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HERCEG JÁNOS 

MÓDOSULÁSOK 
REGÉNY 3. 

Legszívesebben a csengőjére emlékszem a Dob utcai háznak! Érces hang- 
jára, ahogy hullámosan átsuhant a kapu két oldalán keskenyen elfutó, sar-
kosan kiálló téglák közé szorított virágoskerten, mint egy er őteljes kiáltás, 
úgyhogy álmában is felriasztotta az embert, ha tisztességesen meghúzták 
odakinn. A Juhász utcában ez se volt. Villanycseng őt szereltetett be magá-
nak az esztergályos otblakásunk utolsó évében, amikor oda is megérkezett 
az áram, :s apám nagy fölénnyel jelentette ki: 

— Azért van az ablak, hogy kopogjon, ha be akar jönni valaki! 

Igy nekünk csengő  helyett csak Vivaldi maradt a szemközti ház nyi-
tott ablakából, tavasz, nyár, ősz és tél hangjait, ha mégoly finoman is, de 
szorosan egybesz őve, s ezért anyámnak lehetett igaza, amikor így sóhaj-
tott fel: 

-- Olyan, mint az élet! Hát nem? 
De ki értette volna ezt az átvitt értelm ű  hasonlatot trillák, tremolók, 

majd szélesen elterül ő  bársonyos kantilénák ölelkezésében, ahogy Juhász 
Károly fáradhatatlanul csak 'hegedült és hegedült, az évszakokban se kü-
lönbséget téve, ha százszor hó feküdt odakinn és jégvirágos volt az ab-
lak, vagy meghaltunk a nyári kánikulában, ez egyre csak muzsikált, sem-
mivel se törődve. A két kocsmából olykor wgyancs:ak önérzetesen kisz űrő-
dő  muzsikaszóval se, halászlé illatával kísérve, mintha az ő  zenei integri-
tását semmi se zavarhatta volna. 

Mert a két szemben álló kocsma között egy utca futott a mienkkel 
párhuzamosan ki a földekre, míg el őtte derékszögben tovább aszfaltos jár-
dáival a Dob utca következett, s azzal együtt egy mer őben más világ. Talán 
azért is, mert onnan egész közelinek látszott a megyeháza két kupolája a 
háztetőkön át, meg a Ikármeliták temploma, szintén két toronnyal, úgyhogy 
csak kicsit szelesebb id őben a tisztán kihallatszó orgonaszó minden más 
hangot elnémított. Ez a közelség lehetett a magyarázata, hogy többnyire 
megyei urak laktak itt, úgyhogy ki se kellett menniük magas sarkú, gom-
bos cipőjükben a korzóig, s kalapot emelni Papházy D:arinkának, mert az 
odalátott a szerb körútról, csak átvágtak a Bisof-kocsma két utcára szó-
ló udvarán, máris a liget következett, ahonnan márványlépcs ő  vezetett a 
megyeháza kapujához, fölötte a könyvét szorongató Szent Pállal, el őtte a 
süvegformára nyírt jegenyefeny ők félkörével, is így a tér kockakövein ké-
nyelmesen fordulhattak az urakkal a hintók, ami nem kevésbé lehetett 
fontos szempont pompa és kényelem elválaszthatatlannalk t űnő  párhu-
zamában. 

Én sokáig nem tudtam, mi a vármegye. Jószerével csak akkor értet-
tem meg hatalommal felérő  jelentőségét, amikor megszűnt a húszas évek 
vége fellé, • s én nem voltam többé gyerek. Hogy négy szabad királyi város, 
megannyi község és egyéb kisebb település fölött uralkodott a vármegye, 
Szabadka,. Baja, Zoanibor, Újvidék megyebizottsági tagjaival, nem szólva 
a virilistáikról, akik élhettek pusztán, minden lakott helyt ől távol, de ma-
gas adóalapjuk jogán nemcsak kövesutakat szavazhattak meg, a folytonos 
árvizek folytán keletkezett károk megtérítésében is dönt ő  szavuk volt, s 
s ezt a korlátlannak tűnő  hatalmat megérteni egy más korban nem is igen 
lehetett. Nem csoda; hogy annyit harcoltak érte a török kivonulása után 
Klobusitzky kalocsai érsek meg a ;graniosárok utódai, középütt a földes-
urakkal, hogy végül az utóbbiak kerüljenek ki Bécsben gy őztesen, legföl-
jebb az Hatispánságot meghagyva a határ őrök leszármazottainak, egy Ru-
dicsnak, Vojnicsnak, Latinovicsnak. Hacsak nem lettek ők is nagyurak 
közben. 
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Amikor azonban apám megvette a Dob utcai házat, már vert sereg 
volt a hivatalnok urak világa. Az egykori g őg, amellyel dk a vármegye ha-
talmát hirdették, eltűnt a krajcáros gondokban, menés és maradás dilem-
máib:an, úgyhogy félig ki is ürült •a Dob utca, mert nemcsak árvaszéki 
ülnökök, de örök szegénységgel küzd ő  írnokok is áldozatául estek a törté-
nelmi módosulásnak, ha nem voltak hajlandók alkalmazkodni az új hely-
zethez. 

„Harter Kragen, lehrer Magen!" — mondta róluk nem csekély kár-
. örömmel Kar'le nagyapám, • mintha ő  a hat gyerekével legalábbis mindig 
teli gyomorral élte volna világát. A házat is egy ilyen elszánt disszidenst ő l 
vettük, nemes kisléghy Nagy Elemér irodatisztt ől, aki ropogós magyar 
neve ellenére svábos kiejtéssel beszélt, minthogy eredetileg kiugrott plé-
bános volt egy német faluban, s feleségével, a papszakácsnéval németül 
beszélt. 

„Majd ;a Wilson pefütyül negig!" — mondta könnyed megvetéssel a 
győzőkről, úgyhogy apám érthet ő  fölénnyel jegyezhette meg: 

A marha istenit, -inkább elmegy vagonlakónak! 

A ház azonban igen barátságos volt, tizenhármas száma ellenére, a 
virágos első  udvart követő  másodikkal, ahol kacsák hápogtak kövéren, s 
tyúkok kapirgáltak az istálló el őtt, mert a szorgalmas háziasszony tehenet 
tartott, úgyhogy anyám kérlelésére azt is meg kellett venni. 

Sokan leszünk, s ha marad valamennyi tej, majd elviszik a szom-
szédok literenként, mint eddig Fáni nénitő l is! 

Igen, mert az els ő  udvaron volt egy keresztépület, amelyet anyám 
azonnal kinézett nagyapámnak a két lányával, figyelmen 'kívül hagyva a 
tényt, hogy messze van •a nagymalomtól. 

Mit csináljak velük? Hagyjam 'kínlódni őket? Ha öt évig nem jött 
haza az a kőfaragó, most már szegény Náncsi hiába vár rája! Székely is 
hazajött, az asztalos, igaz, hogy naponta kell neki jelentkezni a rendönsé-
gen, mivel patrancsnok volt a Vörös Hadseregben, de legalább hazajött! A 
tata meg majd félórával el őbb indul el, hogy idejére beérjen - a malomba! 
De legalább úgy érezhetik magukat, mintha a sajátjukban lennének, nem 
házbérben! 

S ez a szempont, a saját házzal, apámat is megvigasztalhatta azért, 
hogy még távolabb esett a Basa utcától, a műhelytől, nekem meg a gim-
náziumtól. Náncsi néném megtanult fejni, s őt néha a műhelybe is bejárt 
segíteni, ha sok volt a munka, úgyhogy nem egészen ingyen laktak, szegé-
nyek. A ház viszont gyönyörű  volt utcára néző  három szobájával, melyek-
ből nekem a középső  jutott. Kintről, közvetlenül a keskeny járda mellett 
három lombos fa hajolt föléje, amiért csak anyám haragudott, mert nem 
győzte söpörni a lehullott bogyót. 

Bolond vagy? Mit csöngetsz, mintha zárva volna a kapu? — mérge-
lődött, de haragjába azért egy kis mosoly is vegyült. — Azt hittem, jön 
valaki! 

Nem bírtam ki ugyanis egy jó ideig, hagy ne halljam a cseng ő  fér-
fiasan öblös hangját, mert csak este volt a kapu bezárva, mikor nem jött 
senki. És lekapcsolható olvasólámpát kaptam az ágyam fölé, a latin pre-
pozíciók bemagolásához, úgyhogy a paplan alá bújva azzal a kis gyertya-
égővel, sokáig olvashattam Nick Carter izgalmas történeteit, mikor már 
mélyen aludt az egész ház, míg csak fel nem fedezték ezt a b űnözésemet. 

Az említett módosulások ellenére sem vesztette el azonban egészen 
úri jellegét a Dob utca. Már azzal is, hogy id őnként itt Vonult el vadászpus-
kával a vállán, kávébarna vizslájával, s az oldalán egy-egy fácánnal, amely-
nek csőréből még csöpögött a vér, ,Mi'livoj Petrovi ć , :az új főispán. 

Alázatos szolgája, méltóságos uram! — köszönt neki apám, holott 
ez a cím már nem volt érvényes, viszont a magyar köszönés ellen nem lehe-
tett 'kifogása a vadásznak, mert ő  is magyarul köszönt vissza. 

Viszi a vadat a szeret őjének, Bosnyák Twna feleségének! — világo-
sította fel Goretios Antal, szemközti szomszédunk, akib ől most írnok lett, 
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pedig addig csak fogház őr vált a megyeháza harmadik udvarán, ahol hát-
ratett kézzel sétáltak körbe-körbe a rabok, ha nem esett az es ő . — Hát mit 
gondol, hogy lett képviselő  a Tunából? De hát ilyen az élet, mit csináljunk. 
A feleségétől elvált, Pepás Maris vezeti nála a háztartást. Viszont az öccse, 
Veljko, a BBB minisztere, és verseket ír az újságokba, haza már nem is 
nagyon jár! 

A rejtélyes BBB, egy részben külön kezelt tartománynak, Bácska-
Bánát—Baranyának volt afféle ideiglenes fiókkormánya, s Veljko Petro-
vić  hamarosan fel is tűnt az utcában, igaz, hogy hintóban ülve, de nagy 
kalaplengetéssel, mert Sándor királyi régens látogatott Zomborba, s öt 
diadalkapu várta végig a Bajai úttól a megyeházáig, úgyhogy Veljko Pet-
rović  mint a kíséret tagja joggal érezhette diadalúton magát a szül őváro-
sában, s az utcai népet üdvözölve lelkesen. Isten tudja, mit keresett a Dob 
utcában is! Talán az egész várost be akarta járni annyi év után, hogy el-
került hazulról, s átment Szerbiába. 

Szóval előkelő  utca lehetett az a Dob utca, ahol a Csányi fiúkon kí-
vül, akiknek az apja címfestő  volt, s cégtábláján kacskaringós betűkkel volt 
a neve kiírva fekete mezőben egy széles fehér szalagon, amelyet a két vé-
gén egy-egy szárnyas angyal tartott, senki sem járt polgáriba; itt mindeniki 
gimnazista volt: Szailai Dezs ő, Benyács Kornél, a Wellenreiter fiúk, 
velünk átellenben Török Piri, +s a húga, Klári. A különböz ő osztályok'elle-
nére összetartó csapat volt ez, ahogy együtt vágtunk át az esti ligeten. 
majd a Bisof-kocsmán. Mert a gimnázium magyar tagozatának diákjai 
délután jártak iskolába, a délel őtt a szerbeké volt, s Major Károlyt az 
igazgatói székben Petar Vuki čević  váltotta fel. 

A tanárok egy része is elment az els ő  év után. Prodán, akin lógott a 
kitérdelt nadrágja, s ha nem mindig tudtuk visszatartani a nevetésünket, 
nem túl harágosan dörmögte: „Mit röhögtök, mint a fakutyák!" Természet-
rajz szakos volt, s miért ne mehetett volna haza, a Romániához került Ko-
lozsvárra, ahol csakhamar egyetemi tanár lett. S Mihalek se jelent meg 
többé a másodikban az algebrával, se Horváth József, a rajztanár, akit 
Pemzlinek csúfoltunk, s aki hazament Sopronba, hogy majd a magyar 
akvarellnek legyen, legalább technikában, utolérhetetlen mestere. 

Aki feltétellezte, hogy a város művelődési jellegét a gimnázium taná-
raitól kapta, most sírhatott. Aminthogy sírt is, ha a Tárczay-féle patikába, 
vagy Gering Micihez betért, lévén ez a két hely fölöttébb alkalmas a világ 
dolgainak megbeszélésére, mert a trafik is, a patika is egész napon át 
nyitva volt, míg a Polgári Kaszinóban és az Olvasókörbe csak a kés ő  dél-
utáni órákban tértek be az urak. Olykor azonban ellenzéki hangok is hall-
hatók voltak, Pataj Sándoré például, aki télen-nyáron piros szegf űvel a 
gomblyukában s fehér betétes cip őben járt, egyiknek a sarkát kicsit ma-
gasabbra hagyva, mert egyébként sántított: 

— No, ami ezeket a tanárdkat illeti — mondta és legyintett. — Hol 
voltak ezek egy Radicstól vagy Margalitstól! De már az én korosztályomat 
követő  Zlinszky Aladártól is! Ezekhez én a kutyámat se adtam volna be! 

-- Jaj, doktor úr! — nevette el magát Gering Mici, hogy ez milyen 
szellemes, ez az öreg gavallér, aki se kalapot, se télikabátot nem t űrt meg 
magán, igaz, hogy a főutca sarkától a megyeházánál messzebb évek óta 
nem járt, mert csak a bíróságra kellett mennie, mivel ügyvéd volt, vagy 
a Bittermann Sándor nyomdájába, mert ott nyomtatták lapját, az Igaz-
ságot, s az is a megyeházán volt. — Tudtommal nincs is kutyája a dok-
tor úrnak! 

Ellenzéki szellem beszélt Pataj Sándorból. Mindig vörös fedel ű, havon-
ta egyszer megjelent 16 oldalas folyóirata, amelyet maga írt tele, engesz-
telhetetlen függetlenségi és negyvennyolcas programot hirdetve, változatla-
nul ott volt a Pesti Hírlap és a Bácsmegyei Napló mellett a trafik pultján, 
mert sose fogyott el. Versei ugyancsak ott jelentek meg, miel ő tt kötetbe 
gyűjtve kiadta volna őket. S ha Gering Mici olvasott volna verseket, né-
melyikben talán magát is felfedezhette volna az ihlet ő  muzsa személyében, 
de ő  állítólag zavartalanul szerelmes volt a már említett Deogáró István 
városi díjnokba. 
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Közben a kor, amelyet szerepl őivel .dr. Pataj megidézett, már réges-
rég elvesztette az egész vármegyére kisugárzott vezet ő  szerepét. Szabadka 
például mintha tiszteletlenül nagykorúsította volna magát, Újvidék meg, 
a „szerb Athén", a Maticával s a Letopisszel ugyancsak messzetúln őtt a 
megye határain, itt pedig nem is emlékezett senki a szentiváni plébá-
nosra, Rónay Istvánra, aki négyes fogatból szállt ki a jegenyefeny ők kö-
zött, s németül írt versekben ünnepelte a szerelem örökkévalóságát, míg a 
könyvéhez Sehmitt Jen ő  írt előszót, ami épp elég lett válna, hogy egyház 
és vármegye egyformán kiközösítse. De országgy űlési képviselő  lévén per-
sona grata maradt. 

És mintha csakugyan ez lett volna a város h őskora, amelyet a piper-
kőc sánta gavallér emlegetett nosztalgikusan, a kétszáz csekély esztend ő , 
a török kivonulása után, Eisenhut Zentai csatájával a megyeháza nagyter-
mének falán, hol áldva, hal büntetve maga alatt az egész vidéket a Duna—
Tisza közén, Titeltől fel a Kunságig, ez a búzaterm ő  Kánaán, ahogy a Tör-
ténelmi Társulat Évkönyvének harmincöt évfolyamábanmindezt apróra 
megtárgyalták. 

Mondtam is Zlinszkynek — folytatta dr. Pataj Sándor, és meg-
igazította bal szemén a monoklit —, soha olyan jódolgotok nem vált ott 
Nyitrában, mint azután, hogy birtdkot .kaptatok itt Roglaticzán! 'De nem 
hallgatott rám, azt mondta, itt nem lesz bel őle soha semmi. Elkéredzke-
det, elment... 

És igaza volt, ne is haragudj, papa! — szólt közbe a veje, dr. Pa-
lásthy Ödön egy aranysárga 'szivart ropogtatva ujjai között, s magasan 
lenézve az egy fejjel alacsonyabb apósára. — És megírta „A kifejezés stí-
lusát". 

Neked is igazad van! — felelte az Igazság szerkeszt ője. — Le sty.le, 
c' est 1' homme! — Azzal egy érzelmes pillantást vetett ,Gering Micire, 
s eltűnt a korzó őszi ködének fái alatt, hogy majd húsz évvel 'kés őbb 
lássam viszont Pesten Lazarevics csemegeüzletében a Rákóczi úton, amíg 
kimérték neki vajpapírban a negyed kiló zombori túrót. 

Talán Zlinszky Madárral is ott lehetett válna találkozni. 

És annak ellenére, hogy a boldog békeid ő  emlékében elréved ő  urak 
lenézték ezt a délutáni el őadásokra berendezkedett gimnáziumot, az egész 
mégis nagyon szép volt. Svetozar Pribti čević  akkor még csak belügyminisz-
ter volt, s így az iskolákban még nem vezették be a névelemzés gyakorla-
tát, amikor a Kovácsokat és Mészáro'sdkat „szláv származásuk" miatt nem 
lehetett a magyar tagozatba felvenni. Mi még zavartalanul ültünk együtt 
Li,scseviccsel meg Vojniccsal, és K'ohlmann tanár úr is csak péntek este 
tette fel a fekete kalapját, hogy elmenjen a Farkas utcába leimádkozni a 
bűneit. 

Azt szeretem, hogy úri gyerekek 'között van! — mondta rólam 
anyám alaposan megkésve ezzel az úrhatnámsággal, hiszen 'külvárosi pa-
rasztgyerekek is jártak velünk, s ez oly természetesnek t űnt abban a meg-
változott világban, amikor a társadálmi életben is módosultak ugye a kü-
lönbségek. 

Persze, ezek a különbségek azért nem t űntek el, ott maradtak leta-
gadhatatlanul, csak mi nem éreztük őket egymás között. Klein Gyuriért 
néha hintó jött, a malomé, a gimnázium elé, mert apja a nagymalom igaz-
gatója vált, Drop'kó Rezs ő  meg kutyagolhatott, amíg valahol a vasúti sí-
neken túl hazaért. De nem is állt volna jól a fakó, foltozott ruhájához, 
hogy felszálljon Klein Gyuri mellé, pláne azután, hogy Plki ć  tanár úr-
nak is megakadt a szeme rajta. Nem a ruháján. A nevén, amin sokáig 
lehetett jókat röhögni. 

Rezse! — nézett maga elé mosolyogva s t űnődőn Ilkić  .tanár úr, s 
kicsit felcsípve reverendája szélét, lelépett a katedráról. Mert akkor kezd-
tük tanulni a cirill betűket, s nyilván tanárhiány volt, ha ezt a festett sza-
kállú szerzetest osztották be hozzánk, talán mert magyarul is tudott. — Šta 
režeš? — ismételte többször is, míg a fiú ég ő  arccal állt s az osztály hálás 
publikum lévén, halálra nevette magát. — Ja režem, ti režeš, on reže! 
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Legtöbbünk tudott szerbül, csak írni-olvasni kellett .megtanulnunk, a 
latin deklinációkkal párhuzamosan, s erre megtanítani jó volt, n őies apró 
sikolyokkal a hangjában Ilki ć  tanár úr, akinek húsz evvdl kés őbb az utóda 
lettem. Nem az iskolában, még kevésbé a szerzetesi rendben persze, ha-
nem a zombori városi könyvtárban. Mert ő  negyvenegy tavaszán egy szer-
biai kolostorba vonult, a háborútól való félelmében, s amikor még azon az 
őszön hazatért, hogy ismét gondozásába vegye azt a pár száz hold földet, 
amelyet egy jámbor földesúr hagyott az egyházra, s mellesleg a könyvtár 
dolgainak is utánanézzen, csaknem mindennapos látogatóim közé tartozott. 

Megszoktam ezt a leveg őt! — rebegte, mint .valami vallomást, s 
lehúzva fehér cérnakeszty űjét. — Szükségem van rá! Huszonhárom évet 
töltöttem itt a polcok között! Evo vam, Stipane! 

S Miku.s István, aki Hitler-bajuszt viselt •a hegyes rókaarcához, hajá-
nak egy tincsét gondosan !a: homlokához tapasztva, ilyenkor leszállt a - lét-
ráról és „.Ljubim ruke, gospodine" köszönéssel meg is csókolta el ődöm 
kezét, aki erre ezüstfogantyús botját a másik kezébe fogva reverendája 
zsebébe nyúlt és kivett neki egy szem selyemcukrot, mint korábban éve-
ken át, amíg ő  volt az igazgató, s őt szolgálta az altiszt. 

Hát Kivikuvi hova lett? — kiáltott fel els ő  meglepetésében, ami-
kor irodámba lépett s Vértesi Károly vitrinjére nézett, amely a sarokban 
állt össze alkalmi szónoklatainak piros b őr köteteivel, egy preparált vipe-
ra:bőrrel, az író utazásain gy űjtött számos kacattal kiegészítve, csak Kivi-
kuvit nem találtam már én sem, a .fehér, márványba faragott néger istent, 
szemérmetlenül ágaskodó hatalmas péniszével. 

Bizonyára a katonák vitték gél! Ez tetszett meg nekik, miután fel-
törték az ajtót, de mást nem bántottak Vértesi hagyatékából. 

Én a könyvek mögé dugtam! — mondta a jámbor !archimandrita 
annál szemérmesebben. — Enélkül tettem eleget a látható kegyeletnek, s 
csak akkor vettem el ő , ha a városi számvevőség ellenőrizte a feltárt. Ez 
az urakat jobban érdekelte, mint Werb őczy Tripartituma vagy Miroslav 
evangéliumának másolata szent élet ű  szerzetesek gyönyör ű  iniciáléival. 

Négy évig voltam összezárva Vértesi Károly életm űvével. „Meg is lát-
szik rajtam!" — mondom magamban a kishit űség óráiban, amikor az iro-
dalom szolgálata semmivel se látszik kevésbé fontosnak ezen a vidéken, 
mint régen, az ő  'korában, most meg már Kivikuvi se segít az emberen! 

Jaj, édes istenem, mi lesz velem! — jött egyszer pár hónappal a 
második világháború befejezése után lihegve, mint aki menekül, Il!kié 
archimandrita. — Vádat emeltek ellenem! Valaki feljelentett, hogy együtt-
működtem a megszállókkal! Vajdaság nemzeti becsületbírósága el őtt kell 
felelnem, amiért értekezést írtam a Kalangyába a pravoszláv egyház hely-
zetéről! Most majd be kell vallanom, hogy a szerkeszt ő, aki erre a hálát-
lan féladatra felkért, tagja ennek a bíróságnak. Ne tessék haragudni, de 
meg kell mondanom az igazat, nemtagadhatom le. 

Csakugyan létezett rövid ideig egy ilyen bíróság, amelybe engem 
megkérdezésem nélkül kineveztek. Vigyáztak a nemzetiségi összetételre, s 
így egy csantavéri öreg kommunistával, Blmka Ferenccel ültem együtt 
többek között néhány napig a tanácsban. Aztán nem bírtam tovább. Mond-
tam, mentsenek fel e rettenetes „megtiszteltetés" alól. vagy elmegyek vi-
lággá. Annyi szenny és emberi aljasság nem mutatkozott meg el őttem 
ugyanis egész addigi életem során, mint akkor azokon a tárgyalásokon. Az 
ítélet, amelyet jogunk volt kiszabni, mondhatnám jelképes volt: nemzeti 
becsületétől fosztottuk meg a vádlottat, aminek kés őbb persze semmiféle 
jelentősége nem volt, ezt azonban a vádlottaklegtöbbje nem tudta. Olyan 
időket éltünk, amikor halálos ítéletek is el őfordultak. Amikor a tárgyalást 
megszakítva pár percnyi ,;megbeszélés" után visszajöttünk a terembe, s 
az elnök a „nép nevében" el őbb megindokolta, mielőtt kihirdette volna az 
ítéletet, a legtöbb vádlott, arcán a megkövült rémülettel, kiugrott ádám-
csutkájával visszafojtotta lélegzetét, úgy várba halálra válva az ítéletet. 

Kis bűnösök voltak, rohadt feljelent ők, akik a szomszédba repült ka-
kas megbosszulásán vagy felel őtlen kijelentésen kívül nem követtek el 
nagyobb bűnt, most szemérmetlenül és nyugodt lélekkel tagadtak le min-
dent, az anyanyelvüket és nemzetiségüket is gyakran, s jelentettek fel újra 
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valakrit, de most már a másik oldalon, hogy aztán sötét alakjuk nekem 
évekig jelenjék majd meg az álmaimban. 

Iilkić  archima,ndrita ügyének tárgyalására nem került sor. A közvádló 
a lefordított értekezésben természetesen nem találta a .krímen legkisebb 
nyomát sem, s tudomásul vette, hogy abban az id őben, 1942-ben, amikor 
közöltem, egyféle szembefordulást jelentett a megszállók hangos soviniz-
musával. 

A gimnáziumban viszont, hogy visszatérjek hozzá, néhány tanár távo-
zásán kívül, mintha semmi sem változott volna. Legfontosabb tantárgy 
változatlanul a latin maradt, minden gyakorlati szempontot nélkülözve, 
s görcsösen ragaszkodva a hagyományokhoz. Kovács tanár úr is abban 
érezhette 'otthonosan magát, mint egy laudator temporis acti, úgyhogy 
például Leonidas sírverse: „Vándor, szent hova lépsz e hely, menj, vidd 
haza  hírét ..." magyar fordításában Fis diadalmasan visszazengett, hogy 
vonzóvá tegye számunkra 'az egyébként fölöslegesnek t űnő  költői hangot. 
Ki gondolta volna, hogy bizonyos európaiságnak 'is az .el őkészítője vala-
melyest! 

A szerb nyelvtanulást ugyanakkor senki se .vette nagyon komolyan. 
Rábízták az életre? Vagy azzal, hogy magyar tagozat voltunk, mellékessé 
vált? De hát a történelmi helycserék nem mennek simán sehol a világon! 
Aki Iikiéet felváltotta, Simon Károly maga is akkor tanult szerbül, Hol-
stein tanár úr pedig, aki valahonnan váratlanul felt űnt, Ká1!lay Béni köny-
véből tanította történelemórán a Nemanjákat öblös hangon diktálva, míg 
hatalmas alakját végig hintáztatta a padsorok között, hogy aztán elt űn-
jön megint, isten tudja, hova. Kosti ć  meg, a másik pap, aki az örökébe 
lépett, a lakásán tartotta az órákat, s azzal büntette azt, aki nem tudott 
felelni, hogy az óra végéig kikergette lakása erkélyére. 

A sűrű  köd azonban, amelyb ől ezek a Balšićok és Dušanok a tananyag 
keskeny Útján kevélyen kilovagoltak, marciálisan és fenyeget őn megjelenve 
előttünk, éppúgy nem oszlott el a tudatunkban, mint az a kásás homály, 
amely korábban a magyar nemzeti hősöket vette körül, már amennyit az 
elemi 'oktatás szükségesnek látott belénk sulykolni. Bennem talán csak a 
fekete holló maradt meg Szilágyi Erzsébet levelével, az is inkább a szójá-
ték varázsával: „ki 'kopog, mi kopog?" Meg „Bendegúznak vére". Máig 
sem hiszem el a minden realitást nélkülöz ő  elképzelést, hogy ebb ől lesz 
a nemzeti öntudat. 

Persze a nagy sietség se tett jót a dolognak, mert az alkalmi tanárok 
unott alkalmatlansága se tudott bennünk érdekl ődést kelteni. Ilkić  lega-
lább mesével kezdte: „Volt két szent élet ű  szerzetes, akik elindultak zord 
hegyek és sebes folyású vizek kietlen vidékén, gyalogszerrel, ,mezítláb sa-
ruban Morvaország felé. Az egyik Cirill volt, a másik Metod, és virágok 
nyúltak a lábuk nyomán, amerre jártak ..." 

De annak a történelmi változatnak, amelyben mi éltünk, voltak ter-
mészetesen drámaibb fordulatai ás. Egyszer Kovács tanár úr tartotta szük-
ségesnek a szigorú intelmet: 

— Figyelmeztetem az osztályt, viselkedjék a helyzet komolyságához 
illően! Tehát semmiféle csoportosulás és semmi „hazádnak rendületlenül", 
ahogy ezt egyes felsőbb osztályosoktüntető  célzattal recitálják. Oly sok 
szép verse van Vörösmartynak, miért kell éppen ezt el ővenni? Mondjon 
hamar valaki egy másikat! Végh Márta! Halljuk! 

„Áll a vadász hosszú méla lesben ...", — szavalta elpirulva dr. Wohll-
heimer lánya, aki nemcsak ezzel a magyarosított névvel t űnt fel az osz-
tályban meg a mindentudásával, hanem azzal is, hogy felekezetnélküli volt. 
De a tanár most türelmetlenül a szavába vágott: 

— Nem ezt! Azt a másikat! 
A kislány belekezdett egy pár versbe, de osztályf őnökünk mindegyik-

nél azonnal leintette. Végül a katedra felé hátrálva belefogott ő  maga: 
„Húzd rá cigány, megittad az árát ..." 
Kezdett érdekes lenni a dolog. Ez az els ő  sor ugyantus kocsmai kép-

zeteket keltett bennünk, mint amikor valaki ténylegmulatni kezd. Egye-
sek lebújtak a pad alá • röhögni, de Kovács, aki megjárta a 'frontot s min-
dig valami klasszikus értelmű  férfiasságról szónokolt, nem az az ember 
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volt, aki eljátssza tekintélyét az osztály el őtt. Éreztük, hogy itt most va-
lami más fog történni, mint amit az egészb ől meg tudunk érteni. Akik az 
imént még a pad alatt nevettek,most nagy szemeket meresztve néztek a 
tanár úrra, aki egyre inkább belemelegedett a szavalásba. 

„Húzd, ki tudja, meddig húzhatod ..." — kiáltotta, s mire megértet-
tük, hogy még csak nem is egy személyes vallomásnak voltunk a tanúi, be 
is fejezte. Végignézett rajtunk és szó nélkül kisietett az osztályból. 

Amíg én itt vagyok, nem lesz semmi baj — mondta Puretics Miska 
bácsi, az öreg pedellus, akinek a felesége büfét rendezett be a folyosón, s 
Miska bácsi a pékségben járva id őnként valóságos előadást tartott nálunk 
az udvaron a „helyzetr ő l". — Mondtam az igazgató úrnak i's, legyen nyu-
godt, én rendet csinálok! 

öreg szolga volt, s azzal dicsekedett, hogy őt még Margalits őméltó-
sága vette fel, ő  tudja, milyennek kell lennie a gimnáziumnak. Ő  vitte be a 
szivacsot, :a krétát óra el őtt az osztályokba, is amikor Kohlmann tanár úr 
letette, mielőtt a tanterembe lépett, szivarját a folyosó ablakdeszkájára, 
ő  felvette és vígan pöfékelt vele tovább. 

Ne bojte se! — biztatta Vu.ki čević  igazgatót Fis, aki Szerbiából jött 
és nehezen szokta meg az itteni szolgai alázatot, olykor még bele is karolt 
az öregbe, mintha így akarta volna honorálni Miska bácsi diplomáciai 
szerepét. De falsült véle. 

Én azt mondom, ha valaki úr, az maradjon Fis úr, mert máskülön-
ben, bocsánatot kérek, a 'fejére csin.á'lnak! Én így is megadom a tiszteletet, 
mert így tanultam, de nemsokára elmegyek nyugdíjba. Szolgáljon itt to-
vább, aki akar. 

S mint a szokás rabja ebben az alázatostiszteletben, minden reggel 
elcsoszogott friss péksüteménnyel Margalits professzor úrhoz, aki réges-
rég nyugdíjasként élt a Csihás Ben ő  utca végén. 

Alázatos szolgája, méltóságos uram! —kiáltatta a rózsalugason át. 
— I.tt a ropogós kifli! 

És kifelé menet kujonul belecsípett Manda szakácsné vastag húsába. 
Ez a merő  magánszorgalombál fakadó tisztelet 'biztonságérzetet jelen-

tett a szegényembereknek, s akkor se mondtak le róla, mint a fentiekb ől 
látható, amikor egy egész világgal együtt ez is elmúlt, s csak az öregekben 
élt egy darabig még tovább. De az új urak sem akartak elmaradni a ré-
giek mögött. 

