az ő  példá-
ját követve Szerb Antal és Halász Gábor honosított meg. Szellemi 
portré, társadalmi tablóval a háttérben — a lehet ő  legnehezebb és leg- 
összetettebb műfaj, mely otthonra igazán a polihisztorok, a szellemi 
reneszánsz emberek tollán lel. E kett ős látás és láttatás igényét azután 
a legkiválóbbak rendszerint világlátásukkal itatták át, s az esszé ilyen 
esetekben kettős kötődést nyert: egy adott kor legnemesebb emberi 
értékrendszeréhez szólította igazolásul korábbi id ők humanistáit és ki-
váló szellemeit.- Gondoljunk csak Babits Mihály Dante-, Szent Ágoston- . 
és Goethe-esszéjére vagy — hogy a folyamatosságot is jelezzem —
Szerb Antal Babits-, illetve Vörösmarty-esszéjére. S e találkozások 
drámai korokban megrendít ően tragikusak is lehetnek; rendszerint a 
példa jellegük teszi azzá őket. • 

Herceg János Kosztolányi Dezs ő  című  esszéje több, mint bevezet ő  
írás; keletkezésének idején a költő  csaknem húsz éve halott, ám a jól 
ismert történelmi események nem tették lehet ővé, hogy életműve köz-
kinccsé váljék. „Talán az is ártott neki — írja Herceg János —, hogy 
egy szűk irodalmi kör, a céhbeliek túlzott csodálata vette körül, s így 
mintegy :magánüggyé tette, csupán ínyenceknek élvezhet ő  csemegének 
hirdette az ő  művészetét. A gyűlölködők és bálványimádók kettős kopor-
sójából még ma sem sikerült kiszabadítani életművét." 

Az esszéíró Kosztolányit,- Kosztolányi .írói-gondolkodói arcát az 
Ady-revízió jellegzetes és sokatmondó szembenállásának pillanatában ra-
gadja meg. nem utolsósorban abból a nagyon helyes megfontolásból, 
miszerint éppen az Ady—Kosztolányi ellentét a legalkalmasabb mind-
kettőjük 'portrérajzára. Herceg János nem titkolja. hogy a revíziót kö-
vetelő  Ady-támadás ártott a költ ő  tekintélyének, 'személye mintha azóta 
sem „került volna ki teljesen a homályból". ,;Még mindig vannak olya-
nok, akik »polgári« voltának mindenáron politikai tartalmat adnak, 
vagy legjobb esetben fart pour 1'art,költ őnek tekintik és semmi másnak. 
Holott csak [az] európai humanista író típusát képviselte a magyar 
irodalomban s közben halhatatlan műveket alkotott." Humanizmusát az 
esszé írója a harcos koreszmék és az uralkodómorális szemlélet han-
gos hirdetésében véli tetten érni. M űvészetében az emberi egyetemes-
ségre törekedett gyökerükig. eredríiükig kísérte nyomon a szellemi áram-
latokat — így történhetett meg, hogy sem a Pacsirtában, sem az Arany-
sárkányban nem jut domináns szerephez a bemutatott vidék által min-
den más esetben szigorúan megkövetelt parcializáció_ lesz űkítő  szemlé-
let. Kosztalányi Dezső  szellemi nagyságáról tanúskodik egyebek mellett 
az is, hogy említett regényeiben sem a táj, s nem a vidék érdekelte, 
hanem az ember. Ez különbözteti meg őt már indulásának pillanatában 
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Jókai mesevilágától, mely „lassan elmerült a vidéki kúriák kacskarin-
gósan szálló pipafüstjében", Mikszáth anekdotázó stílusától, s Bródy 
Sándortól is, aki „egyre inkább csak egy hang lett a magyar prózában". 
De emberközpontú szemlélete. megkülönbözteti őt a vele egy időben in-
dulótársaitól, mindenekel őtt Csáth Gézától, Laczkó Gézától, valamint 
Nagy Dánieltől, Csécsy Imrétől és Bán Ferenct ől is. Imponáló az a 
magabiztos esszéírói látás, mellyel Herceg János egy-egy félmondatban 
megrajzolja a párhuzamokat, hogy azután határozottabban emelje ki 
Kosztolányi ,,modernségét", melyr ől szólni a magyar irodalomban 1954-
ben csak elmarasztalóan lehetett. „A modern prózának csak árnyalat-
ban különböző  szólamait egy egész kórus zengte, de olyan tiszta és fe-
gyelmezett hangja, olyan kész, egységes és szigorú formateremt ő  kész-
sége akkoriban még egyiküknek se volt, mint Kosztolányinak." Irodalmi 
tájékozottsága, kultúráltsága, világfias magatartása akkoriban új és 
meglepő  volt a magyar irodalomban. Ebből eredően telítődik A szegény 
kisgyermek panaszai is a „szimbolista és dekadens nyugati költészet min-
den modern elemével, zenével, tündökl ő  színekkel, sejtelmes hangulatok-
kal, sőt finom érzékiséggel is, hogy mindez a mágia erejével álljon 
össze egységes egésszé — a különös téma ellenére — valószer ű , zárt 
világgá" 

Kosztolányi Dezső  — és az egész nyugat-európai irodalom — mo-
dernségének ily lelkes ünneplésére a szocialista realizmus mágikus kö-
dében csak kivételes szellemi magaslatokra emelkedett egyén képes, 
olyan egyén, aki szintén az említett európai iskolán nevelkedett, s nem-
csak•Kosztolányi mögött látja .,Kazinczy, Stendhal, Maupassant és Flau-
bert alakját, de ott tudja Európa legnagyobbjait maga mögött is. S hogy 
a legnagyobbak csoportjából kiemelhesse Kosztolányi alakját, ahhoz leg-
alább a Kosztolányiéhoz, hasonló egyetemességgel kellett rendelkeznie. 
Csak így emelkedhetett fölül a napi politikai diktátumok sivárságán. 
Mert Herceg János Kosztolányi-képében mindvégig ott bujkál a példa-
mutatás nemes parancsa. s a példabeszéd tanulságát maga foglalja össze: 
„...a mai magyar irodalmi viszonyok között milyen nagy hatással lenne 
az írók legtöbbjére az ő  hajthatatlan, megálkuvást nem ismerő , mindig 
tárgyilagosságra és a reális .ábrázolásra törekv ő, szigorúan literátori ma-
gatartása! De ez természetesen kett ős ok arra, hogy a feledés fátylát 
borítsák sírjára és munkásságára, jóllehet nem egv m űvével jelentős 
politikai sikert érnének el, ha élete változó szakaszaiban voltak is 
olyan tettei, melyek téves politikai következményekkel jártak, s ha tu-
datosan zárkózott is el a napi politikától. Ideje még nem érkezett el." 
(A kiemelés az enyém — M. F.) Írja mindezt Herceg János akkor, ami-
kor a hajthatatlanság, a tárgyilagosság és a szigorú literátori magatartás 
csupán a morál :magaslatain álló kevesekr ől volt elmondható. Herceg 
János esszéjében megmutatta: a körülmények kényszer ű  szorításából. 
egy-egy jól megválasztott példakép mindenkor elénk tárja a kivezet ő  
utat. Egyetlen feltétele ennek: a szellemek az eoyeteme emberi értékek 
magaslatain találkozzanak,magasan a hétköznapok hullámverése felett. 

Herceg János két év múlva, 1956-ban megírja ragyogó esszéjét Tö-
rök Gyuláról is. S amíg Kosztolányi • esetében a költ ő  szellemi portré-
jára helyezi a hangsúlyt, addig a fiatalon elhunyt regényíró mögé er ő-
teljesebb vonalakkal rajzolja fel a történelmi tablót, melyben — újra 
nem . véletlenül — az összeomlás embert és közösséget próbára tev ő  
kataklizmáját emeli a példázat magaslataira. 
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BÁRDOS LÁSZLÓ 

MIRE VAGYUNK FOGÉKONYAK KOSZTOLÁNYIBAN? 

Fogékonyak vagyunk Kosztolányira. A többes számot — ezúttal — tart-
suk fenn egy viszonylag körülhatárolható életkori rétegnek: az ifjúság-
nak. <Értve ezen a ma megszokott jóindulattal a harmincöt-negyven évet 
meg nem haladó nemzedékeket.) S hogy tovább sz űküljön a kör: hivat-
kozásaink alapja elsősorban a magyar szakos bölcsészegyetemi ifjúság, 
hallgatók és • kezdő  kutatók, tanárok. Mindkét csoportinak napi foglala-
tossága iz irodalom. 

Szó sincs róla, hogy irodalomszociológiai felmérésre vállalkoznám. 
Az itt következő  :följegyzések semmiféle egzaktságra, rendszerességre nem 
tartanak igényt. Föl sem merült bennem, hogy utánajárják a Koszto-
lányi-hatásnak, hogy kész kérdésekkel el őcsalogassam ismerőseimből, 
s a megismerhető  idegenekből a Kosztolányi-élményt. - Csak azt foglalom 
össze, ami magától kínálkozott megfigyelésre és értelmezésre, ami mint-
egy elém állt, mert megragadó jeleit adta egy száz éve-született és ötven 
éve elhunyt alkotó izgató, kihívó jelenlétének. 

• 	Mint az eddigiekből kiderülhetett, ismeretei.rnet, értesüléseimet ja- 
varészt szóbeli közlésből meríteni, s így személyes közöm .is van az itteni 
anyagot szolgáltató befogadói réteghez. Mégsem kívánok sem réteg, sem 
egyes személyek szószólója lenni, de küls ő , szenvtelen megfigyelőnek sem 
csaphatok fel: helyzetem, nézőpontom legyen inkább a belső  megfigyelőé. 

Ha már a centenárium szóba került, mondjuk ki - azt is, hogy nem-
csak szétszórt „folyosói" beszélgetésekb ől, négyszemközti irodalmi esz-
mecserékből merítettem anyagomat (sajnos ezek. egyre ritkábbak, s éppen 
a literátus fiatalok között), hanem . egy emlékezeten egyetemi ülésszak-
ból is(lezajlott 1985. március 28-án), melyen pályakezd ő  irodalomtörté-
nészek szóltak Kosztolányiról, s melyen egy el őádásšal araagám is köz-
remű •ödhettem. Szintén az évforduló hajtása volt egy pályázat, melyen 
bölcsészhallgatók vettek részt az életm űvet irodalmi, illetve nyelvészeti 
szempontból elemző  dolgozatokkal. 

A közös gondolkodás alkalmait emlegetve • is tasiácsós lesz szem 
előtt tartani, hogy igazából csak a gondolatok kifejtésének alkalma 
lehet közös, maga a gondolkodás egyéni, mindig • személyesen valakié. 
Erre az egyediségre nem figyelhetek most eléggé, mivel célom -  csak egy 
— körülhatároltan érvényes — köztudat, észjárás, s őt, legalább annyira 
egy közérzet ismertetése. . 

Mire is vagyunk fogékonyak Kosztolányiban? Mely vonásai élesed-
tek meg utóéletének néhány évtizedében, mely történelmileg csekély 
idő  ugyan, de a művész hatását alaposán próbára teszi? 

Mindenekelőtt :a nyelve, hanghordozása, megszólalása • ragad -meg. 
Tudom: ez Ugyan nem fölfedezés Kosztolányi %mindig is „nyelvében élő" 
alkotónak számított. De másképp, más igényekkel, s újfajta módsze-
rekkel fordulhatunk ugyanazokhoz a tulajdonságokhoz. Ma például 
mintha kevésbé foglalkoztatna, kevésbé kötne le a .virtuozitása, a játé-
kossága, kifejezésének -önfeledt szabadsága: inkább a pontossága igéz 
meg, szemantikájának páratlan hitelessége, tehát a nyelv megnevez ő , 
felelősségteljes jelentő  funkciója. S a műgond, az esztétikai tökéletesség, 
a helyesen értelmezett művészi öncélúság eszménye? Ha nem kizáró vagy 
szűkítő  hangsúllyal értjük, az is kivívja tetszésünket. Még ha nem min-
den 'korszakában, művében látjuk is megválósulni. 

(Hadd szúrjak be itt egy megjegyzést: talán az ismertet ő  elején 
vagy végén volna jogosabb helye, ám ily kitüntetett pontról túlságosan 
„nyommá" az anyagot, mint egy mindent eldönt ő  hivatkozás. Egy-egy 

. író értékelésének 'története ió néhányszor valamely termékenyen exponált 
alapgondolat részletezéséb ől, többszörös ,alkalmazásából fejlik ki: így 
látszik — ma is — paradigmatikus értékűnek Babits Kosztolányi-nekro- 
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lógja, melynek példátlanul sűrű  gondolatkészletéből újra meg újra me-
ríthet az elemző .) 

Ha az életmű  legszívesebben tárgyalt korszakait és szektorait so-
rolnánk föl, aligha kellene megbolygatnunk a többé-kevésbé kialakult s 
érvényesnek látszó értékrendet. Lírájában az el őadók mindenekelőtt A 
szegény kisgyermek panaszairól meg a Számadásról értekeztek. A köz-
bülső, igen terjedelmes időszak nem kevésbé terjedelmes versanya-
gára ezúttal kevesebb figyelem jutott. Tovább tart, s őt mindegyre fo-
kozódik a prózája iránti érdekl ődés. Regények és novellák mellett a 
szépirodalom határvidékein, a publicisztika szomszédságában született 
írásait. is.' megbecsülik: egy nyelvészeti szövegelemzés tollrajznak, tár-
cának tekinthető  kisprózát választott.  Ebben Kosztolányi hatá-
.rozottan megkomponált szövegegységit, szerkesztő  művészetének jelen-
tésfunkcióját Bencze Lóránt az újonnan fellendülő  szövegnyelvészet 
eszközeivel tárta fel. Nem - is igen találhatna megfelelőbb magyar példát 
a mondatán :túli szöveg szerkezetét :vizsgáló nyelvleírás, mint Koszto-
lányi prózáját, mely a hajszálpontos, hézagtalan felépülés mesterm űve. 
(Bár — egyes novelláinak, pl. A szemetesnek szövegváltozatai tanúsítják 
— ez a puritán dikció fejlődés következménye, főként a húszas években 
érik be.) Utólagos meglepetésre, más módszerekkel, •s más anyagon, a 
Számadás néhány rövid versén, magamnak is hasonló kompozícióról 
kellett számot adnom. 

Azért elhangzott az ülésszakon néhány eredeti értékelés Kosztolányi 
lírikusi életművéről is. Köztük nem egy érvényes vagy gondolatébreszt ő  
megállapítás egyes pályaszakaszok, m űvek vagy éppen szerkezeti, vers-
tani eljárások líra- és irányzattörténeti szerepér ől. (Azért is érdemes 
kitérni erre, mert a megnyilatkozások többségében háttérbe szorult a 
történetiség elve.) • A szegény kisgyermek panaszairól szólva Margócsy 
István sorra vitatta a ciklus hagyományos jellemzéseit. Szerinte már 
maga a határozott, ám mégis nyitott kötetkompozíció is a szemléleti 
teljesség szerkezeti modellje, mellyel máris elválik az impresszioniz-
mustól. A mű  eszerint inkább egy átfogóbb irányzatnak, a szimboliz-
musnak felel meg. Vitába száll .  Margócsy a szakirodalom másik sarkala-
tos állatásával is, mely szerint a ciklus szerep-líra. Gondolatmenetében 
A szegény kisgyermek ..:nek nem az életrajzi, lélektani — akár fiktív 
lélektani — oldalára esik a hangsúly, hanem a feln őtti tudatot stilizáló, eltá-
volitó tárgyiasságára, A szimbolizmusból következ ő  jelképes lényegföl-
tárás mellett tehát mintha a 20. századi líra egyik dönt ő  szemléletmódja 
is megjelennék a fiatal Kosztolányiban. 

Nem mintha költészete bármely.stílusirányzatba hibátlanul vagy 
akárcsak lényegileg beleillenék. Elemzőink fokozottan egyedi jelenség-
ként  veszik szemügyre az életművet. Vizsgálódásaikból leszűrhető , hogy 
Kosztolányi poétikája több vontkozásban a 20. századi líra egyik vagy 
másik lényeges tendenciáját idézi, s őt — magyar viszonylatban — • el őle-
gezi, mégis, végső  fokon mindegyiktől független marad — még ha ez a 
függetlenség némelykor a versanyag „romlandóságát", esetlegességeinek 
elburjánzását okozza is. Ferencz Gy őző  arra mutat rá, hogy „Kosztolá-
nyi minden hagyományos díszével együtt akarta megújítani és termé-
szetessé tenni a verset; s őt, mintha a költői képalkotás újabb, mind 
komplexebbé váló módszere érintetlenül hagyta volna". Ha mégis olyan 
vonásokat keresünk benne, amelyek a modern líra egyes. értékteremt ő  
áramlataihoz kapcsolódnak, akkor a ' jellegzetesként elfogadott ismerte-
tőjelek — díszesség, dallomosság, közvetlenség — ellenpontján találha-
tunk rájuk legbiztosabban, :többek között a tömör kifejezés, a rímtelen 
versekés, az objektív beállítás nagy kései verseiben. Nem lehet véletlen, 
hogy ekkora figyelem irányul az Őszi reggeli-típusú művekre. Hogy a 
hallgatók Kosztolányi-képébe beépült ez a vers és társai, abban része 
lehet az új gimnáziumi tankönyvnek is. 

Korábban egyébként nem :szószaporításból soroltam a nyelv mellé 
a hanghordozás, a megszálalás fogalmait. Hiszen, éppen Kosztolányinál, 
ezek az írott műre a szóbeli nyelvhasználatból átszármazó karakterje-
gyek- úgyszólván világképi jelentőségre tesznek szert. A közvetlennek 
ható), a személyesen megszólitó nyelvi attit űd egy mély, ontológiai de- 
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mokratizanus jeleként • működik: ez a költő  mindannyiunk és bármelyi-
künk létéről és haláláról beszél, ez a művész : csakugyan társunk,- -egyen-
lőnek vesz, nem oktat bennünket; egész költészetének alaphangját-- into-
nálja a Hajnali résžegség kezdésében: „Elmondanám ezt néked. Ha nem 
unnod". Úgy idézte föl ezt a sort az egyik el őadás (Eisemann Györgyé), 
mint a Kosztolányi-vers kommunikációs alapját. S nagy verseiben -a-hang 
korántsem álnaiv közvetlenkedés, esztétikai fogyatkozás, hanem éppen 
ellenkezőleg: magas művészettel megformált „egyszerűség".. • - 

Szó sincs róla azonban, 'hogy Kosztolányi m űvészetének nyelvi .ré-
tegénél elakadna az értelmezés: nagyon is szembet űnő , mennyire kihívja 
a magyarázatot egy-egy művének sokrétű  jelentése. (Bár lényegileg aligha 
választható el egymástól, .újra meg. újra figyelmeztetnünk kell magun-
kat reá: a jel, a szerkezet, a forma, illetve- a jelentés, a téma, •a tartalom 
leírása.) Sőt, nemcsak a mű, hanem az életrajz jelentését is • firtatja 
egyik-másik kutató. Volt, aki a család, a szabadkai 'környezet személyi 
ségformáló • hatását tárta föl, s mentalitástörténeti, m űvelődésszociológiai 
anyagon szemléltette az ifjú Kosztolányinak az adott normákkal gyak-
ran ellenkező  viselkedését (Gerő  András). Más nem a társadalmi, • társa-
sági feltételeiktől befolyásolt magatartást írta le, hanem azt a kulturá-
lisan közvetített viselkedésmintát, amelyet a fiatal költ ő  tűzött •élul 
maga éle: így rajzolta meg Zirkuli Péter a „világfi" szerepmodelljét. - 

De térjünk vissza a művékre. Látnunk kellett, hogy Kosztalányi 
művészetének — elsősorban megint elbeszélő  műfajainak mind szo- 
ciális, erkölcsi vonatkozásait, mind létértelmezését feszült figyelemmel 
közelítik meg a fiatal bölcsészek. Igaz: az el őbbi vonatkozásban él még 
régrőf beidegzett gyanakvás, ellenérzés is az alkotói jelenséggel Szem-
ben. Órámon egy bölcseszdiák felrótta Kosztolányinak, hogy nem tette 
magáévá a feladatvállaló, nemzetet, • társadalmi . osztályt képvisel ő  írói 
magatartás eszményét, azaz a kisnépi irodalmi tudat megkülönböztet ő  
értékelvét. Nos, Kosztolányi valóban elüt ett ől az egyébként korántsem 
kizárólagos, s nem is egynemű  hagyománytól. De az értelmezők többsége 
rátalál e szociális-etikus terepre, és felszabadultan, tág lélegzettel halad 
rajta, talán éppen azért, mert írónkban nem köti meg őket egy . eleve 
adott, ebméletté, esetleg dogmává szilárdult társadalomeszme; itt csak-
ugyan minden egyes műből ki kell és ki ds érdemes fejteni a benne 
rögzített társadalmi üzenetet. Érzékenyen elemzik — nem az „erkölcsi 
normák felbomlását", hanem — a mereven formális erkölcsi kódexek 
ellenében fölmutatott morális példákat. Amelyek Kosztolányiban több-
nyire a pótolhatatlan, egyedi ember autonómiáját jelentik, tiszteletben 
tartására intenek. Ennek jegyében válik ki Moviszter alakja mint erkölcsi 
mérce az Édes Annából Boros Gábor gondolatmenetében. S ennek je-
gyében derül ki újra, hogy a cselédprobléma olyan visszatérő - motívum 
epikájában, melynek a konkrét társadalmi közegen túlmutató - jelentése 
van: az emberi együttélés szabályozásának •legf őbb bűnét sűríti bele 
Kosztolányi a másik embert eszközzé alázó manipulációt. 

Vagy még általánosabb, eredendőbb ez a jelentés? Balassa Péter 
a szegénységet (els ősorban Édes Anna szegénységét) immár nem els ő- 
sorban szociális állapotnak, hanem léthelyzetnek, az emberi „itt-lét" égy 
alapmódjának tekinti más alkalommal elhangzott tanulmányában. A 
fogalmat egyrészt a kifejezés és a szerkezet, másrészt a létfelfogást- képz ő  
jelentés síkján bontja ki. Előbbit a már jelzett puritán nyelvhasználat- 
tal, utóbbit a kulturális kritikai hangoltsággal határozza meg. Elemzéséb ől 
kiderül, hogy mindez nem tételes kinyilvánításban. ideolögikus refle- 
xiókban kap hangot, hanem a voltaképpeni elbeszélésben, az • alak- és 
cselekményalkotásban. Főképpen pedig e tematikus réteg• jelképiségében. 
Rituális, archetipikus mozzanatokra irányítja Balassa az értelmezéšt ;  s 
ezzel egyszersmind egy frissen támadt érdekl ődés nevében is bészél. - 

Az életművön végigvonuló • szimbólumérték ű  motívumot jelölt ki 
Fráter Zoltán is egy tanulmányában: a fényt. Jelentését így értelmezte: 
„Eszköztárában a haláltudattal szembesít ő  világlátás poétikai megfele- 
lője, következetesen visszatér ő  képe a fény motívuma. A lírai toposzként 
isimert hagyományos fénymotívum Kosztolányinál leggyakrabban a ha- 
lállal szemben álló én-azonosság kimondását, a személyiség önértelme- 
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zését, a ráeszmélés pillanatát rögzíti." Ennek az elemi ősjelképnek az 
alakváltozatait kísérte végig Fráter Zoltán a kimagasló •m űvekben.=  De 
például a bölcsészhallgatói műértelmezéseiben is láthattam, milyen 
vonzása van újabban Kosztolányi „melyrétegeinek". Hogy egyik-másik 
dolgozatban túlteng a ,mélylélektani magyarázat — nemcsak a Pacsirta-
vafl, hanem egészen „ártatlan" versekkel kapcsolatban is —, miben nem 
csökkenti ,annak fontosságát, hogy fölfigyeltünk — újra fölfigyeltünk 
— Kosztolányi rejtett szimbolikájára, sokrét ű  talányosságára. .8 arra, 
hogy micsoda esztétikai hőstett az animális, vitális rétegek tagolatlan be-
szédét vagy épp némaságát artikulálni — s méghozzá hogyan! Pontosab-
ban szólva: utalni erre a beszédre, némaságra. De úgy, hogy az utalás 
bonyolutsága, homályossági foka éppen a megfelel ő  legyen: nem nyirkos, 
úttalan sötétség, de nem is önhitt, semmitmondó világosság. 

Vannak olyan kutatók is, akik a Kosztolányi-líra egészét, mintegy 
összjelentését akarják megragadni. Ilyen esszenciális megközelítésre 
vállalkozott Eisemann György kiemelkedő  tanulmánya. Kosztolányi köl-
tészetét úgy határozza meg, mint a líra egyik id őtlen, történetfölötti 
típusát, mint „poesis perennist", múzsai, liturgikus költészetet, mely 
szellemi lényege szerint őseredeti közösségben van a léttel, s közveti-
tél, rejtjelezés, jelképezés nélkül ad hírt róla. Ad hírt — a szókapcsolat 
ezúttal nem az elhasznált fordulat akart lenni, hanem egy szakrális fo-
galom , fordításaként kívánkozott ki tollunk alól: Eisemann végs ő  soron 
angeliának, angellos+i üzenetnek tekinti a Kosztolányi-lírát. (IsaxLételjiik: 
egy egész líra spirituális lényegéről van szó.) Az angelia metaforikus 
ideje a .gyermekkor, tere a mennyország, a híres Kosztolányi-féle „ég-
bolt". Alapérzése a csodálat, beszédhelyzete a megszólítás. A léttel közös 
ünnep liturgiáját azonban feldúlja az „ellenséges mágia" (Babits szavai), 
a világ zűrzavara, az egyéni létid ő  végessége. Ebből mégiscsak megszületik 
a. jelkép, a művészi akarat, az átmenetiség érzete, végül a sztoikus h ősies-
ség magatartása. Vagyis a poesis perenni.st pontról pontra kikezd ő  új 
világ- és önérzékelés, melyre immár nem a gyeiiiLekség, hanem a „ven-
dé ség" képe utal. Ezek a másféle tulajdonságok persze — Eisemann 
is sugallja — nem számolják föd a líra eredendő  jegyeit: a múzsai köl-
tészet ihlete, ha egy drámaibb közeg terében is, mindvégig megmarad. 