Még a susztereknek is ez volt az aranykora. Rudi bátyám, anyám 
öccse is hazajött Pestr ől, ahol a híres Benczénél dolgozott a Bécsi utcában, 
s azzal dicsekedhetett, hogy Fedák Sárinak a lábára csinált cip őt, s még 
láthatta i's benne a színpadon, amikor térdig felhúzta a szoknyáját. Itthon 
barátjával, Kosta Lutki ćtyial béreltek egy kis zugot a Párizsi utca egyik 
házának udvarán, ahol egy mosoda és vasalóüzem is működött, bizonyos 
Berlekavicsné „szalonja", ahogy a nagy darab asszony, vastag koszorúra 
tűzött hajával emlegetni szerette, elöl a bolttal, ahol egy nagy tükörben 
nézhette meg magát, aki belépett, a sarokban öblös karosszék, hogy ne 
kelljen állva várakoznia, amíg a .főnökasszony a sarkos keménygallérok 
és kézelők tömegéből ikikeresn, selyempapírba csomagolva az övét, míg a 
bolt 'mögött a műhelyből kihallatszott vasalólányok éneke. Szemben 
velük a suszterek kalapálták ki a talpat egy térdükre fektetett vastag kö-
vön, mielőtt a fels őrészhez varrták volna, időnként átnézve a nyitott abla-
kokra, illetve a vasalónőkre. Nem is csoda, hogy egy napon Rudi bátyám 
megjelent nálunk a Dob utcában, a helyzethez ill őn sötétkék öltönyben, 
borvörös nyakkendőjében opál tűvel, s kissé félrebillentett félcrilinderét 
levette apám el ő tt: 

János, azért jöttem, hogy bejelentsem, megesküszünk Bözsivel! 
Jól meggondoltad a dolgot? — nézett fel apám a pápaszeme fö-

lött, mintegy az egész család nevében feltéve a komoly kérdést, mivel 
anyám az egész családot összehívta az ügyesen megrendezett alkalomhoz, 
csak a másik két Karle fiú hiányzott: Ádám, aki holtáig Pesten maradt, és 
János, a volt vöröskatona nem mozdulhatott bujdosásában a veszprémi 
faluból, Láziból, miközben itthon apám játszotta •a major domus szerepét. 
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És ezer dinárt kérnék kölcsön, ha nem esik nehezére! 

Ejnye, hát lakodalomra sincs pénzed? — felelte rosszallón helyette 
anyám, pedig az ő  rendezésében az ezer dinár is biztosan szóba került, 
most már csak így kellett leszerelnie apám esetleges elutasítását. 

Így került családunkba Andrásai Bözsi, a vasalón ő . Alacsony, villogó 
szemű  barna lány volt, mindig nevetésre kész, .s természetesen tovább is 
ott maradt vasalni Berlekovicsné „szalonjában", blúz nélkül, meztelen 
karokkal, és a többi lánnyal együtt énekelve, szemben a suszterekkel, hogy: 
„Zokogva sír az őszi szél és hull a fáról a levél ..." 

Nagyon szerettem ezt a Párizsi utcát aszfaltos kocsiútjával, ahogy a 
korzót a Szentháromság terével összekötötte. Még csak azt se mondhat-
nám, hogy valami nagyvárosias jelleget adott az álmos Zombornak az 
egyetlen aszfaltos úttal, amelyen annyi élvezettel hajtottak át pénteken, 
hetipiac alkalmával a szállási szekerek. Inkább valamilyen keleties, sze-
rájszerű  hangulat áradt belőle a rengeteg apró boltjával és műhelyével, 
úgyhogy lakások utcára néz ő  ablakokkal nem is voltak láthatók ebben az 
„üzleti negyedben", ahol a szíjgyártók sorakoztak az alacsony házakban, 
még talán a céhid őkből fennmaradt rendet követve, Anisich, Mérey, Benya 
és a többiek, zöld kötényben ülve a fasatu közé szorít-ott lószerszám egy-
egy darabja fölött kemény kézzel húzva át rajta a szurkozott fekete fo-
nalat, hogy aztán a kalapáló bádogosok következzenek, !s -a mechanikusok, 
mert a bicikli elterjedé-sével már azok is voltak, meg Raáb, a hangszerész, 
akinek a boltjából cincogó hangok szálltak szét, finoman elkeveredve az 
utca mindkét oldalán sorakozó kiskocsmák marhapörköltjeinek i4latávaa, 
s ott volt már -a mozi, az Arena, kirakatában Henny Porten és Psylamder 
Waldernar fényképével. 

Rokoni alapon a vasalónők között is gyakran megfordultam, a ,susz-
teroktól vinni, vagy t őlük hozni valamit, s nem mondhatnám, hogy a b ű-
bájosan mosolygós arcú lányok egy pillantásra se méltatták volna. S őt 
még oda-oda is szóltak kacéran, pirulás-omtól felbátorodva, úgyhogy a tü-
zes vasalók is vidámabban szánkáztak kezükben ta gallérok és kézel ők 
fölött, s így aztán el is felejtették letörölni homlokukról és félmeztelen 
keblük völgyéb ől izzadásuk gyöngyszemeit. „Pruszlikban" voltak, fehér 
vászon szűkre szabott mellénykéjébe szorítva, melynek a melltartót is 
helyettesítenie kellett, "s alighanem innen eredt pubertásomnak sokáig 
tartó, már említett -s szüleimet dly gondba ejt ő  szégyen-e. 

Édes jó istenem, mit vétettem! — kiáltott fel anyám sírva egyik 
nyáron. — Ez e gyerek holdkóros! 

Egy éjszaka ugyanis álmomból felriadva úgy, ahogy voltam, fürd ő-
nadrágban, félmeztelen felkeltem, kizártam a kaput és elmentem a mien-
k-ével párhuzamos Koháry utcába, Rudi bátyámékat felzörgetni. Útközben, 
a Szivaci úton már- messzir ől észrevettem a rend őrjárőrt, .s feltételezve, 
hogy furcsa látványt nyújthatok, lehasaltam a kocsiút melletti -sáncban, 
úgy vártam, amíg elmennek. Szóval teljesem éber állapotban pontosan 
tudtam, mit teszek. Csak az maradt homályban el őttem, hogy miért kell 
ezt tennem. 

Zsoli itt van. maguknál? — zörgettem be kutyánkat keres ő  ürügy-
gyel Rudi bátyámék ablakán. — Mert m-ár napok óta eltűnt! 

A tagadó válaszra, amelyb ől nem hiányzott -a megrökönyödés sem, 
bocsánatot kértem a zavarásért, azzal hazaszaladtam és nyugodtan alud-
tam reggelig, amikor anyám már mindent tudott. Magam -sem értettem, 
miért kellett elmennem éjnek idején a Koháry utcába, s így rajtam ma-
riadt,. nem a feltehető  lelki kényszer, hanem a holdkórosság gyanúja. 

Nem vittek mindjárt orvoshoz, bár éjszakai vándorúitjatim, ha nem 
is a más-ik utcába, de az udvarra vtagy .a másik szobába. továbbra -s-e sz űn-
tek meg. Magyarázatot viselkedésemre éppúgy "nem tudtam adni, mint a 
szüleim. 

-- Nehogy el-felejtsd meggyónni! — szólt rám anyám, a feltehet ő  
rontás ellen az -égi hatalmak közbenjárásában bizakodva. 
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Fölébredsz és elmész? — nézett nagyot a gyóntatószék rácsán át 
Anta'lkovicstisztelend ő  úr, egy pocakos, dörmög ő , mafila pap. — Hát 
maradj az ágyban, fene a dolgodat! Nézze meg az ember! 

És még három miatyánkkál és hiszekeggyel toldotta meg a peniten-
ciámat, minden eredmény nélkül természetesen. 

Búcsúhelyekre vittek. El őször csak a Havii boldogasszony barátságos 
kápolnájához a szontai országúton, ahol már korábban is vdl;tam. A kápol-
na mögött lacikonyha volt és sátor alatt lehetett sült kolbászt enni, még 
söröshordót is csapra vertek a fák között, míg a másik oldalról fáradha-
tatlanul szólt az ének: „Mária, ó, Mária, könyörögj érettünk!" 

Miután ez se használt, komolyabb csodatev ő  zarándoklatra vitt a 
nagyapám. A szlavóniai Aljmašra,ahol neki ismerősei s távoli rokonai él-
tek, még abból az időből, amikor azon a Vidéken malomgépéstikedett. 

Romantikus fekvése ellenére, a Duna mellett, a Dráva torkolata fö-
lött rettenetes hely volt. Bénák, .sánták, vakok egész tömege jajgatott egy 
kis pocsolya fölött. Egy csúnya, sovány öregasszony szemérmetlenül fel-
húzta az ingét és úgy mártogatta meg magát, isten tudja ,  miféle bajra 
gyógyulást keresve. A látványtói nagyapám is megrémülhetett, mert nem 
hajtott a vízbe, a Gondviselésre bízta zarándokutunk eredményét, s elvitt 
a faluban lakó unokahúgához, akinek a férje, egy rangjáról leköszönt 
főhadnagy a földet művelte. Bagó lett volna a neve, de ebben a horvát 
világban csak „Bákó"-nak mondta mindenki, talán még ő  maga is így mu-
tatkozott be, ezzel is meggyorsítva 'a békés beolvadás folyamatát. 

Ej, azt a maszta nekided! — csóválta bohókásan a fejét, mikor 
meghallotta, micsoda baj hozott ide minket. És egy pohár bort töltött 
nekem is azzal, hogy az a legjobb orvosság ilyen betegségre, majd meg-
látjuk. 

Végül mégiscsak orvoshoz vittek. 
A, nem szenteltvíz kell ennek a gyereknek! — kiáltotta oly maga-

biztosan a doktor, hogy anyám !megint reménykedni kezdett. — Majd 
idegcsillapítót kap és nem lesz vele többé semmi baj! Háromszor napon-
ta, és úgy alszol t őle, mint a tej! Még felébreszteni se lehet majd! 

At is aludtam az egész negyediket Arany Toldi-trilógiájával, valósá-
gos istencsodája, hogy nem buktam osztályismétlésre, de még bökvers 
írásáru is jutott a jókedvemb ől egy dundi osztálytársn őmrő l: 

Gösszel. Edit csupa báj, 
Csupa zsír és csupa háj. 

Sőt, mint aki minden bajára fittyet hány, bezdáni osztálytársaim 
nevét is versbe foglaltam megfelel ő  öniróniával: 

Albert, Kertész, Kuzman, Kelsch, 
Ha elalszom, fel ne kelts! . 

És vígan folytattam öntudatlan éjjeli kvrándulásaimat, ha nem is 
házon kívül, de az udvaron, az el őszobában vagy éppenséggel az ágy alatt, 
s így a szüleimnek minden oka megvolt továbbra is félteni. 

Egy asszony gyógyított meg négy évvel később. Vagy egy lány mégis 
talán, nem is tudom már. Pesten a Baross utca hatos számú házában lak-
tam, a. földszinten balra, ahol egyetlen szobáját adta ki „jóravaló szoba-
uraknak", ahogy a kapura kiragasztott cédulán hirdette özvegy Ladányimé, 
míg ő  maga a konyhában aludt. Kicsi szoba volt, két ágy között az éjjeli-
szekrénnyel, amelyen kancsó állt vízzel tele, s két pohár, ha szomszédom-
mal, Hegedűs Pistával, aki slapaj volt valamelyik esti lapnál, megszom-
jaznánk. Mert csap csak a konyhában volt, idebenn az ablak alatt meg egy 
lavóros mosdó. 

Egy este, éjfélkor, a kísértetjárás órájában, ahogy háziasszonyom 
mondta, hirtelen útnak indulva levertem a kancsót, s a nagy csörömpö-
lésre berontott Ladányi néni, s lámpát gyújtott. 
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Azt hittem, rögtön kiteszi a motyómat az ajtó elé, de megsajnált. 
— Nem hagyok én egy legényt világgá menni! Majd inkább meg-

gyógyítom lassacskán! 

Attól fogva este, ha hazajöttem és !levetk őztem, beállított a lavór 
hideg vízbe, s tövig végigpacskolta alábamat. „Múlj e1, rosszaság, hagyjál] 
el engem!" — dünnyögte kedvesen, és simogatta rám a hideg vizet min-
den este, mindaddig, amíg egydélután haza nem hoztam Anosdt, abban a 
hiszemben, hogy ő  nem lesz otthon. De váratlanul hazajött, még ott talált 
bennünket a bezárt szobában, s másnap kiadta az utamat. Arcát a kezébe 
temetve háttal állt és sírt, amikor elmentem, hogy ne is lásson. A jelene-
tet egyszer már másutt és más formában megírtam, mert mostanáig nem 
tudtam elfelejteni. 

Három évvel ezután barátomnak, Đuro Mitrovn ćnak, a későbbi Zem-
bir titkárának menekülnie kellett Szabadkáról. Déli tizenkett őkör jött érte 
a vasúti nyomdába két nyomozó, s fél egykor indult :a pesti gyors. Látta 
őket a szuterén ablakából, s útlevele mindig a zsebében volt. Ladányi néni 
magánál tartotta hat hétig, amíg Bécsen át ki nem jutott a Szovjetunióba, 
hogy öt évvel kés őbb különleges feladattal hazaküldjék, s Zágrábban le-
bukva vallatás közben lelje halálát. 

Ancsi az álomszép kék szemével külön történet lehetne, ha nem vol-
na már késő  áradozni róla. A fővárosi könyvltárral szemben nézett ki mindig 
egy ablakon, s barátom, H. R., aki külön engedéllyel olvashatta naponta 
Marx Tőkéjét, nem győzte szememre hányni, hogy így lapom a napot an-
nál az ablaknál, ahelyett, hogy az Anti-Dühringet tanulmányoznám, mert 
így sose lesz belőlem igazi forradalmár. 

Igaza volt, de a hóldkórosságból kigyógyultam. 

(Folytatjuk) 
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CSORBA BÉLA 

AZ ÉJSZAKA RÉME 

Azt mondja anyám, hogy tegnap hajnalban a rend őrök elfogták Lunt, az 
éjszaka rémét, de én ezt nem nagyon hiszem. Meg azt is mesélik, hogy már 
régóta vadásztak rá, és figyelték, mikor jelenik meg a faluban, és amikor 
hallották feldübörögni a traktorát, mert újabban traktoron járt Lun, elé-
be álltak az autójukkal, ám Lun ügyesen kikerülte őket és eltűnt a köd-
ben, mint a szélvész, olyan gyorsan. De amikor mégis bekerítették, akkor 
sem merték ám bántani, csak szóltak neki, hogy jöjjön ki, ő  meg csak 
nevetett, és kiköpött egyet :az ablakon. Meg ordított, hogy tudják-e, kicsoda 
ő . A rendőrök csak álltak kővé meredten. Én vagyok Lun, az éjszaka réme, 
kiáltotta, és 'közéjük ugrott. Utána meg bebújt a rend őrkocsi alá. De ezt 
már nem hiszem, ezt csak az öreg Botrafingó meséli így, aki mindig a más 
kárán örül, talán azért, mert sánta, meg mert senkije sincs a három gub-
basztó tyúkján kívül. Mondhat nekem akármit, tudom, hogy Lunt nem 
lehet elfogni, még a vámpírok sem bírtakvele, pedig a temet ő  tele van 
vámpírokkal, köztük az öreg gróf a sárga szalmakabapjávail, meg doktor 
Pairlaghy Ábris, a kutyaéget ő. A petróleum, hölgyeim és uraim, az az iga-
zán tiszta munka! Van-e szebb látvány a zöld lucernában lángoló kóbor 
kutyáknál, amint kínjukban üvöltve rohannak láncra verten körös-körül? 
Hát ez a doktor Parlaghy. De Lun t őle sem fél, éstudom, hogy egyszer 
legyőzi, ha lesz rá ideje. Mert előbb még meg kell szereznie Fekete Szakáll 
kalózhajóját a Kínai-tengeren. Az meg még eltelik egy kis ideig, mert hosz-
szú az utazás még a >Selyem úton is, pedig az jó sima lehet. Az igazgató 
azt mondta anyámnak, hogy túl nagy a fantáziám, máskülönben meg [lusta 
vagyok, trehány, így mondta. Jézuskám, micsoda szó az, hogy 'trehány? 
Egyszer, amikor a vámpírokról meséltem, meg a denevéremberr ől, föl is po-
fozott, és azt mondta, hogy többet nem alkar látni rajzregényt a kezemben, 
pedig ő  is ott leskelődött a temetőben, amikor a szellemeket üldözték. 
Barátjával, a dromedár hentessel bebújtak egy bokorba még alkonyatkor, 
hogy 'majd kilesik a grófot és a doktor ParJzaghyt. Az asztalo'sirnasak meg 
minden bokrot megdobáltak jókora féltéglákkal, kavicsokkal, mert ők is 
a szellemeket üldözték. Másnap az igazgató minket pofozott sorra mérgé-
ben, !és azt mondta, hogy nincsenek szellemek, se vámpírok, se táltosok, 
mindez csak babonaság. Pedig nem igaz, mert amikor úgy ordítozott, mint 
a vadszamár, az ablakon fölágaskodott, és kimeresztette ránk a szemfogait 
az öreg gróf. A fején egy nagy ,luk volt és szivárgott bel őle a genny. őtőle 
félek most a legjobban. Mikor egyedül maradok, mindig megjelenik. Egyik 
délután nagy gorillamancsával fölrántotta a red őnyt és vigyorgott rám és 
kaparta az üveget. De Luntól fél. Ezért nem hiszem., hogy Lunt elfogták a 
rendőrök. Meg ha el is fogták, úgyis kiszökik ;a golyóálló ketrecb ől is. 
Az biztos. Kiszökik, megszerzi a hajót, és leszámolunk a vámpírokkal. És 
bejárjuk a föld összes folyóját, összes tengerét .. . 

CSORBA BÉLA 

VÁLASZ EGY KAN ARKANGYALNAK 

Nézd, Gábor, minek a koturnus? Én odavágtam. 
Egykor sajnáltam, amiért téged ért. 

Dörömbölsz most leveg őégben, féltve dolgot, 
S tőlem, mit nem kell, mit meg nem véd a vért. 

Mondjam: szárnyad oda, féreg? Míg falsz és őrködsz, 
Nehogy a célod majd nagyon kitessék: 

Azt minden pondró mímeli, míg fölzabálja, 
Hogy ő  csak őrzi Emberfia testét. 
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KÉZFOGÁS OK  

SZABADKAI Í RÓK ÉS KÖLT ŐK  M ŰVEIB ŐL  

LAZAR MERKOVIC 

A BÉRCI FENYŐ  
BORU NA VRHU 

BORBÉLY JÁNOS 

LAZAR MERKOVIĆ  VERSÉNEK 
FORDÍTÁSA KÖZBEN 

Jedini ti 
moraš da me shvatiš, 
ti sám, 
ja sám, 
oboji.ca bez sna. 

Josipu 
Josiprnak 

A címet közvetve Petőfitől kölcsönöztem. Úgy ug-
rott be, egészen váratlanul, hogy rosszul emlékez-
tem a felejthetetlen sorokra. „De látod amottan •a 
téli világot, már hó takará be a bérci ... feny őt." 
S ezek után keresni kezdtem a rímet, a „tet őt", 
persze hiába. De így is jól jött, mert éppolyan ün-
nepélyes, petetikus kissé, mint a „Bor na vrhu", 
és éppúgy pattan benne a daktilus, mint a „bérci 
tetőben' . 

Egyedül te fogsz 
megérteni engem, 
te egyedül, 
én egyedül, 
mindketten 
álmatlanul. 

Iznad tebe 
kruni se prašina 
Kumove slame; 
uzalud snatriš, 
grije te hladno 
obli plast sijena. 

Fölötted 
a Tejút 
csillagpora; 
hiába álmodozol, 
hidegen melegít 
a kerekded szénaboglya. 

(Evo, la ležim, 
kraj tebe, 
obje mi plećke 
žulji stijena, 
a kad se pokrenem, 
kao da kamen zene: 
šta to predadoh 
rosi jutra?) 

(Itt fekszem, lám, 
melletted, 
két lapockám 
töri a kő , 
ha pedig megmozdulok, 
mintha fázna ő ; 
mit is adtam hát 
a reggeli harmatnak?) 

Itt bizony jó lett volna átmenteni a „ti sam, ja 
sam, bez sna" hármas szójátékosságát, de persze 
ez lehetetlennek bizonyult. Mint oly sokszor, a for-
dító mást ajánl fel kárpótlásul. Itt az „egyedül" 
szó hármas ismétlődése emlékeztet az eredetiben 
megfigyelt ismétl ődésekre, amely ott is, a fordítás-
ban is sajátos ritmikusság hordozója. Zenei elem-
ként említhető  az „álmatlanul" képz ője, de ez 
már nincs benne az eredetiben, hanem afféle rá-
adás, amiről nem lehetett lemondani. 

A probléma itt az volt, hogy a „Kumova slamának" 
még lehet pora, de a Tejút már sehogyan sem por-
zik. Ezért kellett a „csillagpor", amely közismert, 
odaillik, és enyhíti a képzavart. 
Egyébként semmi okom különösebben büszkélked-
ni ezzel a hat sorral. A „csillagpor" megoldva, a 
„grije te hladno" contradictio in adjectója szintén, 
viszont egyszer űsíteni kellett a „kruni se prašiná"-t. 
Mindkettőnek , a költő  és a fordító, bánatára. 

Hm. Ez már egészen kétséges ügybuzgóság. Az, hogy 
a „lapockám töri a kő", és hogy a kő  „mintha 
fázna", benne van az eredetiben is, de a „k ő" nem 
csendül össze semmivel. Egyedül a fordításban. Ügy 
buzgóság, mondom, melyet csak az ment némileg, 
hogy mindannyian szeretjük a szépet. Márpedig a 
rímes beszéd, ugye, szebb. Egyébiránt „a šta to 
predadoh rosi jutra" jelentéstartalma fel ől a köl-
tővel kellett volna konzultálni, de az id ő  rövidsége 
miatt erre nem került sor. 
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Odavdje, 
iz kala 
žabljeg rakursa, 
vidim: 
Zvijezda — 
izgna je Mlječni put — 
tužna, 
na vrh bi ti sjela 
(na glavu bi ti sjela) 
svjetlom; 
a ti, 
osloncem svojim 
(žilom srčanicom) 
kroz kamen 
dubiš 
kaxneni svoj put! 

Innen, 
a békaperspektíva 
kátyújából, 
látom: 
egy csillag, 
oly bús 
— kitaszította a Tejút —, 
a tetejedbe 
(a fejedre) 
szeretne ülni, 
ott fényeskedni, 
míg te 
gyökéraortáddal 
(amivel megkapaszkodsz) 
a kőbe 
vájod 
megtartó kőbölcsőd! 

T. gle: 
između tebe, 
između tebe i borja, 
između tebe i brda, 
između tebe i gora, 
između tebe i mora, 
iznad tebe, 
iz:neđu krša i ravnice, 
između vododerine 
već  sigurno 
teče 
jutarnja modrina. 

S nicsak: 
a fenyves és teközötted, 
a bércek és teközötted, 
a vadon és teközötted, 
a tenger és teközötted, 
alattad és fölötted, 
hegyen át és völgyön át, 
s'zurdökon és vízmosáson 
már jön, jön, 
hömpölyög 
a hajnali kékség. 

I gle: 
baš tako 
svijest nam polako 
takva 
ljepota biva: 
spaja zemlju, 
nebo — čovjeka, 
lomi — raskida, 
drobi — razbija, 
i sebe — druge, 
nijedna joj laž 
nije duga vijeka, 
a istina — 
uvijek za čovjeka. 

Itt a „sjela, sjela, svjetlom" összezengése jelentette 
a fordítói kihívást. De tapasztalatból tudom, kár a 
gőzért, legjobb, ha mindjárt behelyettesítés után 
néz az ember. Az ingyenlakoma terített asztalánál 
„tej"-jel akar kedveskedni a fordító, amely benne 
van a „Tejút"-ban, a „tetejedbe", „fejedre" kité-
telekben, hátha csillapítja vele az igényes lakmá-
rozók éhségét. Ha nem, elverhetik rajtam a port. 
A „žablji rakurs" nem okozott gondot, a „žila sr-
čanica" annyiban, hogy nem ismerem az aorta népi 
elnevezését. Igy lett bel őle „gyökéraorta", amely — 
gondolom — kifejezi a képet. Tekintetbe jöhet még 
a „gyökérereiddel" is, amely a fát táplálja és meg-
tartja. Végül: a „megtartó k őbölcső "-ért akár meg 
is veregethetnék a vállam. 

Itt, stilárisan, szónoki ismétlést látok, amelyben az 
„između" szó a hordozó elem. A fordításváltozatban 
a „teközötted" a megfelel ője, azzal, hogy a vers-
mondat végére került annál az egyszer ű  oknál fog-
va, hogy ne kelljen minden sort így fogalmazni: 
„közötted és a fenyves között" stb. Ezenkívül tö-
redelmesen bevallok egy-két simítást is, amelyek 
— ha nagyon szigorúan vesszük — talán önkényes-
nek mondhatók. A versidom ritmikája, a sza-
bályos gondolatlüktetés kedvéért, végeredményben 
a vers szépségéért vetemedtem rá, ezért talán bo-
csánatos bűn. Igy került a versbe az „alattad" mel-
lé a „fölötted" is, a „vízmosás" mellé a „szur-
dék". 

A „nicsak"-ot követ ő  négy sorban, a költő  játszi 
ötletéből, páros rímet figyelhetünk meg. Ezt, és 
az utána következő , véletlenszerű  összecsendüléseket 
próbálja átmenteni a fordítás. Gyengesége, hogy az 
eredeti vers röviden pattogó soraival ellentétben, 
testesebb, hosszabb sorokra kényszerül. 
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S nicsák: 
ekképpen éppen 
tudatunk e réven, 
semmi kétség, 
maga lesz a szépség: 
mely hidakat ver földön, 
égen — és az emberekben, 
tör — és zúz, 
tép — és vág, 
másokat — és önnönmagát, 
meg nem tűri, 
ami álság, 
emberi csak 
az igazság. 

I gle: 	 Itt a fő  probléma a vid — nevid egészen sajátos, 
opet ljepota: 	 lefordíthatatlan ellentétpárja volt. Egy kissé oldot- 
(spolja uspravan) 	 tabbra sikeredett az eredetinél, ami nem tölt el 
za vid, 	 éppen lelkesedéssel. A „noha csak a szemnek" —  
i tako 	 „noha nem a szemnek" sorpárral azonban nem 
iskreno 	 vagyok egészen elégedetlen. 
(iznutra) 
uspravan 
za nevid! 

nicsak: 
hogy feszít! 

ez is szép,, 
noha csak a szemnek. 
De hogy 
igazán 
(belülről) 
kihúzza magát, 
az is szép, 
noha nem a szemnek. 

Na kosom 	 Kellett a „bérctet ő", hogy mintegy rondóban visz- 
kamenu , 	 szakanyarodjak a megütött hanghoz, a címhez. Nagy 
na kalnom 	 nehézséget okozott: „u smrti kamen: u ljepoti plav." 
tiu 	 A megoldás zeneileg szép, de nem biztos, hogy a 
prav: 	 költő  ezt akarta mondani. Vagy hogy beéri ezzel 
slomljen 	 is. A három hatásos záró sor magyarul sem ha- 

stasu, 	 tástalan. 
a ne u korjenu: 

smrti 
kamen: 

ljepoti 
plav, 
2iv u L1votU. 
Živ u spomenu. 
Živ. 

A meredek 
bérctetőn, 
a föld 
sarában 
dacolsz; 
derékba 
törve, 
de nem kitépve 
gyökerestő l; 
a halálban kő : 
és ha mi szép, 
akkor kék. 
Éled életed. 
Élsz az emlékekben. 
Élsz. 
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VOJISLAV SEKELJ 

MARIJA-MAGDA DULI Ć  HAZATÉRÉSE 
RÉSZLET AZ ÖRÖKSÉG C. REGÉNYBŐL 

Marij&Magda Duli ć  valamiikor régen, is most már hajdan volt hatvanas 
években kezdte el bölcsészeti tanulmányait Zágrábban. Akkor, életnénék 22. 
évében egyszer csak összetört benne valami. Otthagyta tanulmányait, út-
levelet váltott, és kiment — a kenyere után — Párizsba. Hogy bizonyítson, 
elvesszen, vagy magára találjon? Húsz-egynéhány esztend ő  múltán, az em-
berélet útjának felén, a lába sötét erd őbe tévedt, DantéVafl szólva, s Magda 
hazatért Szabadkára. Mindörökre, s végleg elveszetten. Párizs, azzal, hogy 
olyandúsan megajándékozta, azzal, hogy többet is aidatt, mint amennyit 
a közönséges halandó néha elviselni képes, mintha :mindenét ől megfosztotta 
volna, magyarázta Magda. S maradt a keser űség, az undor, a magány, meg-
maradtak a sebhelyek, véres, mély, fájdalmas zsebhelyek, amelyek szépek is 
egyúttal, akár a más ember baja. A fény városában a 'leg ősibb mesterséget 
űztem, vallotta be, kurva voltam, elejét ől végig, tetőtől talpig kurva! — 
mondta, de nem megvetéssel, hanem valami leírhatatlan életiróniával a 
hangjában, aminek természetfölötti jelent őséget próbálok tulajdonítani. 
Az örökség c. regényem !megírásária valójában Magda önvallomása indított. 
Hogy mi volt ez, gyónás-e, vagy pedig két ember istennek tetsz ő  beszélge-
tése, két emberé, akiket a véletlen hozott össze és önakaratukon kívül 
csöppentek bele a mulandóságnak ebbe a játékába, nem lényeges, és örök 
titok marad. 