Ha a tanácskozások közérzetét egy szóval akarnánk kifejezni, ta-
lán a fesztelenséget választanánk. Valahogy nem a tiszteletre méltó 
klasszikusok, a merev pózba állt vagy állított ideálok képében jelent 
meg ő  előttünk. (De azért csak ne tévedjünk célozgatásba: ebben a póz-
ban minden igazi „klasszikus" feszeng.) Engedi, várja, kihívja Kosztolá-
nyi, hogy az olvasmányélménytől lelkesítve fölfedező  hévveJl vágjunk 
neki akár létfelfogásának, akár mondat- és bekezdésformáinak. Ezért is 
vált, válhatott félig-meddig jelszóvá Esterházy Péter tézise: Kosztolányi 
a bátyánk. Értsed: nem apánk és nem mesterünk. Nem kisebb és nem 
nagyobb, csak közelibb. Olyan, aki nagyon ismeri az életet, akihez bíz-
vást fordulhatunk eligazításért — bontja ki a tételt Esterházy. 

Az életet persze csak bizonyos néz őpontból, bizonyos szemléleti el-
vek, értékelő  rendszerek szerint lehet ismerni, Úgy látszik, a Kosztolá-
nyi-nézőpont, a Kosztolányi-értékrend ma kell. Elemi szükségletet elégít 
ki ez a mű, amely eredetileg magáért való művészetnek, szükséglet fö-
lötti játéknak szánta önmagát. Hősiesség? Mintha rátaláltunk volna. 
Nem az életrajzban, hanem a műben. Nem is egyes részletértékekben 
vagy hibákban, hanem az egész magjában, kohéziós erejében, mely nem 
pusztán verbális kinyilatkozás, hanem a nagy m űvekben poétikummá 
lényegült világkép. Illúziótlan szembenézés a megsemmisüléssel, e lebír-
hatatlan természeti törvénnyel. De .aki szembenéz, az bizonyos fokig 
független, méltósága van, mint ama „nádszálnak". Kosztolányi nem ma-
gasztalja hérosszá önmagát, nem hivatkozik sem ,történelmil, sem ter-
mészetfölötti elrendelésre, inkább mindenki dolgát végzi a maga nevé-
ben. Szembenézése nem szembeszállás az egyetemes tényekkel, diszhar-
monikus sorsélménye nem gyűri le az érzéki élettel való harmóniáját. 
Gondolata, tudata, észlelése szabad a haláltól, amelyre minden ízében 
figyél. Kényes egyensúly, kevesen .győznék. Ilyen magasban, meglehet, 
Kosztolányi utoljára. 
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HARMAT BÉLA 

EGY LEVÉL HÁTTERE 	• 
VELJKO PETROVIĆ  LEVELE KOSZTOLÁNYIHOZ 

Levelek Kosztolányihoz (1907-1936) címmel az igényeknél jóval kisebb 
példányszámban jelent meg az Életjel Miniat űrök 42. kötete a költő  
születésének centenáriumán. A sajtó alá rendez ő  Dér Zoltán megtette 
a szükséges magyarázó szövegeket, melyek 'során egyik jegyzete további 
kutatásnak vetette föl a lehet őségét. 

Veljko Petrović  az 1927. március 17-én Belgrádban keltezett leve-
lét a következőkkel kezdi: 

„Kedves Barátom, bizony alig lábadtam fel, s bizony legott kelle-
metlen izébe ütöttem be az orromat. El őször az a koholt Az Esti nyilat-
kozat, aztán, erre, Radócska úr leereszked ő  gúnyolódása. Én felelek 
majd neki, ha Az Est nem fogja közölni, felkérem a Nyugatot." 

A levélből ennyit szükséges idéznünk ahhoz, hagy hivatkozhassunk 
Dér Zoltán jegyzetére: „Hogy mi volt a koholt nyilatkozat, mely Az 
Estben jelent meg, eddig nem tudtuk földeríteni. Kár, mert e levelek 
jelentősége kivételes. Beszédes bizonyítékai annak a kölcsönös megbe-
csülésnek és 'érdeklődésnek, mely Veljko Petrovićot a Nyugat nagyjai-
hoz fűzte." 

Az alábbiakban az idézett mondatok hátterét, az események el őz-
ményét és utóéletét igyekszünk fölvázolni, figyelmünket a délszláv—
magyar irodalom útját egyenget őkön tartani. (Miután a cikkekben és az 
idézetekben Veljko Petrovi ć  neve többféleképpen fordul el ő, a helyes-
írásnak 'megfelelően egységesítettük, és kijavítottuk a nyilvánvaló nyom-
dahibákat is. Ezenkívül elhagytunk néhány olyan részt, amely az írá-
soik mondanivalója szempontjából lényegtelen.) 

Az Est Veljko Petrovi ćtyal készített interjúja 1927. március 6-án 
jelent meg, Radó Antal reagálása a lap március 9-i számában. E két 
írás létezéséről a már idézett levél alapján tudomást szerezhettünk. 
Éppen ezért nagy nyereségként fedeztük föl Az Est március 10-i számá-
ban dr. Germanus Gyula levelét, amely eddigi ismereteink szerint kö-
vetkezetes gondolatmenettel zárja le a vitakezdetet. 

Veljko Petrović  az interjút levelében koholtnak minősíti, s viszont-
választ helyez kilátásba Radó Antal cikkére, amelyben többé-kevésbé a 
hivatalos művelődéspolitika állásfoglalását érezhetjük. S miután Ger-
manus ;karakteres írása nem az interjúban elhangzottakat veszi célba, 
hanem Radó kioktató, minden alapot nélkülöz ő  kulturális fölényét a 
legnagyobb alázattal utasítja vissza, a három cikk ismeretében is aligha 
állapítható meg kizárólagosan, miért is min ősíti Veljko Petrović  az 
interjút koholtnak. Annyit viszont leszögezhetünk, hogy jelzett írása 
a Nyugatban bizonyosan nem, Az Estben pedig valószín űleg nem jelent 
meg. Kosztolányihoz intézett levelét március 17-én keltezte — akkor jut-
hatott el hozzá Belgrádba Az Est Radó cikkével — s levelét els ő  indu-
lata diktálta. Ha nem így lett volna, egy nappal kés őbb nem hallgatta 
volna el Germanus szimpátiájának eme szép megnyilvánulását. 

Az alábbiakban közölt három írás ismeretében alkalmunk van 
pontosítani néhány eddig tévesen rögz ődött adatot. 

Szenteleky Kornél 1943-ban megjelent irodalmi leveleib ől tudjuk, 
hogy figyelemmel kísérte Veljko Petrovi ć  magyarországi útját. Mladen 
Leskovacnak írja 1927. március 12-én: „Nem tudom, találkozott-e Petro-
vić  Veljkóval pesti séjourja [tartózkodása H.B.] óta? Ha igen, úgy írjon 
róla, nagyon érdekelne, hogy kikkel beszélt s mit végzett, mert a Ma-
gyarország színes interjúja elég bizonytalan és zavaros volt. Különösen 
a Nyugat terveire lennék kíváncsi." A Magyarországban — többszöri 
tüzetes áttekintés után — sem találtunk semmiféle írást Petrovi ć  bu-
dapesti útjáról, így valószínű , hogy Szenteleky is Az Est-beli interjút 
ismerte. Az elírás abból adódhat, hogy Az Est Lapkiadó Réšzvénytársa- 
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ság Miklós Andor tulajdonaként három napilapot — a reggel megje-
lenő  Pesti Naplót, a déli Az Estet, és :a nyomdából estére kikerül ő  Ma-
gyarországot — foglalt magába. Szenteleky levelezésében más, ehhez kap-
csolódó utalás nem található. (Ismerhette ugyan Radó Antal írását is, 
de hogy nem sokat törődött vele, azt bizonyítja az alig egy évvel ké-
sőbb megjelent Bazsalikom, amely Ady Magyar jakobinus dalából vett 
mottó alatt gyűjtötte egybe a modern szerb költők közül többek kö-
zött Ivo Andrić , Miloš Crnjanski, ,Homo Hamza, Gustav Krklec, Desanka 
Maksimović, Todor Manojlović , Veljko Petrović  verseit, — hogy csak 
azokat említsük, akiknek kés őbb önálló könyveik is jsl'entek •meg ma-
gyarul. (Veljko Petrovi ćnak Tavaszi temetés címen elbeszélései 1958-ban 
az Európa kiadó gondozásában, Csuka Zoltán szerkesztésében.) 

Ugyancsak pontosítanunk kell Germanusné Kajára Kató Kelet ván-
dora• című  (Magvető , Tények és tanúk sorozat. Bp. 1985) könyvében té-
mánkhoz kapcsolódó sorait. (Az idézetek a m ű  39-43. oldalán olvasha-
tók.) A Magyar Pen Club megalapításában is komoly szerepet játszó 
Germanus Gyula négy évtized távolából emlékezett vissza a Pen Club 
„hőskorára". 

„1927-ben Törökországba utazván, kiszálltam Belgrádban, és kap-
csolatot létesítettem a jugoszláv Pen Clubbal. Abban az id őben még 
sajogtak a háború okozta sebek, és félteni, hogy helyzetem a szerb 
írókkal fonák lesz. Nem így történt. Vidakovi ć, a titkár meghívott reg-
gelire, és angol felesége boldogan fogadta dicséretemet, hogy ilyen an-
golosan elkészített jó kávét London óta nem ittam. Még aznap délután 
megismerkedtem a vezet ő  írókkal: Stefan Petrovi ćtyal, Veljko Petro-
vićtyal, Manojlovićtyal, Milan Belgovićtyal, a »horvát Pirandelló«-val, 
akikkel magyarul tudtam beszélni, hiszen a legtöbbszerb író és tudós 
Budapesten végezte tanulmányait. 

A fogadtatás olyan szívélyes és baráti 'volt, hogy egy bankett .fo-
lyamán megpendítettem ;a hagyományos szerb-- ,magyar barátságot. En-
nek a baráti kapcsolatnak a • megújítását és elmélyítését a szerb írók 
nagy rokonszenvvel fogadták. Ha az akkori politikai fasiszta olasz orien-
táció eme álmomat szét is oszttatta, a kulturális kapcsolat a két or-
szág között mégis megindult. és Milan Begovi ć  ellátogatott Budapestre, 
éš fontaš inegbeszélésekét (folytatott a magyar írókkal és politikusokkal. 

Utamat Isztambul felé folytattam, de azt kis pihen őre Szófiában 
ismét megszakítottam. [...] Azzal búcsúztam el hirtelen megismert ba-
rátaimtól, hogy mire Isztambulból hat hét múltán visszajövök Szófiába, 
;már -  >a megalakult bolgár Pen Club fog fogadni. Igy is történt. Nemcsak 
megalakult, de fel is virágzott, és egy év múlva, 1928-ban már sikeres 
munkáját tapasztalhattam újabb látogatásom alkalmából. Ekkor már a 
bolgár Peji -  Club vendégeként érkeztem Bulgáriába, feleségem kíséreté-
ben. Útközben Belgrádban a jugoszláv Pen Club, a Sirbaiki Kral [Srpski 
Kralj Szerb - Király H.B.] szállodában Manojlovi ć , Vidaković  és Veljko 
Petrović  társaságában fogadtak bennünket." 

Nen zárható ki,'' Hogy Germanus törökországi útja (belgrádi . meg-
jsmerkedése a-szerb írókkal, köztük Veljko Petrovi ćtyal) nem 1927-ben, 
hanem 1926-ban került sorra. Ugyanis aligha lehetséges, hogy 1927 els ő  
napjaiban induljon Törökországba — ahol hat hétig tartózkodott —, 
oda-Vissza • megszakítja az útfát Szófiában és Belgrádban, maid alig két 
hónap múlva már - ismét Budapesten legyen, s akkor már vendége 
Veljko -  Petrović  is. Pontatlan Mehet az utalás Milan Begovi ć  budapesti 
látogatására is. hiszen az ismert újságcikkek nem Begovi ć  útiárnt szá-
molnak be. Lehetséges. hogy emlékezete tréfálta meg Germanus Gyulát, 
és így Petrovićtyal való megismerkedése 1926-ban volt, egy évvel meg-
előzve annak .  - de Begovićnak tulajdonított — magyarországi látoga-
tását: Ezt látszik igazolni a kiváló orientalistának az az írása is, amely 
valójában fölteszi a -  koronát a szomszéd népek kulturális közeledésének 
:ondolátára. 

.
. 
Természetesen • az írások ismeretében sem mondhatjuk azt, hogy 

mindent tudunk Veljko Petrović  Kosztolányihoz intézett levelének hát-
téréről, 1927-es budapesti útjának el őzményeiről és következményeiről. 
Teljesebb képet csak a korabeli szerb sajtó ismeretében kaphatunk. 
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A SZERB IRODALOM ÉS MŰVÉSZET BARÁTI KÖZELEDÉSE FELÉNK 

Petrović  Veljko kiváló szerb írónak és magasrangú államhivatalnoknak budapesti láto-
gatása. Magyar művészek Belgrádban, szerb m űvészek Budapesten 

Az Est tudósítójától 

A (. . .) déli szomszéddal való megbékülés gondolata mély és maradandó hatást gya-
korolt a közvéleményre nemcsak itthon, de Jugoszláviában is. A szerb társadalom a mohácsi 
beszéd óta bizalommal tekint Magyarország felé. Érdekes embert ől tudtuk ezt meg. A jugo-
szláv kultuszminisztérium művészeti ügyosztályának vezet őjétői, aki hatodik napja tartózkodik 
a magyar fővárosban, hogy irodalmi és művészeti kapcsolatokat teremtsen a két ország között. 
Petrović  Veljko ez a vendég. Petrović  

a legkitűnőbb szerb novellisták egyike, regényíró, költ ő , esztétikus és műkritikus. 

Budapesti missziója nem szorosan vett hivatali ténykedés. Inkább a szerb irodalom 
reprezentánsának _ tájékoztatása a fejlettebb magyar irodalom és m űvészet terén. Petrović , 
amint megtudtuk, már Belgrádban kidolgozott programmal indult útnak Budapestre. Ebben 
a programban bentfoglaltatott a magyar hivatalos körökkel való tárgyalás, de emellett a ma-
gyar irodalom és művészet repreZentasaivai való közvetlen eszmecsere felvétele is, annak a 
megbeszélésére, 

miként lehetne a két nemzet irodalmát és m űvészetét egymáshoz közelebb hozni. 

Petrovi ć  tehát elsősorban a magyar kultuszminisztériumban fordult meg. Tanácskozott 
Klebelsberg Kunó gróffal, majd a minisztérium több ügyosztály-vezet őjével, végül Petrovics 
Elekkel, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójával és csak hivatalos körútját befejezve jelent 
meg, mint a jugoszláv Pen-klub kiküldöttje a magyar Pen-klub ügyvezet ő  alelnökénél, Radó 
Antalnál. Járt végül a legkit űnőbb magyar festőművészek és szobrászok m ű termeiben. 

Most itt ül velünk szemben a szálló halljában és elmondja küldetése célját, impresszióit. 
Magyarul beszél. A zombori gimnáziumban érettségizett és a budapesti egyetemen folytatta ta-
nulmányait. Még fiatalember. Alig 35 éves. (...) 

Az irodalomra fordul a szó. 
Beláttuk otthon, hogy nemcsak francia, angol és német irodalom van a világon, 

nemcsak Shaw, Hauptmann és France, a fiatal szerb irodalomnak ép úgy szükséges ismernie 
az előretörő  és újabban világsikereket arató magyar irodalmat is. Viszont szeretnők, ha a 
magyar közvélemény tudomásul venné, hogy nemcsak kecskepásztorok élnek Szerbiában, 

az ifjú szerb irodalom is er ős, 

amit szeretnénk bebizonyítani. Ezzel a kívánsággal kerestem fel mint a jugoszláv Pen-klub 
kiküldöttje Radó Antalt, akitől azonban fájdalom ketérő  választ kaptam. Az ő  véleménye az, 
hogy a közeledést kezdjék el őbb a politikusok. 

Nem kedvetlenített el a dolog. Ha nem lehet a két irodalom összeköttetését a Pen-
klub útján megcsinálni, akkor mi jugoszlávok megcsináljuk egyedül. Alkalmam nyílt az ifjú 
magyar irodalom néhány, jelesével találkozni, így Karinthy Frigyessel is. Megállapodtam ve-
lük abban, hogy novellákat, esszéket, kritikákat kapok Móriczt őt, Karinthytől, Kosztolányitól 
és még másoktól is, amelyeket szerb fordításban elhelyezek a belgrádi lapokban és folyóira-
tokban. Egyelőre persze még nem kölcsönösségi alapon és így a nagy célnak csak a felét 
valósíthatom meg, a magyar irodalomnak nálunk való megismertetését. 

Petrović  Veljko, amint már említettük, a művészeti ügyosztály élén áll a jugoszláv kul-
'tuszminisztériumban. (...) 

Sok budapesti műteremben jártam — nyilatkozott minden szavát megfontolva Petro-
vić . — A festőművészek közül Csók István, Rippl-Rónai és Iványi-Grünwald műtermét ke-
reštem fel, a szobrászok közül pedig Kisfaludy Stróblét, Lányiét. Résztvettem a Szinyei Tár-
saság vacsoráján is. Hosszasan tárgyaltam Csók Istvánnal, 

a Szinyei Társaság Belgrádban rendezend ő  reprezentatív kiállításáról, 
végül megtekintettem az Ernszt-múzeum kiállításában a fiatalokat is. A nagyokról talán nem 
is nyilatkozom. A fiataloktól el vagyok ragadtatva, hallatlanul erősek. övék a jöv ő . A mi fia-
taljaink is sokat tudnak. De egyel őre, sajnos, alig van múzeumunk, kevés a jó képünk és a 
jó szobrunk, vásárolni alig tudunk; hiszen másra kell a pénz. 

De azért mégis tudunk mi is értékeset produkálni. Budapesten méltán kíváncsiak 
lehetnek rá. Éppen az a biztató otthon Jugoszláviában, hogy 

náluk szeretik a fiatalok el őretörését 

az egész vonalon, irodalomban és m űvészetben egyaránt, a fiatalok kezében van a vezetés. A 
mi jövőnk tehát már ezért is biztató. 

Petrovićot ekkor már türelmetlenül várta az el őcsarnokban a magyar kultuszminiszté-
rium egyik tanácsosa, aki azért jött, hogy vele a Szépművészeti Múzeumba menjen, ahol 
Petrovics Elek már várta őket. 

(Az Est, 1927. március 6.) 

SZERB—MAGYAR IR011AL1VlI KAPCSOLAT? 

Írta: Radó Antal 

Elolvastam Az Est-ben Petrović  Veljko szerb államtitkár úrnak nyilatkozatait a velem, 
mint a Magyar Pen Klub ügyvezet ő  alelnökével folytatott beszélgetésér ől, és szükségesnek 
tartok azokhoz néhány észrevételt f űzni. 
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Mindenekelőtt. megjegyzem, hogy a mi beszélgetésünk telességgel nem volt holmi hiva-
talos jellegű  tárgyalás. Együtt vontunk egy közös barátunknal egy csésze teára, s ott sok 
mindenről folyt a szó: a drágaságról, Ady Endréről, a raguzai nyaralásról, Fiuméról és Su-
sákról stb.,, természetesen érdekl ődtem a mai szerb irodalom vezet ő  alakjai iránt is, akiket 
mi nemigen ismerünk, valamint kérdez ősködtem affelől is, hogy a szerbek fordítják-e ma is 
a magyar írókat, el őadnak-e még ma is magyarból fordított színm űveket? 

S ekkor nagy meglepetésemre azt a választ kaptam, hogy a háború óta ennek vége 
szakadt, s hogy még Molnár Ferenc darabjait sem játsszák, melyek pedig tudvalev ő leg jófor-
mán az egész világot meghódították. Hogy e tekintetben számottev ő  szerb írók, köztük maga 
Petrović  úr az őt meginterjúvoló hírlapírónak mondotta — én „kitér ő  választ adtam". 
ez a változás a mi részünkről is azt hozná magával, hogy mi is importáljuk a szerb írókat, 
azt bizony én nem igen tartottam magától értet ődőnek, s ebbe a tekintetben — mint ahogy 
Petrović  úr az őt meginterjúvoló hírlapírónak mondotta — én kitér ő  választ adtam". 

Ismétlem, hogy mindezeket a dolgokat egy fesztelen társalgás folyamán érintettük s ne-
kem sejtelmem sem lehetett arról, hogy én abban, amit mondok, holmi „hivatalos" nyilatko-
zatot teszek a Magyar Pen Klub nevében. Erre én föl nem is lehettem jogosítva, s őt talán 
a mi bölcs vezérünk és elnökünk, Rákosi Jen ő  sem tett volna eféle „hivatalos" nyilatkozatot, 
hanem az ügyet legalább is a Pen Klub igazgatósági ülése elé terjesztette volna, hogy az 
fogtaljon benne állást. 

Eloszlatva ekként azt a félreértést, amely úgy látszik köztem és Petrovi ć  úr közt fenn-
forgott, hadd ejtsek pár szót a dolog érdemér ől, természetesen abban is csak az én magán-
véleményemet adva elő , mely semmiben sem prejudikálhat a mi egyesületünk állásfoglalá-
sának. 

Mindenekelőtt •az a nézetem, hogy az az író, aki egy jeles idegen költ őt tesz a saját nem-
zete számára hozzáférhet ővé, ezzel a saját nemzete érdekét szolgálja és aligha teszi azért, 
hogy annak az idegen népnek kedveskedjék. Ha szabad a magam ezirányú m űködését szóba 
hoznom, nekem például, Firduszit fordítva, eszem ágában sem volt, hogy ezzel a perzsa 
népnek teszek szívességet, hanem bizony csak a magunk nemzeti irodalmának egyik hézagát 
akartam csekély erőmhöz képest kitölteni. Éppen úgy meg vagyok gy őződve, hogy például a 
dexék Jovanovics János, aki Aranyt és Pet őfit tolmácsolta, hozzáért ők szerint remek versek-
ben, a szerbek számára, ezzel az ő  saját irodalmukat kíváta gazdagítani, nem pedig gyara-
pítani a magyar nemzet dics őségét. 

Mi természetesen szívesen láttuk ez irányú munkásságát és készséggel megadtuk neki 
azt a csekély kittintetést, amit ilyesmiért osztogathatunk: beválasztottuk a Kisfaludy Társaság 
külső  tagjai sorába. De ez az udvariassági aktus, melyhez hasonlóval minden kultúrnép viszo-
nozza az irodalmával foglalkozó idegenek buzgóságát, mit sem változtat azon az igazságon, 
hogy Jovanovics János nem a mi kedvünkért, hanem a szerbek kedvéért öntötte versbe Toldit 
és János vitézt. Ebből az igazságból folyik aztán az is, hogy a mai szerb írók, hogyha tovább 
járnának a Jovanovics kijelölte úton, els ősorban szintén csak a maguk irodalmának érdekeit 
szolgálnák és nem cselekednének semmi olyast, amiért másféle viszonzást igényelhetnének, 
mint a mi udvarias köszönő  szavunkat: 

mindazonáltal semmi sem áll útjában annak, hogy ha akad a modern szerb iroda-
lomban olyan munka, amelynek átültetése nyereség volna részünkre. azt mi készségesen ki ne 
adnók magyarul, nem törődve azzal, hogy a szerbek is fordítják-e a mi íróinkat, vagy sem. 
Magam is élén állok egy irodalmi vállalatnak, és megmondtam Petrovi ć  úrnak hogy ha tud 
hozzám juttatni egy kitűnő  szerb elbeszélést, én azt örömest közlöm. Hiszen hogy mi e te-
kintetben csöppet sem vagyunk soviniszták, eléggé megmutattuk a világháború folyamán, 
amikor a Shakespeare-centenáriumon leghatalmasabb ellenségünknek költ őjét is ünnepeltük. 

De ne essünk abba a hibába, hogy az irodalom ex- és importot ugyanolyan mértékkel 
mérjük, mint a gazdaságit, vagyis ne mondjuk p1. azt, hogy „exportállatok ki t őlünk Herczeg 
Ferencet, majd mi viszont importáljuk Milovan Gliši ćet vagy Branislav Nuši ćot". Itt nem 
lehet szó holmi „kompenzációs tárgyalás"-ról. Ha néktek tetszik a Kék róka, fordítsátok le 
és adassátok elő ; hiszem, hogy meg is fogja tölteni a színházatokat. De hogy mi is szükségét 
látjuk-e a ti darabjaitok importjának, azt, bocsánatot kérek, bízzátok csak ránk; erre sem-
miféle politikai közeledésnek nem lehet befolyása. (...) Lám, az olaszokkal már valóban 
helyreállt a barátságos érintkezés, s az olaszok valóban nagyon er ősen portálják a mi szín-
Mű íróinkat, de azért nálunk olasz darab mégis csak ritkán kerülhet színre, egyszer űen 
azért, mert az olaszoknak e téren mostanában gyöngébb a termésük. 

íme, ezek á szempontok bírtak rá, hogy Petrovi ć  úrnak a két irodalom „kölcsönös-
ségi alapon való összeköttetését" illet őleg „kitérő  választ" adtam. Azt a számba adott nyi-
latkozatot, hogy „a közeledést kezdjék el őbb a politikusok", szintén nc!n erre a „csereviszony"-
ra értettem, melyet, mint föntebb mondottam, a politikai közeledés sem tehetne indokolttá. 
Hanem igenis értettem a magyar és szerb írók közti olyan baráti érintkezésre, mely túlmegy 
a nemzetközi udvariasság szabályain. Hogy pedig ennek a baráti érintkezésnek még nem jött 
el az ideje, hogy ezt igenis a két ország politikusainak kell el őkészítenie: azt magyar olvasók 
előtt, fájdalom, fölösleges bizonyítanom! 

(Az Est, 1927. március 9.) 

SZERB—MAGYAR IRODALMI KAPCSOLAT 

— Levél á szerkesztőhöz — 

Igen tisztelt szerkeszt ő  úr! 