Magda.pedig beszélt, órák hosszat beszélgettünk, 
én sohasem tartottam magam kurvának, soha, mindaddig, amíg meg 

nem jelentél az ajtóban azzal a rózsacsokorral. Akkor hirtelen fölfordult 
agyomrom, piszkosnak éreztem magam, a ,testemet.. Azzal, hogy hazajöt-
tem Szabadkára, szerettem volna magamra találni, valójában pedig a kí-
vülállásit, a magányt kerestem. Egyszeribe minden a múltté lett, s én 
azonosítottam magam a múlttal, de annyira, hogy teljesen értelmét vesz-
tette minden, s ekkor ráébredtem magányosságomra. Annyi férfit szorí-
tottam a lábam között, de lényegében egyik sem volt az enyém teljesen 
és maradéktalanul, mindegyik engem birtokolt, már ahogyan ti, férfiak, 
a magatok önző  módján iszoktátak. A szex, nem, ez nem szex, a szex vala-
miképpen több a puszta kefélésnél. Undorodom a testemt ől, jól van, nem 
szégyellem magam éppen, de a beszennyezettség és elveszettség érzése 
mar, mint a lúg, roncsolja a bens ődet, hogy majd beleőrülsz. Most és itt, 
eh, messze kerültem mindett ől. Néha megpróbálok visszagondolni 'klien-
seim arcára, hiába er őlködöm, semmi, egyedül azt is petyhüdt hasukat, a 
szemükből ordító kéjvágyat és tehetetlenséget látom, érzem. Ez, a negy-
venötödikben, se nem kevés, se nem sók, de éppen elég ahhoz, hogy ki-
tegyük a vesszőt, pontot, vagy valami ,hülye kérdőjelet pingáljunk, hogy 
hánt mi az ördög történt akkor énvelem. Kicserél ődtem, nem az vagyok, aki 
voltam; mit jelent a személyiségvesztés? Egy pillanatra megállt, elgondol-
kodott, majd folytatta. A személyiségvesztés, az én koromban, lényegében 
beteges állapot. Nem tudom, mit jelent, de ;annál jobban érzem, egyszer 
csak érzed, semmi sem tart itt, nincs kedved bármit is tenni, valamit újra-
kezdeni, kedvetlenül átengeded magad a mindennapoknak, rádöbbensz, 
hogy nem is voltál játékban, az italba, a könyvekbe menekülsz önmagad 
elől, éjszaka órák hosszat gyűröd a' lepedőt ra lábad között, míg csak meg 
nem .nedvesedsz, akkor pedig az .önkívületig maszturbálsz, kliivresedsz s 
újra kezded, az orgazmusban keresel támaszt magányod elviseléséhez, mert 
léted terhét elmossa a vagina nedve, nos, ez hát az az érzés, de nem tudsz 
róla semmit, mert :az élet olyan, mint a parttalan folyó. Az élet többé 
nem nyújt semmiféle ellenállást, nincs súrlódás, nincs elviselés, az élet 
elviselése, nyomtalanul eltűnsz, fölszívódsz. Egy elfuserált házasság Pat-
rickkarl, honvágy, a szül őváros, a mi utcánk. Lakás Párizsban, lakás Sza- 
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balkán, amikor itt vagyok, ott szeretnék lenni, amikor ott vagyok, nincs 
maradásom, se kedved, se er őd, hogy ezen változtass, hogy ezt összebé-
kítsd. Márpedig minden ebben az összebékítésben, a szintézisben van. 
Érted? Igen is meg ne:m is, mint rendesen. S nincs is itt mit megérteni. 
Meg aztán ez a város sem az a Szabadka, 'amelyet itthagybam, amelyet a 
szívembe zárva magammal vittem, ahonnan fejvesztetten megszöktem, de 
utána napokig álmodtam, ábrándoztam róla vadigen emberek piszkos kar-
mai között. Hazajössz, hogy életed alkonyán találkozzál barátoddal, hogy 
még lássad a ráncait, elcsípd egy-egy régi mosolyát, kedves 'mozdulatát, 
ő  pedig nincs sehol, kámfort játszik, s nem is látja semmi értelmét, mint-
ha az életnek valami más értelme volna azon kívül, amivel mi ruházzuk 
fel, ,s a végén, mint egy szamaritánus, küld egy csokrot, egy csokor piros 
rózsát. Rémes! Soha nem sejtettem volna, hogy így szúrhat virág, ilyen 
mélyen, ilyen elevenbe vágón. Én, egyszer űen, meghaltam neki. "Ülsz itt, 
hallgatod, auni.t mondok, leginkább szótlanul, én meg mondom, mondom 
világnak, és megkönnyebbülök, szinte magától ömlik bel őlem a szó és így 
jut el hozzád, legalábbis remélem, hogy eljut. Éjszaka gyakran, de csakis 
éjszaka, mondom a Miatyánkot, az üdvözlégy Máriát, a rózsafüzért, s ak-
kor megnyugszom, egymás után száz Üdvözlégy Máriát is elmondok, szá-
zat, igen, százszor százat, igen. Ebben a városban, az anyámon kívül, nem 
volt közelebbi rokonságom. Dulićokból rengeteg van, itt-ott akad egy án-
gyikám, nagynéném, már nem is tudom, a kapcsolatok megszakadtak, az 
egymáshoz vezet ő  ösvényeket fölverte a gaz. Györgyénben, Pavlovacon 
még talán akadna is valaki, de sem ők nem ismernek engem, sem pedig 
én nem emlékszem őrájuk, se .jóról, se rosszról. De hát minek ás? Az apám 

 bennünket még amikor harmadik 'elemista voltam, becsavarogta 
Jugoszláviát, a külföldet, egy ideig rendszeresen jelentkezett, pénzt kül-
dött, azután semmi. Kanada, Korea, Brazília ... Tíz évvel ezel őtt telefon-
beszélgetés Párizsban, megbeszélt találka a Köztársaság téren, a végén 
semmi, még egy csokor virág sem. Nyomtalanul kihullott a világból, csu-
pán a csontjait hagyta meg benne, Reméltem, hogy legalább az anyámat 
életben találom, abból se lett semmi. Taxival jöttem meg Sur činról néhány 
órával a temetés el őtt. A halott sárga, kiaszott arca, egy rosszul 'sikerült 
halotti maszk, a temetésen, néhány öreg bácsin meg nénin kívül úgyszól-
ván senki. Az egész Camus-re emlékeztet. Éppen hagy csak rnonsieur 
Meursaulit helyett a Bűnbánó Magdolna áll +a sírnál. Én, tulajdonképpen, meg-
szöktem az anyámtól, ettől a várostól, valahogy szégyelltem, nem őt, mint 
anyát, hanem mint asszonyt. Közben ugyanazt a kálváriát járom meg jó-
magam is, gyermektelenül, kereszt nélkül, tucatnyi +a'bartusszal a hátiam 
mögött. Senkit sem veszélyeztetek, nem gázolok bele ,senki egyéniségérbe, 
ebben azonban nem találok sem megkönnyebbülést, sem mentséget. Az 
gyötör, ahogyan Meursault viseltetett a halál, az élet, a szerelem iránt, 
márpedig hasonló helyzetekben• mindannyian idegenek, közönyösek va-
gyunk valamiképpen. Nekem is minden mindegy, annyira mindegy, hogy 
szinte fáj. Egynek lenni a világgal tulajdonképpen filozófiai szóvirág, 
ugyanakkor a világ, a maga valamennyi megjelenési formájában, a lehet ő  
legközömbösebb valami, amikor túl vagyunk az els ő  találkozás és érintés 
kalandján, s amikor visszakísérteinek egy élet emlékei, egy életé, 'melyet 
nem mi választottunk. Amióta Isten meghalt, a közöny az, melyet szégyen-
foltként viselünk a történelem színe el őtt. Nem, nem vagyunk egyformák, 
különbözünk egymástól, egyfel ől vagyok én, samott meg az egész világ, ez 
a fontos, más semmi, az alkalmazkodó képesség és •amások semmibeve-
vése. Ami engem illet, ebből a rajtam (kívül álló világból, noha n ő  vagyok, 
mindig i's a nők vonzottak jobban, érzelmileg és tapasztalatilag egyaránt. 
Hozzájuk vonzódtam minden tekintetben. A n ő  világa gazdagabb, képze-
letdúsabb, nem olyan üres, mint a férfié. A férfi mindent a nemi szervek 
ütköztétésére vezet vissza, • baszik ő  a szerelemre, a fájdalomra, a szen-
vedésre és a tűrésre, ő  csupán jó kurafi és e világ minden . sebének szakér-
tője akar lenni. A férfi csupa jelent őségteljesség, a nő  ellenben valamiféle 
értelmet kölcsönöz a világnak, gondolj csak Évára meg a meztelenségére, 
Éva a melegvérű , mozgó hús a húsban. Nem vagyok (leszboszi, ámbár volt 
néhány effajta karambolom, ez vele járt a mesterségemmel, ez is hozzátar-
tozott; mondhatom, a nő  tüzesebb szeret ő  :a férfinál, nővel élni át orgaz- 
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must, az valami, de hát minek Fis 'mondok neked ilyeneket, amikor te 
úgyis mindent arra vezetsz vissza, hogy coitus, ergo sum! Monodrámát írhat-
nál rólam, na, pedig azért ,dumálok annyit, hogy könnyebben elfellej+tsek 
mindent, vagy hogy ne fájjon annyira a múlt. Mégis legszívesebben ven-
ném, ha mindezek után enyhe .undorral ,gondolnál rám, de nem megvetés-
sel és utálkozva. Hiszen állatkerti vadak vagyunk, menazséria, mondaná 
Krleža. Fém csillant a forró homokban, Meumsiaul+t-t ez hozta ki sodrából, 
és irgalom nélkül lőtt, eleven húsba, ötször, hatszor, százszor, maradék-
-tailanul megnyilatkozott, szükségét érezte, hogy ő  — ő  legyen, hogy értel-
met adjon legalább a pillanatnak, ha már az örökkévalóságnak nem ad-
hat értelmet. Eljárását nem helyeslem, én ezt- a civilizációt vádolom, ezt 
a pojáca-társadalmat, amely valamiféle humánus világot próbál beren-
dezni, holttesteken keresztül. Antigoné +az életénél jobban szerette fivé-
rét. Pénelopé pedig annyi esztendei h űség után nem ismerte fél az eszes 
Odüsszeuszt a háza 'küszöbén, minek az a nagyfene h űség, ha a döntő  
pillanatban nem volt hű  önmagához, hanem a trójai hős kutyája volt az. 
A vadállat, a ketrecébe zárva, vicsorít, a magány zsarnoksága +közveszé-
,lyes. Iskolákat, izmusokat, :mozgalmakat, reformokat és forradalmakat 
agyalunk ki, valamiféle emberiesség, humánum nevében, s mindezt csak 
azért, hogy könnyebben palástoljuk saját aljasságainikiat. Az embert kell 
megváltoztatni, nem a világot, Marx ebben tévedett, a megváltoztatott 
világ megint olyan világ, amely magyarázatra szorul. Különben Pontius 
P+i+latustól Nietzschéig meg senki sem mutatott rá komolyabban az em-
berre. Pontius Istenre mutatott, vágtam a szavába, igen, felelte Magda, 
de mégis azt mondta, íme, az ember! Az pedig, hogy a cs őcselék közönsé-
ges ■tolvaj•t és latrot látott benne, most már nem lényeges, legalábbis ne-
kem nem. Jólesik a jelenléted, nem a testi, abból igazán volt részem az 
életben, hanem a szellemi, hallgatásod felfrissít ő  és ígéretes, lappangó 
tüzet sejtet. Azonkívül, hogy írsz, s hogy Kantul öccse vagy, semmit sem 
tudok rólad. Remélem, mégsem te vagy Petar Rajié, de az is meglehet, 
hogy te vagy, erről nem nyilatkozol. Távoli harangszó, tényleg, olyan ez, 
mint egy régen elzúgatott, hajdani harangszó, csak a harsonák hiányzanak. 
Regényedben kevés teret szernteltéQ +a n őnek, tiltakozol, jól van, keveset, no 
de amit megírtál róla, az szép 'és poétikus, néha magam is ilyennek kép-
zelem a nőt. A nő  az énekek (éneke. A lehetetlen lehetséges megtestesülése. A 
nőről, nem azért, mert n ő, hanem ment ember vagyok, napokig tudnék 
beszélni, valószínűleg magamról vallanék, de ez mit sem változtat a lé-
nyegen, lehet, hogy csupán olyannak szeretném látni magam. Férj, gyere- 
kek, otthon, álmok, hiábavaló ábrándék, :a hajdanvolt múlt, anno Christi, 
tovadübörgő  vonatok, repülőutak, puszta helyváltoztatás. Indokínába uta-
zom a Kompasszal. A végén megbolondulok ettől a helytől, ettől a vá-
rostól. Ital, magány, cigaretta, azután újból ital, egy-egy könyv, s akkor 
újból és'újból az ital, majd éjszakánként az iidvözl+égymáriiák, és ha te 
nem vagy, teljesen egyedül volnék. Így meg a magányomanall zsarnokos-
kodom fölötted. Több mint egy éve nem voltam férfival, nem is érzem 
szükségét, nem azért, mert beteltem vele, a maszturbálás tökéletesen ki-
elégít, csakugyan az ég ajándéka a n őnek. ISiten ajándéka. Onanizálsz? 
Nem, te erről képtelen vagy beszélni, a férfiak nem beszélnék err ől, 'ah-
hoz, hogy 'szóban levezessék alantas ösztöneiket, nekik ott vannak a nyil-
vános szónoki emelvények, ti szégyenhitek +a testeteket, azzal a kakaskábo+k-
•kail ti vagytok a nagyokosok, csak éppen nem tudjátok, mi a mérték és 
+a józan ész, s ahhoz, hogy kimondjátok: nem, ahhoz, hogy egy egyszer ű , 
kurta nemet m'ondjat+ak, ,képesek vagytok eész regényt megírni, rémes, 
egy nem-ért, amely tulajdonképpen: igen! Mit -  tegyünk, ez a mi kultúránk, 
a .kultúrához való viszonyunk, egészségesebb sarkon fordulni és valamely 
összetört nőn bizonyítani férfiasságunkat. Nem érdekel, hogy csinálom? 

. Pirulsz? Tényleg elszégyelltem magam, .fölkorbácsolódott a véltem. Elnevet-
te magát, majd hozzátette: semmit, ami emberi, nem kellene természetel-
lenesnek tartani. Ezt válasz nélkül hagytam, de hát mit is .mondhattam 
volna, valójában szerettem volna (látni, hogy csinálja, szerettem volna, ha 
beszél erről, egész testem erogén zónává vált, úgy éreztem, apró szemérem-
testek nyüzsögnek a b őrömön. Egymás után hatszor is tudok végezni, 
mondta Magda, s utána aztán hadarom az én üdvözlégyrnáriámat, ó, akkor 
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én fagyok . az én .istenem, eltelve magammal és a világgal, olyan könnyű , 
tiszta és hamvas vagyok, akár a Kilimandzsáró fehér csúcsai. Úgy érzem, 
mintha egy. képzelt országban és valaki mással, - nem velem történne 
mindez. A férfiak olyan keveset tudnak +a n őkről, olyan katasztrofálisan 
keveset, a 'legjobb esetben a szex szemszögéb ől, a puszta .merevedés szem-
szögéből ismeritek +a nőt. Bennem a nő  kérdése az Ulysses utolsó lapjai-
val keveredik össze csodálatosan. Milyen könny ű  visszaemlékezni beszél-
getéseinkre most, amikor irodalmat használhatok fel, enciklopédiákat for-
gathat'dk: „Micsoda örömöket nyújt nekik a testünk, olyan gömbölydedek 
és olyan .fehérek vagyunk a szemükben". Mindig szerettem volna, ha — a 
változatosság kedvéért — férfi lehetnék, csak azért, hogy egyszer kipró-
báljam azt a kakaskájukat, amely úgy ágaskodik és merevedik, mégis 
olyan bársonyos puha, amikor a kezedbe veszed, „kis ember nagy borital 
jár", hallottam 'a csúfolódó utcai gyerekeket, meg azt, hogy „Maca néni 
szoknyája, lába közt a cicára". Magda itt letette kezéb ől Joyce-ot, és az én 
könyvem után nyúlt. Folytatta az olvasást: „A jól fejlett hátsóra feszül ő  
textil sóhajra ingerlően hangsúlyozza a bevágást. A női hátsónak pedig, 
ismerjük be őszintén, szélessége, hossza és anély+sége van, ez utóbbit, igaz, 
kevésbé vesszük észre. Ez, a férfihoz éveken át oly közel álló, mégis annyi-
ra távoli asszony, ebben a szellemileg posványos, melanko+likusan beteges 
városban, mely az északi, csík vidéki magány meg az önz ő  zárkózottság 
egészségtelen, :metafizikai szükségletét szüli ...", :s Magda itt elhallgatott, 
tekintete szórakozottan ,elbolyongott, majd megpihent Ivan Balaževi ć  egyik 
száraz ‚pasztelljén. Letette a könyvet, és magasra kapva átvetette a tér-
dén hosszú lábát, ebben a kecses .mozdulatban +knvidllant a hófehér bugyi, 
amely alatt a gyapjas, kis fekete sz őrpihék ,szend:eregndk. Magda látta, 
hogy a szemem fölvillant, +s elnevette magát. Ahogy így keresztbe vetette 
a lábát, a világoknak ezen az útkeresztez ődésén, magára ébredt. Ez va-
gyok én, mondta, nem ismertél, s továbbra is azt gondolom, hogy nem 
ismered a nőt, különben feltétlenül több helyet kaptam volna a regény-
ben. A fülemben cseng ez +a: beszélgetés, s miközben fekete bet űim :rovom 
a fehér papíron, miközben megfogalmazom háborgó bens őm híradásait, 
az agyamba hasít Magda szeméremsz őrzete, mindezt irodalommá lénye- 
gítem át, ő  pedig, Marija Dulić , nincs többé közöttünk. Múlik az ásító idő , 
talpára fordítják az örökkévalóság fövenyóráját. Az emlékek halvány:úl-
nak, időnként fölcsillannak, majd újból kihunynak. Ki kell ezt fejezni. 
Leírni, mondatba, könyvbe foglalni. Akkor nem sejtettem, hogy ezek vol-
tak az utolsó találkozásaink. Szerelmes voltam bele? Vagy +a szerelem 
később jött? Később? Mi után? Hát Anna után, és őutána még sok-sok 
idő  telt el, míg újból nem éreztem, mi a n ő . Majd elnyeltem a szemem-
mel, szomjasan ittam minden szavát, pedig olyan plátói távolságban ma-
radtunk egymástól. Szívesen beszélt magáról, az életr ől, a világról, belső  ,kény-
szerből-e vagy pedig egyszerűen emberi szükségletből, azt most már csak ta-
lálgathatjuk. Egyszer, amikor jócskán felöntött a garatra, egy vénemberr ől 
mesélt, egyik csodabogár kliensér ől, aki elcsenevészesedett nemi ösztönével 
küszködött. Havonta egyszer jött, busásan, rendkívül busásan fizetett, s vi-
szonylag kevéssel beérte, egy lassú, ritmikus. vertk őzéssel megfelelő  zenekísé-
ret mellett, s akkor, meztelenül, magammal kellett tovább csinálnom, nem 
tűrt semmiféle tárgyat, amely az átkozott phallaszra emlékeztet, szokta mon-
dogatni, a terepet gondosan ő  maga tisztogatta meg mindent ől, a telefontól 
az üvegpalackig és a poharakig mindentől, jól fölemeltem a lábom, ami-
lyen magasra csak tudtam, szép lábom van, nemde, aztán úgy szétvetett 
lábbal lassan ringatóznom kellett. Képzelheted, milyen kínosak voltak az 
első  találkozásaink. A maszturbálás — 'találkozás Istennell, a valóságban 
pedig a bácsika volt jelen, kéjes lihegésével, kimeredt 'szemével, ó, eleinte 
csakugyan rémes volt, idővel azonban felszabadultam, meggy őztem ma-
gam, hogy Isten emberi alakot öltött, s hogy alapjában véve éppoly b ű-
nös, mint minden evilági halandó. A vén .bakkecske nem tűrt semmiféle 
színészkedést, az arc görcsében, a comb reszketésében, a n ői test finom, 
kocsonyás remegésében lelte gyönyörűségét, csakugyan élvezni tudta a 
női testet, és kifejtette, hogy ezt csak akkor tudja igazán, ha meg őrizzük 
lélekjelenlétünket és a tárgyilagos distanciát, gyönyörrel töltötték jel az 
orgazmusaim, _undorodsz tőlem, ugye, igen, 'kellemetlenül érzed magad, 
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de hát ez is hozzátartozik a mesterségemhez, na és kés őbb !aztán elmaradt 
a bácsi, nem jött többet, azt mondta, technika lett az egész, teljesen átlát-
tunk egymáson, nincs többé meglepetés, a .dolgok ismétl ődnek, másukat 
talált. Akarsz részt venni egy ilyen játékban, kérdezte Magda, nekem ez 
nem probléma, nem tudod rászánni magad, még idegenek vagyunk, vagy 
más a baj, rendben van, és újból a kezébe vette a Távoli harangszót, szin-
te 'erotikus gyöngédséggel 'lapozgatta a könyvet. Van egy részlet, fejezet, 
a nőről 11s a halálról, a regény többi része mind köt őszövet, ami nem je-
lenti azt, hogy rossz. A halál, a halál leírása, halál valójában nem létezik, 
a halál egyszerűen eljön, és 'azt mondja: itt vagyok, la. Petar Raj.ióot mért 
nem hagytad életben? Nem tudtam 'másképp befejezni, valószín űleg nem is 
lehetett. A 'befejezés zseniális. Ezt te mondod. Igen, ezt én mondom, de 
ha írsz erről, ha rólam írsz, írd meg, hogy a regény befejezése zseniális, 
hogy a nő  és a halál között tartós kapcsolat van a születés alakjában, és 
jegyezd meg, ha én mondom is: azért neked kell megírnod. Én — te. Fur-
csa reláció. öndicséretre 'szaglik majd, nem, írói csapda lesz, amelybe na-
ivan 'beleesek. Rögeszméd a halál. Nem :a halál, hanem a jelenléte, min-
denütt; a halál itt van körülöttünk, bennünk, fölöttünk és alattunk, min-
denütt, ahalál örök mozgatója minden jónak, hasznosnak és 'szépnek, kép-
zeld csak el, ha nem volna halál, elviselhetetlenül unalmas és rút volna min-
den. Maga a halál szó is viselős. Úgy látszik, a te összes megírt és meg nem 
írt regényeidben mást se csinálnak, csak halnak az emberek, állapította 
meg Magda mély sóhajjal, s letette a könyvet. Szeretek 'olvasni, tette hoz-
zá ;  'sokat olvasok, két berúgás között egy-két könyvet elolvasok. A könyv, 
úgy érzem, két különböző  világ találkozása. Ha akarod, elmesélhetem az 
életem egy részét, nem érdekes, 'de különös és az enyém, és ez 'az egyet-
len amim még van 'az életből. Én lényegében költőnő  vagyok, 'egyszer 
majd, eh, talán nem is, nem, nem lennék képes rá, könnyebb levetk őznöm 
mások előtt, mint felolvasni valakinek a verseimet. A vers, lényegében, 
az 'ember legbens őbb tartozéka, hangtalan párbeszéd Istennél, önmagad-
dal. Már nem írok, nem azért, mert nem hiszek Istenben, hanem mert 
tudom, hogy meghalt, márpedig halottal povedálni nem kelllemes. Isten 
gyakran szolgál támaszomul, 'a vallás és az erotika kiegészítik egymást, 
erre csak 'rá kell jönni és megélni. Erotika, akárcsak Isten, a valóságban 
nincs, az 'erotika az irodalom, Isten pedig a vallás, a szó, a m űvészet ta-
lálmánya. Magda elhallgatott, sajnálkozó pillantást vetett rám, majd hoz-
zátette, ha 'el őbb találkozunk az életben, eh, lárifári. Mi ketten korábban 
nem taálkoztunk, és kész. Mi lett volna, hia ágy lett volna, ahogy volt, 
mert mindig volt valahogy, és az a borzasztó, elviselhetetlen, hogy úgy még 
sohasem volt, hogy sehogy 'se lett volna, :s hogy egyszer úgy leszünk, hogy 
nem leszünk, ss hogy akkor is lesz valahogy, rémes! Neked ebbe nem bor-
sódzik bele a hátad? Nem, nem gondolkoztam err ől, legalábbis nem így. 
Igen, te regényeket írsz, s te akkor leszel valójában, ha már nem leszel, 
de mi marad 'egy prostituáltbál, ha egyszer mindörökre ,lehunyja a sze-
mét? Mi? Az, hogy egy napon 'nem leszek, engem 'megnyugtat, tartalommal 
tölt ki, melyről nincs mit mondani, nekem megkönnyebbülés. Te egyálta-
lán nem fogod fel a halál értelmét, nem a .meghalásét, hanem a halálát. Mi 
a különbség a halál és a meghalás között? Lgencsak óriási, a meghalás a 
coitus, a halál pedig az orgazmus. Téged feszélyezett az els ő  'találkozá-
sunk? Igen! Márpedig ez volt az egyetlen módja, hogy kifejezzem, hogy 
megnyugtassam magam, hogy kiokádjam azt a sok nyomorult 'szennyet, 
hagy 'megszabaduljak a világtól, az emberekt ől, önmagamtól. Bartult vá-
rom évek óta, s akkor megjelensz te azzal a hülye rózsacsokorral, bocsá-
natkérően hebegsz-habogsz, Mint egy idióta, rám nyitod az ajtót, amikor 
meztelen vagyok, itt állsz a virággal, én meg közben .tussolok, tussolok, 
azt hiszed, megbolondultam, 's akkor egyszer csak elkezd ődik ez. Mindezt 
az embernek a testével 'kell átélnie, mert ha nagy és szabad vagy a gon-
dolataidban, az legyél tetteidben 'iás, emlélkszell. Heideggerre. Ne nézz úgy 
rám, 'olyan sóváran, te úgy vagy velem, hogy hal undorodsz, hol félsz t ő-
lem, hol pedig kívánsz. Dem tudom, 'furcsa. Amit csak kérdezek t őled, 
majdnem mindenre azt mondod, hogy nem tudod. Nem furcsa? Igen, lehet-
séges, hogy kívántak, ez rosszabb, mintha undorodnál t őlem, 'tette hozzá 
Magda, a lényeg az, hogy nem kívánsz, ez a lényeg. Megint ihatnékom van, 

221 



szörnyen kívánom az italt. Mért iszol annyit, te meg mért írsz, az ínasnak 
szükségét érzem, én meg az italnak érzem szükségét, az írás nem árt sen-
kinek, tévedsz, de még ,mennyige hogy árt neked, vagy pedig az akkor nem 
igazi írás, amikor a tinta vérré válik stb., a tudatodban nem ez berreg 
állandóian? Árt neked az írás, sakkal inkább árt, mint nekem az ital, lát-
szik a szemedből, az ital megnyugtat, az alkohol nem nyújt sem megoldást, 
sem menekvést, tudom. Tudom, hogy ez menekülés, hogy önmagam. el ő l 
menekülök, neked pedig az irodalom mégis megoldás, vialamiféle megol-
dás, ha nem is szükséglet, egy üveg pia mindig akad a kezem ügyében, s 
elég egy kis erőfeszítés, egy kézmozdulat, és kész. Rengeteg alkohol van 
bennem, mi hazudjuk, hogy tele vagyunk önmagunkkal, na de hát az iro-
dalom is nem egy nagy hazugság? Hazugság, igen, de nem csalás is, az 
irodalom, a maga fülllenrtéseivel, senkit sem vezet félre, az irodalom nem 
ópium, eh, végső  soron azonban hazugság az egész, még ez a történet is 
rólam, rólad, az életről, az irodalomról, a szexről, az italráf és a halálról. 
Ha z u g s ág !  Az istenek pedig itt laknak, ezeken a polcokon, ezekben az 
ixvegpaladkokban és fiókokban. 

BORBÉLY János fordítása 
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IVO POPIC 

POMPEI 

Város volt ... Város is volt... 
Üres. Dús. Bölcs. Bolond. 
Nappal töprengett. Éjjel eget ivott. 
És szólt, ahogyan mindenki szólt. 

Város volt ... Vajon ennyi csupán? 
Élettel vette az élet adta éltet. 
És megszokásból ült le asztalához, 
Hogy egyen, igyon, amikor volt. 

Város volt ... Kékség világlott fölötte. 
Szeméb ől csendült kacaj és sírás. 
Virágok és pázsit aranyát öltve 
Kőbe öltözött, mint igaz takács. 

Város volt, haldokló város. 
Tüzes zenekar húzta neki, egyre, 
És vörös görcsben a szavát szegte. 

LENINGRÁD 

Ni, folynak a vizek, az elmúlás ütötte sebekre vigyázva! 
Ni, a tüzes kékségben a Nap léptei aranylanak a hídon! 
Ni, az éj szétterjeszti szárnyát és ifjú menyasszonyként táncol! 
Ni, a fűben régmúlt idők utolsó jegye villog! 
Ni, a zöld képben szavak szelídsége ölelkezik álmában! 

SAN MARINO 

Elő ttem nyitott út a Napig. Az éggel fogadást kötök. 
Magas szikláról madár néz le rám. 
Dél van. Szívemb ől pohárral merítek örömöt, 
S felköszönt ő  csendül a város forró ajakán. 

Szeretem, ha föld földre terül 
És sassá válik a Nap fehér oszlopon. 
Szeretek virágokba hullni szelek el ől 
És hinni — a távolság repülő  madár. 

MOSTAR 

A város égbolttal díszes 
Léptek ébresztgetik a követ. 
Duzzadó békés fehérségben 
Én a folyót hallgatom, 
Mely emlékekkel áraszt 
És elvisz a baráthoz, 
Hogy szóljak hozzá: 

Ó, városom, 
Örülj a madaraknak, 
Melyek a ver őfényt szelik, 
Hogy augusztus 
Könnyekre ne fakadjon 
Ablakaidban. 

VALJEVO 

Titkos derű  csíráitól 
A hajnal keze széttárul 
És építi a nappalt és hegyet, 

Te, csillagom a kövön, 
Vezess a szív útjain, 
Hol pázsit alatt 
örök vágyak élnek. 

BURKUS Valéria fordításai 
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ÖR ÖKSÉG  

BELA DURANCI 

BARANYI KÁROLY IKAROSZA 
A MŰVÉSZ HALÁLÁNAK TIZEDIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Egy évtizede immár, hogy Baranyi Károly (1894-1978) eltávozott közülünk. 
Vajdaságban született, és Vajdaságban halt meg, hosszúélete során azon-
ban huzamosabb időn át dolgozott Párizsban és Budapesten, ahol a ffn ű-
vészetörök életű  kék madarát remélte rrnegdedntii. Sok-sdk évtizeden át 
vidékünk legismertebb szobrásza volt. Hatvanöt évvel ezel őtt, 1923-ban egyi-
ke volt a Vajdasági Képzőművészek Egyesülete megalapítóinak. 1932-ben 
részt vett a Bácskai Művészek emlékezetes bemutatkozó tárlatán Is. 1937-
ben a párizsi nemzetközi kiállításon — amelyen Ivan Tabakovai ćtyad együtt 
állított ki — kerámiáit Grand Prix-vel jutalmazták. ő  volt az első, aki 
Vajdaságban 'kerámiával foglalkozott, s mint ilyen, 1934-ben bemutatkozott 
az Újvidéken megrendezett els ő  kerámiai itárilaton is. Baranyi Károly, a 
művész érzelmiileg leginkább Újvidékhez kötődött, innen indult hosszú 
vándorútjaira, :s ide tárt meg nagy barangolásaiból egészen 1978. március 
13-án bekövetkezett :haláláig. 

A Vajdasági Kortárs Művészek Zrenjaninban 1945-ben megrendezett 
kiállításának résztvevői sorában nem találjuk a nevét, ezekben az években 
Magyarországon él. De nincs a kiállítók között 1952-ben a Jugoszláviai 
Magyar Képzőművészek Palicson megrendezett tárlatáén sem. 1968-ban, ked-
velt városában, Újvidéken Vajdasági Kortárs M űvészek Alkotásai címen 
rendeztek kiállítást, s ez alkalommal a résztvev őkről megjelent egy mo-
nográfia is. Baranyi Károly megint hiányzik a kiállítók közül. Ezt követ ően 
1969-ben megkapja a város Októberi díját. 1958-tól, Szegedr ől történt vég-
leges visszatérését követ ően a Szerbiai Képzőművészek és Ipiarművészek 
Egyesületének tagjaként részt vesz a vajdasági városokban, majd a Belg-
rádban, Párizsban, Brüsszelbén, Arandelovaeon és Budapesten megren-
dezett közös kiállításokon. S mégis, mintha kivonult volna Vajdaság kép-
zőművészeti életéből. Miért? 

Baranyi Károly szobrai a leggyakrabban épületek homlokzatát vagy 
az emlékműveket díszítették. A történelem hozta úgy, hogy a homlokzati 
szobrok megszokottá váltak, az emlékműveket pedig ledöntötték. Utolsó két 
évtizede az idős mester csatája volt a megfiatalodott id ővel. 1968-ban ké-
szült Oroszlánja ércbe meredve is bután egzisztál az ellenkez ő  művészi 
félfo;gásróll árulkodó, k őbe zárt, absztrakt Pásztor társaságában. Ez az el-
hibázott párosítás az utókor ízlésér ől árulkodik, Baranyi Károlyt es Branko 
Ružićot nem zavarja. 

Szerencsére Ikarosz című  remekműve, melyet díjnyertes műalkotás-
ként 1938-ban helyeztek el ZimonybaYr a Légier ő  Parancsnoksága épüle-
ténelk homlokzatán, ma is dacol a mulandósággal. Fél évszázad távlatából 
egyre inkább úgy tűnik, az Ikaroszban a művész saját sorsát mintázta meg. 
A határtalan távolságok görcsbe merevedett hírnöke maga ,Baranyi Károly, 
a művész, aki emberfeletti er őfeszítéseiellenére sem fog soha felrepülni. 
Mű'allikotása mindenkor az ismeretlennel szemben álló m űvész korlátolt 
létezésének 'szimbóluma desz. Igazi jelent ősége azonban a második világ-
háború borzalmainak megsejtetésében rejlik. S bár az Ikarosz magán vi-
seili :a.dekoratív plaszticitásnak az ő  korában már meghaladott ,stilwsje-
gyéin, az ember jövőt fürkésző  monumentalitásának didaktikus vonásait, 
a mű  mégis az emberi sors örökérvényűségét jelképezi. A szárnyas ember 
csonka röpte örök érvényű  törvényszerűségeket (sejtet, a művész határta-
lan vágyódását a tökéletesség után. 

MÁK Ferenc fordítása 
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POMOGATS B ÉLA 

A TISZTA DAL KÖLTŐJE 
HETVENÖT ÉVE SZÜLETETT JÉKELY ZOLTÁN 

Jékeily Zoltán a 'múlandóság költ ője volt, egyszersmind az életé: a teljes-
ség vágyáé, a tiszta örömé. Nosztalgikus érzése arról árulkodik, hogy az 
elveszített derű  és .harmónia korántsem végleges, :visszavívhatatlan veszte-
ség, az elégikus képekbe szünteleniiil belejátszott az élet szeretete. Jékely 
Zoltán verseiben az élet és a halál fogalma együtt volt jelen, egymásina 
kérdezett és egymásra felelt. A mulandóság miatt érzett fájdalmat a ter-
mészet vagy az ember által alkotott kultúra iránt tanúsított érdekl ődés 
enyhítette, az örömbe viszont az elkerülhetetlen végzet ismerete vegyí-
tett tragikus érzületet. Költ ői világa így volt teljes, így ragadta magába 
azemberi sors ellentmondásait. Örömből és fájdalomból épült Jékely Zo!l-
tán költészete, öröm és fájdalom szabta meg ennek a :költészetnek a poéti-
kai karakterét. 

Dalok és elégiák születtek a múló évtizedek során: dalok, amelyeket 
az élmény kegyelme hívott létre, és elégiák, amelyeken ott borongott az 
elmúlás árnyéka. A régiek természeti jelenségnek tekintették 'a költészetet: 
a költő , mondották, nem lesz, hanem születik. A költészet, szerintük, nem 
a mesterség műve, hanem az égtek ajándéka volt: titkos kapcsolat az 
ember és a mindenség között. A költészet mítosza Orfeusz alakját jeleníti 
meg, amint legyőzi az alvilág sötét erőit, és Árionét, amint énekével szö-
vetségesül szerzi meg a természet er őit. E mítosz a dal ősi lényegét ra-
gadja meg, s a szellemnek ez az Orfeuszi és árioni hatalma nyilatkozik 
meg Jékely Zoltán dalaiban is. 

Ugyanakkor elégikus köbtő  volt: verseit emlékek és álmok szövik 
át. A múltban kutatva, 'emlékeken merengve fedezte fel igazi önmagát, 
személyiségének tirtokzataš bens ő  hájfait. A szüntelen önelemzés ,mintha 
költői élettervet valósított volna meg, holott a nosztalgikus vallomás min-
dig ösztönös volt, a múlta jelennél 's 'teljesebben vonzásában tartotta 
lelkének rezdüléseit. Ifjús'ágárllak végzetes élménye volt a ki űzetés, az, hogy 
gyermekkori álomvilágát és természeti környezetét el kellett hagynia. A 
veszteség tudatának életrajzi háttere van: Jékely Zoltán tizenhat éves ko-
rában költözött családjával együtt Kolozsvárról Budapestre, s attól kezd-
ve nyughatatlan nosztalgiával tekintett vissza gyermekkorának elhagyott 
erdélyi tájaira. Gyakran álmodta vissza magát az elveszített paradicsomba, 
a 'gyeruneikkor enyedi tündérkertjébe, a kolozsvári belváros ódon házai közé, 
az erdélyi havasakba, pisztrángos patakok partjára: egy országba, amely-
nek arcát átrajzolta a történelem, de meg őrizte az emlékezet. 

Dalok és elégiák mellett ezért születtek tragikus történelmi költe-
ményei. A költő , akit Krúdy Gyula romantikus hősei közé illő  „ködlo-
vagnak" szerettek ábrázolni kritikusai, a történelem múlt mélységeibe lá-
tott, s visszatekintve férfias bátorsággal 'szólott arról, hogy a' könyörtelen 
idő  miként rombol le haitallirivas szellemi értékeket. Ady Endre keserves 
jövendöléseit hallgatta meg és mondta tovább: mind kevesebb 'remény-
séggel, mégsem ellenállás nélkül vetett számot sötét sejtelmeivel. A Tör-
ténelemhez című  versében az öreg Vörösmartyra 'emlékeztet ő  fájdalom-
mal jelenítette meg az emberi nem sorsát: „ó, embernemzetség! Csihlag-
sztilánk / vetett ide a földre, bizonyisten! / hogy nyughatatlanul, huncut 
és f alánk / tested éljen, haljon, termékenyítsen." Költészetének gazdag 
forrása vont a történelmi meditáció, szürntellen. alakítója a nemzeti léttel 
történő  számvetés. 

Keserű  költő  volt tehát? Emberi lénye nem erről tanúskodott: fi-
gyelmességét nem lehetett fölulmülni. Sohasem udvariassági gesztus gya-
nánt gyakorolta ezt 'a figyelmességet, szívében igazi emberszeretet lako- 
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zott, amely mindig személyes és ,személyhez szóló ,érzelmeket jelentett. 
sohasem ,elvont, pusztán általános jóindulatot. Verseit is a világ iránt 
érzett testvéri részvét és ,szeretet hatja át. Szomorú tapasztalatait s a 
belőlük fakadó :keserűséget a sztoikusak letisztult bölcsességével és bölcs 
humanizmusával győzte le. Munkásságát kételyei ellenére is az írástudó 
erkölcsi és művészi felelősségtudata vezérelte. Megbecsülte a leírott szót, 
szentnek tekintette a költ ői hivatást, emberi méltóságának legf őbb zálogát 
a létrehozott műben találta meg. És a költészetben keresett összeköttetést 
idegen kultúrákkal, a szomszédos népek kultúrájával is. Ezért tolmácsolta 
oly sok szeretettel a morcán költészet mellett a délszláv líra ialkotásait: 
népi ,éne'keiket, illetve Milán Rákié és ;Sre ćko Kosovel költeményeit. 

Elvonultan élt, magányban dolgozott, sohasem vágyott kitüntetésekre. 
Nem hivalkodott munkájával, mégis önérzettel szólt varról, amit létreho-
zott, mintha a költ ői önszemlélet dolgában is a sztoikusok tanítását kö-
vette volna. A hosszú távon érvényes erkölcsi, ,illetve iművés7iérték lét-
rehozásában találta meg életének értelmét, egyáltalán az alkotó munka 
igazolását. 
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Századunk első  negyedében Max Reinhardt uralta ia. színpadot Európának 
ezen a részén, Bécst ől Budapesten és Prágán át Varsóig. Újító volt és kez-
deményező , játékstílust teremtett, színészeket fedezett fel, Pallenberget, 
Moissit és Darvas Lilit többek között, akik nélküle talán megmaradtak 
volna ,a középszer szürke színvonalán. S ő  volt, aki 'közönsé7 elé mert vinni 
olyan drámákat is, amelyek nem éppen voltak szalonképesek, mint például 
Frank Wedekind tizenöt évvel korábban .írt, ,témája tekintetében meghök-
kentően merész és szókimondó drámáját, A tavasz ébredését. 

Wedekind, aki kalandosan bohém ifjúságában félválitvla volt színész. 
újságíró, utcai énekes és kiskiáltó, fölöttébb kényes témát dolgozott fel 
A tavasz ébredésében, a serdülő  lányok nemi érettségének első  jeleivel. 
Nem is talált színházat tizenöt évig, amely 'el őadta volna. Reinhardt .vitte 
színre, az expresszionizmus el őestéjén, amikor a képzőművészetben lassan 
már megszokottá vált a polgárpukkasztás divatja. De más a kép és más 
a színpad, ahol élő  alakok szájából jóval megbotránkoztatóbb lett minden. 
Fiatal lányokkal s olyan szemérmetlen jelenetekkel nyílt színpadon, amik-
hez hasonló csak a pornográfiában Fordulhatott el ő . Wedekind naturaliz-
musa túltett H.auptm nnén a Henschel fuvarosban, ahol különben is minden 
a családon belül maradt. đ  nem egy kislányt mutatott be a szereilem 
bimbózó korában, hanem valamennyit. Természet és erkölcsi el őítélet ke-
reszttüzében, de az Erósz léküzdhetetlen hatása alatt. Az író ugyan ter-
jedelmes tirádákban ítélte el mindezt, mintha éppen csak be akarta volna 
mutatni, hogy ez van, amivel természetesen nem csökkentette aa hatást. 

És a sikert se természetesen! 
Mert ugyanakkor igazi '.költészet is megszólalt ebben az oly megtbo't-

rámkoztató, de részvéttel és a tények .elismerésével okvetlenül hiteles drá-
mában. Sokan közönségesnek tartották A tavasz ébredését, amitől azonban 
nem lett kisebb a sikere. Ellenkez őleg! 

Amikor tizenhét évvel az ősbemutató után, 1923 ban, Budapesten is 
színpadra vitték, Kosztolányi írt róla, nem nagy rajongással, mert addigra 
a lelkesedés tüze a megbotránkozással 'ellobogott, s maga a szerz ő  sem 
élt már. 

Most, hogy Belgrádban Is színre 'viszik, aligha kíséri majd elutasí-
tás haragja, de félő , hogy 'lelkesedés sem. A téma nem id őszerű  többé. 
Nem mintha nem lenne megértő  'közönség. Csak olyan naiv kislányok nin-
csenek többé, mint Wedekind korában. 'Azóta a nemi felvilágosítás tantárgy 
már az általános iskolában, s így minden bizonnyal elmarad a Wedekindre 
annyira' jellemző  kihívás is ezzel a maga korában oly nagy izgalmat kelt ő  
drámájával, amelyet egyébként még 1963-han is szükségesnek tartottak Lon-
donban betiltani. 

Inkább színháztörténeti érdekesség lesz A tavasz ébredése Belgrád-
ban, négy híján száz évvel a megírása után, amikor már a nonszenszszín-
háznak is megvan aa maga közönsége. Az expresszionista dráma Brechtnél 
sem régen azzal hat, hogy expresszionista, mert a szexualitást háttérbe 
szorítják nála a társadalmi témákban megjelen ő, nem kevésbé veszélyes 
kihívásai. 
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Hogy azonban a rendező , a zseniális Reinhardt is otthagyta keze nyo-
mát a drámán a színpadra vitel munkájában, ami a mai rendez őnek és 
színésznek egyformán tanulságos lehet, ahhoz nem fér kétség. 

És még valami: A tavasz ébredésének felújítása szerbhorvát válto-
zatban oly esemény, ‚amellyel !a jugoszláv drámai színház önmagának tarto-
zott. És már ez is megér néhány el őadást. 

~ 

Az idei nyarat Chagall ünneplésével várja a művészvilág. Ha ugyanis 
élne, 1987. július hetedikén lenne százéves. Kiállítások hosszú sorára szá-
míthatunk, nemcsak Párizsban és Európa nagyvárosaiban, ahol gyakran 
egy-egy gyűjtemény vándorkiállítás formájában kerül bemutatásra. ‚Számí-
tanak rá, hogy eddigismeretlen Chagall-képek is el őkerülnek, féltve őr-
zött magántulajdonból, s így a kés ő  Öreg korában, két év előtt meghalt 
orosz-zsidó festőnek, aki több mint hatvan éven át élt Franciaországban, 
szokatlanul gazdag opusa újabb anyaggal b ővül majd. 

Az európai lapok máris beszámolhatnak egy szenzációról, amely mél-
tán lepte meg a világot, arról ugyanis, hogy egy német kisváros, a mind-
össze harmincezer lakost számláló Balingen is Chagall-kiállításra készül. 
Bizonyos dr. Rolan Doschka, akit egészen sz űk szakmai körben tartottak 
nyilván, mint Chagall-kutatót, eddig ismeretlen művekkel akarja meg-
lepni a világot. Egy kis intim gyűjteményről van szó, mintegy hatvan kis 
formátumú vászonról, melyeket ez a Doschka négyévi kitartó munkával  

kutatott fel.  
Chagall általában nagy arányokban dolgozott, nem szobabels ők díszí-

tésére számítva képeivel, hanem távlatokatigényl ő  freskók és pannók (ke-
retei között fogta össze la 'mese fantasztikus világába ill ő  témáit. Én a  
párrizsi opera hatalmas kiterjedés ű  függönyén láttam ezt a chagalli csodát,  
ismerős hőseivel, ha szabad ezt a szót használnom a halfarkú lányra, a  

folyton visszatér ő  csikóval, a bohóccal, s azzal az amorf alakkal, aki hol  

nő , hol. pedig ló, de hegedül, s mintha itt ez lenne fontos. A cirkuszi ma-
nézs is gyakran megjelenik a vásznain, mintegy fix pontot adva a játék-
hoz, s persze ez se szabályos, ez a se föld, se tó a kékség gazdag árnyalatai-
val, de éppen ezáltal lehet a mese széles játéktere. Nem összefügg ő  folya-
matos mese a Chagallé, szabadon csapong, mint a képzelet, álomszer űen  
persze, a :kékek és zöldek finom átmeneteivel, s csak így lehet sajátos,  

mindenki mástól különböző  a művészete.  
És most mintha majd ennek a kisvárosi kiállításnak .is meg lenne a  

chagalli varázsa. Már azzal is, hogy ide kell majd zarándokolniuk a világ  
minden részéb ől a Chagall-iimádóknak, .mert ez a gyűjtemény, mint ígérik,  
sehol máshol nem lesz látható. A legtöbb képet egy svájci magángy űj tő  
kölcsönözte erre az alkalomra, aki már egyszer elutasította a New York-i  

Múzeum fényes ajánlatát az anyag ottani bemutatására.  

A kisváros, Balingen természetesen lázasan készül a nagy 'eseményre.  

A házakat sietve tatarozzák, .a kávéházakat és üzleteket ugyancsak kor-
szerűsítve, mert mindenki hatalmas idegenforgalomra számít. A városka  

.polgármestere a kommunális költségvetést a 'duplájára emelte, abban a  

biztos tudatban, hogy a forgalom b őven megtéríti majd a kiadásokat.  

A gondolat ezzel a kisvárosi kiállítással mindenesetre figyelmet érde-
mel. Talán a kezdete lesz egy olyan helycserének, amely többé nem met-
ropolisoktól várja az elismerést a képz őművészetben sem, hanem mint  
Bayreuth vagy Salzburg a színjátszásban, a vidék nyugodtabb légkörében  

prezentálja az arra érdemes anyagot, amelyre azonban mégis oda kell  

figyelnie a világnak.  
Persze, már a biztosító társaságok ;is megjelentek Balingenben, meg-

lepően alacsonyra értékelve, mindössze negyvenmillió márkára a kiállítás-
ra kerülő  képeket. Mert mint a kisváros polgármestere közölte: „Balingen  

lakosai tisztességes emberek, akiket — mellesleg szólva — nem is érdekel  
művészet!"  

És Chagall természetesen mindenütt Chagall marad.  
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Különös magyar sikerről számolnak be a német színházi újságok. Rökk 
Marikáról írnak elragadtatással abból az !alkalomból, hogy a hamburgii 
Reeperbahn egyik színházában százhatvan előadást ért meg egy vidám szín-
darab, amelyben ő  egy kardos matrózfeleség szerepét játszotta a maga 
hetvennégy évével. Énekelt, táncolt ez a „csárdáshercegn ő", ahogy az ötven 
év előtt kapott epitheton ornanst még öregen se tagadják meg t őle. A 
temperamentumát dicsérik, amely — mint egyik kritikusa írja — , a pusztai 
forgószél frissességével söpört végig a színpadon". 

A sikert mindenesetre alaposan felnagyítja: az jegykor népszer ű  film-
díva hetvennégy éve. Mert ebben a korban az öregasszonyok már nemigen 
szoktak csárdással hódítani. Bár ebben ás voltaik kivételek. A párizsi varieté-
ben szerepelt nyolcvanéves koráig egy ilyen csodabogár, Mistenguette, aki-
ről Mme Colette azt írta, hogy a tehetsége nem hagyja észrevennie éveit. 
Mistenguette-+t annyira nem zavarta előrehaladott kora, hogy 'san's !géne 
sikamlós sanzonokat, énekelt, amin a fiatalok jdl szórakoztak, az öregek 
meg elmentek megfiatalodni a látványtól. „Én sajnos már nem léphetek 
fél — tette hozzá kés őbb Colette —, pedig ott jobban élvezném a sikert, mint 
az 'irodalomban." Akkor ugyanis már tol'ókoc'sival vitték sétálni a Champs 
Elysées-re, s már csak álmaiban idézhette vissza fiatalságát a világot je-
lentő  deszkákon. 

A hamburgi Reeperbahn nem valami előkelő  utca a 'matrózkocsmával 
és az utcalányok sokaságával, de hát a siker mindenütt megveszteget ő . 
Az ilyen olcsó siker i's, amelyben nagy szerepet kapott mellesleg a puszta 
i's. Tulajdonképpen büszkének kellene lennünk erre a hazai sajátosságra, 
csárdással, gulyással kiegészítve, de ami 'sok, az sok. Bosszantó, hogy ezt 
jegyezték meg a magyarokról a nagyvilágban, mint valami gyarmati egzo-
tikumot, amely messze megelőz igazi értékeket. Bartókról, Szent-Györgyi 
Albertről inkább csak értelmiségi !körökben tudnak, viszont a 'szegedi pap-
rika híre mindenhova eljutott. 

De ha már az olcsó !sikerr ől beszélünk, mint az, amelyet matróna 
korában Rökk Marika arat a Reeparbahnon, akkor nem szabad 'elfelejteni, 
hogy ehhez elődeink alaposan előkészítették a talajtkülföldön. Volt id ő , 
amikor a színpadot Molnár Ferenc uralta világszerte. Mert szellemes volt 
a műfaja, fordulatos, de 'mindenekel őtt könnyű . Ez a könnyűsége 'szava-
tolta a biztos sikert. 

Közben ez a műfaj is, amellyel Molnár Ferenc iskolát teremtett, a ka-
baré,. a varieté, az orfeum vidékén alakult ki a régi békebeli Pesten a 
századelő  éveiben, a körúti kabaré deszkáin. A Montmartre-nak ez a ma-
gyar • színpadi utánzata, amely tömegekettudott meghódítani a maga 
demokratikus légkörével, nem sokáig tarthatott nívót, elmélyülni se tudott 
az 'ihletet'tségnek olyan állapotába, ahogyan egy Toulou!se-Lautreok örö-
kítette meg ezt az érzékien gyönyör ű  alvilágát a művészetnek. Nagy Endre 
kabaréja még Ady-verseket énekeltetett Medgyaszay Vilmával, de aztán 
már az olcsó slágerek kora következett enyhe kávéházi mélabúval arról, 
hogy „Zokogva sír az őszi szél és hull a fáról a levél ..." És mégis bele-
fájdul a szívem, ahogy most ezt írom, mert hát én is öreg vagyok, akár-
csak szegény Rökk Marika ott a !bárcásék utcájában Hamburgban hu-
szonöt évig tartó visszavonultsága után.  

Most egyszerre filmszerepet is kapott. A königswaldi kastély című  
vaudevillle-ben játssza a főszerepet. És nagy sikert jósolnák neki. F őleg 
az idősebb nemzedék körében, ahol még sokan lesznek, akik emlékeznek 
rá, amikor pártában, piros csizmában táncolt +t űzrőil pattanó hévvel, ahogy 
a magyar lányokat képzelték el a távoli világ egyes részein. 

~ 

Nagybányáról is ír fest őtelepekről szóló könyvében Michael Jacobs 
angol művészettörténész. Ferenczy Károlyt említi és +Batien-Lepage-t töb-
bek között. Utóbbit sokáig a plein ,ái+r ranghonosítójának tartották, míg 
Fülep Lajos már a századel ő  éveiben megállapította róla, hogy „vulgari-
zálta a francia festészetet". Különben a Jacobs könyvében 'szerepl ő  nevek 
széles teret hagynak a gondolattársításra: s a képzelgésre, úgyhogy Corot 
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apóval'máris látni véljük a barbizóniak csoportját, ahogy családostól meg- 
telepedtek a Fontainebleau-i erd őben, ahol az asszonyok baromfit neveltek és 
kertjüket művelték, míg a férfiak este csendes pipaszó mellett szemrevételez-
ték és 'megtárgyalták egymásaznapfestett képeit. Ba'stien-Lepage-ról meg 
óhatatlanul eszünkbe jut orosztanítványa, Baski,resev Mária, akinek a 
naplóját — ahogy régen mondták — minden kultúrnyelvre lefordították, 
mert a szabad ég alatt festett képeinél sokkal érdekesebb volt. A mindössze 
huszonnégy évet élt lány egész érzelmi világát feltárta abban a naplóban, 
bőven helyet hagyva egyéb vívódásainak i,s. Maupassant-nal levelezett a 
szerelemrőil és halálfélelemről, úgyhogy sokáig fájdalmas példaképe lett a 
reménytelenül szerelmes kislányoknak. 

S persze Nagybánya se volt az a zavartalan álomvilág, ahogy egy-egy 
festő  képén jelent meg opálos színékben, letompítva az éltes kontúrokat. 
Mert nincs békés forradalom még a m űvészetben sem. Ferenczy Károly 
csakhamar megtagadta mesterét, Bastien-Lepaget, új, egyéni formanyel-
vet alakított ki, miközben gyermekei belen őttek a képzőművészetbe: Béni 
szobrász lett, Noémi szőnyegtervező, Valér pedig rajzai mell ől még az iro-
dalomba is ki-kirándult. 

Nagybányán nem egy nyelven beszéltek a fest ők, ahogy várni lehetett 
volna. Mindenki másképpen festett, csakhamar szembe lis fordulva egymás-
sal, amíg félúton haladva naturalizmus és impresszionizmus között a ma-
guk útját keresték. És ez volt a romantikus fekvés ű  festőtelep óriási jelen-
tősége. Hogy az egyéni útkeresést sürgette, önérzetesen elutasítva az apák 
hagyatékát. Pechán is megfordult Nagybányán, is azt mondta, ott lett azzá, 
aki szeretett volna lenni. A zombori Mály József ugyancsak eltöltött néhány 
hónapot egy-két évvel a 'halála el őtt, s talán ez a magyarázata, hogy válto-
zatlanul eget festett, „napllömant", ahogy párizsiasan a naplementét illett 
nevezni. 

Aztán újabb festőtelepek jöttek létre, nem is kellett megvárni, amíg 
Nagybányát Romániához csatolják. Szolnokon második korszakát élte a 
szabadságharc .  után itt rekedt osztrák Pettenkofent követ őik csoportja, hogy 
Lványi Grünwahd és Fényes Adolf ragyogó színei itt kapjanak fényt, illetve 
férfias zengésű  mélabút, éppen csak Zombory Lajos tartott ki konokul 
Bastien-Lepage tanítása mellett, s megteremtette a magyar állatfestészet 
iskoláját. Dehogy sejtve, hogy az ő  rónakörét fogja majd kisajátítani a 
giccsig meg sem állva az olcsó közönségsikerre pályázók 'sokasága, úgy-
hogy Bécsben még mindig ezt tekintik araagyar festészetnek. 

- S itt volt Hódmezővásárhely Koszta Józseffel és másokkal, az alföldi 
festők csoportja, hogy Rudnay Gyula iás majd itt teljesítse ki borongós lí-
rai hangulatú remekműveit. 

Szóval nem lett sehol egyiszálarnú kórus a művésztelepeken. Még Gö-
döllőn se, ahol a prerafaelitákat követ ők már szinte szektaszerű  csoportja 
dolgozott Kőrösfő i Kriesch Aladár vezetése alatt, inkább Rusknn itianításai-
nak nyomán egészen sajátságos módon alakítva ki a maga rszecessziós 
formanyelvét. Idejárogatott a zombori Juhász Árpád, ha éppen nem hív-
ták meg valamelyik bácskai kúriába, hogy ,koszt#vártény ellenében hóna-
pokat töltsön el, s a tekintetes asszonytól kezdve a ház egész népét, s őt 
az istállók lakóit ás sorra megfesse, a kisborjúról se megfeledkezve. Sze-
rény, csendes ember volt, növényev ő, mlint agödöllőiek valamennyien, s 
eközben javíthatatlan realista, úgyhogy az ő  keze alól kerültek ki a xna-
:gyar etnográfia témakörét felölel ő , éppen csak a természetesnél égőbb szí-
nekben pompázó hiteles ábrázolatok. 

A két háború között Becskereken próbálta létrehozni Várady József a 
vajdasági festők művésztelepét. De csoportosulásukat a királyi 'diktatúra 
után a hatóság gyanúsnak találta, s így csakhamar szétszéledtek. 

Persze minderről már nem tud az angol művészettörténész. Így aztán 
csak magunknak idézzük vissza az itteni komoly kísérleteket Zentán és 
Topolyán már a második világháború után, ahol ugyancsak szép eredmé-
nyeket értek el a fest ők, s nem egy remekmű  őrzi ezeknek a tialálkozášok-
nak az emlékét. 
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Két könyv a nyugati emigrációról. Az egyik, Deréky Pálé a Magyar-
országról Ausztriába, illetve a Német Szövetségi Köztársaságba került ma-
gyar fiatalok vallomásait foglalja magában, a másik könyv, amelyet Georg 
Frieder írt, a romániai szászok helyzetét tükrözi az új világban. A pár-
huzam csak a hazátlanság állapotában mutat fel azonossági jeleket. A 
Brassó környéki szászok egy nemzetiségi tudatot adtak fel azzal, hogy 
további életüket a német nemzetbe olvadva élik majd le. Ők tehát nem 
idegenbe mentek, az édes anyanyelv várta őket, s ha a nyelv a haza, hát 
akkor hazaérkeztek. 

A dolog ,azonban korántsem ilyen egyszerű . Ezek a szegény szász 
fiatalok a közös nyelv ellenére is idegenek. Megannyi szokás, hagyomány, 
ízlés és magatartás választja el őket az őslakosoktól, amit lépten-nyomon 
éreztetnek is velük. Kivétel nélkül arra panaszkodnak, hogy nem fogad-
ták őket olyan szeretettel, amilyet vártak. Ellenkez őleg, éreztették velük, 
hogy idegenek, hogy a közös nyelv ellenére se hajlandók befogadni őket. 
Mert hát ez a közösnek hitt nyelv is, .másféle dialektusában, figyelmeztet 
arra, hogy jöttment idegenek. Néha vendégmunkásoknak nézik őket, ami 
ellen természetesen tiltakoznak. Ők nem ideiglenes tartózkodásra jöttek, 
ők azért hagytak ott sziü őföldet, rokonokat és barátokat, mert németek 
akarnak lenni, egy nemzet, egy nagy család egyenjogú tagjai, ahogy otthon 
is érezem vélték, s éreztették is velük. Hiába! Meg kell várniuk, amíg le-
kopik róluk mindaz, amiit a :szül őföld hagyott rajtuk, és ez nem egy könny ű  
és rövid lejáratú folyamat. Ehhez el 'keJll iszarkí.taniuk minden otthonhoz, 
szülőkhöz kötő  szálat, s eközben lassan elmúlik az élet. 

A magyarok helyzete se könnyű . Őket a közös nyelv se köti az új 
hazához, s így idegenségüket nem is tagadják. A fiatalok közül azonban 
sokan nem ismerik a régi hazát, mert gyerekként kerültek ki a szüleikkel, 
akik az :anyanyelvhez való ragaszkodásra, s azzal együtt az öröklött nem-
zeti öntudat szellemében nevelték őket. Ők csak az otthoni rendszert tagad-
ták meg, s nem a hazájukat. Ezért vállalják gaz idegenség állapotát. Ők 
nem beolvadni akarnak, mint az erdélyi szászok, akik az anyaországot vél-
ték látni Németországban. Ők ott csak vélni akarnak, lehet őleg jobban, mint 
otthon. Ezért járatták őket a Burg-Kast'lban működő  gimnáziumba, mint-
egy féltékenyen bezárkózva az anyanyelv elválasztó falai közé. Ők még azt 
mondják: ,otthon, Magyarországon", mintha álom és emlék több lenne 
a•bižtos valóságnáll, amely körülveszi őket. 

A sem itt, sem ott állapotában nincs ikülönbség az erdélyi szászok és 
a magyar emigráció között. És abban az igazságban is :egyfiornnák, hogy 
nem !lehet elmenni, otthagyni egy valóságos világot, amelybe beleszület-
tünk. Az egyiket okvetlenül fel keld adni, de akkor még mindig nem biztos, 
hogy az új környezettel sikerül-e az 'azonosulás. Visszafelé pedig nem ve-
zet út. Aki elment, nem mehet többé vissza, az ilyesmit nem engedi meg a 
mai Európa. A régi amerikás kivándorlónak nem voltak ilyen dilemmái, 
a honvágyán is segíteni tudott, mert nem volt emigráns. Ahogy gaz olasz, a 
török, a görög vagy a jugoszláv vendégmunkás könnyebben viseli el az 
idegenség megkülönböztető  helyzetét, mert lélekben semmi sem Izakrthatta 
el az otthonától, a szülőfölditől, ellenkezőleg: azért ment el, hogy jobb vi-
szonyokat teremtsen majd otthon magának. 

A hontalanság párhuzamában a téma egyformának t űnik a két könyv-
ben, hamegannyira fordított helyzeteket mutat Fis be a két egymásról ta-
lán nem is tudó szerző . A megosztott világ azonban mégis meghagyta a 
szűkebb környezet, az otthon és a: szülőföld jogát, s aki ezt a jogot feladja, 
mindig és mindenütt idegen marad. Minden kitörés a kaland kockázatával 
marad egyenlő . 

Ezt sugalmazza mind a két, más-más Változatban írt könyv err ől a 
megrendítő  témáról. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

DÉR ZOLT ÁN  

EGY ÚJ ÉLETRAJZ ELEMEI 
A KOSZTOLÁNYI CSALÁD LEVELEZÉSÉRŐL 4. 

Az eléggé ismeretes, hogy a húszas évek elejét ől a harmincas évek 
derekáig a jugoszláviai magyar irodalomban oly fontos szerepet teljesí-
tő  Bácsmegyei Napló, majd csak Napló szoros kapcsolatban állt Kosz-
tolányival, Karinthyval és a Nyugat más neves alkotóival. Rendszeresen 
közölte műveiket.. Persze csak másodközlésben, amivel az olvasók egy 
része nemigen törődött.. A húszas évek els ő , de második feléből származó 
levelek is sok adalékot, fogódzót kínálnak e kapcsolat történetéhez. Szó-
ba kerül bennük például, hogy a Napló mikor mennyit fizetett Kosztolá-
nyinak, ebből mennyit kapott Anyika, illetve Mariska, a lap szerkeszt ő i 
miként vélekedtek a húszas évek avantgárd mozgalmairól, mi számított 
eseménynek az olvasók egy sajátos rétegén belül. Minthogy családon be-
lüli ügyekről, témákról szólnak, érthet ő , ha irodalomtörténeti értékeik is 
elsősorban Kosztolányival és művével kapcsolatosak. E tekintetben való-
ságos kincsesbánya ez a csaknem százötven levél, amelyb ől több mint 
félszáz a költő től iszárm:azik (1924. július 1.-1926. szeptember 23.). Ele-
ven és intim háttér rakható össze bel őlük a regényeit író Kosztolányi 
mögé, közé. 

Megtudjuk, hogy min dolgozott, külföldi útjain merre, kinél járt; 
hogy megélhetési gondjai miatt egy évre Olaszországba kart költözni; 
hogy 1923-ban Szabadkán, bizonyára még a Pardon rovat miatt, nem 
léphetett föl; hogy 1924 őszén egy névtelen levélíró följelentette Dragos-
lav Đorđević  főispánnál mint veszedelmes kommunistát; hogy milyen in-
dítékok miatt folyamodott a szabad vershez; milyen családi események 
részese volt; melyik színháznak szánta a Téli rege fordítását; hogy a 
Nemzeti Színház számára egy modern darabot akart írni; mennyi hono-
ráriumra számíthatott; hogyan vélekedett családja nemesi eredetér ől; 
mit vett a Fenyves Ferenct ől kapott pénzen stb. Valamennyi fontos, érté-
kes adalék, melyeknek többségér ől ezekből a levelekből szerzünk tudo-
mást. 