Radó Antal nagyrabecsült barátom e címen Az Est-ben megjelent cikkére legyen szabad 
néhány sorban reflektálnom, nemcsak azért, mert a Veljko Petrovi ć tval folytatott fesztelen 
beszélgetés, amely a cikk írására alkalmat adott, az én lakásomban történt, hanem mert Pet- 
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rović  budapesti útjára az én meghívásomra határozta el magát. Belgrádban való tartózkodá-
som alatt feltűnt nekem, mily hajlandóság és vágy él a művelt szerb körökben a magyar kul-
túra , a magyar irodalom és művészet megismerése iránt és ama kulturális kölcsönhatásoknak 
és kapcsolatoknak a felvételére, amelyek a háború alatt megszakadtak, az íróknak és m űvé-
szeknek személyes találkozását véltem a legalkalmasabb eszköznek. Nem gondoltam a politiku-
sokra, sem a politikára, de azt reméltem, hogy a magyar és szerb író[k] és m űvészek közele-
désével helyre lehet hozni azt, amit a politika a múltban elrontott és amit a mai politikusok 
még nem tudnak reparálni. A szerb nép respektálja a magyar népet, (...) de eddig még nem 
ismer minket. Valljuk be őszintén: mi sem ismerjük .a szerbeket. A háború el őtt sem ismertük 
őket. Bocsássa meg Radó Antal, ha cikkéből kiváló Firduszi-fordítására utalok: én is bejár-
tam Arábia, Perzsia, Törökország és a művelt nyugat irodalmait, de sajnos legközelebbi déli 
szomszédjaink történelmét, művészetét és néplelkét alig ismerem. Lehet, hogy ez az irodalom 
nem éri el a nagyirodalmak értékét, de — szomszédaink és ma már nincs osztrák monarchia, 
amelynek érdeke, hogy Bécs szemüvegén át ismerjük vagy félreismerjük szomszédainkat. 

Szerbiában a bizánci és szerb egyházi és világi kultúrának, a török hódoltság emlékeit 
most kezdik feltárni. Az új irodalom és m űvészet is hatalmas lépésekkel halad el őre. Eddig 
alig van szakemberünk vagy műfordítónk, aki a szerb szellemi termékeket a magyar közön-
ségnek közvetítené. Ezt a feladatot csak az írók és művészek közös munkája tudná megol-
dani. Ebben a közös munkában, amely a történelem és a jelen romjait fedi fel, talán egy-
másra ismernénk és öntudatosan, Őszintén egymás szemébe néznénk. Csak hadd jöjjenek a 
szerb művészek és írók Pestre, a mi fróink és művészeink is menjenek le Belgrádba. Ezt az 
irodalmi közeledést akartam megindítani, jóllehet a szerbek még nem tudnak csupa óriást 
küldeni, de jólesik, ha két feszélyezett ember az uccán némi szorongás után egyszerre veszi 
le egymás előtt a kalapját. Azután jöjjenek a politikusok! Maradok tisztel ő  híve 

dr. Germanus Gyula 
(Az Est, 1927. március 10.) 
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OL VASÓNAPLÓ  

ÖNKRITIKUS ÉRTEKEZÉS 

KIRÁLY ISTVÁN: Kosztolányi. Vita és vallomás. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

Király István esszésorozatának, mely többnyire Kosztolányi-m űvek elem-
zésével foglalkozik, az kölcsönöz sajátos varázst, hogy szerz ője saját ma-
gának és nemzedékének a nagy íróhoz való korábbi viszonyulását is fel-
tárja. Nemcsak arról beszél tehát, hogy miben látja ma a Kosztolányi-
opus jelentőségét, hanem arról is, hogy miáltal és hogyan b űvölte el a 
szabadkai író a harmincas évek végén és a negyvenes, évek els ő  felében 
induló nemzedéket. Emellett azt is szóvá teszi: minek az eredménye-
ként következett be néhány évvel kés őbb gyökeres fordulat a Koszto-
lányi-művekhez való viszonyulásban. Király Istvánnak a Kosztolányival 
kapcsolatos vitája és vallomása tehát kett ős célzatú: önkritika és jó 
értelemben vett rendteremtés. Az esszéisztikus forma ugyanis korántsem 
az esetlegességek, a szubjektív megjegyzések igazolásaként szolgál. A 
könyv írásainak szerzője egyszerűen ezt a rendhagyó módot találta al-
kalmasnak egy terjedelmileg is impozáns szintézis, egy kiérlelt, a kérdés-
kör egészére kiterjed ő  vélemény megalkotására. Félreértés ne essék: 
Király értekező  formája nem a tudományos pontosságra való törekvés 
feláldozása árán alakul személyessé. A személyesség ugyanis csak akkor 
szivárog bele a szélesebb hömpölyg ő  kategória-mederbe, ha id őnként a 
Kosztolányi-értékelés eltér ő  történelmi körülményei kerülnek el őtérbe. 
Egyébként az ismereteknek, az árnyalt elemzéseknek, az összefüggés-
teremtésnek a kivételes b ősége győzi meg az olvasót arról, hogy ez eset-
ben a körültekintő  bírálatra törekv ő  tudós valóban rajong kutatási tár-
gyáért, századunk egyik nagy írójának munkásságáért. 

Az ,esszéisztikus formát, az id őnként személyes hangnemmel ele-
gyedő  széles körű  képzettársításokban folyó gondolatmenetet a szerz ő  
koncepciójának filozófiai megalapozottsága, humanista eltökéltsége, rend-
kívüli azonosulásra való készsége tartja egyensúlyban. A könyv tulajdon-
képpen ennek a módszernek (mely magatartás is egyben) •a kialakulásá-
ról, a szerző  humanizmusának kiteljesedési folyamatáról is szól. Hogyan 
vezette a nihilizmusig eljutott Kosztolányi tévútra a fiatalokat? Hogyan 
kerültek ezek közül néhányan egyoldalúan szembe a társadalmi cselek-
vést elvet ő  tragikus ,,sorsú íróval, amikor érvényesülésükre is gondoltak 
és jóhiszeműen •a történelmi idő  parancsának engedelmeskedtek? S mind-
ezek után: az eddigi tapasztalatok birtokában, s az egykor oly kedves, 
majd utóbb erős fenntartással kezelt Kosztolányi-műveket újraolvasva, 
vajon milyen esztétikai és etikai élményeket kaphat a mai olvasó? Lehú-
zó vagy felhajtó erőt nyújt-e vajon a mai szocialista eszményeket vállaló 
ember számára a négy közismert regény, az Esti Kornél-novellasorozat 
és aa néhány, főleg az utolsó alkotói korszakban született költemény? 
Miben rejlik e sokat dicsért, de majdnem annyit kárhoztatott m űvek-
nek a varázsa, a fogantatásuk körülményéin túlmutató többlete? Hogyan 
kell olvasni őket ahhoz, hogy az életet, ne pedig a tehetetlenségbe való 
belenyugvást szolgálják? .— Ezek azok a •kérdések, melyek vonzásköre 
életre hívta ezeket a most vaskos kötetté összeállt tanulmányokat. 

Király István tudományos munkásságáról szólva, így a Kosztolányi 
kapcsán írt könyvének méltatásakor is, elengedhetetlen hangsúlyoznunk 
a szerző  módszertanának lukácsista megalapozottságát. Ezzel kapcsolat-
ban az okos kompromisszum ötlik szembe. Király ugyanis szabad teret 
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ad annak a művészi-lírai szenzibilitásnak (s őt, könyve egyenesen e szen-
zibilitás megvédési kísérleteként is felfogható), melyt ől a lukácsi gon-
dolkodás a hegeli—marxi kategóriákhoz folyamodva elszigetelte magát, 
s a prózának, illetve •a drámának is csupán egy-egy sz űkebb csoportjáró] 
mondhatott jelentőset. Nos, Király István műértékelő  vállalkozása, tisz-
tázó eltökéltsége olyan alkotásokról igyekszik lukácsi szellemben jót 
mondani, amelyekről eddig a híres filozófus tanítványai csak nagy fenn-
tartással beszéltek. Király kísérletének eredményei gyakran magukkal 
ragadnak, ritkábban pedig vitára serkentenek. 

A Kosztolányi-tanulmányok szerz ője abban az ,alapgondolatban kap-
csolódik •a lukácsi—marxi tanításhoz, mely szerint az emberiségnek, a 
történelmi fejlődés eddigi materialista lényegének megfelel ően, tovább-
ra is vállalnia kell a munkásság által immár másfél évszázada hirdetett, 
evilági emberi célokat, látszólag a leghaladóbb osztály, valójában az 
egész emberiség érdekében. Vajon hogyan hozható termékeny összefüg-
gésbe ezzel a nyíltságot, közéleti állásfoglalást, következetességet feltéte-
lező  elmélettel és gyakorlattal egy olyan író, akinek szellemét ennél a 
merevségekre is hajlamos koncepciónál mérsékeltebb, polgári kritériu-
mok sem mindig tartották sem életképesnek, sem pedig esztétikailag vagy 
etikailag teljesen megnyugtatónak? Úgy, hogy Király István az ötvenes 
évek káros túlbuzgóságain, szektás kizárólagosságain okulva az egyén 
szerepének, érdekkörének és szabadságlehet őségeinek fontosságát a mar-
xisták által eddig leginkább hangoztatott általános társadalmi szempont-
tal teszi egyenlővé. „A történelemre, a nembeliségre való hivatkozás egy-
maga még nem elég"' — írja könyve utolsó oldalain. Az individuáletika 
sem hanyagolható el — mondja, majd hozzáteszi: „ ... adottak egyrészt 
a természeti emberrel, másrészt az intimszféra emberével, harmadrészt 
a kozmikus emberrel, negyedrészt pedig a társadalmi konfliktusokat ki-
hordó emberrel, a konfliktusemberrel összekapcsolódó kérdések, felada-
tok." Amint látjuk: az egyéni magatartás (a jelen esetben Kosztolányi és 
műve) felől kiinduló vizsgálat az egyén társadalmi vonatkozásainak elem-
zését negyedik mozzanatként említi. A könyv egészének tanulsága értel-
mében azonban e negyedikként említett vonatkozás végs ő  soron meg-
határozó erővel van jelen Király István koncepciójában. 

Más szóval: a fő  értéket Király István számára — az esztétikában 
is — még ma is egyénnek és művének :a haladó történelmi er őkkel való 
szellemi, erkölcsi, esetleg cselekvésbeli közössége jelenti. A ,magánetika, 
amennyiben művészi alkotások formáját ölti, csak akkor lehet igazi 
ihlető  erő , ha a nembeli lényegnek a marxizmus klasszikusai által meg-
állapított megvalósulási folyamatát mozdítja el ő . Ha erre képtelen (s itt 
már Király egyéni álláspontja kerül el őtérbe), akkor sem feltétlenül ret-
rográd, mivel az egyén válságát kifejezve, a felrázó erej ű  élmény fokán, 
az emberre, az osztályra váró feladatokat tudatosítja. Az egyén tehát 
cél is, nem csupán funkció: e ma id őszerű  gondolatnak a felismerése 
bátorította Király Istvánt arra, hogy értelemmel, leírt szóval is vállal-
hassa azt a művészetet, melyet, miként mondja és miként fejtegetéseinek 
elmélyültségéb ől érezzük, szíve szerint mindig szeretett. Így aztán jelen-
tősek lehettek számára azok az értékek is, melyek korábban, egyoldalú 
lekicsinylésben, elutasításban részesültek. Az emberhez közel állóknak, 
a családtagoknak a szeretete például a legjelent ősebb értékeknek azt a 
bármikor kihajtható magját jelenti, mely az emberi minimummal, a 
másokkal való azonosulás készségével, a részvétre való hajlandósággal 
van kapcsolatban. Magától értet ődik: Király István számára els ősorban 
nem az fontos, hogy Kosztolányi Dezs ő  milyen ember volt magánéleté-
ben, ámbár az életműnek ezzel •a vonatkozásaival is behatóan foglalko-
zik, ha a művek értelmezésében egyes fontos árnyalatok immanens mó-
don nem világíthatók meg. Élet és művészet összefüggése különben is 
rendkívül bonyolulté szabadkai író eseiében, hiszen az ellenforradalmi 
rendszernek tett kezdeti nagy engedményét és az egy évtizeddel kés őbbi 
Ady-ellenes kirohanását követ ően a legnépszerűtlenebbek • közé került 
irodalmi berkekben. Művészetének nihilista világképét íróbarátai sem 
mindig választották el általuk is vitatott erkölcsi magatartásától, embe-
ri kiegyensúlyozatlanságától. 
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Király István perújrafelvétele nem mell őzi az előzményeket. Már 
Kosztolányi korában is voltak ugyanis írók és kritikusok, akik szerint 
a napi pletyka és a személyes gyarlóságok mögött mélyebben kell ke-
resni az Új Nemzedék Pardon rovata és az Esti Kornél-novellák írója 
megbotránkoztató társadalmi magatartásának okait. Kiss Ferenc és Ró-
nay László eredeti gondolatokban b ővelkedő  összegező  munkája után 
Király István a Kosztolányi-m űvek poétikájában rejlő  filozófiát igyeke-
zett felszínre hozni. Rendkívül széles körű  ismeretei által azt bizonyítja, 
hogy a Nero, a véres költő, az Aranysárkány és a Pacsirta krízisvilágá-
nak megalkotója azoknak az európai szellemi törekvéseknek a tudatosan 
elkötelezett kortársa volt, amelyek hozzá hasonlóan az. egyéni lét veszé-
lyeztetettsége sejtelmeinek, rémképeinek kiszolgáltatottan alkották meg 
játékesztétikájukat, objektív igény ű  művészeteszményüket. Eszerint Kosz-
tolányi pesszimista életfilozófiájának kialakulásában, formalista elvrend-
szerének megszilárdulásában a korszer ű  poétika igényének és a soroza-
tos bukások után egyre válságosabb egyéni sorsnak a találkozása ját-
szott döntő  szerepet. Amiről kezdetben csupán a hajlam, a szenzibilitás, 
az egyéni hang próbálgatása adott hírt, és ami ellen az élet szerelmese 
néhányszor igen meggondolatlanul lázadni próbált, evilági helyet, szere-
pet keresve el őször a bal, rögtön utána pedig a jobb oldalon, az a sze-
mélyes érvényesülés sikertelenségei által egyedüli megoldásként, törvény-
ként, egyetlen létlehet őségként kínálkozott. A világ jelenségei a min-
denkori lényeg gyorsan alakuló látszataivá fokozódtak le, melyeket ön-
nön méltóságának, hitelességének meg őrzése érdekében, csupán játékos 
cinizmussal, az általa tökélyre fejlesztett eszközökkel, egyéni létének 
ezekkel az egyedül hiteles jeleivel érinthet meg az alkotó. Csupán 
nevetéssel, szellemi bukfenccel lehetett elviselni a lélek szörny ű  felis-
merését: mindennel és mindenkivel azonosak vagyunk; mindent ől és 
mindenkitől különbözünk. 