A levelezés legizgalmasabb mozzanatai a költészet köré szöv ődnek. 
Hogy egy családi levelezésben a költészet ilyen nagy szerephez juthat, ez 
önmagában is különös. Magyarázata pedig az, hogy Kosztolányi Árpád — 
mint már mondottuk —, agyszébh űdésébő l fölépülve, 1924 augusztusában, 
hatvanöt éves fejjel, halála el őtt két évvel, negyvennégy évi hallgatás 
után ismét versírásba kezd. (Fiatalkorában százötven • verset írt ideáljá-
hoz, aki 1880-ban elhunyt, s verseinek egy részét és hozzá írt leveleit vele 
együtt eltemették.) Termékenysége elképeszt ő, s versírói kedvét fia is 
ösztönzi. Nyilván azt gondolhatta, hogy apja lelki egyensúlyának csak 
használhat ez az új szerep. A versek tehát érkeznek szakadatlanul. Az 
1926. október 12-én kelt levél már a 291. elküldésér ől értesít. S a költő  
valamennyit elolvassa, sokról szeretetteljes jellemzést ír, némelyiket el-
helyezi az Új Időknél, gondoskodik a honoráriumról, elolvassa Richter 
Nándor magyartanár „értékelését", amely ugyan meglehet ősen dagályos 
és tele van általánosságokkal, de amelyre Apuska szemmel láthatóan 
büszke, mert egykori tanár társai közül Richterkritikusi sikerekkel is 
büszkélkedhet. Kosztolányi Árpád — amint arról 1924. november végén 
írt, töredékben fönnmaradt levelében tájékoztatja költ ő  fiát — megkér-
te őt és kollégáját, Petényi Gyulát, mondjon véleményt m űveiről, miként 
azt régebben Pásztory Endre is megtette. A három kritika közül csak 
Richterét ismerjük. Noha csupán els ő  65 verse alapján írta, érdemes 
teljes terjedelmében közölnünk, mert bel őle valamit megsejthetünk ab- 
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bál, milyen is lehetett ez -  a költészet, amelynek -mintegy háromszáz da-
rabjából néhány nyomtatásban is megjelent — - á - már említett Új Idők 
mellett — az Érdekes Újságban és a Bácsmegyei Naplóban: 

„A költemények erős gondolati tartalma lep meg bennünket. Gyak-
ran aktuális jelenségeket mély értékbecsléssel tár föl olyan képben, mely 
mögött az elfojtott pesszimizmus er ős reflexiókra késztet. Legtöbb he-
lyen dinamikus erejük van a gondolataiknak úgy, hogy lelkünkbe fú-
ródva gondolattermelésre és életértékek elvonására ad alkalmat. Er ősebb 
lírai hevület nem csap ki belőlük és több helyen észrevehet ő , hogy tartóz-
kodik az egyéni érzések túlf ű tésétől, lassú parázs alatt lappang érzéseinek 
hevítő  ereje, lángra nem lobban, hanem rendkívül széles terület ű  reflexi-
ók forrásai nyílnak meg el őttünk. Ez a tömör plasztikai ábrázolás adja 
meg — szerintem — e költemények egyéni színét és erejét. Majdnem 
mindegyik költemény összetett hatásával ejti meg. lelkünket: gondolko-
zásunkat foglalkoztatja, szemlél ődni megtanít, soha nem hallott hangok 
áriájával illúzióban ringat, s mikor sebeket szakít föl lelkünkben, ugyan-
akkor mosolyra is derít. 

A hatás több költeménynél oly masszív, hogy sokáig meg tud ma-
radni bennünk, gondolatkörét megrögzi és a nyomában ébred ő  elégikus 
hangulat sajátunkká erősödik. 

A költemények technikai bedolgozása elsőrendű: ha a gondolati elem 
van túlnyomóban, akkor az mély erejével és igazságával bilincsel le, ha 
hangulatra akar hatni, akkor találó módon etikai bens őséggel tudja meg-
rezegtetni érzelmeink húrjait úgy, hogy rezonálnak még nagyon sokáig 
lelkünkben." 

Ezek a könnyebb gondok. A nehezebbek abból adódnak, hogy az öreg 
Kosztolányi teljesen beleéli :magát az új szerepbe, érdekeltnek érzi magát 
az irodalom irányának alakulásában, aztán a mell őzött költő  sérelmeit 
is átéli, szerénység és sértettség végletei között igen széles skálán mozog-
va írja fáradhatatlanul a leveleit. Beszámol ugyan lelkiismeretesen a csa-
ládi eseményeikről is, de ezek között is mindig talál olyat, amelynek ürü-
gyén saját verseire terelheti a beszédet. A névválasztás (Filáczy Árpád) 
külön színjátékká jelentékenyül, aztán az avantgárd betörése készteti ál-
landó berzenkedésre. Az ember nem tudja, sírjon-e vagy nevessen a köl-
tői ambíció ilyen expanziója láttán, mely a fegyelmezett, szemérmes mate-
matikust így kiveti sarkaiból. 

Fenyveséé először kapnak az alkalmon, figyelmet kelt ő  sorok kísé-
retében leközlik a „Vén sas" egy versét, a szerz ő  tilalma ellenére elárul-
va, hogy Kosztolányi Dezs ő  apja az öreg sas. Ezt az inkognitójára kényes 
volt igazgató rossz néven veszi, s megkezdődik •a Fenyvesék iránti bizal-
matlanság huzavonája. Föltehető , hogy mikor azzal állt elő, hogy fia el-
maradt írásait saját verseivel helyettesítse, még a tapintat jegyében mon-
dott igent. Az ;,Öreg sas" azonban vérszemet kapott, s az alkalmi beug-
rást rendszeres megjelenéssé szerette volna állandósítani. Ez már több 
volt, mint amennyi Fenyves kegyességéb ől kitelt, hiszen neki neves írók-
ra volt szüksége, hogy olvasóit megtarthassa, gyarapíthassa. Kosztolányi 
Árpádra pedig csak mint Dezs ő  apjára. • 

A költő  alig győzi csitítani a sértett apát, aki rájött, hogy Fenyves 
a szenzációesélyt — lévén vérbeli újságíró — többre becsülte, mint a kö-
teles tapintat törvényét. Az utóbbi ugyan eljátszogat a gondolattal, hogy 
a költészetben a fia az idősebb, ő  csak pólyás baba, de érzékenysége, akár-
csak az ifjú költőké, igen nagy, s elképzelései a költészetr ől, „esztétikai 
elvei" nagyon. is szilárdak. • Magára érti a Bácsmegyei Napló bökversei-
nek célzásait, a szabad versek ellen pedig olyan vehemens és szívós har-
cot vív, mintha a frontok els ő  vonalában állna. Először fölényes gúny-
versben pellengérezi ki Mikes Flóris egy valóban er őszakolt versét, azután 
.Babits Szent király városa című  versének érthetetlenségére panaszkodik: 
„Olyan előttem ez, mint egy lázas álom, mely folyton visszatér, de zagy-
va képeken kívül semmi értelmes dolgot nem ad. Vagy én vagyok na-
gyon buta, vagy a költ ő  úr nagyon okos. Ha jól tudom, Babits úr tanár 
ember. Ha én volnék a közoktatási miniszter, magamhoz rendelném őt és 
azt mondanám neki, hogy ilyen dolgok közzétételével ne rontsa az ifjú-
ság jó ízlését, ne akarja kompromittálni Vörösmartynak, Aranynak, Pe- 
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tőfinek érthet ő  és élvezhető  költészetét. Végül azt ajánlanám neki nyo-
matékosan, hogy menjen penzióba, (...) Az én véleményem szerint nem 
szabad a költeménynek negyedfokú általános egyenletnek lenni, melynek 
megoldása nehéz ugyan, de mégis megtehet ő , míg az ilyenféle költő i 
erőlködéseké egyszerűen lehetetlen." (1924. szeptember 15.) Még jobban 
elkeseredik, amikor látja, hogy a fia is a szabad vers híve lett: „meghalt 
a mai kor jó ízlésében vetett hitem; ma nem kell szép és tetszet ős for-
ma, hanem vad, perverz ízléstelenség, nem kell rímes és ritmusos vers, 
nem kell kidolgozott kép, hanem csak színfoltok, itt is, ott is, mázolások, 
mikhez én nem értek, de nem is akarok." (1924. december 8.) 

Talán mert Babits is így csinálja? Talán az érvényesülés végett? 
Mert így tetszik a Nyugatnak? — gyötr ődik, meditál fia „pálfordulásán", 
le akar mondani a versírásról, de aztán mégis folytatja. A maga és a 
család gyönyörűségére. Közbensajnálja Karinthy Frigyest, „ki a hatás-
hajhászás miatt letért a természetesség útjáról a züllés szomorú ösvé-
nyére" (1925. március 27.), és éber szemmel pécézi ki Somlyó Zoltán és 
Szalay Fruzina egy-egy gyöngébbnek vélt versét, hogy saját igazát meg-
erősítse. Keserűen, mint akit a rosszabbak kiszorítottak. Mohón olvassa 
a lapokat, az Új Id ők iránta tanúsított figyelmetlenségéb ől s egyéb je-
lekből megsejti, hogy a magas honorárium, amelyet karácsonyra egy ver-
séért kap, a fiától ered. Eljut tehát a cs őd megsejtésének lehangoló stá-
ditunnáig. Két év alatt végigéli egy sikertelen pálya kálváriáját: remé-
nyeit és kudarcait. 

Az olvasó élvezettel figyelheti a szerep, .a siker ördögének elhatal-
masodását, sok tanulságot meríthet önérzet, szemérem, hiúság és sze-
replési vágy váltólázának eseményeib ől, de a költő  fiú vajon hogyan 
nézhette, hogyan játszhatta végig ezt a különös szerepet? „Az agyszélhi:i-
désből épp hogy felgyógyult Kosztolányi Árpádon — írja Kiss Ferenc 
az Irodalomtörténeti Közlemények 1972.. évi 3. számában, amelyben ezek-
ből a levelekből tizennégyet közzétett — olyan b őséggel lesz orrá az ifjú 
kora óta szunnyadó versel ő-buzg.alom, mintha nagy veszteségeiért ezek-
kel a versekkel akarná kárpótolni magát és övéit. Érzi ezt Kosztolá-
nyi is. S aki a Pacsirta-beli Vajkayakat olyan kíméletlenül beszélte ki, 
most példátlan tapintattal játsza a költ őpartnert. S hozzá olyan köny-
nyedén, mintha kedve telne benne. Szívszorítóbb játékot ennél aligha 
játszott. Orvos, fiú, költ ő-társ, ápolónő  és mester egyszemélyben." 
(368.) S bizony, ha elgondoljuk, hogy Kosztolányi milyen 'kíméletlen 
szigorral szedte ízekre az emberi gyöngeségeket, milyen megindítónak 
tartotta azt, hogy valaki rossz költ ő , mennyire lenézte a dilettantiz-
must, könnyű  elképzelnünk, mennyi erejébe telt ez a szerep. Dolga 
is lehetett épp elég, de azért sohasem hagyta el a türelme, erejéb ől 
mindig futotta vigasztaló szóra, tapintatos csalásra. „Áltatni téged 
nem lenne értelme — írja a kétségekt ől zaklatott »Vén sas«-nak. — 
Nemcsak nekem kedvesek ezek a versek, hanem föltétlen értékek. Az 
elme és a szív kedves játékai." (1924. augusztus 30.) „Negyvenöt versed 
nagy örömet okozott. Több napig olvasgattam őket. Függetlenül mű-
vészi értékükt ől képet kaptam lelki életedről, jóságos szívedről, az 
otthoni dolgokról, melyek nekem mindig kedvesek. Látlak, amint 
éjjel álmatlanul számlálgatod az óraütéseket — mennyire érdekelnek 
az órák — bíbelődsz gondjaiddal, kétségeiddel, melyek szerencsére 
csak képzeltek. Nem mosolyoglak le édes apám, hiszen a vérem, a 
te véred s magam is hasonlóan ideges vagyok. De én tudom, hogy 
ez az idegesség, mely az idegrendszer rezzenékeny finomságából szár-
mazik, az egészség. Mi mindig előre vetjük a dolgok árnyékát, túloz-
zuk a bajt, hogy később fölkacaghassunk és örvendhessünk csalódá-
sunkon. Ezért nem .aggaszt az az egészséges pesszimizmus, mely szép 
verseidben megnyilatkozik." (1925. szeptember 28.) „De gyönyörű  versed 
megindított. Mindegyikben találtam valamit, ami elmés, finom, ötletes." 
(1925. október 26.) Az értetlenül fogadott szabad versekr ől feleségével 
írat türelmes magyarázatot. Hogy Somlyó ostorozott verse rossz? Per-
;ze hogy az — hagyja rá —, hiszen mindenki ír néha gyöngébb dolgo-
kat. És letagadja, hogy a .magas honorárium a pénztárcájából való. 
Mint Pacsirta édesapja, olyan fáradhatatlanul játssza ezt a nehéz szerepet. 
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Sikere persžé nem .: hézagtalan, :' így ':az. ap.a óhatatlanul gyanút 
fog. A költő  ismét megbizonyosodhatott arról, .hogy némely bajok or-
vosolhatatlanok. Hogy szemléletének alakulásában ennek • a tanulságnak 
milyen szerepe lehetett, nem tudhatjuk, de ennek lemérése nem is a mi 
dolgunk. Mi csak arra hívjuk föl a figyelmet, hogy ezek a Szabadka 
'és Budapest között, apa . és .fiú között a távolságot áthidaló levelek 
egyúttal sorsok szákadékait is föltárják, megéreztetik a m űvek mögött 
kavaró érzések olyan unélységeit, titkait is, melyek iönmagtikért -  is meg-
érdemlik a figyelmes olvasást. 

S amikor már-már úgy látszik, hogy Apuska véglegesen meggyó-
gyult, bekövetkezik a tragédia. 

Anyika — hosszú hallgatás után — 1926.. október 18-án azt közli 
fiával, hogy — megsokallván a háziakkal való örökös zsörtöl ődést, ci-
vakodást, pörösködést — elhatározták: házat vesznek. Ezzel nemcsak 
saját lakásgondjukat oldják meg, hanem Árpiékét is, akik már ren-
geteg pénzt költöttek mások házának rendbe hozására és sok házbért 
fizettek, s őt Mariska jövőjéről is gondoskodnak, mert az épületet 
Árpi és az ő  nevére írják. De Apuska is bizonyára megnyugszik majd, 
megszűnik idegessége, ha a sajátjukban lesznek, és háborítatlanul ad-
dig ülhet a kertben, ameddig jólesik neki. No és a ház i's jó helyen 
van, a központhoz közel, s mert a környéken nincs orvos, Árpinak bi-
zonyára nagy pacientúrája lesz. 

Apuska három hét múlva értesíti fiát, hogy a házat megvették, s 
tüzetesen leírja a szobák elhelyezését és elosztását: Árpi.éké lesz az 
egyik nagy utcai szoba, amely megfelel rendel őnek, az előtte levő  fo-
lyosó váróteremnek, a manzárd hálószobának; a másik nagy utcai szo-
ba lesz a közös ebédl ő , a két udvari szobában pedig ők fognak lakni. 
Az épület toldozott-foldozott ugyan, nagyon el van hanyagolva, lakható-
vá tételére tetemes összeget kell fordítani. „De a hely értékes és évek 
mulya, ha majd a vételár ki lesz fizetve, további alapos restaurálás 
után kellemes és elég modern otthont lehet majd bel őle csinálni. Fő-
dolog, hogy a vételár a kamatokkal együtt minél el őbb letörleszthető  
legyen a te, soha eléggé meg nem hálálhatta segítségeddel." (1926. no-
vember 5.) 

Aztán, november 16-án, utolsó levelében arról számol be röviden, 
hogy előző  nap átköltöztek a IV. kerületben lev ő  Sudarević  utca 40. 
számú házába. A tíz órán át tartó hurcolkodással járó izgalmak na-
gyon megviselték idegeit, az elmúlt éjjel keveset és nyugtalanul aludt, 
a hosszú éjszaka egy részét guggolva virrasztotta át. Két orvos iás meg-
vizsgálta, smindkett ő  nagyfokú idegességet 'állapított meg. „Holnap kez-
dem az új kúrát — írja —; azzal biztatnak, hogy 3 nap mulya lényege-
sen fog enyhülni a bajom." 

Az azonban nem javult, s őt még jobbansúlyosbodott: Apuska újabb 
agyvérzést kapott, s december 3-án, 67 éves korában meghalt. „ ...es ő-
ben, szörnyű  latyakos időben temetjük — olvasható Kosztolányiné köny-
vében. — A kocsi megfeneklik egy «keresztútnál a sárban, alig tud to-
vább haladni. Megállunk, éppen ott, -  ahová egyszer egy éjszaka ő  vitt 
bennünket; hogy megmutassa nekünk azt a csillagot, amely 200 éve 
nem volt látható és csak 200 év multán lesz újra látható a Földr ől. Az 
sem látta soha, aki fölfedezte." (I. m. 254.) 

4. 

A negyedik szakasz levelezése közel sem b ővelkedik annyi esemény-
ben, mint az előző  periódusé. Ezért — és terjedelmi okokból — a 137 
levél közül 56-ot elhagytunk, de az olvasó így i's teljes képet kap arról, 
ami az anyával, Mariskával és ÁrpiÉikkal Kosztolányi Dezs ő  életének utol-
só tíz évében történt. Sajnálatos, hogy 1936-ból, a halál évéb ől csupán 
két levelezőlap maradt ránk. 

Anyika már első , 1927. január 11-i levelében megható gesztusról szá-
mol be: Veljko Petrovi ć  jelezte, hogy nyugdíjügyét hamarosan elintézik, 
de — ezt Árpi január 28-i leveléb ől tudjuk — sajnos nem tudta elérni, 
hogy az új törvény szerint folyósítsák a nyugdíját, mert Apuska öt évvel 
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ezelőtt vonult nyugállományba. Havonta mindössze 1200 dinárt fog kap-
ni, s mivel ez igen csekély összeg, az öccs azt javasolja bátyjának, hogy 
ők ketten egészitsék ki 2000 dinárra. A végzés három hónap múlva csak-
ugyan megéx'kezik, de még a vártnál is 'kisebb összegre: 1032 dinárra 
szól, tehát annyira, amennyi egy 'kétszobás lakás bére. Nagyon is rászo-
rul hát Anyika arra a havi ezer dinárra, amennyit fiától a Bácsmegyei 
Naplóban megjelent írásaiért járó tiszteletdíjból immár egy év óta kap. 
Így aztán továbbra is törleszthet minden hónapban kétezer dinárt abból 
a kölcsönből, amelyet a házvásárláskor a városi takarékpénztártó' vet-
tek föl. Nagy áldozatot követel ez t őlük, mivel Mariska nincs munkavi-
szonyban. Nemcsak azért, mert nehéz elhelyezkedni, hanem azért is, mert 
nem hagyhatja magára Anyukát, aki gyakran szédül, gyomorfájdalomra 
és epebántalmakra panaszkodik, s képtelen volna hatvanakét évesen elvé-
gezni a napi teendőket, cselédre pedig nem telik. Különben is — jegyzi 
meg az anya — nagyon összeszoktak, nem tudna nélküle élni, idegeit 
teljesen tönkretenné az egész napos egyedüllét. Már beajánlotta egy gaz-
dasági irodába délutáni munkára, s meg is van a remény arra, hogy meg-
kapja az állást. Ezért nehezményezi, hogy fia azt üzente húgának: nem 
szégyen a munka, bárhol dolgozhat, ha akar. Nem szégyelli ő  a munkát 
— érvel Anyika. Aki kosarakat, vizeskannákat, kenyeret cipel, éjjelit tisz-
tít, az nem riad vissza semmilyen dologtól, csak egy valami tartja visz-
sza: az, hogy ő t magára hagyja. 

Ősszel azonban mégis úgy látszik, hogy egyedül marad, mert egy 
többgyermekes özvegyember, Sitkei Kramarits Viktor megkéri Mariska 
kezét, s Anyika azonnal beleegyezik a házasságba. Örül annak, hogy lá-
nya, hatévi cselédmunka végzése után, végre boldog lesz, mert megérdem-
li a sorstól, hogy jó lelkéért szeressék. Az eljegyzésb ől azonban nem lesz 
semmi, mert Kosztolányiék lemondják. 

Nyomós okai lehettek ennek, hiszen Mariska ekkor már elmúlt 39 
éves. Mindenekelő tt az, hogy a költő  váratlanul megvonta anyjától azt az 
ezer dinárt, amelyet 1925 decemberét ől adott neki, öccsét ől pedig vissza-
kérte a kölcsönadott 30 000 dinárt. Err ől 1928. január 12-én értesítette 
Árpit, aki azonnal beszámolt róla anyjának. Anyika nagy lelki izgalmak 
közepette válaszolt fiának, emlékeztetve őt arra, amit az Apuska ravata-
lánál ígért neki: soha nem hagyja el őket. „Eddig nyugottan hajtottam 
le a fejemet — tette hozzá az anya — abban a tudatban, hogy a ház fele 
hugodé lesz és ha én meghalok (ami aszt hiszem ijen lelki állapotba nem 
tarthat soká) lesz Mariskának mib ől élnie. De a te leveled után itélve 
nincs más hátra mint el adni a házat és inen ki költözni, hogy téged 
kivánságod szerint kielégitsünk." (1928. január 15.) 

Árpi ugyanaznap higgadtabban és sokkal terjedelmesebben fejti ki 
bátyja elhatározásával kapcsolatban a nézetét. Emlékezteti arra, hogy más-
fél évvel ezelőtt havi ezer dinárt ajánlott föl néki kamatmentesen köl-
csön, nem pedig kétezret, mert a másik ezret Anyikának adta mondván: 
fordítsa arra, amire akarja. A 24 000 dinárt, amennyit két év alatt köl-
csönözne neki, ő  egy év alatt visszafizetné, s Anyikának és Mariskának 
biztos födél lenne a feje fölött. Ezzel eleget tennének megboldogult ap-
juk kívánságának, hogy a fél ház Mariska nevén legyen, mert így nem 
kellene a jövő től félnie. A helyzet komolyságára való tekintettel kény-
telenek voltak lemondani a házasságot. Elpanaszolja, hogy az ő  életkö-
rülményei sokkal rosszabbak, mint a bátyjáé, mert jövedelméb ől képtelen 
megélni, ezért Ludasra költöznek, ahol 3000 dináros fix fizetés mellett 
gazdálkodhatnak is, s ahol az élet sakkal olcsóbb, mint a városban, mert 
Szabadkán jelenleg nyolcvan orvos van. Ezért nem kell attól tartania, 
hogy adósságát nem tudja majd visszafizetni. Egyébként nem érti, mi 
késztette elhatározására: „Kár, hogy nem részletezted, milyen sürget ő  kö-
rülmények bírtak lépésedre, mert nem tudjuk elképzelni, hogy mi lehet 
az, mikor adósságod nincs, tehermentes házad van s biztos megélheté-
sed, kereseteddel!!" 

A költő  válasza — sajnos — elveszett, de Anyika február 13-i levelé-
ben megköszöni a küldött pénzt, így a kedélyek minden bizonnyal lecsil-
lapodtak. Legalábbis ami az anyagiakat illeti. Mert Mariska sorsa to-
vábbra is bántotta mindannyiukat. Szerencsére az említett levélben Ma- 
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riska megírta bátyjának, miért nem ment férjhez, így pontosan tudjuk 
az esküvő  elmaradásának okait: 

„Édes jó Didém! Mind ez ideig azért nem irtam, mert a múlt hét 
végén dőlt el az, hagy K. urral végleg szakítottunk. Árpi azt hiszem 
megírta, hogy ő  K. a kért 30 ezer Dinárt sehogy sem akarta úgy biztosí-
tani, mint ahogy nii kívántuk és én az általad, a te jóságod folytán t'.-3 
nagy áldozatok közt szerzett és általunk vissza fizetett összeget kockáz-
tatni sehogy sem akartam. És különben sem gyermekei nem akarták a 
haszonélvezetet nekem átengedni. Igy én beláttam, hogy e házasság ne-
kem semmi anyagi könnyebbüléssel nem jár s őt talán még nehéz gondot is 
okozok vele édesanyámnak és a két jó bátyámnak. — Elhatároztam, ha 
az életben még egyszer a sors elém vetne egy férfit ki házassági aján-
lattal jönne, ebbe úgy mennék bele ha az az én létemet jobbra fordí-
taná mint ahogy most van. Mi az én sorsom? Lemondani mindenr ől és 
bele nyugodni a változhatatlanba! Most napokat szaladok állás után, de 
semmi kilátás nincs ahhoz, hogy bárhol is tudjak kapni, mindenütt tiszt-
viselő  redukció van. Most hirdetem a festést talán evvel tudok valamit 
szerezni. Ilonát, Ádámot csókolom veled együtt Marcsa." 

Alig múlik el egy hónap, amikor Anyika — 1929. március 22-én — 
azt írja fiának, hogy kénytelenek voltak eladni a házat, mert az évi ka-
mat nagyon magas. Ezért a kertvárosban 19 000 dinárért vettek egy nagy 
telket és építenek rá egy szép háromszobás házat verandával és házmes-
teri lakással mindössze 35 000 dinárért. Ha nem egy ludasi építész készí-
tené — teszi hozzá —, kétszer annyit kellene fizetniük. A vállalkozás 
szemmel láthatóan fölvillanyozza, s mellette még gyomorbaja is eltör-
pül, pedig hol inzulint kap, hol epebaj elleni injekciót, miután az or-
vosok epekőre gyanakszanak. Ő sszel mégsem őt, hanem Árpit operálják 
meg vakbélben, s egy hónappal a műtét után is még „tátongó ür van a 
hasába". (1929. november 18.) Élete veszélyben forgott, de er ős szerve-
zete két hónap alatt kiheverte a bajt. Kosztolányi is hazajön megláto-
gatni. a decemberi házszentelésre azonban már nem. Alighogy visszauta-
zik, Mariska takarítás közben leesik a székr ől és úgy beveri a fejét a 
rádióasztal kiálló részébe, hogy a b őr a koponyacsontig fölhasad. Halott 
is van a családban: december 27-én, 53 éves korában elhunyt Józsi bácsi 
második felesége, Budanovits Ilona. Egyszer operáció, másszor temetés 
— állapítja meg Anyika, s hozzáteszi, hogy ő  is búcsút mond a világnak, 
ha bebizonyosodik, hogy a jó szemének is ugyanaz a baja, mint a rossz-
nak. Szerencsére a vérzés lassan fölszívódik, de a gyomorfájás csak nem 
szűnik, mert a tejkúra hatására nem múlik el a savtúltengés. 

A rádió ekkortájt nagy szerepet játszik a család életében. Napliosz-
szat figyelik. mikor mondják be Dide nevét, mikor olvas föl verseib ől. 
elbeszéléseiből. Ez pótolja számukra az elmaradt, zöld tintával írt leve-
let, levelezőlapot. El is határozzák, hogy rákapcsolják az áramra. Bel őle 
értesülnek 1930 februárjának elején arról, hogy megválasztották a Kisfa-
ludy Társaság tagjává és melegen ünnepelték. Anyika siet gratulálni ne-
ki a jó hírhez, s örömmel újságolja, hogy az elmúlt héten minden nap 
említették a rádióban. Beszámol arról is, hogy az utcán megállítsák az 
ismerősök, s elmondják, milyen büszkék, hogy hallották a hangját az 
éteren át. 

A nyár végén ismét komorrá válik Anyika hangulata. mert Árpit ősz-
szel újból meg kell operálni, ezúttal a sérvét kell eltávolítani. Igaz, nem 
veszélyes műtét, de egy évvel ezelőtt sem hiányzott sok ahhoz, hogy be-
következzék a tragédia. Aztán mégiscs a k megnyugszik. mert az orvosok 
elhalasztották az operációt. De máris új baj szakad rájuk: Pucika kanya-
rót kap, s a röntgenfölvétel a tüd őben mirigyduzzadást mutat. Józsi bá-
csi is kerüli őket, pedig nem adtak neki okot a haragra. Nem sokáig ne-
heztelnék azonban egymásra, kibékülnek, s az élet tovább folyik régi 
medrében. 

1931 karácsonyán együtt van a család, mert a költ ő  — feleségével 
és fiával — hazajön, két hét múlva pedig Anyika viszonyozza a láloga-
tást. Bizonyára már akkor hallott arról, milyen nagy fölháborodást vál-
tott ki irodalmi körökben a Rothermere lord ezerfontos aiándékának 
odaítélése. A díjat Kosztolányi hozta Londonból, mint a Magyar Peti 
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Club elnöke, az év legjobb irodalmi alkotásának jutalmazására. Ajánla-
tára a választmányi ülés résztvev ői kettéosztották, s Krúdy Gyulának és 
Móricz Zsigmondnak adták. Erre az írók egy csoportja lemondott igaz-
gatósági tagságáról, s ezzel kérdésessé tette a Pen Club májusban ese-
dékes kongresszusának megtartását. Kosztolányi, miután értesítették, hogy 
a (kongresszus megszervezésére csak akkor adnak pénzt, ha Berzeviczky Al-
bert lesz az elnök, lemondott tisztségér ől. Csak hogy amikor a szellemi 
élet kiemelkedő  egyéniségét megválasztották elnöknek, mintegy negyve-
nen kiléptek a Peti._ Clubból. Berzeviczky is kénytelen volt lemondani az 
elnökségről. „Végül is a békét — írja Kosztolányiné — a külföld el ő tti 
jóhír érdekében Kosztolányi teremti meg. Berzeviczky díszelnök lesz, a 
kongresszust megtartják és Dide, mint az elnöki tanács egyik tagja, részt 
vesz benne. A magyar ügy érdekében elégedett képet mutat, holott mond-
hatatlanul fáj neki ez a hivatalos sarokba állítás. (...) megismétl ődik az 
érettségi el őtti kicsapatás mása és mint akkor, most is irodalmi hitval-
lásáért tessékelik ki." (I. m. 289.) 

Anyika minderről csak annyit tud, amennyit a rádióból hallott és 
a Magyar Hírlap egy március eleji számában olvasott. Azt hiszi, fia bokros 
teendői miatt nem akar tovább elnök lenni, bár mellékesen azt is meg-
jegyzi, hogy hálátlan szerep ez. Talán azért, hogy megnyugtassa, még 
„egy nagyon fontos" dolgot közöl vele: a helybeli gimnázium diákjai az 
ő  életéből és munkásságából írnak magyar dolgozatot! El is vitték t ő le 
minden könyvét, pedig hosszan beszélt róla, csupán azt sajnálja, hogy 
nem tudta megmondani, 'hány ezer kötetb ől áll a könyvtára. 

De panaszai csak nem szűnnek meg. Egy hónappal kés őbb, 1932. 
április elején ugyanolyan bizonytalanságérzet fogja el, mint Apuskát 1918 
őszén. Fél, hogy tőle is megvonják a nyugdíjat, mert a gazdasági válság 
miatt még a városi hivatalnokok sem kapnak fizetést. Ha ez bekövet-
kezik, akkor elköltözik Szabad'káról, mert semmi sincs, ami a városhoz 
kötné. Erre azonban nem kerül sor, mert a hónap utolsó napján mégis-
csak megkapja a pénzt, s helyreáll a lelki nyugalma. Olyannyira, hogy 
augusztusban Évikével fölutazik Budapestre fiához, s néhány kellemes 
napot tölt nála. 1933. május közepén viszont Kosztolányiék jönnek haza, 
hogy megnézzék Árpi második kislányát. az  április végén született Verát. 

Nyáron a Tátrába készülődnek. Mielőtt elutaznának, Dide több 
orvossal is megnézetteti azt a szilva nagyságú bíborvörös foltot, amelyet 
június elején vett észre az ínyén. Miután megnyugtatják, hogy nem rossz-
indulatú daganat, félelméről nem ír az édesanyjának, aki még mindig nem 
győzi fogadni .a sok gratulációt azért, hogy fia 1932 őszén megkapta a fran-
cia becsületrendet. • 

Kosztolányiné pár hónappal kés őbb arra kéri, közölje Fenyvessel, 
hogy a Reggeli Újságnak fog dolgozni, ha nem fizet rendszeresen. Most 
kellene szerződést kötnie az újvidéki napilappal — biztatja —, amikor 
a Napló elvesztett egy nagy pört, s mert zárolták a folyószámláját, kép-
telen törleszteni adósságait, két nagy gépét pedig lefoglalták, így munka-
társai bizonyára hátat fordítanak neki. Mariska el is küldi a Reggeli Új-
ságnak bátyja Csók című  -regényét (?), s azt a választ kapja, hogy mi-
helyt bővítik az újság terjedelmet, több írást közölnek majd Kosztolányi-
tól is_ aki időközben a kolozsvári Ellenzékkel is megállapodik a rendsze-
res közreműködésben, hogy segíthessen édesanyján. Ez szükségesnek is 
bizonyult, mert a Reggeli Újság is hasonló nehézségekkel küzdött, mint 
a Napló: szervezett munkásokkal dolgoztatott, s jövedelmének nagyobb 
részét nekik kellett adnia. Ezért is halogatta • a szerz ődés elküldését mind-
addig, amíg anyagi helyzete nem válik kedvez ővé. Nem tudjuk bizonyo-
san, csupán föltételezzük, hogy erre hamarosan nem került sor, mert a 
'későbbiek során nincs szó a levelezésben arról, hogy Kosztolányi rend-
szeresen publikált volna az újvidéki lapban, habár Anyika még 1934. feb-
ruár 15-én is azt írta neki, hogy a jöv ő  héten megállapodnak vele az 
együttműködésben.. Arról azonban igen, hogy a Kalangyának küldött írá-
sokat, s az azdkért járó tiszteletdíjat Radó Imre azonnal ki is fizette 
Mariskának. 

Abban a levélben, amelyben a Fenyveséket ért csapásról beszámol 
(1933. szeptember 21.), Anyika még egy szomorú .hírt közöl fiával: elhunyt 
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dr.. Wilheim Adolf, az „aranyos doktor bácsi", akir ől Kosztolányi A sze-
gény kisgyermek panaszaiban oly meghatóan irt. Három kollégája, aki a' 
ravatalnál elbúcsúzott t őle, ebből a versből idézett, s elmondotta, hogy a 
nyolcvanéves korában meghalt orvos negyven évig állt az általa megszer-
vezett szabadkai közkórház élén, s élete végéig szeretet, hála és nagyra-
becsülés övezte. Anyika beszámol arról is, hogy voltak a temetésen, s kér-
dezi fiától, olvasta-e a Naplóban a család házi orvosáról megjelent nek-
rológot, amelyben — s ezt már mi tesszük hozzá — egyebek között a 
következő  áll: „Dr. Wilheim Adolf orvosi kiválósága azon a harmónián 
alapult, amelyben tudománya emberbaráti érzéssel egyesült. Azt a régi 
megállapítást, hogy jó orvos csak jó ember lehet, olyan vágású orvosok 
igazolják, amilyen dr. Wilheim Adolf volt. Egész generációk doktor bá-
csija volt, a háziorvosoknak abból a kivesz ő  fajtájából, amelyik a csa-
ládoknak nem csupán egészségügyben tanácsadója, hanem egyébként is 
bensőséges barátja. Csupa szív volt mások szenvedéseinek átérzésében, 
csupa bölcsesség az élet követelményeinek megértésében, csupa tapaszta-
lat, biztos érzés és egzakt tudás a betegségek gyógyításában. Egyetemes 
orvosi prakszist folytatott, de szemspecialista is volt és nagy hírre tett 
szert hályogoperációkban. Különös tragikuma volt, hogy élete alkonyán 
abból a szembetegségb ől vesztette el szeme világát, amelynek gyógyítá-
sával egész sor bravúros eredményt ért el." (1933. szeptember 13.) El'kép 
zelhető , milyen nagyfokú részvétet érezhetett iránta Kosztolányi, aki szá-
mára „az egészség és a bizonyosság, titkok tudója és csupa titok volt". 
Talán még ennél is több: 

A. béke ő, a part, a rév, az élet. 
Jaj, hányszor néztem jó arcába hosszan, 
míg ájuló álomba lengve árván, 
kis ágyamon, mint egy bús, barna bárkán, 
ködös habok kört ringatóztam." 

(A doktor bácsi) 
Az elmúlás saját életének a végességére is ráébreszthette, noha a 

vizsgálatok és a konzíliumok eredménye nem er ősítette meg gyanúját. 
A folt nem nagyobbodott az ínyén, csupán továbbra is érzékeny volt. 
Ezért is ajánlotta egy b őrgyógyász professzor, hogy végezzenek próba-
metszést. Noha a lelet nem utalt komolyabb bajra, mivel az orvosok csu-
pán a fogíny . jóindulatú rostos daganatát állapították meg, Kosztolányi-
nak mégis azt tanácsolja' egy sebész barátja, hogy a tumort távolíttassa 
el. Szorongások közepette jönnek haza karácsonyra, hogy Ludaspusztán 
megünnepeljék Árpi születésnapját. Látszólag jól érzik magukat itthon. 
A költő  is, a felesége is leplezi félelmét, hogy ne ijesszék meg Anyilkát, 
de mindketten rettegve gondolnak a küszöbönálló operációra. 1934. ja-
nuár 3-án Didét megm űtik, örömmel meséli a szanatóriumiban várako-
zó feleségének, hogy nem érzett fájdalmat, s mihelyt hazaérnek, levelez ő-
lapon megírja édesanyjának, hogy szerencsésen túl van a bai nehezén. 
Anyika azonnal válaszol neki, s megkéri, hogy minden nap tájékoztassa 
egészségi állapotáról a Napló budapesti tudósítóját, az majd értesíti er-
ről a lap szerkesztőségét, Fenyvesék pedig megüzenik nekik. Erre való-
ban szükség lehetett, mert Kosztolányit egyre er ősebb fájdalmak gyö-
törték, s a műtétet követő  harmadik nap mentőkocsin kellett beszállítani 
a fasori szanatóf iumha. A hónap vége felé jobban érzi magát, hazaenge-
dik, s ő  újra beletemetkezik a munkába. Rendszeresen dolgozik a f ővá-
rosl lapoknak, cikkeket küld a Naplónak. s a rádióban is fölolvassa két 
művét, melyek közül Anyiké.rnak a Pet őfiről szóló, Mariskának a Silus 
című  tetszik jobban. Habár rendszeresen jár kezelésre, meg akarja láto-
gatni édesanyját és a húgát, akit két nagy farkaskutya megharapott, de 
aztán lemond szándékáról. Áprilisban Erdélybe utazik el őadó körútra, ál-
lapota azonban ismét rosszabbodik, s másodszor is meg kell operálni. 
Most már nemcsak a daganat helyét, hanem az állkapcsát is égetik. A 
seb ugyan gyorsan gyógyul, egy bécsi professzor is megvizsgálja és álla-
potát jónak találja, de azért mégis elutazik Stockholmba, hogy rádium-
kezelést kapjon, mert Árpi szerint is attól biztosan. meggyógyul. Itt a 
felesége megtudja, hogy Budapesten hamis leleteket mutattak nekik, mert 
Kosztolányinak nem epulisa, hanem karcinómája van. A kúra befejezése 
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után azonban az orvos megnyugtatja, hogy meggyógyult, s akár nyolcvan-
kilencven éves koráig is elélhet. Hazaérkezésük után „A rádiumégette se-
bek nehezen gyógyulnak — írja Kosztolányiné. — Kesereg, jajong, átko-
zódik, de munkaőrhelyét úgyszólván egy percre sem hagyja el. Én ma-
gam ájuldozok, alélok az ő  szenvedését ő l, ő  pedig dolgozik, ír, gépbe 
diktál, szállítja az anyagot. És olvas és olvastat velem. A könyv, a bet ű  
a gyógyszere, a vigasztalása". (I. m. 317-318.) • 

Anyika mit sem tud erről. Aggódik Didéért, de nem kevésbé Árpiért, 
akinek hamarosan vizsgáznia kell szerb nyelvb ől, hogy megválaszthassák. 
Mert ha nem választják meg, akkor — két évvel nyugdíjba vonulása el őtt 
— elbocsátják és nyugdíjat, de• még végkielégítést sem kap, s ki tudja, 
miből tartja majd el három gyermekét, mert a harmadik is néhány hét 
múlva megszületik. Attól is tart, hogy megvonják t őle a nyugdíjat, bár 
többen azzal vigasztalják, hogy legföljebb csak redukálják. A szeme is 
gyakran véres, s ~amióta :megoperálták, állandóan retteg, hogy megva-
kul. Évike is sokat betegeskedik, Veroiika is gyakran lázas. Jó volna 
minderrő l személyesen beszélni Dezs ővel. de az egyre csak halogatja a 
hazautazást. Egyedüli vigaszuk, hogy hallhatják a rádióban szép fölol-
vasásait. Ha ezekben „a nehéz napokban — írja 1934. december 6-án —  
a rádiót nem halgatnánk, akkor semmi vigasztalásunk nem lenne". Há-
rom héttel kés őbb végre örömhírről számolhat be fiának: Árpi eredmé-
nyesen letette Újvidéken a vizsgát, így a jöv ő  már nem látszik olyan sö-
tétnek. 

Jó ideig csakugyan nem látszott annak. Kosztolányi termékenysége 
ismét a régi, jobbnál jobb novellákat ír, dolgozik Mostoha című  regényén, 
sokat fordít, visszatér az életkedve. Februárban Budapestre hívja a hú-
gát és az édesanyját, aki — jóllehet belépett hetvenedik évébe — alig 
várja, hogy kitavaszodjon és kigyalogolhasson a Palicstól tíz-egynéhány 
kilométerre fekvő  Ludasra unokáihoz és vissza is gyalog jöjjön. Megígé-
ri neki, hogy a nyarat Szabadkán tölti, és májusban elküldeti neki az öt-
venedik születésnapjára megjelent Összegy űjtött költeményeit, benne új 
kötetével, a Számadással. S mintha sejtené, hogy ígéretét nem fogja tudni 
betartani, mellékeli új arcképét. Nyáron csakugyan nem haza, hanem a 
visegrádi újságíró-üdülőbe megy feleségével, s ott beleszeret Radakovich 
Máriába. Erőt vesznek rajta azonban ideges rohamai, s be kell feküdnie 
az egyik fővárosi klinikára. A 'kivizsgálás során daganatot találnak a nya-
kán, de nyolc nap után hazaengedik. Minderr ől nem ír anyjának. aki föl 
is panaszolja neki, hogy megfeledkezett róluk. s nem érdekl ődik húga ál-
lapota iránt, pedig az igen súlyos, mert egykilós tumort távolítottak el 
a testéb ől. Éppen az idő  tájt, amikor Didének — szentember végén — 
másodszor is Stockholmba kellett utaznia pár napos kúrára. Megritkul-
nak a levelek. Anyika ugyan még több-kevesebb rendszerességgel beszá-
mol az itthoni eseményekr ől, a költő  azonban sokkal ritkábban szánja el 
magát a levélírásra, mint ahogyan azt anyja szeretné. Karácsony másnap-
ján váratlanul hazautazik. Ekkor tudják meg az otthoniak, hogy újabban 
nehezen nyel, fáj a torka. rekedt a hangja, s hogy a mirigydaganat meg-
nagyobbodott és megkeményedett. 

Január második felében arról értesíti anyját, honv ismét Stockholm-
ba kell utaznia. „Ha ott találod gyógyulásod, csak sies oda, hogy men-
tül előbb egészséges légy" — üzeni neki Anyika, és hozzáteszi: jó barát-
juk, Hermann Károly •doktor is úgy véli, hogy a rádium, ha el őző  baját 
elmúlasztotta, mostani betegségét is meg fogja gyógyítani. 

A költőn azonban már nem lehet segíteni. Stockholmban. ahova feb-
ruár 5-én utaztak el, Kosztolányinénak megmondják. hogy el őbb kellett 
volna jönniük, ákkor, amikor a duzzanatot észrevették. A többit is, ami 
ezután történt, az ő  sokat idézett könyvéb ől tudjuk. A versenyfutást az 
elmúlással: a születésnapfa el őtti napon végzett els ő  műtétet, majd a 
továbbiakat, köztük az altatás, érzéstelenítés nélkül végrehajtott gége-
metszést, amely után Dide már beszélni sem tud, a tizenegy vérátömlesz-
tést, s a november 3-án délelőtt beállt halált. 

Nem tarthatta be ígéretét, amelyre Anyika utolsó. július elsejei le-
velében emlékeztette, s amelyet közvetlenül els ő  operációja után adott 
neki, amikor váratlanul meglátogatta a szanatóriumban: „Hazamegyek 
hozzátok, de nevetni." (Vége) 
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SZAJBÉLY MIHÁLY 

TAVASZOK 
CSÁTH GÉZA NOVELLÁJÁNAK SZECESSZIÓS VONÁSAI 2. 

A következő  bekezdés visszatér a novella alapszituációjához, ám az in-
dításkor még jelen idej ű  kijelentést 'grammatikai múlt időben ;ismétli 
meg: „ ...kihajoltam az ablakon ...". Egy pillanatra úgy t űnik, mintha 
az állapotrajz mögött mégis történet lappangna; mintha a kihajolás pilla-
natában kialakult lélekállapot megjelenítésének ideje alatt az elbeszél ő  
visszahúzódott volna az ablakból, •s az olvasó várakozása szerint mindjárt 
ki kell derülnie annak is, hogy mit csinált azóta, s mit csinál most. A 
grammatikai múlt azonban nem egy mégiscsak elbeszélésre kerül ő  törté-
netet takar, hanem azt jelzi, hogy az élmény és az élmény leírása között 
eltelt bizonyos idő ; hogy nem egy még élő  és írás közben kibontakozó ér-
zelem folyamatában történ ő  lázas és mámoros rögzítésér ől van szó, hanem 
egy múltbeli, megszületésének pillanatába s űrűsödött és lezárult lélekálla-
pot utólagos felidézéséről és tudatos analizálásáról. Világossá válik így, 
hogy a grammatikai jelen id ő  — melyhez a novella azonnal visszatér —, 
nem a valódi jelenidejűség jele, hanem a felidézés és az analízis eszköze. 

Történetről tehát nincsen szó továbbra sem; ehelyett folytatódik a 
zene jellemzése. A zenekritikus •Csáth szerint igazi zenei 'élvezetben csak 
annak lehet része, aki a zene minden pontjára figyelni tud, aki „például a 
zenekarban egyidej űleg 'hallani tudja a vonós hangszerek énekét,. a réz-
fúvók kísérő  :melódiáját és mondjuk afafúvóhangszerek cifrázó figurá-
it ..." (A zenéről, 1907). A novella elbeszélője igazi zeneértő  és élvező  eb-
ben az értelemben is: sorra veszi a képzeletbeli zenekarban szóló hangsze-
reket, s jellemzi a hozzájuk kapcsolódó hangzásokat. Mondataiból a moll 
és a dúr hangnemek közötti különbségeit elméletileg érzékelni. 'képtelen 
olvasó számára is világossá válik az, hogy e novellában a tavasz nem egy-
szerűen ember és természet harmonikus egymásratalálásának örömteli 
évszaka. „ ... az angolkürt méla, nemes hangja ... Nyugtalan, kötött, trio-
lás mozgások ... A nagyb őgők orgonapontszerűen kitartott hosszú han-
gokat búgnak"; az elbeszél ő  zárójeles kommentárja szerint ez utóbbi 
„keresett chromaitikai basszus szólam" egészen közönségriasztó lehet. A 
jellemzés végén kiderül, hogy a moll hármashangzat a h septimhanggal 
négyeshangzattá alakul; a zeneért ők számára ez a disszonáns hangzás-
világ 'kiteljesedésének jele. 

A lélekállapot jellemzése itt (lezárul; következik a lélekállapot analí-
zise. „Magamba figyelek" — hangzik a második rész kezd ő  mondata, mely 
a novella eleji „Kihajolok az ablakon" kijelentés párja, csakhogy itt 
nem mozdulattal járó külső , hanem mozdulatlansággal járó bels ő   cselek-
vésről van szó. A lélekállapot analízise szervesen n ő  ki a zenének a novell-
la első  felében 'már megkezdett analíziséb ől. Pontosabban fogalmazva a 
zene analízise 'folytatódik tovább, de most már egyértelm űen a program-
zene látószögéből; 'míg a novella els ő  felében ,a zene hangzásvilága volt az 
analízis tárgya, addig a hangsúly most átkerült magára a programra, azaz 
a zene által megjelenített élményvilágra. Közvetlenül jelennek így meg a 
tavaszi utca látványa által kiváltott !komplex lélekállapot összetev ői, azaz 
megszólal a történetmondó elbeszél ő . Történetei a zenei program alkotó-
elemei; önálló életre nem kélhetnek többé, hanem apró mozaikokként 
világosodnak meg egymás után, s töltik ki a pillanatnyi lélekállapot kör-
vonalait. 

A novella hátralev ő  részei mozaikok sokasága négy képbe 'rendezve. 
Pontosabban négy metszet 'azelbeszél ő  életének négy különböző  szaka-
szábdl, a gyermekkortól 'kezdve az emlékek felidézésének id őszakáig; a 
metszetek számát a ,septimhangga.l négyeshangzattá alakult c-moll ak-
kord hangjainak száma határozza meg. A metszeteket 'alkotó mozaikok-
nak nem azonos sem a számuk, sem a min őségük. Azelső  kettőt sok, a 
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második kettőt egyetlen mozaik 'alkotja; az els ő  kettő  esetében a múlt 
sokszor megfigyelt, ismétlődő  történéseinek képszer ű  felidézéséről van szó, 
a 'második kettő  középpontjában egyetlen jól behatárolható történet áll. 
Hála azonban az elbeszélés szerkezetében világosan kijelölt helyének, e 
történet kiemelt volta ellenére sem veszít mozaikszer űségéből; az olvasó 
úgy érzi, hogy amíg az el őbbiekben ;sok-sok mozaikot vehetett futólag 
szemügyre, addig most egyetlen .mozaik tárul fel a szeme el őtt, több rész-
letben és többszörös nagyításban. 

A metszetek jellegének alakulását a gyermekkori és a feln őttkori 
emlékezés ,mechanizmusának különbözősége, 'illetve az emberi psziché fej-
lődésének és működésének sajátosságai magyarázzák. „ ... a fidlnöttek 
emlékezése különböző  lelki 'matériákon megy végbe. Vannaik, akik képek-
ben emlékeznek ...; más ,egyéniségek az átélt .dolgok halvány körvonallát 
is alig tudják reprodukálni; az ilyeneket auditív típusolknak ... nevezzük, 
a vizuális típusok ellentéteképpen. ...eltűnik ez a kialakult különbség a 
gyermekkori emlékek tekintetében ...; ezeket plasztikus képekben látják 
olyanok is, akiknek későbbi emlékezése nélkülözni kénytelen a 'vizuális 
elemeket" — fogalmazott Freud korai, 1901-ben megjelent, Zur Psychopa-
thologie des Alltagslebens (A mindennapi élet pszichopatológiája, Bp. 1958. 
63.) című  munkájában. Nem tudni, hogy a pszichoanalízisben egyébként 
igen járatos Csáth a novella írásának idején, azaz 1906-ban ismerte már 
Freud e munkáját, vagy sem. Annyi azonban bizonyos, 'hogy az emlékezés 
medhanizmusának ábrázolása során — ösztönösen vagy tudatosan — a 
Freud által megfigyelt utalt követi. 

Az első  metszetben apró, éles képek (mozaikok) sorakoznak egymás 
után, s bomlanak esetenként maguk iás mozaikjaikra. Az els ő  még egyetlen 
mozaikból áll: „Séták a déli ver őfényben apámmal." A 'többes szám azt 
jelzi, hogy nem valamely 'különleges, egyszerisége által emlékezetessé vált 
eseményről van szó, hanem 'mindennapos, vagy legalábbis rendszeresen 
megismétlődött történésről, mely éppen rendszerességénél fogva veszí-
tette el különös vonásait és sűrűsödött egyetlen remdékképpé. Ugyanez a 
helyzet a következő  két mozaik esetében is, ezek azonban már maguk is 
mozaikjaikra bomlanak: „Egyszerű  örömök: az új lakkcsnzmácska, a kék 
bársonyruha, az ólomkatonák." A gyermekkori örömérzés a maga általá-
nosságában idéz ődik fel itt; a három újabb mozaik '(=három példa) nem 
az egyénítést 'szolgálja, hanem arra utal, hogy közülük bármelyik — s bár-
melyik .említetlenül maradt társuk — íkiválthatta ugyanazt az örömérzést. 
A következő  mozaik még több kisebb .mozaikból. áll. Szerepük az el őbbieké-
hez hasonló: érzékelhet ővé teszik az ablakon át való bámészkodás hangu-
latát. E bámészkodás ugyanakkor az egyszer ű  'örömök része, így mintha 
egy, a liákkcsizmával, a bársonyruhával és az ólomkatonákkal azonos nagy-
ságrendű  mozaiknak tárulnának fel váratlanul az alkotóelemei: a lako-
dalom, a temetés, a katonák stb. Képek aa képben és a képekben is újabb 
képek; 'mintha a novella eleji szecessziós üvegfestmény bontakozna ki az 
'Olvasó előtt. S ha arra gondolunk, hogy a novella második fele alapvet ően 
négy nagy metszetbe, s azokon bélül több vagy kevesebb, kisebb vagy 
nagyobb képbe rendeződik, akkor ezt a megfigyelést nem csak az els ő  
metszet esetében tekinthetjük érvényesnek. A képszer űség mellett a novella 
elejére utal vissza az ablakón való kitekintés motívuma i's. Részben el-
lentétez ődik is vele, hiszen amíg az üllői úti tavasz által kiváltott lélekál-
lapot (amint ez a zene jellemzéséb ől kiderült) nem nélkülözi a disszonáns 
elemeket, addig a gyermekkori utca látványa mintha Kigazolná az elbeszé-
lőnek azt a 'kijelentését, hogy , ;ezek +a tavaszok a gondolat és fájdalom nél-
küli létezés boldog napjai voltak". Egy cseppnyi, a gyermek által tudatosan 
még fel nem ismert .disszonancia azonban már itt is bujkál: a sintér 
ketrecében szomorú rabokként utaznak a kutyák valahová a város végére. 
A második metszet szerkezete az els őéhez 'hasonló; szintén 'alkotóelemei-
re bomló moza kok'ból áll. Az egykori rajzeszközök és rajzok, az olvas-
mányok, az építőjátékból kirakott különféle alakzatok. Különbséget jelent 
viszont, hogy amíg azelső  metszet képeit a kisfiú szemei el őtt feltáruló 
külvilág mozaikjai alkották, addig a második metszet képeinek többsége 
az ő  akkori tevékenységeinek eredményeképpen jött létre: a rajzok és a 
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vízfestmények, azépít őjátékból kirakott különféle alakzatok. Rendkívül 
finoman jelzi ez a fejlődést, az apró gyermek és a hétéves 'kisfiú közötti 
különbséget: a látásmód azonos, a :látvány már nem. A fejl ődésről tanús-
kodik az első  könyvélmények felvillantása is. A külvilág csupán az utolsó, 
e csodálatosan harmonikus világérzést összefoglaló mozaikban bukkan fel,. 
párhuzamosan az ablak motívumával: „Mily gyönyörű  mindez, nyitva az 
ablak, és csütörtökön, amikor nincs iskola, egész délután dolgozhatik az 
ember." • 

Vajon miért váltja fel e történeteket apró képek isokaságá'ba s űrítő  
előadásmódot a két nagy képbe (=metszetbe) rendez ődő  történetmondás 
a novella hátrelév ő  részében? 

Első  pillanatban arra gondoltam, hogy az emlékeket képekben rög-
zítő  gyermekkor ,elmúltával változik meg la dikció; +a felnő ttkori emlékezés 
az elbeszélő  esetében már nem vizuális, hanem auditív jelleg ű . Később 
azonban rájöttem, hogy ez csupán az igazság egyik fele. Míg az els ő  két 
metszetben 'a sokasok egymás mellé helyezett mozaik aztsugallja ,hogy lé-
nyegében ugyanazt az érzelmet 'számtatian különböz ő  élmény kiválthatta, 
s így jellegük 'érzékeltetésére bármelyik kiemelhet ő, addig a harxnadik-
negyedik metszet ennek éppen az ellenkez őjét fejezi ki. Az élmények szá-
ma most is szinte korlátlan ugyan (ezt érzékelteti a kiemelt esemény 
változatlan mozaikjellege), kinagyított volta azonban meghatározó jelen-
tőségéről tanúskodik. A kamaszkori szerelmi érzés kialakulása és a vele 
járó gyötrelmek, majd +atesti 'szerelem megismerésének diadalmas bol-
dogsága fogalmazódik meg itt. S arra a kérdésre, hogy a ,szerelemnek és 
a ;szexualitásnak miért tulajdonított Csáth olyan meghatározó jelent őséget, 
megint csak az a Freud adhat választ, aki már fiatalkori munkáiban is 
két 'alapvet ő  ösztönre, a.' létfenntartás és a fajfenntartás ösztönére vezette 
vissza az emberi tudat működését. 

A novella második részének négy metszete tehát az ,elbeszélő  életé-
nek négy szakaszába enged bepillantást. Az eddigiekben a bennük fel-
idézett történetek képszer űségére hívtam fel a figyelmet, •s 'e képszer űség 
jellegének átalakulásából igyekeztem néhány következtetést levonni. Az 
emlegetett mozaikok azonban nem önmagukban állnak, hanem egy ;met-
szetenként ismétlődő  struktúrába illeszkednek. Az egyes metszetek elején 
mindig a zene hangzásvilágára utaló mondatok állnak; ezek biztosítják a 
zened fikció folyamatos ébrentartását. Az els ő  metszet elején egy teljes 
bekezdésnyi teret szán rá a szerz ő , nyilván azért, mert így biztosíthatja a 
folyamatos 'átmenetet a novellának a zene hangzásvilágát középpontba 
állító első  részéből a zenei programot megfogalmazó második részbe. A 
következő  .metszetben már csak három rövid mondat idézi fel •a hangzás-
világot a c-moll akkord soron következ ő  hangjának kommentárjaként, 
míg a harmadikban és a negyedikben azélen álló ugyancsak rövid mon-
datok után •ametszet közepén is visszatér jelzésszer űen a hangzásvilág 
jellemzése; a visszatérés szerepér ől még szó lesz a későbbiekben. Az egyes 
metszetekhez tartozó zene hangzásvilágának felidézése után mindig az alap-
hangulat általános megfogalmazása következik. Ez az els ő  két metszet 
esetében csak néhány mondat: „Igen, ezek ;a tavaszok a gondolat és fájda-
lom .nélküli létezés boldog napjai voltak", 'illetve: „Békesség. A csendes 
és finom boldogság, :amit az ad meg, hogy akik között élünk, szeretnek 
bennünket. És hogy Minden napra van valami kellemes és örömet adó 
dolog." A harmadik metszetben viszont az általános megfogalmazás egy 
teljes és szokatlanul hosszú bekezdést foglal el. Már-már esiszéisztikus fej-
tegetés ez a serdül őkor kínjairól, melyhez konkrét példaként kapcsolódik 
az utolsó metszetbe átnyúló szerelmi történet. Az általános rész terjedel-
mes voltát a novella szerkezetében elfoglalt 'helye magyarázza: míg a ko-
rábbi tömör megfogalmazásokat ;több apró mozaik követte, addig itt az 
'esš'zéisztikus fejtegetést egyetlen hosszabb történet; az arányok így nem 

. bomlanak fel, biztosított a szokatlanul hosszú történet mozaikszer űsége 
(pontosabban: ;kinagyított mozaikszer űsége) is. A hosszúra nyúlt általános 
rész után azonban szükséges a metszet elején már jellemzett hangzásvilág 
újbóli felidézése, mely egyben biztosítja az állkötést is a történethez: „Már 
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kíméletlen erővel búg és süvít a teljes c-moll akkord zenéje. Micsoda fáj-
dalom és elsötétülés. Micsoda rettenetes erej ű  és kényszerít ő  hatalom 
ez, amely gondokba borítja a tizenhét éves fiú homlokát!" 

Mielőtt rátérnék a negyedik metszetbeli általános megfogalmazás elem-
zésére, hadd hívjam fel 'a figyelmet arra, hogy Csáth e novellában mindig 
különös figyelmet fordít az átmenetekre. Nyilván ráérzett arra, hogy egy 
mozaikszerű  képekkel dolgozó novellában ttörésvona]lak csak szigorúan meg-
határozott poétikai helyzetben, az egyes mozaikok között lehetnek; +a szer-
kezet megbillenésének elkerülése végett máshol !mindig biztosítani kell a 
folyamatos átmeneteket. Szerkezeti szinten ezt a folyamatosságot bizto-
sítja az, hogy a mozaikszerű  ábrázolás folytatódik a  novella harmadik 
és negyedik metszetében ,is, annak ellenére, hogy itt egyetlen történet áll 
a középpontban. A mozaikok jellege természetesen megváltozik: itt már 
nem villanthatnak fel különböz ő  történeteket, hanem 'ugyanazt a törté-
netet részletezik négy képben. E négy kép: a szerelem születésének tavaszi 
délutánja, a húsvéti locsolás délel őttje, húsvéthétfő  •délutánj'a, és a 'sze-
relem beteljesedésének jóval kés őbbi pillanata; ez utóbbi már a negyedik 
metszetben található. A mozaikszer ű  ábrázolás felfedezhet ő  az egyes ké-
peken belül is, megint csak új szerepkörben. Az id őpont és a helyszín 
ugyanaz, a feltáruló látvány azonban csak jelzésszer űen, fő  elemként vi-
lágosodik meg: „Tavaszi délután. — Anyánk fiatal barátn ője, egy drága 
asszony látogat nádunk. Elefántcsontszín könny ű  ruhában, virággal, illa-
tosan. Hallgatom a kedves hangját, nézem a kedves, formás 'ailiakját, a 
száját, a barna-bársony édes szemeit. Ott ülök egy helyben, nem 'tudom, 
miért, 'nem is gondolok rá, hogy kimenjek. Rólam beszélnek, rám néznek, 
mosdlyognak." Kés őbb a leírás az elbeszélő  lelkiállapotának belső  rajzába 
megy át. Ugyanígy épül fel a ■  második kép is azzal a különbséggel, hogy az 
elbeszélés grammatikai jelenről múlt időre vált át, ezzel is hangsúlyozva a 
történet egyszeriségét. A harmadik kép jóval kevésbé terjedelmes az el őző  
kettőnél: „Délután magamban Ültem a szobámban — szilbaj és hangos ta-
vaszi szél zörgette az ablakokat —, és az arcát, az alakját rajzoltam. 'Száz-
szor is, bústan, csüggedten és  elhagyottan." Újra feltűnik itt az ablak mo-
tívuma, a rajzolás pedig az el őző  metszet rajzolgató +kisf.iúj+áma utal vissza; 
a rajzok témájának változtatása még 'egyszer kiemeli a bekövetkezett alap-
vető  átalakulást. 

A negyedik metszet szerkezete annyiban tér el az el őzőekétől, hogy 
benne felborul az általános elmélkedés és a leírás aránya. A zene hangzás-
világát jellemző  két mondat után következik az id őpontot meghatározó 
kijelentés: „A megismerés, az els ő  igazi boldogság valódi örömnapja volt 
ez." A megismerés tárgya, a boldogság forrása á testi szerelem, az els ő  
szexuális élmény. Az idézett • megfogalmazás ugyan nem 'mondja ki ezt 
nyíltan, de A vörös Eszti című  novella hasonló és az ottani ,kontextusban 
egyértelmű  megfogalmazásának ismeretében („A nagy titok megismerésé-
nek báldog pillanatai ...") aligha gondolhatunk másra. Meger ősíti ezt a fel-
tételezést az elmélkedő  rész újabb zenei hasonlata is: „A moralista Beetho-
ven után — az erotikus Wagnert szeretjük." A zenei hasonlat után megint 
a zene hangzásvilágának felidézése következik, az ysméflés 'szerepe azonban 
ezúttal más, mint a harmadik metszet esetében. Míg ott valóban csak az 
egyszer már elmondottak felidézéséről volt szó, addig itt új információval 
is találkozunk. A metszet eleji jellemzéshez képest a zene valamelyest meg-
változott, sőt folyamatosan változik: „Mind erősebben és erősebben zeng 
a diadalra vezető  szeptimhang.” A zene átal+ak+ulása az 'id ő  múlását ér-
zékelteti, s egy újabb metszetet készít el ő : „És jött egy tavasz, amikor a 
drága, édes asszony, az, aki a kislányokhoz küldött bennünket, átölelte a 
nyakunkat, és forró vérvörös ajakkal viszonozta 'merész és bizálo+mrt+eljes 
imádatunkat." Metszet ez aa metszeten belül: azzal a 'bizonyos nappal, a 
szeptimhang megszólalásával a-férfikor köszöntött be, s tart az ülTl ői úti ta-
vasz megpillantásának idején is; a 'negyedik metszetbe csempészett ötödik 
ugyanebbe az életszakaszba enged újabb bepillantást. 

A novella zárlata: egyetlen, 'szinte imaszerű  áhítattal megfogalmazott, 
időtlen kívánság. S hogy mégsem érezzük patetikusnak, azt annak köszön-
heti, hogy a megelégedettség leplében valójában a legnagyobb és +legfáj- 
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dalmasabb lemondást, az élet végességének tudomásul-vételét foglalja ma-
gában. Az ember nem léphet be a mennyek ajtaján, fogalmazta meg a 
fájdalmas bejlátást Vörösmarty a Gondolatok a könyvtorban című  ver-
sében; keresse hát boldogságát a mindennapok küzdelmeiben, hogy el-
mondhassa élete végén: „Köszönjük, élet! áldomástudat, / Ez jó mulat-
ság, férfimunka volt!" Úgy érzem, Csáth Géza novellájának utolsó soraiban 
az elérhetetlenről való, hasonlóan fájdalmas és kényszerű  lemondás fogal-
mazódik meg a látszólagos megelégedettség kinyilvánítása mögött; nem 
tartom lehetetlennek :a Vörösmarty művére való szándékos, 'emblematikus 
utalást sem. S e harmónia mögé rejtett diszharmónia a moll hangnemben 
megjelenített tavaszi képek után végül is nem meglep ő . 