Király István tehát az íróval kapcsolatos rendszerez ő  gondolkodá-
sának alapjává teszi azt a már másoknál is felvillant ötletet, mely sze-
rint Kosztolányi opusát és azzal összefüggésben az író etikáját csupán 
egy megszenvedve kiküzdött, a maga nemében következetes és indokolt 
világ- és művelődésszemlélet felől érdemes olvasni. Eszerint irodalom-
történészünk nem idegenkedik attól a gondolattól, hogy kedvenc írója 
műveit a korábban annyiszor kárhoztatott, olykor fasizmussal is gya-
núsított polgári irányzattal, az egzisztencializmussal hozza kapcsolatba. 
Kutatónk befogadói érzékenysége azonban sokkal kifinomultabb annál, 
semhogy beskatulyázza Kosztolányit az ő  idejében egyre népszer űbb gon-
dolkodás- és magatartásformába. Az árnyalatokra kell őképpen ügyelve 
például a következ őképpen fogalmaz: „Ha volt példa a 20. századi ma-
gyar irodalomban egy, az egzisztencializmushoz hasonló, nem egy vonat-
kozásban azzal analóg személyiségközpontú érték- és nézetrendszerre, 
akkor Kosztolányié volt az." 

Azonban ennek ellenére sem ellentmondásmentes Király Istvámlak 
a Kosztolányi-művek egzisztencialista vonatkozásaihoz való viszonyulása. 
Ahogyan — e tekintetben túlbuzgó Lukács-tanítványként — Nietzschében 
még mindig a fasizmus szellemi h ősét látja, ahelyett, hogy — miután a 
sztálinista sematikus értékelést, egyoldalúan felfogott osztályszempontot 
megtagadta — annak Nietzsche-képével is szakított volna, hasonlóképpen 
Esti Kornél egyes .amorális gesztusaiban is az egyénisége megvalósulá-
sában mások eltiprására hajlamos individualista káros hajlamaira ismer. 
Igaz, utóbb oldalakon át fejtegeti a novellah ős pozitív erényeit, mint 
lényének meghatározóját, ámde ezzel ellentmondásossá teszi Esti Kornél-
képét. Mert előzőleg ezt írta: „Joggal hangoztatta Heller Ágnes a két 
figura egybetartozását? »Nero=Esti Kornél a köbön." Valóban csak fo-
kozati, csak mennyiségi és nem minőségi különbséget lehet találni olykor 
a két hős viselkedése közt, a között, ha például Nero és társai azt élvez-
ték, hogy rezdül össze valaki az utcán a váratlan halál pillanatában, s a 
között, ha Esti Kornél azzal a gondolattal játszott: mit tesz valaki egy 
hirtelen, action gratuite-szerű  pofon következtében." Az ehhez hasonló 
sorok olvasása után arra is gondolhatunk, hogy Király István szerint az 
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emberek nagy többsége báránylelk ű , s csupán elvétve mozdul meg né-
melyikükben az amoralitás ördöge. Ez az állítás is sántítana, hát még 
az, mely nem tesz különbséget a gonoszság és a gonoszkodás, a rossz 
kíméletlen gyakorlása és annak lehet őségével való játék között. Úgy vél-
jük, tévesen ad igazat Király Heller Ágnesnek, akinek elhibázott kon-
cepciójú Kosztolányi-értékelésével egyébként a Vita és vallomás szemlé-
lete több vonatkozásban is szemben áll. Szerintünk Esti Kornél tettei 
csupán látszólagosan ellentmondásosak, tehát illemsért ő  megnyilvánulá-
saikban is csupán paradoxálisak. Kosztolányi h ősének e főjellemzőjét kü-
lönben elbűvölő  alapossággal elemzi a tanulmánykötet szerz ője. Valójá-
ban Esti csínytevésein sem kellett volna megbotránkoznia, minthogy itt 
Rónay Lászlónak van igaza, aki szerint Esti Kornél néhány botrányos 
cselekedete „a polgári morál elleni lázadás jele". És még valami: annak 
az írónak a játékos képzelete nyilvánul meg bennük, akinek e novellák 
írása idején a legkevésbé volt kedve ahhoz, hogy b űnös szertelenséget, 
erkölcstelen magatartást hirdessen. Másik, tetteiben immár nem él ő, fő-
leg emlékei alapján stilizált énjével saját, már-már nyárspolgári szintre 
süllyedt egyénisége egyensúlyát igyekezett megteremteni. A létét fenye-
gető  giccs ellen harcolt, s legalább •a képzeletében élte ki mindennapi 
érintkezései során gondosan lefojtott nihilizmusát. Ott volt túlságosan is 
őszinte, ahol bűntelenül és büntetlenül az lehetett. 

Király István elemz őmódszerének a helyenkénti kívülről közelítés, 
kívül maradás a problémája. A dedukció különösen a líra esetében bosz-
szulhatja meg magát. Király ugyanis nem A szegény kisegyermek pana-
szaiban felsejlő  társadalomképre figyel, hanem fordítva, a Monarchiá-
ban élő  értelmiségi egyén „kett ős elidegenedettségét" tartja a fiatal Kosz-
tolányi versalkotói világát meghatározó er őnek. A többi között ezt írja: 
„Beszédes tény az, hogy •a forradalmi er ők átmeneti megtorpanásának, 
retrográd törekvések ellenkampányának id őszakában, 1909-1911 közt 
íródtak jobbára A szegény kisgyermek panaszainak költeményei." Vajon 
a családja magyar nemesi, hagyományaira büszke és ekkor még úgy-
szólván csak az egyénisége kiteljesedésére gondoló fiatalembert érdekel-
hette-e „a forradalmi er ők átmeneti megtorpanása"? Érdekelhette-e va-
jon, amikor a Nyugat megindulásával a fiatal költ ő  újabb, ízlésének meg-
felelőbb teret kapott tambíciói megvalósításához? S aki Euphorionnak, 
Faust és Helena gyermekének hitte magát, nem rendelkezett-e visszony-
lag jó lehetőségekkel tervének realizálásához? Éppen ezért úgy tetszik, 
azok beszélnek hitelesebben Kosztolányi els ő  lírai korszakáról, akik a 
költő  alkati jellemzőivel és a kor stílusirányzatával összefüggésben ve-
szik górcső  alá A szegény kisgyermek panaszait. Például úgy, ahogy Ki-
rály teszi a későbbi Kosztolányi-líra egyes teljesítményeivel kapcsolat-
ban. Igaz, A szegény kisgyermek panaszainak ez a kívülről, már tudott 
szociológiai-filozófiai ismereteket felelevenít ő  megközelítése közvetett 
értékítéletként is felfogható. Olyképpen, hogy a vizsgálódó a korízlés és 
még kellőképpen nem tudatosított válság eredményének látva a nagy 
sikerű  verseskötetet, .feleslegesnek tartja a még bizonytalankodó alkotói 
individuum sajátságainak körülírását. 

A szociológiai doktrinérség jelei a prózát illet ően is feltűnnek Király 
István Kosztolányi könyvében; például az Édes Annáról készült elemzés-
ben. A •kezdet igen meggy őző : Király ugyanis csupán szintézisükben lát-
ja 'érvényesnek a művel kapcsolatban elhangzott véleményeket. E részé-
ről tanúsított befogadóképesség korántsem eredeti gondolatok el ől me-
nekülő  akadémikus liberalizmus következménye, hanem a nagy alkotás 
polifóniájának, több szempontú értelmezhet őségének felismerése. Ezért 
állítása meggyőző : „A regény erejét, kivételes m űvészi nagyságát nem 
utolsósorban épp a ..sajátos 'kett ősség adja meg; az, hogy egyszer -e volt 
értelmezhető  realisztikus, társadalomkritikai m űalkotásként, s egyszer-
re szimbolikus tartalmakat hordó preegzisztencialista parabolaként." 

A túlbonyolítás mozzanata az író és m űve kapcsolatának jelzése-
kor lép be Király gondolatmenetébe. Ahhoz ugyanis, hogy a lukácsi taní-
tás egyik tételét, a realizmus engelsi gy őzelmét érvényesíthesse, a regény 
írásába kezd ő  Kosztolányi szellemét teljességgel elvontan létközpontú- 
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nak, valósággyűlölőnek kell feltüntetnie. Ennek értelmében a választott 
forma,. a konkrét úr—cseléd. viszony akaratlanul is az életpártiságot tet-
te hangsúlyossá. „Előtérbe került a személyiségközpontú világképnek az 
az oldala, amely egy társadalomközpontú látás számára is érték: a kri-
tikai oldal, a személyiségféltés." Magyarán: a társadalom- és embergy ű-
lölőből egy olyan emberbarát lett alkotás közben, akinek világképét an-
nak sötétsége ellenére is felhasználhatják a jöv őépítésben derűlátóbbak. 
A probléma itt az, hogy Király az elemzés elején az elesettekkel azono-
suló, empatikus jellegű  Kosztolányi-versek sorába állította az Édes Anna 
című  regényét. Vajon az Özvegy a villamoson, a Kalauz, a Gépírókisasz-
szony című  versekben is falakat kellett ledönteni a részvétnek? A költe-
ményekben ennek semmi nyoma. De a regényekben sincs. A cikkíró 
Kostzolányi pedig még inkább tiszteletben tartotta nagy olvasótáborá-
nak önérzetét. Nem adta jelét olyan .széls őséges elméleti meggyőződésnek, 
amelyet csak a beleérzéssel felélesztett jellemféltés gy őzhetett volna le. 
A családi örökségként ösztöneibe felszívódott humanizmusról pedig ma-
ga a tanulmánykötet szerz ője is meggyőzően beszél az Esti-novellák 
kapcsán. 

Ennek ellenére Király István a mai ember lehet őségeinek s egy-
szersmind veszélyeztetettségének tudatában azonosult a Kosztolányi-m ű-
vek világával. A szakmai pon.tosšágra, s őt személytelenségre való törek-
vés sem hiányzik munkájából, ám ennek jelent ősége mégis a mai élet 
jelenségeinek előítéletektől független szemlélete által nyer megalapozást. 
Az által a felismerés által például, amikor Király István 1969-ben Párizs-
ban a Chaillot-palota alagsori vetít őjének lépcsőin állva és az általa koráb-
ban csak hallomásból ismert fiatalok tömegét figyelve ráeszmél a nihi-
lizmus termékeny aspektusaira, egykori kedvenc költ ője elidegenedés-él-
ményének nem csak a szükségszerűségére, hanem értékőrző  voltára. Az 
inkognitóba szorult emberségnek e távlatából nézve, többé nem az szá-
mít elsődlegesen fontosnak, hogy Kosztolányi elantologizálja-e, id őtlen 
sorsélménnyé redukálja-e azt, ami korhoz kötött, változó és megváltoz-
tatható. Itt már, a többet nem lehet kényszerhelyzetében a humánum-
mentés eltökéltsége, az emberi szuverenitás védelmének tántoríthatatlan-
sága számít értéknek akkor, amikor a különféle társadalmi és politikai 
törevések értékfelfogása. ingatag és •az ember létfenntartásával kapcso-
latos javak által meghatározott: 

E felismerés következtében Kosztolányi Dezs ő  művészete egy új 
életérzésnek és egy új m űvészi kifejezésmódnak az el őhírnökévé válik 
Király szemléletében. A tanulmánykötet szerz ője nem 'mindig azonosul 
teljes mértékben kutatása tárgyával, élményéb ől felocsúdva ugyanis a 
ráció szintjén, az emberi társadalom mai lehelt őségeit szem előtt tartva, 
nem osztja kedvenc művésze pesszimizmusát, ám ugyanekkor nem- vonja 
kétségbe annak visszahúzódáshoz való jogát, világképe kialakulásának 
egyéni és társadalmi körülményekb ől eredő  szükségszerűségét és — nem 
utolsósorban — művészi kifejezésének páratlan hitelességét. Ennek kö-
szönhető , hogy elmélyülten -  taglalhatja az érett Kosztolányi lírai polifó-
niáját, a többi között a haiku versforma magyar változatát. S azt a gon-
dolatot is elfogadni igyekszik, mely szerint a nagy írók, s így Koszto-
lányi is, teremtik életrajzukat; következ őleg a pályarajz csak az alkotá-
sok felől világosodhat meg a maga teljességében.. A művésznek a beál-
lítottsága mélységének is feltétele; éppen ezért a kritikusnak az elemzés 
során nem szabad megállnia a közvetlen nyelvi anyagnál, a kéregjelen-
ségnél, hanem a mélyszerkezetig kell. _ hatolnia. így azután arra is köny-
nyen rájöhet, hogy a Hajnali részegség nagy gondolati súllyal rendelkező  
fontos költemény — állítja az elemz ő . A befogadói ráismerésnek csupán 
a vendégléttudat, az esztétikai 'létérzékelés és . a világáhítat állapotának 
elfogadása a feltétele. S ezzel együtt annak a bevallása, hogy az ember 
nembeli, valamint személyi énje_ ma még ritkán azonosul egymással. 