* 

A Tavaszok című  novella szecessziós volta mindezek után aligha vitat-
ható: benne atömörséget, azaz a ;stilizálást szolgáló képszer űség fölébe 
kerekedett a történatníondásnak. Elképzedhet őnők tartom, hogy ugyanezen 
kritérium allapján Csáth néhány egyéb novellája is a ;szecesszió körébe lesz 
majd sorolható; gondolok itt mindenekel őtt az Ópium című  elbeszélésre. 
Egy pillanatig sem áltatom azonban magamat azzal, hogy Csáth és a sze-
cesszió kapcsolatának kérdésköre most már rövid úton lezárható lenne. 
Az irodalmi szecessziónak az időábrázolásról való lemondáson 'kívül nyil-
ván számos egyéb ismertetőjegye is van; ezek felismeréséhez a festészeti 
és irodalmi párhuzamok további vizsgálata látszik legcélravezet őbbnek. 
Hadd fogalmazzam meg azonban már itt azt a igyaníumat, hogy egy való-
ban egzakt szecesszió-fogalommal dolgozó kutató valószín űleg kevesebb-
szer használja majd a szecesszió szóit Csáth. Géza novéllisztiikájával kap-
csolatban, mint ahogyan az eddig szokásos volt. 

A Tavaszok című  novella szecessziós vonásainak keresése Csáth élet-
művének más szempontú vizsgálata szempontjából sem volt tanulságok 
nélküli. A képszerű  ábrázolásért vívott küzdelem feltárása során érzékel-
hetővé vált az a komplex ,elvárásrendszer, amellyel Csáth a művészetekhez 
közeledett, s érthet ővé vált az is, hogy miért szeretett volna zeneszerz ő , 
író és festő  lenni egy !személyben. Csodálattal adózott az életnek, s vágyott 
arra, hogy e csodát művészként minél tökéletesebben megjeleníthesse, em-
berként minél nagyobb része lehessen benne. Elégedetlen volt ugyanakkor 
az egyes művészeti ágak kifejezési lehet őségeivel; úgy érezte, hogy a leg-
tökéletesebb kifejezés is szánalomraméltóan szegényes a 'kifejezni vágyott 
végtelen gazdagságával szemben. S a m űvészeti ágakkal és kifejezési esz-
közökkel való birkózás után a Tavaszok című  novella végső  crescendójában 
benne rejlik az a fájdalom is, hogy az életet sem emberként, sem m űvész-
ként nem lehet eléggé. élni. 

EXKURZUS: FÜLEP LAJOS KONCEPCIÓJA A FESTÉSZETBELI 
SÍK-, TÉR- ÉS IDóÁBRÁZOLÁSRÓL 

A térbeliség és a síkszerűség. a festészetnők la legrégibb idők óta egyik 
alapvető  'problémája. E tény Hajek idézett gondolatmenetét ől függetlenül 
is közismert; bizonyságul elegendő  felütni bármelyik összefoglaló művészet-
történetet. Közülük Fülep Lajos Magyar művészet (án: Magyar Művészet, 
Bp. 1971. 15-132.) című  tanulmánya nem csupán kortárs volta miatt (1916 
és 1923 között keletkezett) tűnt számomra különösen érdekesnek, hanem 
azért is, mert Fülep a csík- és a térábrázolás kérdéskörével felveti a festé-
szetbeli időábrázolás problémáját is. 

A görögök nem olyannak ábrázolták a természetet, amilyennek látták, 
hanem olyannak, amilyennek tudták. Hiába látták úgy, hogy a távolabb 
lévő  kisebb; ha tudták, hogy nem kisebb, akkor nem ábrázolták kisebbnek. 
Hiába látták, hogy a fény—árnyék viszonyok megváltoztatják a színeket; 

- ha tudták, hogy valami egyszínű , akkor egyszínűnek ábrázolták. A görög 
kép tehát, Fülep összefoglaló megfogalmazása szerint, „egyforma méret ű  
alakoknak 'egyetlen síkban egyöntet ű  színekkel való sík ábrázolása". Ez 
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az időtlenség állapotának a megfe'lellője: az ábrázolt alakok egymás mellett 
állnak, de egymással nem kerülnek kapcsolatba. „Tulajdonképpen a járó ala-
kok sem lépnek, hanem állnak: minden pillaniatulk, az él őző  és a következ ő, 
azonos a jelenével. ... az id ő  megállt bennük örökre" — fogalmaz Fülep. 
Az idő  először úgy jelenik meg a görög ábrázolásokon, hogy az alakok 
„ ...:egymással vonatkozásba jutnak, egyiknek akciója a másikéval össze-
függ". Mindez egyel őre két dimenzióban, a :síkra kivetítve történik. A m ű-
vész tulajdonképpen akciósorozatot ábrázol egymást követ ő  kétdimenziós 
képek sorában; ez tehát „a térbeli egymásmellettiség és id őbeli egymás-
utániság stádiuma". Következ ő ' lépésként, hála a térábrázolás, a perspektíva 
törvényszerűségei fellfedezésénék, a különböz ő  cselekvési momentumok egy 
helyen és egy időben jelennek meg. Az {egyid+ejű , de különféle mozzanatok 
egymás mögött, a képet befelé tágítva helyezkednek el; az id őbeli egymás-
utániságot az egyidejűség, a térbeli egymásmellletti+séget az egymásmö-
göttiség váltja fel. A fejl ődés során tehát, vonja le a következitetést Fülep, 
„a tér és idő  azonosul". A háromdimenziós tér felfedezése a fejl ődésnek ab-
ban a szakaszában következik be (a görögöknél az V. században, majd a 
középkor után az itáliai reneszánszban), amikor a fest ők a tudott formák-
ról a látott .formáknak, a valóság helyett :a valóság látszatának az ábrázo-
lására térnek rá. Ez végső  soron a realisztikus ábrázolásnak felel meg; 
idealisztikus ábrázolásról akkor 'beszélhetünk, amikor a m űvész nem a 
valóság látszatához, hanem a valóságról vallott ideális ieIlképzeQéséhez ra-
gaszkodik, s ennek rendeli alá a látott és a tudott valóság ábrázolását egy-
aránt. A festészet területén érvényesül ő  realisztikus tendencia legszéls ősége-
sebb megjelenési formája az adott pillanat látványának m űvészete: az imp-
resszionizmus, „ ... amit ábrázolni akar, a puszta optikai kép minden 
előzetes tudástól, de egyúttal minden a priori esztétikai ideáltól menten" 
— mondja Fülep. A lényeg a pillanatnyi megvilágításban éppen látható szí-
neiken van, rs az, hogy e színéknek mik a hordozói a valóságban, illetve 
milyen színűek valójában, az teljesen lényegtelen. Az - impresszionista festő  
lemond az alakok ábrázolásáról, ám ezzel együtt lemond a hagyományos 
térábrázolásról is; a térbeliséget csupán a különböz ő  színek világítási ér-
tdkénék (v+aleurjének) különbözőségével érzékelteti. „ S ezért az impresszi-
onista látásmódnak nem ra -  három dimenziósiós tér felel meg, hanem a tér 
absztnakciójia: a sík. Az impresszionista kép mélysége látszatának ellenére 
mégis sík kép: síkokra redukált valeurök viszonylata ... Miivél a valeurök 
sík-értékek, ezért nem fejezhetnek ki különféle id ő-értéket, enélkül pedig 
nincs egyidejűség. Az impresszionista kép legabsztraktabb kifejezése tehát: 
ugyanaz a pillanat számtalan síkban megrögzítve." 

Fülep tehát a század második évtizedében utalt arra, hogy a fes-
tészetben a 'térábrázolás -ó+sszefügg az id ő  'ábrázolásával. E felismeréshez 
nyilván az segítette hozzá, hogy nem a lessingi tételb ől indult d i — noha 
megállapításai végső  soron nem mondanak ellent ansiaik. A festészet ugyan 
nem időben lefolyó történetet ábrázol, mint az irodalom (legfeljebb a fej-
lődés középső  és útkeres ő  fázisában), az egyidej űség ábrázolásáért azon-
ban meg kell küzdenie, s meg kell küzdenie az egyidej űség .ábrázolásának 
elvesztéséért .is. A tér és az id őábrázolás közötti összefüggések tehát a 
festészet keretein belül . (is kétségtelenek, .s ez bels ő  érvként erősíti meg Ha-
jeknek azt a megfigyelését, hogy a +festészeti • térábrázolás az irodalombeli 
időábrázolás megfébellője lehet. 

(Vége) 
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CSÁNYI ERZSÉBET 

VILÁGSZEMLÉLÉS, VILÁGTEREMTÉS 
VIRGLNIA WOOLF ORLANDO C. REGÉNYÉNEK ELEMZÉSE 

Mint minden osztályozás, címkézés, a palibisztorikus regények gy űjtőfo-
galm'a is olyan műveket von tartományába, amelyek alapvet ő  krfitéiđumank 
szerint oda tartoznak, de minden esetben sajátosan szervez ődneak, egyedi 
megoldásokat ,mutatnak, s bizonyos vonásaiban ellent tius mondhatnak a 
pohiihisztorikus regény ideáltípusának.* Hiauser Amnold a XX. századi művé-
szet születéséit az impresszionizmus Beilleni lázadáshoz köti, a regény nagy 
metamorfózisa viszont René-Maria Albérés szerint Proust mellett épp az an-
golszász impresszionizmus műveivel kezdődik. Ez az ellentmondás azonban 
csak látszólagos, hisz a — Albérés szerint — totális .impresszionizmust 
megteremtő  V. Wooilf regényeiben a paintilllnsta stílus mellett megtörténnek 
azok a fontos regénytechnikai e'tmazdupások, amelyek a m űfaj gyökeres 
átalakulását hozzák magukkal. Ezek az elmozdulások, „új-rendiképz ő" 
(Bonyhai),deformáló eljárások a mű  formai jeleiként hordozzák a „világ 
problémáit" '(fialassa Péter). Deformálás, mert válogató tevékenység ered-
ménye maga a témaválasztás is, a regényanyag, a nyers, eseményes fiabulla 
kiemelése, 'körülhatárolása az éhet 'állandó mozgásban lév ő  masszájából. 

A REGÉNY FABULÁJA 

A mű  Orliandó 'sorsának krónikája a XVI. századtól a XX.-ig, miköz-
ben .a főhős csupán mintegy húsz évet öregszik, s fiatalemberb ől ifjú höpgy-
gyé változik. Maga a fabula a következ ő : 

A tizenhat éves, ábrándos, 'verseket író nemesifjút, Orlandót Erzsé-
Let királynő  kincstárnokává fogadja. Házasodási terveit egy orosz her-
cegnő , Szasa iránti nagy szerelme söpri el, a Szerelem 'azonban szeren-
csétlen véget ér a hölgy csapfasága miatt. Orlando keser ű  vidéki magá-
nyát a költői becsvágy oldja fel, de a kor híres írójának, Nick Greene-nek 
a 'megismerése újabb sebet ejt a fiatal .költ ő  szívén. Az elmélkedés hosszú 
éveit a kastély bútorozási akciója 'szakítja meg. Orlando elkezdi írni A 
Tölgyfa című  költeményét. A szerelmi érzések kétszín űsége elől Konstan-
tinápolyba menekül nagykövetnek s a hercegi rangig viszi. Hétnapi sza-
ka'datlan alvás után nőként ébred fel, 'S egy cigánykaravánhoz csatlakozik. 
A természetes élet e közjátéka után ismét hazatér. Londonba utazik, „éle-
tet és szeretőt" keresve, de a társasági élet csömörét ől hamarosan ismét 
a költők világában talál menedéket. A 'lángeszű  íróemberek 'közelségét is 
megelégelve a város életével ismerkedik álruhában. A XIX. század kor-
szelleme házassági gondokat állít Orlando elé, de amikor felt űnik Shel-
merdiine, egy csapásra szerelmes lesz s férjhez is megy hozzá. A töpren-
gés és írás évei után ismét Londonba ruccan. Nick Greene +kiadatjia A 
Tölgyfát, s az díjat is nyer. Ordandónaik ezután gyermeke születik. A XX. 
században a főhős öntudatról, életről, irodalomról való tépelődései tető-
pontjukra jutnak. Ismét szülőföldjén van, s megérkezik hozzá Shelmerdine. 

Ezeknek az eseményeknek azonban csak „homlokzati" (Balassa) je-
lentőségük van. Nem azért, inert sokszor !fantasztikusak, meseszer űek, ha-
nem azért, mert a regény hangsúlyai minduntalan a lírai rexiviirtás vizeire 
siklanak át. Akármi történik is a főhőssel, minden mellékes, s csupán mint-
egy kötőanyagul szolgál az érkeres ő , világkereső  'szubjektum töprenkedései, 
világnyelő  szemlélődései, .rajongásai között. A regény valódi témája: Orlando 
látványbefogadó nézései, maganyos, megfeszített figyelésez. E passzív moz-
dulatlanság biztosítja azt a szellemi-érzelmi mozgalmasságot, amellyel a 
hős az Életet igyekszik összerakni 'maiga el őtt, megfejteni, mint egy rejt-
vényt. 

.r Ez a tanulmány egy magiszteri dolgozat része. A dolgozat címe: írói virágkép a polihiszto-
rikus regényekben. 
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A hagyományos regény szerkezeti arányai tehát visszájukra'fordultak 
(ezt már csupán a témát vizsgálva is megállapíthatjuk). A cselekmény kö-
tőanyaggá vált, a konstrukció mellékes elemévé, a felduzzadt reflexivitás 
pedig kötőanyag helyett központi strukturáló elv lett. 

A regény alapanyaga világosan mutatja, hogy az új világszemlélet 
számára fölöslegessé vált a XIX. századi regény cseleJkm+énybonyodí:tása, 
mert általa immár nincs mit kifejezni. A világ felkínálta végtelen való-
ságanyagból más rétegeket kell kiválasztani, !kimetszeni, hogy a „benne 
szunnyadó" (Balassa) világnézet megragadhatóvá legyen. A hagyományos 
nagyregény ialapanyagához tartozó, ismétlődő  motivikus egységek is csak 
elcsökevényesedett formában t űnnek fél az Orlandóban, hisz a bonyo-
dalom még hamis, „homlokzati" (Balassa) építményként sem rajzolódik ki. 

FABULA ÉS STÍLUS VISZONYA 

Ez az alapanyag halvány jelzésekben négy évszázadot vonultat el 
Orlando tekintete előtt, sejtetve a korszellemet, s a f őhős ifjúból érett 
felnőtté válását követi végig. Érésr ől, fejlődésről azonban alig lehet be-
szélni. Orlandót már a regény elején „látványok zavarták ... !látványok lel-
kesítették ... s így kanyargós csigalépcs őn szállva tágas ágyba, mindezek 
a látványok ... megkezdték a szenvedélyek s indulatok zenebonáját és 
zűrzavarát ..." Az idő  múlásában Orlan+d'o az örök, aki időközben csupán 
szépségvágyánaktúláradó b őségét, 'stílusának terjengősségét növi ki, de 
kezdettől fogva az élet, a szépség, az alkotás, a tenger felé repül ő  vadlúd 
után veti „a szavak hálóját", Fejl ődésregény még a jelképesség szintjén 
sem alakul ki. A fabula, az eseményanyag ugyanis a jelképesség fátylán 
szűrődik át, s könnyedén ,eliminálja a valószerűséghez szükséges, de a mű  
szempontjából funkciótlan elemeket. A szimbolikusság e foka ás jelzi az 
elbeszélés, az elmesélés lehetetlenségét (amit Abbérés fejt ki a modern re-
gény kapcsán), az alapjául szolgáló drámai bonyodalom forrásainak e1-
apadását úgyszintén. A cselekményanyag háttérbe szorulása, a fabula „hi-
ányai" előre meghatározzák a regény irányultságát, lehet őségeit. Ballassa 
Péter szerint a fabula és a stílus viszonya „mintegy intonálja is +sziizsévé 
válás folyamatát ... és a konstrukció bizonyos jegyeit". A konstrukciós 
eljárásokat előre jelző , az alaphangokat leütő  stílust ezért célszerű  az elem-
zés kezdetén vizsgálni. Sőt, a regénystílus alapvető  jegye — a narrátor hang-
neme, unegszóllaQ.ásmódjla, aspektusa — a m ű  központi kampozicionális el-
veit mutatja meg. 

Az Orlando stílusa impresszionista, lírai. A regény megalkotásához 
V. Woolf — Abbérés szerint — úgy fog hozzá, hogy egy emócióból indul 
ki, s a XIX. század „tömény pozitivizmusát ... a pszichológiai pointilliz-
mus áttetsző  árnyalataiban" 'olvasztja szét. A lecsökkent cselekményanyagot 
minduntalan a pillanat benyomásaiban feloldódó egzisztencia tudatárarrva 
nyomja, el. „Kép 'követi a képet" — olvassuk a regényben. Ezek a mély-
ségesen, bensőségesen megfigyelt részletek jelentik a titokzatos, megfejt-
hetetlen Életet, s ezek az átélt látványok biztosítják e m űvészet „metafizi-
kus töménységét" (Abbérés). A képet pontokból, apró részecskékb ől ösz- 
szerakó látásmód a regény csúcspontján a mikroszkopikus felnagyítás :stilvsz-
tvlaai eszközét alkalmazva válik leghangsúlyosabbá. „Orlando arca, amely 
sötét és komor volt tűnődés közben, úgy fénylett fel, mintha csak a robba-
nás fényében világolna. S körötte, ebben a fényben, roppant élességgel 
vált ki minden ... Csodálatosan éles volt itt a növényeik árnyéka. Orlando 
szinte külön látott minden göröngyöt •a virágágyakon, mintha csak nagyítón 
át nézné őket ... Külön látott minden fűszálat s az erek és a 'szil u ok raj-
zát ... Orlando szelleme, mint a tenger, egyszerre hánykolódni kezdett." A 
stílus jellegzetes pointidlliis+ta felcsillanásaá .a. lírai-reflexív állóképekhez kö-
tődnek. A cselekménytelőrébb mozdító leírásokat viszont gyorsabb tempó, 
könnyed humor és irónia jellemzi. A stílus ilyen fékező-gyorsító hullám-
mozgásán túl egy harmadik tónus is közbe-közbeékel ődik: a krónikás hang-
ja. A bonyodalom, csúcspont kiérlelésére eleve alkalmatlan fabulaelemek 
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szétes ő  tendenciája mellett így a stíluson is érezhető  némidiffúzió. A fa-
bula és a (stílus hasonló irányultsága, tagolódásuk felismerése a ,szüzsé egyes 
tulajdonságaira vet fényt. 

AZ ELBESZÉLŐ I NÉZŐPONT 

A krónikás szerepét külön meg kell vizsgálnunk, hisz ez határozza 
meg a regény szemszögét, látómezejét. Albérés err ől a következőket írja: 
„Prousttal és az angolszászokkal a huszadik század felfedezte, hogy a re-
gényvalóság, akárcsak a fizikai világ, nem egységes, és nem mindenütt veti 
magát alá :azonos törvényszerűségeknek. Több rétege van, többféle »s űrűsé-
ge« és minden a »metszett ől« függ, amelyet ikivagunk belőle, és az esz- 
közöktől, amelyeket .kivizsgálására és megmagyarázására felhasználunk. A 
megfigyelő  — ill. a művész — »nézőpontja« fontosabb, mint az objektív va-
lóság, amelyet szemlél." 

V. Woolf a regényírás parodizálásának lehet őségeit használja ki, ami-
kor az elbeszélő  posztjára egy okoskodó, ,sopánkodó, ironizáló iéletrajzírá 
krónikást iktat be. A krónikás a an•arkietiviczi felosztás II. kategóriájába tar-
tozik: fiktív szerzői alany, tulajdonságai határozottan cáfolják, hagy a 
szerzővel, V. Woolffal lenne azonos. Nem mindentudó narrátor, a bemuta-
tott valóságról látszólag korlátozott tudással rendelkezik, hiszmegkötik a 
kezét az elsárgult, kilyuggatott, hiányosan el őkerülő  történetírói munkák, 
naplók, levelek, amelyek Orlando életér ől tudósítanak. A hagyományos re-
gény mindentudó elbeszélőjének paródiaképe: ő  is minduntalan kiszól az 
olvasóhoz, irányítja, összemosolygásra invitálja, biztosítja, hogy csakis 
az igazságot mondja, de közben mindezt az abszurditásrag fokozza, s hang-
sívlyozza, hősével szembeni kiszolgáltatottságát (így a m űvészi konstruálás 
gyanúj ának árnyékát is élrteréli önmagáról, s épp ezzel hívja fel az olvasó 
figyelmét a megformálás szükségességére, s a hagyományos regény .ezzel 
kapcsolatos. leplező  magatartására). Ha Oz±lando gondolatai végletek közt 
szökellnek, a krónikás megjegyzi, hogy neki ,esem szabad késlekedni, ha-
nem repülni"; ha a főhős tétnenkedési korszakát kell 'ellőadn6la, megálla-
pítja, higgy „számunkra nem marad más hátra, mint hogy a kalendáriumot 
idézzük, olvasónkat morzsoljuk, orrunkat fújjuk, a tüzet piszkáljuk, az 
ablakon át nézegessünk kifelé mindaddig, míg Orlando nem végez dolgá-
Val ... Csuk sajnálhatjuk ... , hogy a hősök nincsenek több tekintettel kró-
nikásaikra.! Mert hisz van-e bosszantóbb dolog, mint azt látni, hogy egy 
hősünk, akire máris annyi időt ?s fáradságot pazaroltunk,kicsúszik a 
kezünkből, s egészen elengedi magát ... Ekkor — s az utolsó pillanatban 
mentette meg ezzel a könyvet végzetes elsorvadásától — Orlando hátra-
lökte a széket ..." A krónikás szerepjátszása a XIX. századi szépírói ma-
gatartást leleplező  humor és irónia forrása a-.regényben. A megbízhatatlan 
elbeszélők hajához tartozik, hisz szerepjátszása révén tökételesen elhatá-
rolódik a mű, iil+l. a magától értetődő  szerződés normáitól. A karikírozó/ka-
rikírozott krónikás néz őpontija azonban esetenként felveszi a főhős aspek-
tusát. Főként az impressziók • rajongó átélése, a szemlélődés pillanatai al-
kalmával történik +meg ez a „marrációs csúsztatás" (Ballrarssa), kortágulás; a 
szöveg teljes fellazwlasa, a néz őpont egyetemessé, a 'stílus szubjektívvé 
válása a regény csúcspontja felé közeledve teljesedik be: „ ... murtaták 
majd egy jácintfürtöt s egy sáfrányt a szilva alatt s egy rügyet is a man-
dwlalf án; ha itt .sétálunk, hajas és rőt .virághagymákra kell gondolnunk, 
amelyeket októberben dugdosnak még el is földbe, s amelyek most !kezde-
nek virágozni; és aztán álmodoznunk is kell több dologról, semmint el-

- mondhatnának ... Üdv néked, természetes vágy! Üdv, boldogság!" Az idézet 
különösségére az igék egyes és többes szám els ő  személye is felhívja a 
figyelmet. 

I. Az elbeszélő  nézőpontjának vertikális, uaszpenszkijra felosztása szerint 
eszmei síkon a krónikás szemszöge érvényesül: az eseményeket, jelensége-
ket ő  értékeli. Ez a domináns eszmei értékrendszer azonban, mint már 
szemléltettük, néha észrevétlenül hasonul Orlando értékél ő-válogató szem-
léletmódjához. 
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A frazeológiai sík ns hasonló képet mutat. Mivel a regényben nin-
csenek húsvér figurák, így a ,frazeologiai síkon 'sincsenek jellegzetes 
különbségek a beszédmódok 'között. A krónikás olykor itt is átveszi Or-
lando szavait: „ ... (Orlando) már kétélkedni kezdett abban, amit csak az 
előbb látott. Talán csepegett a gyertya? Talán csak árnyak mozogtak?" Gya-
kori eset a regényben, hogy a h ős monologikus beszédét a narrátor átfor-
dítja 3. személyű  szövegre, vagy ő  maga beszél hőse helyett <helyettesített 
egyenes beszéd). 

Regényünk hagyományos, kifejletfelé törekv ő  bonyodalom hí-
ján, valódi jellemek híján az időbeli-térbeli síkon is sajátos leegyszerűsödött 
képletet mutat. 

A ,krónikás egyedül Orlandót követheti térben és id őben, mert csak 
az ő  autonóm, bárhol eltöltött jelen ideje narratív érvényű , amit egyik 
hős sem ,befolyásolhat. Lgaz, hogy a f őhős megpróbád'katiik a szerelemmel, 
a társasági élettel, szeret őt, barátnőt keres, különböző  életmódokat pró-
bál ki, de mindez mit sem változtat alapvet ő, öröktől fogva meglévő  érték-
rendiszerén. 

A térpozíciók feltárásánál ismerhetjük fel a regény már említett mo-
tivikus szemlélődéseinek ;kwlcsheAyzetét: a dombon álló tölgyfa alól, tehát 
magaslatról végigpásztázni a mélyben ikitáruQó panorámát. Ez a madártávla-
tos (átfogó) néz őpont feltűnik a regény elején, végén s egyéb forduló-
pontoknál. A völgybe nézés, a távolbalátás e konkrét pozíciói elvont síkon 
is távolibanézést, mindentrérzékelést, megragadást, mélybehatolást jelente-
nek, s aa regény legemlékezetesebb motívumgócait adják. 

A befejezés felé haladva ;a töprengések alanya már nem fixált helyzet ű  
(gyalogol, autón 'száguld, liftezik), s mozgásban van, elmozdul a szemlélt 
dolog iás: „ ...a Park Lane felé sietett ... inkább a hirtelen, a haszontalan, 
a vad dolgok fontosak; aminek emberi élet az ára; ami vörös, kék és bíbor 
színű ; egy buggyanás; egy szökellés; ami e jácintokhoz hasonlít (éppen egy 
szép jácintos virágágymellett haladt el;) ami tisztaminden foktól, füg-
géstől, emberi szennytől és önzéstől; ami vakmerő  és nevetséges ..." Min-
den változik, mozog („a dolgok közeledtek és távolodtak, szétváltak s 
összeborultak, a legfurcsább ialakzatakban keveredtek és sorakoztak a fény 
és árnyék e sakktábláján"), s a regény maximális felgyorsulása után a 
szüzsé egy utolsó, tölgyfa alatti szemlél ődésben rtiorpan meg, nyugszik e:l. 
Ez a kép sem mutat azonban ,deiluedt, holt tájat. Magán viseli a hangok, 
színék, illatok impressziorii'sta nyüzsgését. A dombon hever ő  Orlandó fi-
gyelme lentről indul, majd feljebb csúszik és kitágul: „... a kitáruló tájat 
nézte, amint a nap világa és az árnyék sörtétje közt az óceánok síkjának 
ezer fényében pompázott. Odalenn. egy failu volt, a szilfák közt emelked ő  
tornyával; egy kastély szürke kupolája zöld park mélyén; felcsillanó fény-
sugarak valahol egy melegház falán; és egy tágas tanyaudvar sárga ,gabo-
naasztagokkal. A mez őket mindenütt fekete fatuskók határolták, s a mez ő-
kön túl hosszú erdők nyúltak el, majd egy folyó csillogó tükre és azután 

• ismét dombok. S messze a Snowdon szirtjei fehérlettek •a felh ők között; 
Orlando a távoli skót hegyeket is láthatta, ss az óceán vad ,örvénylését a 
Hebrüdák partjai körül. Ágyúdörgés moraját hallotta a tenger fel ől. Nem, 
nem — csak a szél zúgása." A tornyokig, hegyeikig, felh őikig emelkedő  le-
írás végül látomásban olvad szét: „Most a tájék ... megrázkódott, felemel-
kedett, s házak, erdők, kastélyok sávomként omlottak az 'oldalára. Török-
ország csupasz hegyei emelkedtek Orlando el őtt.” 

Az időperspektíva iás a krónikás-elbeszél őhöz kötődik. A narrátor 
szinkron időpozíciójában van a 'főhőssel a mű  ku'lmináciás pontján (Orlando 
vajúdása), ezt a jelen id ő  használata is jelzi. Orlandóról tudósítvia egyéb-
ként múlt időt használ, elbeszélői .gondjait viszont jelen időben, de ál,talá-
nofsítólidőitlenítő  (felszólító mód, többes szám els ő  személy stb.) rnodutlá-
cióval adja elő . A krónikás-narrátor igyelksziik szabadulni a múlt idő  egy-
hangúságától, nehézkességét ől, s ha csak teheti, jelenidej űséget csempész 
a ,;tudósításba": 1. Múlt idej ű  mondatokban használ olyan kifejezéseket, 
mint ,1mo!st", „e piLllanartban" stb. 2. A felszólító mód beiktatásával észre-
vétlenül átsiklik jelen időbe: „Nézzük csak a házak fényeit! Egyetlen moz-
dulat, s az egész szoba ragyogó fényárban úszik ..." 3. Ige nélküli, névszói 
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állítmánnyal rendelkező  mondatokat és hiányos mondatokat alkalmaz, 
hogy az aktualizáltság felidéz ő  erejével vonhassa be az olvasót a ,regény-
világ atmoszférájába: „Mindent látni e szögletes kis dobozokban; semmi 
meghittség ... Egyetlen mozdulat, s az egész szobra azonnal s teljesen vi-
lágos." 

Az időviszonylatok ilyen bels ő  ingázása — habár csak egy narrátor 
lineár;i+s vonalvezetésű , mindvégig múlthoz kötődő  elbeszéléséről van szó 
— finom mozgalmasságot, néz őpontvibrálást idéz élő  a szövegben. 

IV. Pszichológiai síkon az elbeszélés nézőpontja a szubjektív tudat 
szempontjából való leírás és az objektív hangvétel keverékét hozza létre. 
A krónikás parodisztikusan utánozza a tudós életrajzírók tényekre támasz-
kodó igazságtiszteletét, de gyakran azonosul Orlando élsmémyeiveíl, felveszi 
az ő  szubjektív látásmódját, s érzelmileg felhangolódva saját külön szó-
laimaihan is szubjektív hangvételt üt meg: „Ne osadálkazzunk hát, hogy 
Orlando felugrott, szívére szorította a kezét és elsápadt. Mert hisz van-e, 
lehet-e rettent őbb felfedezésünk, mint hogy a jelen id őben élünk?" 

Az elbeszélői nézőpont vizsgálata a mű  lényegi strukturális és ideoló-
giai jegyétit képes feltárni. Miként összegezhet ő  az Orlando nézőpontjainak 
jellege? 

A cselekmény és a jellemek szinteltolódásával a regénynek új hang-
súlyokat, nyomtatékokat kell !kialiákítania, ha meg alkarja ragadni ,az 
élet meghatározatlan anyagát, amely nem is tudat, nem is küls ő  valláság, 
hanem a kettő  keveréke" (Al'bérés). E keverék képz ődésének vagyunk szem-
tanúi Orlando :Figyelései, tépelődései alkalmával, mert „az élet  vaskos, vö-
rös áradatát", „a záporozó jelent" keresi ályenkor, s benne önmagát, tu-
lajdon szellemét, az Értést. Ezeket aa küls őleg dermedt állapotokat ellen-
pontozza a. beiktatott krónikás szólama, amely nélkül a regény elvesztené 
dinamikáját. Láttuk, hogy — jellemek és ütközésük híján — egyedül a 
narrátor nézőpontcsúsztatásai teszik mozgalmassá a m ű  eszmei,.frazeoló-
giai, térbeli-időbeli és pszichológiai síkját. De van a krónikásnak egy kü-
lön funkciója ás: ő  nyit fel a regényben egy humoros, ironikus, parodi-
záló vetületet. Nemcsak paródia, bohózat, könnyed játék alakul így ki, sok-
kal több. A XX. századi konstruált regény öntudata, önreflexiója. 

Elerezésünk következtetéseképpen megállapíthatjuk, hogy a m ű  fő leg 
a 'krónikus nézőpontjára épül, mégis kétnéz őpontúság jellemzi, mert a 
narrátor alá-alászáll •a f őhős világába. E két szólam különböző  síkokon 
valló kontaminációi és elválásai alakítják ki a regény ikonupozicionális alap-
vonalát. A szólamok nem egyenrangúak: +a krónikás pozíciója csak lát-
szólag irányító, valójában alárendellt — Orütando néz őpontját egészíti ki, 
erősíti vagy ellenpontozza a humor dimenziójával; de gyakran ezt is fel-
adja és azonosul a főhőssel. f!gyeszmei dialógusról nem lehet szó közöttük. 
Oiilando 'nézőpontjának, világának domináló s a regényvilágon belül szin-
te egyedülálló volta a mű  lírai alapállásáról tanúskodik, az ,;én és a világ" 
szembesülő  költői magatartásáról. Ebben a világhoz való lírai viszonyu-
lásban ismerjük fel a néz őpontvizsgálat világnézeti tanulságait. 

A nézőpontviszonylatok elemzésének konstrukcióra vonatkozó tanul-
ságai is is leegyszerűsödésre hívják föl is figyelmet. 