Király István Kosztolányi-elemzései tehát a .nehezebb feladatot vá-
lasztják. Az irodalomtörténész,.. ahelyett, hogy megelégedne az • egysze-
rűbbel, a szűkebb értelemben vett szakma kínálta kényelemmel és szin-
te kizárólag az egyes m űalkotásokra irányulna a. figyelme, Kosztolányi 
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vitacikkeinek, publicisztikai .:tevékenységének értelmezését ől sem zárkó-
zik el. Hogy feloldja a. munkáját fenyeget ő  ellentmondást, más mércé-
vel mér az etikában, tehát az áttétel nélküli megnyilattkozásdk területén, 
és mással az esztétikában. Ami az utóbbi világában már-már az igazi, 
nagy kezdőbetűs etikai ihletettséggel egyenérték ű  megvalósulás, mivel 
az egyén válságát tudatosítja a formateremtés és a problémában való 
elmélyedés becsületességével, az a közvetlen .és ezért társadalometikailag 
értékelhető  megnyilatkozásokban erősen vitatható, sőt olykor valóság-
gal bűnösnek mondható cselekedet. Ezért amennyi dicsérettben részesül 
a polgári világ szatíráját nyújtó, vagy az énje költ ői lebegtetésével időt-
lenségbe oldódó, szóvarázsával a kínzó ellentéteket bámulatosan egység-
be hozó alkotóművész, legalább annyi fenntartás illeti azokat a támadó 
gesztusokat, amelyek már-már az objektív líra uniformisába bujtatmá!k 
századunk magyar költészetének polifóniáját. 

Király István Kosztolányi-képe azt az esztétikai „kett ős könyve-
lést" igyekszik meghaladni, amely számára nem sokkal a háború utáni 
Szabó Árpád szolgáltatott mintát. A kifinomult, csábító forma és az üres, 
visszahúzó tartalom' ellentéte évtizedeken át hátráltatta a nagy íróhoz 
méltó értékelő  kritériumok kialakulását. A lényeget tekintve Király 
szemléletre ma ahhoz a koncepcióhoz áll legközelebb, melyet Kiss Fe-
renc alkotott meg Kosztolányi-monográfiájában. Eszerint a társadalmi 
haladás útjainak fel nem ismerése fel ől kimutatható tartalmi elégtelen-
ség elenyésző  az egyén veszélyeztetettség-érzetéb ől eredő  élménygazdag-
ságához, humanista többletéhez képest. Király a kategóriái, valamint 
esetenkénti szociológiai túlzásai által kapcsolódik a lukácsi örökséghez. 
Azáltal, hogy határozottan tisztázott értékhierarchia fel ől közelírt a mű-
alkotásokhoz, még akkor is, ha elemzései nagy többségéb ől nem hiány-
zik a kiváló alkotásokkal való találkozás öröme, a felfedezés szenzációja, 
az egyéni látás és birtokbavétel határozottsága. Fenntartásos magátátadá-
sával azt a két, egymással ellentétes széls őséget igyekszik leküzdeni, 
dialektikus egységbe hozni, amely a háború el őtt és alatt, valamint azt 
követően jellemezte Kosztalányi munkásšá.gához való viszonyulását. Hogy 
ez leginkább sikerül is neki, az els ősorban szemlélete tágasságának, ala-
pos ',felkészültšégének, módszertana átgondáltságának köszönhet ő . 

VAJDA GÁBOR 

ÚJ VONÁSOK A KOSZTOLÁNYI-ARCKÉPEN 

BORI IMRE: Kosztolányi Dezs ő . 
Forum, U j vidék, 1986. 

A Forum Könyvkiadó  1976-ban kezdeményezett úgynevezett kismonog-
ráfia-sorozata új tért nyitott Bori Imre számára (is), hogy a magvas, 
sokszor csak a szakmabeliek (irodalomtudósak, kritikusok, írók) érdek-
lődésére számot tartó, s ott gyakran vitákat is kavaró tanulmányai után 
és mellett' egy-egy íróról és életm űvéről átfogó, de a szélesebb olvasó-
réteg számára is hozzáférhet ő  monográfikus munkákat adjon közre. 
Hogy mennyire megfelel neki ez a m űfaji keret (is), és hogy ezt milyen 
gyorsan felismerte, az abból is kitetszik, hogy a tíz év alatt megjelent 
tíz kötetnek pontosan a felél v írta, míg a másik ötön három szerz ő  
osztozik. Nemrégi nyilatkozata szerint azonban már a hatodikhoz, az Ivo 
Andrić  életművét felölelő  kismonográfiához is gyűjti az anyagot, bár 
ennek megjelenését a közeljövőre még nem ígéri. Hadd emlékeztessük az 
olvasót, hogy a sorozatindító Bori-kötet Krležáról szólt, s ezt a Fehér 
Ferencről, Krúdy Gyuláról és a Sinkó Ervinről szólók követték. 

Jelen írás tárgya azonban nem e kismonográfia-sorozat ismertetése, 
még csak nem .iás a Bori Imre irodalomtörténeti műhelyéből kikerült kis 
formátumú „sárga könyvek" megkülönböztet ő  jegyeinek számbavétele. 
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A sorozat legújabb darabját az igen gazdag magyarországi és különösen 
a hazai Kosztolányi-irodalom kontextusában próbáljuk vizsgálni. 

A Kosztolányi-monográfia megjelenése alkalmából adott nyilatkozata 
szerint szerzőnk több ezer oldalt végigolvasva kezdett könyve megírá-
sához, hiszen „sok kötet monográfia, tanulmány jelent meg" Kosztolá-
nyiról, de nyilvánvaló, hogy a bizonyára szintén ezer oldalakat kitev ő  
életművet is el és újra kellett olvasnia. Tehát így, számba véve és 
szem előtt tartva minden leírt gondolatot Kosztolányiról és Kosztolányi-
tól, sikerulhetett „majdnem minden fejezetben ... legalább egy olyan 
mozzanatot" megragadnia, amelyben véleménye különbözik az elődökétől. 

Mielőtt azonban ezeket a mozzanatokat vagy legalább egy részüket 
számba vennénk, szögezzük le, hogy az említett. több ezer oldalnyi Koszto-
lányi-szöveg egy terjedelemre viszonylag szerény, de figyelmen kívül nem 
hagyható hányada a mi tájunk, íróink, irodalomtörténészeink, folyóira-
taink és könyvkiadásunk hozzájárulása a Kosztolányi-portré kiteljese-
déséhez, sőt az írói-költői életmű  feltárásához és közkinccsé tételéhez is. 

A két háború közötti jugoszláviai magyar írók a nagy és sikeres 
pályatárs előtt már 1936-ban a Kalangya különszámával tisztelegtek, .s a 
tájhoz való kötődését később is számon tartották. A háború után el ő-
ször a Pacsirta jelent meg (1954) Herceg János gondozásában, ért ő-mél-
tató bevezetőjével. A későbbiekben főként az üzenet tartotta számon 
munkásságát, ápolta emlékét, s születésének mind a 90., mind a 100. 
évfordulóját különszámmal jelölte meg. A költ ő  születésének centenáriu-
mán a Magyar Szó Kilátó c. irodalmi melléklete is tisztelgett az alkotó 
és életműve előtt. 

Irodalmi berkekben köztudott, hogy a Kosztolányi- és Csáth-doku-
mentumok fáradhatatlan és igen eredményes gyűjtője környezetünkben 
Dér Zoltán. Az ó gyűjtéséből és útbaigazító bevezet őjével jelent meg 
már 1965-ben a Mostoha című  kötet, amely a címadó regény- és szín-
művázlat mellett 15 kiadatlan verset is közölt. Ő  írta meg Az első  mű -
hely cianmel 1970-ben a költő  diákéveit. Ugyancsak Dér Zoltán szerkesz-
tette dokumentumregénnyé Kosztolányi és Lányi Hedda szerelmi levelé-
zés•ét, s e könyv immár két kiadást ért meg (Fecskelány, 1970, 1985). CO 
gyűjtötte össze és adta közre 1972-ben a költő  Negyvennégy levelét, s kü-
lön a költőhöz címzett leveleket (Levelek Kosztolányihoz, 1985), majd 
Ikercsillagok címen a Kosztolányiról és Csáth Gézáról szóló tanulmányait 
(1980), legutóbb pedig esszéit, kritikáit, elemzéseit (Szül őföld és költ ője, 
1985). 

Bori Imre érdeklődése Kosztolányi Dezső  életműve iránt szintén 
nem új keletű, s nem is a véletlen műve. Kutatásainak már régóta a 
huszadik századi „magyar irodalom modern irányai" állnak középpont-
jában. Első  nagyszabású tudási vállalkozása e. terület kutatásában A 
magyar irodalmi avantgarde három kötete volt, majd a modern irányok 
előzményeinek és gyökereinek kutatása során visszanyúlt nemcsak a 
századfordulóig, hanem egészen Jókaiig és Aranyig. A Fridolin és testvé-
reiben már Kosztolányival is foglalkozott, de még csak a regényeivel. 

A hagyományokkal szakító, új csapásokat törő  s a költészet formai 
elemeit mindenek elé helyező  alkotók iránt vonzódó tudós, mondhat-
nánk, ;szükségszerűen találkozott a Kosztolányi-életm űvel. Ő  pedig e ta-
lálkozásnak örömmel ment eléje. 

De hogy ezúttal milyen nagy fába vágta a fejszéjét, arra már utal-
tunk, idézve a szerz ő  vallomását a több ezer oldalnyi szöveg el- és új-
raolvasásáról. És ez nemcsak kvantitatíve volt óriási vállalkozás, hanem 
abban a vonatkozásában is, hogy ezúttal korántsem járt olyan — viszony-
lag — szűz területen, mint a magyar irodalomtörténet által sokáig meg-
lehetősen elhanyagolt avantgárd kutatása és újraértékelése során. Nem-
csak a Kosztolányi-életm ű , hanem a Kosztolányi-irodalmi is könyvtárnyi, 
s Bori úgy fogott bele a kismonográfia megírásába, hogymindezt számba 
vette, s munkája során állandóan szem el őtt tartotta. Saját szavai sze-
rint: „igyekeztem tisztelegni aKosztolányi irodalom el őtt, hivatkozva az 
elődökre, akik foglalkoztak szerz őnk műveivel." 

726 



Valóban minvégig következetesen, s őt olykor már feltűnő  gyako-
risággal hivatkozik az „el ődökre", s ami szerzőnknél nem kevésbé szo-
katlan, többnyire égyetért őleg. Hogy csak egyetlen példát ragadjunk ki, 
Kosztolányi korai novelláinak, elbeszél ő  technikájának jellemzésében 
ilyen- hivatkozásokat találunk: „Éles kontúrok helyett szimbolista se.j-
telmesség (,Rónay László), tények helyett sejtelmes hangulatok (Szeg-
zárdy—Csengery József) és érzettársítások (P. Dombi Erzsébet) s velük 
szecessziós stílusjegyek ,(Brauch Magda), minden vonatkozásban a »mér-
gek litániája« (órley István). Nagy ívben elkerülte tehát annak még 
a látszatát is, hogy más tollával ékeskedjen, ugyanakkor — szándékának 
megfelelően — valóban sikerült minden fejezetben legalább egy olyan 
mozzanatot megragadnia, amelyben különbözik az el ődöktől, illetőleg 
különvéleményt jelent be Kosztolányi művészetéről, és sikerült valami 
újat hozzáadnia a „Kosztolányiról eddig létezett tudásunkhoz". 

Bori Imre irodalomszemléletének ismeretében szinte magától érte-
tődő , hogy Kosztolányi elsősorban mint modern költő  érdekli, azaz a 
magyar irodalom megújításában betöltött szerepe. Ilyen összefüggésben 
tárgyalja többek között az 1914-ben megjelent Modern költők című  
„külföldi antológiát" és Nero, a véres költő  című  regényét. Miután le-
szögezi, hogy „Kosztolányi (és barátai) érdekl ődésének két góca volt 
akkoriban: a filozófia és a m űfordítás. Mind a kettő  tulajdonképpen a 
modernné válás katalizátora volt az .ifjú magyar irodalomnak", így ér-
tékeli az antológiát: „Valódi jelentősége elsősorban Kosztolányi alakulás-
történetében, valamint a :magyar líra. huszadik századi modern öntuda-
tának megerősödésében játszott szerepében van, fegyver volt ... az új 
Uráért folytatott küzdelemben". (Aláhúzta: J. G.) És az is természetes, 
hogy ez teljesen egybehangzik az olyannyira tudatos Kosztolányi szándé-
kával és megítélésével: ,;Amikor a modern líra még bitang jószág volt 
magyar földön, fémjelzett idegen verseket sorakoztattunk fel — érv-
ként —, hogy utunkat egyengessék. Csatasorba állottak ezek ;a versek 
az új lélekért." 

Hogy tovább mazsolázzunk az olyan mozzanatok között: amelyek-
ben Bori valami Újra lelt, s amivel valamit sikerült hozzáadnia a Kosz-
tolányiról eddig letezett tudásunkhoz, nem utolsósorban eddig felmért 
irodalomtörténeti jelent őségéhez, említsük a Nero-regény példáját. Amint 
már idézett nyilatkozatában mondta, a Kosztolányi-életm ű  újraolvasása 
során olykor olyasmire „bukkan", aminek alapján „visszamen őleg előre 
is, hátra is minősít". E regénnyel kapcsolatban például így: „a magyar 
regényirodalom tulajdonképpen ebben a műben szakít a magyar törté-
nelmi regényirodalom nehéz léptű  modelliével. s nyit utat olyan típusú 
történelmi regényeknek. mint amilyent Krádv Gyula ír meg Mohács 
című  művében, évtizedekkel később pedig Déry Tibor kamatoztatja 
A kiközösít ő  írása közben." 

Az ilyen „előre is, hátra is" minősítő  megállapítások különben a 
kismonográfia legérdekesebb lapjai, s a Kosztolányi-életm űről, illetőleg- 
annak irodalomtörténeti jelent őségéről e helyeken módosítja és b ővíti ki 
'leginkább .,eddig létezett tudásunkat". Miután például az Aranvsárkánv-
ról megállapítja, hogy „nincs rokona a magyar regényirodalomban", 
így folytatja: „már-már azt kell mondanunk, hogy Sartre-nak és Ca-
mus-nek kellett összefognia, hogy az undornak és a bukás el őhívta fi-
lozófiai viszolygásnak nevet adjanak Novák Antal szempontjából is. Mert 
ha az undor filozófiájára és fiziológiájára gondolunk. akkor Sartre-ra 
kell hivatkoznunk, ha »bukás« a problémája, akkor Camus-t kell idéz-
nünk." Hasonlóképpen ismeri fel Örkény István egyperces novelláinak 
előzményeit is Kosztolányi „aprózó" műfajaiban. 

Baráth Ferenccel pedig — aki monográfiájában „három részre 
osztotta A szegény kisgyermek panaszai hatvannégy költeményét" — 
vitába száll, mert „a tartalmi osztályozás (ti. a gyermek tárgy- és él-
ménybámudata, a gyermek Kosztolányi vérségi és lokális emlékei, vala-
mint az értelmet és összefüggéseket látó költ ő  megnyilatkozásai szerint 
— J. G.) a költemények lényeges vonásairól nem tudósít, holott mód 
lenne a mi hét verskör-javaslatunk alapján ugyanezeket szimbolizmusuk, 
illetve impresszionizmusuk alapján is szemügyre venni ..." 
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Ismét csak mások véleményével ellentétben, illet őleg az irodalom-
történetírás makacs előítéleteivel és megrögzött közhelyeivel perelve 
hangsúlyozza, hogy „mégsem olyan nagyok a differenciák a Nero, a véres 
költő  történelme és a Pacsirta s az Aranysárkány történelemmé vált 
Szabadkája között. Joggal tételezhetjük tehát fel, hogy a regények mé-
lyén Kosztolányi Dezsőnek az a véleménye dolgozik, amely szerint az 
emberi világ pszichopatologikus jellegű, tudathasadásos, elfojtásokkal 
teli és lidércek uralják". 

Szól Bori arról a legendáról is, amelyet az Édes Annáról az író 
és a 'felesége költöttek, s megállapítja, hogy azok és a többi vélt vagy 
volódi irodalomtörténeti adalék nemigen visz 'közelebb a mű  értéséhez, 
mivel ,elsősorban a regény címadó hősnőjének alakjára összpontosították 
figyelmüket ... Ám nem szabad, hogy a cím megtévesszen bennünket ... 
Édes Anna sem a cselédlány regénye nagyobbrészt: ő  is, akárcsak a 
»rossz orvos« vagy a Pacsirta, eszköz csupán a művészi gondviselés ke-
zében ..." Ezután fogalmazza meg az Édes Anna saját, Bori-féle olvasa-
tát: „De :akkor járunk legközelebb a regény jellegének megítélése útján, 
ha Kosztalányi Dezs ő  »nagy szatírájaként« olvassuk, s abban a szatírá-
ban a kor dokumentumaként E'des Annát a győztes ellenforradalom 
névtelen, ám legendás áldozataként szemléljük." 

Sajnálhatjuk azonban, hogy az Édes Anna drámaiságával nem 
foglalkozik a szerző , ami pedig több színi- és filmrendezőt ihletett alko-
tásra, s ezek a változatok további lehetséges olvasatát, értelmezését kí-
nálják fel a kivételes alkotásnak. 

Bori Lmre tudatosan „helyez át" hangsúlyokat a Kosztolányi-élet-
műben, illetve az írói-közéleti pályán. A Pardon-rovattal aránylag rész-
letesen foglalkozik, s megállapítja: ,elbukott és megbukott nem is egy-
szer, amikor felelnie kellett a világháború, a forradalmak és az ellen-
forradalom feladta kérdésekre ... dicsérni alig lehet, mentegetni és ma-
gyarázni kell megnyilatkozásait, s nem is lehet mindig szemet hunyni 
távedései történelmi vaksága felett." Nem a saját, 'hanem az író 'szavai-
val felmutatja ennek „magyarázatát": „Nem is az a b űnöm, hogy válto-
zott a vélemén-yem és csupa ellentmondás voltam, mint maga az élet, ha-
nem az, hogy egyáltalán színt vallottam ... Lerokkantam, mert közösséget 
vállaltam az emberekkel. Hibát követtem el, tudom. Akkor a legnagyob-
bat, mikor odaadtam magamat Nerónak, én, aki költ ő  vagyok, őneki, 
aki csak császár ..." 

Az Ady-afférnak viszont = ismét ellentétben Kosztolányi legtöbb 
monográfusával — nem tulajdonított különösebb jelent őséget, alig is 
említi. ,,,Azt hiszem — nyilatkozta ezzel kapcsolatban —, 1985-86-ban 
a normális méretekre kell leszállítani ezt a kérdést." 

Sorolhatnánk még oldalakon Bori Imre eredeti , és különvéleményét 
Kosztolányiról, illetőleg az életművéről. De befejezésül csak utaljunk 
arra, hogy milyen részletesen és dokumentáltan foglalkozik a szabad-
vers-író költővel, leszögezve, hogy nem tartja tévelygésnek Kosztolányi 
esetében ezt az id őszakot, „hanem logikus gondolkodásbeli esztétikai 
következménynek", s hangsúlyozza, hogy a költő  „bátran vállalta. a sza-
bad verset a húszas években, mint ahogy előtte vállalta a szecessziót és 
a szimbolizmust". 

Kosztolányi helyét a magyar irodalom háború utáni megújítóinak, az 
első  nagy Nyugat-nemzedéknek a soraiban jelöli ki, és végs ő  következte-
tése — aminek bizonyítása talán e monográfia legf őbb célkitűzése is —: 
„Nagyon nagy írónak tartom Kosztolányit, és nem Juhász Gyula mögött 
felölném ki a helyét, hanem az első  sorokban. (Ha egyáltalán rangsorol-
hatjuk az írókat.) A kései magyar szomb-olizmus egyik legjelent ősebb 
magyar egyénisége ..." 

JUHÁSZ GÉZA 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 36. KÖTETE 

CSÉPE IMRE 

SZORUL A NAP 
(Versek) 

Negyedszázada nem jelent meg az 1972-ben elhunyt 
Csépe Imrének verseskötete. Pedig költ őnek indult, első  
két könyve, az Üzen a föld (1949) és a Májusi mezőkön 
(1952) is lírai termésének javát tartalmazta, ezt követ ő -
en azonban egyre több karcolatot és elbeszélést jelente-
tett meg. Csaknem egy évtizednek kellett elmúlnia, amíg 
ismét verseskötetet publikált ,(Termő  porban, 1961). S 
bár továbbra is látszólag a próza állt ekkor munkássá. 
gának előterében, verseket is rendszeresen írt, amelyek-
nek egy részét közzé is tette. Ezeket gy űjtötte most ösz-
sze jóbarátja és alkotásainak legjobb ismer ője, Urbán 
János, akivel együtt válogatta ki költészetének  legéret-
tebb darabjait annak a gy űjteményes kötetnek a számá-
ra, amelyet a szabadkai Minerva szándékozott kiadni. 

Az öt ciklusba sorolt nyolcvan vers mindegyike 
megjelent lapjainkban, de egyik sem olvasható Csépe 
Imre köteteiben. A gazdag anyag igen változatos: . a táj-
leíró és hangulatfestő  lírai sorok mellett megtalálhatók 
benne a nincstelenek sanyarú sorsa ellen lázadó stró-
fák, az életmű  legértékesebb darabjainak tartott balla-
dák és a sokak számára bizonyára a felfedezés erejével 
ható szerelmes versek, amelyek éppúgy a szerz ő  ösztö-
nös tehetségéről vallanak, mint azok a költemények, 
amelyeket a kritika költészetünk kiemelked ő  művei kö-
zé sorol. 

Csépe Imre művészete sajátos színfoltja a jugoszlá-
viai magyar irodalomnak; olyan, amilyen sem megjele-
nése előtt nem volt, sem a jövőben nem lesz. Éppen 
ezért a Szorul a nap is minden bizonnyal megnyeri az 
olvasók tetszését és dokumentumértékénél fogva jó szol-
gálatot fog tenni mindazoknak, akik behatóbban foglal-
koznak munkásságával, tanulmányozzák sokszín ű, vál-
tozatos életművét. 

A 112 oldalas kötet, amelynek fedőtervét Urbán F. 
Gábor készítette, 800 dináros áron megrendelhet ő  a Velj-
ko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg ta-
ra Jovana Nenada 15), vagy pedig 1000 dinárért megve-
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabad-
kai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 37. KÖTETE 

DEŽE KOSTOLANJI 

IZABRANE PESME 
(Válogatott versek) 

Nemes vállalkozás az Életjel és a Suboti čke novine ré-
széről, hogy Kosztolányi Dezs ő  születésének századik és ha-
lálának ötvenedik évfordulója alkalmából megjelentette a 
szabadkai születésű  költő  válogatott verseit tartalmazó kö-
tetet. Lazar Merkovi ć  kiváló munkát végzett. Úgy is mint 
válogató, úgy is mint fordító. Látszik, hogy jól ismeri Kosz-
tolányi költészetét: rendre lefordította azokat a verseket, 
amelyek a magyar irodalom klasszikus értékei közé tartoz-
nak (pl. Tanár az én apám, Zászló, Fényes koszorú, Európa, 
Ilona, Marcus Aurelius, Februári óda, Halotti beszéd, Haj-
nali részegség, Szeptemberi áhítat). Ily módon a szerbhor-
vát nyelvű  olvasó egy kiváló költ ő  legszebb műveivel ismer-
kedhet meg ebb ől a kötetb ől. Annál is inkább, mivel ez az 
első  Kosztolányi-verseskötet a délszláv népek nyelvén, s 
több mint 1500 sort tartalmaz. 

Külön erénye a kongeniális fordítás. Lazar Merkovi ć  
kétségtelenül legjobb műfordítóink közé tartozik, a legne-
hezebb feladatokkal is könnyedén megbirkózik, akár kötött 
versformáról, akár szabad versr ől van szó. Szemmel látha-
tóan nagy kedvvel és ihletetten végezte munkáját, s ennek 
eredményeképpen csöppet sem könnyű  vállalkozásának igen 
magas szinten tett eleget. 

A könyv értékét sokban növelik a mellékletek. Minde-
nekelőtt a bibliográfia, amelyb ől megismerhetjük Kosztolá-
nyi műveit és megtudhatjuk, melyik alkotásait fordították 
le a húszas évek elejét ől napjainkig szerbhorvát és szlovén 
nyelvre. Aztán az a terjedelmes összefoglaló, amely a költ ő  
életét ismerteti és munkásságát méltatja a kor legkiemel-
kedőbb íróinak a kritikáiból, tanulmányaiból vett részletek-
kel. Nem kevésbé tanulságos Thomka Beátának az életm ű  
ösvényein biztos kézzel kalauzoló utószava. Így a jugoszláv 
olvasó teljes képet kaphat a huszadik századi magyar iro-
dalom egyik legnagyobb egyéniségének rendkívül gazdag 
életművéről. 

A versek színvonala és a tudományos apparátus, amellyel 
a válogató az anyagot ellátta, a gy űjteményt kiemeli a helyi 
jellegű  kiadványok közül: ez az Életjel Könyvek sorozatá-
ban az első  országos jelentőségű  kötet. 

A százoldalas könyv, amelynek tetszet ős fedőtervét 
Szajkó István készítette, 1200 dináros áron megrendelhet ő  
a Veljko Vlahović  Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg 
cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 1500 dinárért megve-
hető  a Forum újvidéki és szabadkai, továbbá a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában, valamint a szabadkai antikvá-
riumban. 