Orlando sérthetetlen, nem húsvér ember: 'szim'b•dlizálniia kell több év-
század kereső-gondolkodó halandóinak jelenlétbe vetettségét. Tettei Mind 
képletesek, de sorra csalódással végződnek; próbálkozásai nem töltik meg 
értelemmel napjait. Pozitív értékszínezetet a fabula szintjén csupán Shel-
merdine kap, ám ő  gyorsan magára hagyja a főhőst. Ennyi negatív előjelű  
eseményt nem képes egyensúlyban tartani egyetlen beteljesülés. Ezért a 
pozitív értékhordozó mozzanatokat nem a sz űk fabulában kell keresnünk, 
hanem másutt: a regény szövetét beszöv ő  látványokban, nézésekben, s az 
alkotómunka, A Tölgyfa írásának megszakítatlan fonalában. Önmagának 
és z  művének impressziók (köZbemi /által+i megteremtése biztosítja azokat az 
értékekeit, amelyeknek Orlando a „Csoda! Rajongás! Önkívület!" motivilkus 
felkiáltással hódol. 

Az értékviszonylatok ilyen alakulását érdekesen támasztja alá a vi-
lágteremtő  figyelések már említett madártávlatos pozíciója. Orlando ilyen- 
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kor szó szerint a helyzet magaslatán áll (dombon, erkélyen, ablakban), meg-
leli, birtokalja a világot és önmagát. ,Egyetlen esetben használ az író bé-
katávlatot Világfigyelés közben: Shel megjelenésekor — az egyetlen pozi-
tív értékű  fiabúlatív elem feltűnésekor. Ez az 'eljárás pedig nem véletlen: 
kiemeli ennek az elleninek a másságát. 

A regény konstrukciójának értékegyensúlyát így a negatív értékjel ű  
fabulatív és a pozitív el őjelű  érzelmi-reflexív anyagok arányos megjelenése 
biztosítja. 

A fabula szüzsévé szervez ődése a két pólus között kanyarog. 
A regény konstrukciójában a fabulatív és az érzelmi-reflexív elemek 

keverékéként köztes funkciót töltenek be az irodalommal, alkotással, írók-
kal foglalkozó egységek. Folyamatos anotivikus 'szálként húzódnak végig a 
művön, s pozitív értékteremt ő  'törekvéshez, Orlando önkereséséhez köt őd-
nek. „Dallandót az irodalom 'szeretete gyötörte ... Ez a halálas kór ... meg-
remegteti az ütésre emelt kart, felh őt bocsát a zsákmányt les ő  'szemre, s 
megbénítja a szerelmi va!Illom;á!sát suttogó nyelvet ... ,árnyékképei el űzfik 
a kézzelfogható valóságat ..." Az irodalom 'tehát a valóságtól való elszaka-
dás, a cselekvésképtelenség, az élet és irodalom viszonyának motívumaként 
rajzolódik ki a regényben. Költészet és valóság/igazság összeegyeztethe-
tetlensége Oillandót mindvégig foglalkoztatja: „És mi értelme az irodalom-
nak, ha nem jegyese és hálótársa az igazságnak? ... Mért nem mondom 
egyszerűen azt, amit gondolok, más semmit? ... »Az ég kék — mondta —, 
e fű  'zöld.« De mikor felemelte a szemét, azt kellett látnia, hogy az ég 
oly fátylakhoz hasonló, melyeket ezer Madonna hullatott el ,a hajáról; a 
fű  meg reszket és árnyékba borul... Miért volna igazabb az egyik, Mint 
a másik. Mindkettő  tökéletesen hamis." 'A regény élethez szóló örömódá-
ja dönti el végül is az irodalom hamis mellékzöngéi ellenében az Élet —
Irodarlonl kérdését. 

Az irodalomra, a költészetre, a „haragra vállaszaló hang"-ra vonatkozó 
megjegyzések, metaforikus körülírások meghatározó jellege egyrészt az 
ianpresszionisztikus ámulás, másrészt a karikírozó irónia. A krónikás re-
génydefetisizáló tendenciája ironikus beavatkozásokban jut kifejezésre, me-
lyek a szöveg szerves részeiként vannak jelen. Pl.: „Mi az élet? ... Miután 
'mind .megkérdtük őket, rés nem lettünk bölcsebbek, csak vénebbek és 
közönyösebbek ... , vissza kell térnünk az olvasóhoz, aki már izgatottan 
várja 'a választ, s meg kell neki mondanunk, hogy — fájdalom, arai sem 
tudjuk, mi az élet." 

Orl.ando és a krónikás irodalomfeszeget ő  kérdései, gondolatai (mint 
ugyanaatinaik a dolognak magasztos és ,fintorirtó fele) alakítják ki a poli-
hisztorikus regények közös vonásaként számon tartott metanyelvet, amely 
az író reflexiónt fejezi ki a kor regényének dértmódjával kapcsolatban. A 
regény rendkívül tudatos, szándékosan ..illúzióromboló 'beszéde önmagáról 
az írói világkép gyökeres megváltozásáról tanúskodik. A világ az írónak 
csak összemosódó kontúrokat, végtelen bizonytalanságot mutat, s ez a 
mindenbe beivódó kétértelműség lehetetlenné teszi a mindentudó elbeszél ő  
általi biztonságos regényvilág berendezését. Az Orlando legfőképpen nar-
rátorának szerepeltetésével, önreflexiós metanyelvével válik 'modern re-
génnyé. Mivel e metanyelvnek az egész !művet meghatározó, !szüzsészer-
vezó ereje is van, a konstrukciós eljárások közé illesztve önreflexiós eljá-
rásnak nevezhetnénk. 

A REGÉNY HŐ :SEI 

A téma, a fabula, a mativikus egységék, a stílus (az elbeszél ő ,  rés a 
nézőpontosk) megfigyelése közben egyíuttal szükségszer űen tártunk fell re-
gényszerveződési mozzanatokat, világnézeti vonásokat, határoltunk el és 
állítottunk szembe az értékrendszer alapján kimondottan !fabulatív és át-
meneti jellegű  érzelmi-reflexív egységeket. Így a hősökről iás .tettünk már 
néhány fontos megjegyzést. Az értékhordozók (motívumok) szempontjából 
a jel!leanek központi jelentőségűek. !Halassa szerint a főhős 'sokszor a 
konstrukciós eljárásokat mozgató motiváció funkcióját veszi fel. Azonban 
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„egy regényben a szerepl ők végül mégsem ugyanazon a konstrukciós szin-
ten érthetők meg, mint a motívumok vagy az eljárások. Az emberalakok 
adott konstrukció részei ugyan, de nem pusztán eljárások következményei, 
és nem is egyszerűen a motívumokkal 'azonos »elemek«. Valamiképpen... 
az emberarcok a műalkotások koronái". 

Az Orlando színlelt, mesterkélt cselekményében a f őhős mellett csak 
illanékony, fakó fényfoltokként t űnnek fel emberarcok. Akció nem alakul 
ki 'közöttük. Orlando körül — ,sematikusan 'felvillantva — szolgálók, írók, 
cigányok forognak. Még 'Szasa és SheQ alakja is fontszer ű, egy-két ecset-
vonással megrajzolt. Nyoma sincs a XIX. századi regény pszichologizáló 
módszerének. A cselekmény és az alakok deformáltsága abban a tényben 
válik nyilvánvalóvá, hogy Orlando magányát tulajdonképpen csak egy re-
gényvilágon kívüli személy, a krónikás lazítja fel. „Emberarookróll" való-
jában nem is beszélhetünk: a mellékalakok csak egy-két vonatkozásukban 
mutatkoznak meg; földközele, emberközeli fielljesség pedig a f őhőssel kkap-
cstlatoban említhető  legkevésbé. A palihi'szbonikus regények 'sajátos jegye 
az aibakok példaszerűsége, :általánosítottsága. Az Orlando esetében már ma-
ga a téma is a példaszerűség, a jelképesség felé szorítja a hősöket. Orlan-
do „halála” (kétnapos alvása) egy ízben pedig kimondottan allegorikus. já-
tékkal végződik. A Tisztaság, a Szüzesség rés a Szerénység mondanak beszé-
det a hősért, de a trombiták hangja elűzi a három nővért. Az egész regény 
allegorikus színezete és a h ősök példaszerűsége szoros kapcsolatban áll-
nak. Kiss Endre is felhívja erre a figyelmet: „Éppen a ■demonstraitnviéásnak, 
példaszerűségnek, exempllariktásnak e fontossága 'közelíti az újratájékozó-
dást célul kitűző  regényeket helyenként az »allegorikus« ábrázoláshoz." 
Albérés is a korabeli regényvízió alapvet ő  sajátosságát ismeri fel az alle-
góriában: „1925 körül az epopeia és a költ ői allegória betör abba az iro-
dalmi műfajba, 'amelyet továbbra is regénynek hívnak. De ez a »regény« 
többé már nem kellemes olvasmánynak való regényes mesélés: ez most 
egy költői, allegorikus, eposzi, misztikus mű, amely a regényformát ölti 
magára." 

Az allegorikus színezet szükségszer ű  „dlebte'lenségével" is számolva, 
meg kell vizsgálnunk főhősünk alakját, motivikus szerepét, a mű  motivá-
cióját, annak világnézeti vetületét. 

A hős fantasztikus tulajdonságai lehetetlenné teszik a teljes olvasói 
azonosulást. Megértve a regény reális-irreális közegét, az olvasó elfogadja 
az ■al'legóriának, a képletességnek ezt a szintjét, s már nem is a f őhős 
, ;egyéni" sorsa izgatja, hanem az általa példázott világszemlélet, szellemi-
érzelmi nyugtalanság 'alakulása. Problematikus individuumról itt nem le-
het szó, hisz Orlando több évszázad emberi vívódásait összefoglaló allegó-
ria. A mű  motivációja így a főhőshöz kötődik, de mintegy fölötte lebeg 
az általa képviselt eszmék alakjában. Ezek az eszmék, gondolatok és ér-
zelmek, amelyek a regény pozitív értéktartományát képezik, f űzik össze 
a különböző  korok, a mondvacsinált fiabula-egységek diffúz irányait, biz-
tosítják a regény homogenitását, alkotják a m ű  motorját, motivációját. 
Itt is lejátszodik az a lényeges elmozdulás, a h ős és a !moéiváció elkü-
lönülése, ami Balassa Péter szerint már önmagában is 'Világnézeti érté-
kelés. A hőstöbbé nem képes felvenni a motiváció funkcióját, nem ké-
pes összefogni egységes homogenitásba a mű  isokértelmű, dinamikus létét, 
hisz ,esetlegessé, képletessé degradálódik — ha egyáltalán kialakul — az 
azelőtt központi jelentőségű, vérbő  cselekmény: a főhős fejlődése, kar-
rierje, kalandjai stb. „ ... A motiváció itt már nem !sorskként, hanem tisztán 
kornstrukciókémt, finegfommálásként van jenen ... A motiváció — írja Balassa 
— e dinamika »titka« és értelme, amennyiben a h ős, illetve a virtuális 
szubjektum útja mintegy intencionálttá, jelentéssel telítetté teszi, ponto-
sabban meghatározza a formálást, minden ponton motiválja a muvet a 
fiabullától a megkonstruált szüzséig ..." Ha az eszmék, reflexiók, létérzések, 
figyelések közegében jelöljük ki a regény motivációját, 'fellmeríil az a ve-
szély, hogy elhanyagoljuk a motiváció konstrukciós szerepét, s csupán tör-
ténetfilozófiai dimenzióját ragadjuk meg. Emlékeztetünk ezért arra, hogy 
ezek az érzelmi-reflexív vonulatok, amelyekben a Szépség, az Alkotás, az 
Élet, az Értés kanstituálódik, f űzik össze, tartják egységben,teszik ér- 
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termessé nemcsak Orlando útját, de az egész m ű  minden rétegét. A regény 
motivációja, ez a világot és tudatot megteremteni vágyó indulat működik 
a legjellentéktedenebb fabulaelemek mélyén is: a h ős minden tette létfor-
ma-keresés, az újratajékozódási indulat jegyében zajluk. A kereső-tájéko-
zódó szemlélődésben és tépelődésben a pálihisztomikus regények alapvető  
sajátossága, a világnézeti-emberképbeli orientáció ölt formát. 

Az emberi társadalom utolsó négy évszázadának képletes, szelektált 
metszetét adva, különböz ő  korszellemeket fel- és egymásba villantva, a 
nemi és időkorlátokat félretéve az orientációnak a polihisztorikus totali-
tásra törését is példázza a mű . Kiss Endre idézi Zioilkowski figyelemre 
méltó kísérletét a modern regény total+ittásáibrázolási módszereinek felosz-
tására, miszerint V. Woolf regényei a szelektív totalitás és az esztétikai 
ábrázolás egységén alapulnak. A totalitás „technikai" eszközei közé kell 
•sardlnumk azt a szintváltást, amelyet a kívülálló Ikróm.ikás hangja hoz 
magával; a különböző  időket és helyeket egybeniontázsoló (látomásokat; 
a realitás és irrealitás dimenzióinak együtt !szerepeltetését stb. 

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a motiváció, mint „a formakonst-
rukció központja" (Balassa) és ezáltal világnézetet hordozó elem a totális, 
impresszionista világteremt ő-szemlél ő  keresésben ölt formát, ez moz-
gatja magát a főhőst, a konstrukciós eljárásokat, s hozza létre a regény 
végső 'alakját, rendjét — .a szüzsét. 

A világteremtő-világkereső  indulat, mint a mű  :motivációja, , fia Törté-
nelem és az Egyén, az Idő  és a Jelen azonosságát" (Bécsy Ágnes) hozza 
létre totalitásra törésében. A lerögzített jelen pillanatok tisztásain teljesül 
be, telítődik totalitássá az a keresés, amelynek lappangó folytonossága az 
egész regényt megformálja. 
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BALOGH ISTV ÁN  

A SZÓFAJVÁLTÁS VIZSGÁLATA 
PODOLSZKI JÓZSEF KÖLTÉSZETÉBEN*  

A ,szófajváltással foglalkozva, Podolszki József költ ői nyelvét vizsgálva, 
olyan megállapításira jutottunk, akárcsak Temesi Mihály, hogy az össze-
függő  szövegben és a szövegösszefüggésekb ől kiemelve a szavak szóalak-
változatokban élnek. 

A szófaj jelentéskategória, s így nem határozza meg minden esetben 
alapvetően a szóalaki viselkedését, viszont a vizsgált költeményben, a 
szövegben, és a szövegösszefüggésb ől elvonva, szófajok a szókészlet egé 
szében sajátos kapcsolatokat létesítenek a .különböz ő  jelentést hordozó 
és .mondatbeli viszonyt 'kifejez ő  toldalékokkal, s így végeredményben az 
egyes szavak (szófajok) nemcsak jelentés, hanem alaki vonatkozásban is 
meghatározottak. 

Pais Dezső  tanítja: a szófajok mivolta kétféle természet ű , de egy-
mással összefüggően fehlépő : jelentéstani és alaktani tényez ők összehatá-
sának a függvénye. 

Minden szófajnak megvannak a maga, csak rá jellemz ő  kritériumai, 
amelyek bennük • fejlődésük során kialakultak, mai használatinkat meg-
szabják, de egyúttal a szóflajváltást is irányítják. A történetileg kialakult 
és .a szófajváltás lehet őségét, irányát és módját megszabó szófaji krité-
riumok nem csak társadalmi érvény űek, hanem egyúttal egy-egy ,szófajra 
jellemzőek, állandóak is; — minthogy azonban a nyelvi elemeknek a gon-
dolkodás és a gondolatközlés :mennél gyorsabb, szakadatlanabb, ,simuléko-
nyabb ellátását is biztosítaniuk kell, a szófaji kategóriák állandósága nem 
zárja ki, hanem feltételezi a szófaji értékek változásait: a ,szófaji értékeket 
meghatározó jegyek !közül némelyik egyidej űleg több szófajt iás jellemez-
het, s ezért az egyes szófajok között a határ élmosádhat. 

A hagyományos szófaji beosztás még elég könnyen megoldható a ket-
tős szófaj értékű  'szava'knál, mert a .mondatbeli szerep eldöntötte a szó 
szófaji értékét: 

„de mozdulatlan bírja még a fagy" (9.) 
„s nyomaink a hóban maradnak" (11.) 
„fagyott állatok didergő emberek lesik" (11.) 
„mi ismerjük őket 
nyomaik követjük" (11.) 
„nem érdemes 'ragaszkodni 
fagyhoz hóhoz jéghez" (12.) 

Noha mai értelemben a puszta szó is világosan kettős szóhaji értékű , 
Podals•zkinál az eredetibb melléknévit találjuk: 

„ne higgy hát soha a puszta ráadásban" (136.) 

A kettős szófaji értékben való használat nem csak egyes szavakat, 
hanem egész jelentéscsoportot érint: 

,;pedig hétpróbásbetörőnek képzeltél engem" (81.) 

* Vizsgálódásaimat Podolszki József Barna című  verseskötetében végeztem (Forum, Újvidék. 
1982). Az idézetek utáni, zárójelbe tett szám a könyv lapszámát jelöli. 
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A számnév és a m+eQléknév egymásba tolódása ez.  

„Zordabb éjszakák ha közelednek  
prémtakaróval védekezünk" x(80.)  
„s én szégyellhetem  
hogy vassz`igoirú rendbe  
beleszorultam"  
„csont~falávall• bekerítve halál virraszt" (139.)  

Anyagnév lett itt melléknévvé — jelz ővé.  
Podolszki bizonyosságot ad arról is, hogy a +magyar nyelvben a fő-

névhez is járulhat a 'középfok jele, amikor ily módon valamely tulajdon-
ság fokozottabb meglétét óhajtjuk kifejezni: A két szófaj: a f őnév és a  
melléknév határai tehát letompulnak:  

„vasnál vasabb falak .dönthetetlenek" (139.)  

Az állapotot jelentő  kettős szófaji értékre is találunk példát:  

,mindenfelé és mindenféleképp tárt határtalan árvája is" (134.)  

I•tt egyértelmű : az árva főnévi alakja használt.  

„s a le nem részegedők hűsölt mámora  
szüzek szemén" (113.)  

Itt is hasonló a helyzet: inkább a szó f őnévi jelentése a biztosabb.  
Nehezebb a szófaji ,eltolódások esetén a határ megvonása, ha a f ő-

névként szereplő  szó eredetibb és állandóbb melléknévi használata köz-
ismert:  

„minden zűrzavar és minden elmúlás ellenére  
a visszatüremlő  végtelenben" (136.)  

Itt főnév. De aztán már melléknév:  

• „valami végtelen parány egynemű  szemcse" (133.)  

De egy csokorban is a főnév és a melléknév:  

„Először is dobj a végtelenbe  
a végtelen nagy felé előre  
s a végtelen (kicsit visszakövetelve is hiába nézek" (132.)  

A )szófajváltásnak s;ajárGas formája az is, ha valamelyik szófajon belül  

csak az egyik száfaji alosztálybál a másikba tolódik át valamely szó, vagyis  

megőrzi szófaji csoportját, de száfaji értékeinek bizonyos mérték ű  vál-
tozásával megváltoztatja szófaji alosztályát. Ilyen a tulajdonnevek köznév-
vé válása. Podolszki ezt a változatot tulajdonság kifejezésére, :a köznevesiált 
tulajdonnevet .melléknévi értelemben használja (mondhatnók: kétszeres szó-
flaj váltással) : 

„Új dal mosolyog mózeskosarában" (59.) 

A kettős (főnéve és melléknévi) értékű  szavainkban eddig elsősorban a 
fórnévi eltolódásokat vizsgáltuk. A kett ős szófaji értékű  szavak közé .azon-
baTj. sok olyan. szócsoportunk is tartozik, iamelydkben nem az eredeti mel-
léknévi jelleg váltott át főnévivé, hanem bizonyos 'mértékig állandósult 
szófaji ellt!dlódással:főnévből melléknevekké váltak. Ilyenek az állatnevek 
(p1. szamár beszéd, kutya pogány stb.). ,Podalszikinál: 

,működésbe lépett a majomhierarchia teljes gépezete" (125.) 
„hirtelen megbomlott a szelid majomrend" (125.) 
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A névszók általában élesen elkülönülnek az igékt ől. Megesik azonban, 
hogy az .igealak kilép az igeragozás rendszeréb ől és főnévvé lesz: 

„pihenj szerelem 
vigyázzba ösztönök" (30.) 

A határozott ,számnevek is jelz ői haszálatban határozatlan számnévvé 
változnak: 

„Iibt ülök 
tán ezredévek óta bogozva" (45.) 
„Mire kikapcsoljuk a százezerszer is elátkozott rohadt készüléket" (67.) 
„báris számuk nagy 
milliárdnyi évmilliók alatt így alakulhat" (132.) 

Mint láttuk, a !szófajváltás sajátos esete ez, egy szófajon belül csak 
az egyik !alosztályból (határozott számnév) a másik alosztályba (határo-
zatlan számnév) tolódik át a szó. A szófaji alosztály alkalmi váltásnak épp 
ez a legtipikusabb példája: a határozott számnév határozatlan mennyi-
séget jelent. (Szdlásainkniak is gyakori alkalmazása ez: pl: ezer a !szeren-
cséje, százfelé szakad, kett őig sem tud számolni stb.) 

A szófaji alosztály állandósult változásával használatos a t őszámnév 
azonos vagy egymás után következ ő  jegyeinek ikerszós változata a hatá-
rozatlan mennyiség jelölésére: 

„olykor kiszorítottak egy -egy választottat" (126.) 

Néhány olyan példát is találunk, amely bizonyítja a iszófaj hangalak-
tél (szójeltől) való függetlenségét is. Szóváltás történt anélkül, hogy 
a szójel megváltozott volna, 'pusztán a jel'áttételével: 

„Szemed kékje nagy" (73.) 
„Hajad sötétje nem puszta szín" (86.) 

Melléknévi jel kapott főnévi jelentést itt. De f őnév is állhat 
névi helyen: helyen: 

„földhöz vert tanyák tepsi ég alatt" (15.) 
„ember emberáldozat kell" (21.) 

Ennek fordítottja: 

„a végtelen nagy felé előre" (132.) 

Toldalék nélkül áll itt melléknév főnévi helyen. De toldalékkal is: 

„s a végtelen kicsit visszakövetelve is hiába nézzek" (132.) 

Leggyakoribb azonban a melléknévi igenév f őnevesülése: 

„hangjuk messzire zeng az eskütev őknek" (22.) 
„és a részegültek feje sem tisztul" (22.) 

Érdekes kísérlet a következő  négysomos vers szavainak értelmezése: 

Szűrt dobtak a pamlagodra 
fokos volt a szűrben 
sirasd meg és felejtsd el 
betyárt szeret ője. (100.) 
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A tizenkét szó közül épp a fele többalakú vagy szófajváltó: 

Szűr' (ige) Folyadékot lyukacsos eszközön v. anyagon folyamatosan át-
bocsát. (Tejet szűr.) 

Szúr' 	(fn) 	Népvüse'letben: ujjas, ,de rendszerint válilra vetve viselt 
bő  köpenyszerű  posztó 'férfifels őruha. (A versben ez áll.) 

Dob' (ige) Valamit meglódítva úgy enged el, hagy az valahova repül, esik. 
(A versben ez áll.) 

Dob' 	(fn) Ütőhangszer. 
Fokos' (fn) Hosszú nyelű , kicsi (díszes) balta vagy csákány alakú fejjel 

ellátott eszköz, (népi) fegyver. (Valószínűleg ez a főnév mel-
léknévi szófajváltás eredménye: olyan kis balta, amelynek 
hangsúlyozott elálló foka van — fokos. A versben ez áll.) 

Fokos' (mn) Bizonyos számú foknak megfede'l ő  értékű . 
Betyár' (fn) Útonálló, fosztogató, hitvány (ember). (A versben ez áll.) . 

Betyárt (mn) Hitvány, jellemtelen, gátlástalan. (Valószín űleg szófajváltás 
eredménye.) 

Szerető  (mn és .igenév is) Szeretetre valló, szeretetre méltó. (A versben f ő-
név helyén áll — tehát szófajváltás.) 

A személyes névmások alanyként és birtokos jelz őiként használt tő- 
alakjai, valamint a tárgyragos, illetve a tárgyként használható birtokos 
személyragos alakjai mellett a részel ő  viszony kifejezéséből alakult tárgyas 
és batározás viszonyokat ma birtokos személyragos szókkal fejezzük  ki. 
Így tesz Podolszki József is: 

„Félelem sátrát verik fel bennem" (34.) 
„nem volt tévedése bennünk senkinek" (38.) 
„már hálná se jár belénk a lélek" (39.) 
„nekik én ó jaj higgyek vagy ne higgyek" (47.) 

Szófajtani szempontból ma már ezek a szavak névmások, de funkcio-
nális vonatkozásukban nemigen különülnek el a határozószóktól, vagyis 
mondatbeli szerepüket tekintve kett ős ,szófaji értékűeknektarthatjuk őket. 

Érdemes megvizsgálni az igenevek sajátos átmeneti szófaji kategó-
riáinak jellemzőit. Az igenév az igéből 'képzett többi névszótól, illetve 
határozószótól abban különbözik, hogy míg az igéb ől képzett főnevek és 
mehleknevek csak főnévi és csak melléknévi tulajdonságúak, addig az 
igenevek a szófaji kritériumok alapján nem sorolhatók be teljesen egyik 
szófaji csoportba se. Károly Sándor alapján tartjuk mi Fis átmeneti szófaji 
kategóriának. 

Az igenév általában a cselekvést, történést, állapotot, létet a cse-
lekvő  megnevezése nélkül önmagában elvontan fejezi ki: 

„végképp nem szabad zsörtölődni" (50.) 

Vagy valakihez vagy valamihez tartozó tulajdonságot jelöl: 

„van ki csak néz a vész táguló szemébe" (51.) 
„ •a leráJzoZt ábra lehet egészen egyszerű" (52.) 

Meghatározhatja a cselekv ő  állapotát, a cselekvés módját vagy egyéb 
körülmények: 

„roppanva válik csigolyától a másik csigolya" (60.) 
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Az igenevet nem helyettesíthetjük az igéb ől képzett más névszóval, 
mert megváltozik a szavaik egymássah való kapcsolásmódja, és eltér a 
jelentésvonatkoztatása. Az igenevek fontos jelentéssajátsága az id ői vo-
natkozás. Ez pedig a f őcselekvést kifejező  ige és az igenévi cselekvés kö-
zött van meg. 

A ;melléknévi igenevekre jellemz ő , hogy mint a melléknevek szófajvál-
tással főnévkénit szerepelnek: 

„zavargók kezére adod a földet" (111.) 
„Ó félők féljetek" (114.) 
„olykor kiszorítottak egy-egy választottat" (126.) 

De határozószó is lehet: 

„és megrugdoshatna bárki elhaladóban" (84.) 

Végezetül elmondom, hogy a !szóf+aji értékek változásait csak szinkron 
vonatkozásban szemléltem. Egy költ ő , Podálstiki József, kedves barátom, 
évfohyamtársam Barna című  verseskönyvéből kerestem a példákat, egy-
részt, hogy így is tisztelegjek fiatalon elhunyt barátom emléke el őtt, más-
részt kísérletet tettem arra, hogy tetten érjem a iszáfajváltast az él ő  nyelv-
ben, a költészet mai nyelvében, egy költ ő  kifejezéstárában. 

Podoilszki József költ ői nyelvéből is megállapíthatjuk, hogy minden 
szónak megvannak a maga, a csak rá jellemz ő  ismérvei, s a iszófajokat 
számtalan szál köti más szófajokhoz. Ez eredményezi, hogy a szavakban 
gyakran két vagy több szófaj jellemző  sajátságai egyszerre és együtt meg-
lehetnek. Kettős (néha hármas) szófajúság ez. Pl. fagy, les, árva, sz űz stb. 
A iszófaj+oik még ma sem lezárt klaltegóriák, .s minthogy a nyelv ás él és 
változik,aligha lesznek valaha is azzá; változnak, csiszolódnak, a szófaji 
értékek gyakran egybeolviadnaik, ellito!lódásdk jönnek létre, s ezek néha ket-
tős szófajúságot eredményeznek. Pl. puszta, rengeteg, isivatag stb. 

A szófaji eltolódások kialakulását irányító nyelvi törvényszer űség és 
ennek eredményeként létrejött Új szófaji értékek egyaránt társadalmi ér-
vényűek. Ezzel szemben a szófaji átcsapások egyedi ell őifordulásukban ál-
talában +allkalmi+ak, de jelentkezésükben ma is ható társadalmi törvénysze-
rűség eredményeiként állandósuló .szófaji eltolódások alapjai. Pl. vigyázz-
ba stb. 

Dolgozatomban egy költ ő  egy verseskötetének néhány szófaji kérdé-
sét boncolgattam. A vizsgálódás tovább folytatható, hisz nem szóltam 
az egyéb szófajokról, és nem a költ ői opus nyelvéről. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Fabó Kinga: Szófajváltás. MNYr. 1984. 3. szám 
Temesi Mihály: A szófaji értékek változásai. Nyelvtani Tanulmányok. Tankönyvkiadó, 

Bp. 1961. 
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KASZÁS JÓZSEF 

ÚJ SZÍNEK A VAJDASÁGI MAGYAR GYERMEKLÍRÁBAN 
TÚRI GÁBOR: JÓ ÉTVÁGYAT, KAJA PALI!, CSORBA BÉLA: TÜCSÖK-
MADARAK A HÓBAN, TOLNAI OTTÓ: ELEFÁNTPUSZI 

A ,gyermokköltészetbe be nem avatottak közül sokan talán úgy vélik, hogy 
a gyermekvers kialakult és megkövesedett költ ői forma. Csupán csengő-
bongó hangzású vers, amely a versvilágát, kifiejez őformáj:át emberölt őkön 
át nem változtatja. S !amely nem kívántehetséges költőt és ihletett ma-
gatartást. S ennélfogva alacsonyabb rend ű  művészet, mint a felnőtteknek 
szánt vers. Szerencsére nem így van, nem ez az igazság, hanem az, hogy 
Petőfi Sándortól napjainkig a magyar gyermeklíra hosszú fejl ődési utat 
tett meg, állandóan változott és gazdagodott. A gyermekíkölltészetnek épp-
olyan nagy szüksége van a formaújításra, mint a feln őttek költészetének, 
mert csak az újabb és újabb formáival, :stílusváltozataival tud újraterem-
tődni, művészet maradni. 

A Csigalagzi* versantológia gyermekversei szembeötlően mutatják a 
magyar gyermeklírában beállott tartalmi és 'faruu,ai változásokat, forma-
új ításoikat. 

Még a kisebb horizontú gyermekköltészeten belül is, mint amilyen 
a vajdasági magyar gyermeklíra, észrevehet ők ,á változások, az új színek. 

Minthogy a gyermekköltészet a gyermekhez szóló művészet, mi sem 
természetesebb ;  mint hogy követi a gyermek költészet iránti viszonyulását, 
a gyermeklélek és a gyermeklírra közötti kapcsolatot. Í!gy ,adódik, hogy 
egy-egy kor más-más lelkületű  gyermeke mást ésmást kíván és talál szép-
nek a gyermekversben a tartalmat és a formát illet ően. S jó, ha új meg új 
színekkel lopltk meg a költők a verseikben a gyermekeket. 

Túri Gábor gyermekverseiben is új költőitörekvéseket lelhetünk föl 
a vajdasági magyar gyermekköltészetben. 

Noha nem szokatlan, még 'kevésbé, újszer ű  a szójátékra épülő  vers 
a magyar .gyermekköltészetben, a Túri-versek ;rokokós, túlzsúfolt díszít ő  
elemű  gyermekversei mégis újszínfoltot jelentenek a vajdasági, s őt az 
egyetemes magyar gyermekköltészetben is. Különösen a feledésbe merü-
lő  magyar szavak vagy a mindennapi nyelvhasználatból kies ő  szavak szó-
képekbe való beszövésével, amelyek ódon hangállatot és sejtelmes a:ssz'o-
ciációt nyújtanak a 'képnek. Titokzatossá és meghökkent ővétéve a ké-
pet. Túri képalkotásában olyannyira gyakori a gyermek számária ismeret-
ien szavak előfordulás:a, hogy szükségesnek vélte a költ ő  Kisszótár feje-
zetben föloldani őket. 

Túri Gábor gyermekverseinek :a világát a szó jelentésbeli és iakusz.ti-
kai hatására épül ő  szójátékból fakadó humor képezi. Nem természeti ké-
pekből, hanem tréfáséletképekb ől, Jszituációkból épül fel leggyakrabban a 
költő  gyermekverseinek a világa (Kaja Pali, Kacsa Pál, A nagyevő, Szomo-
rú történet a hízott heringről, Amikor megálltam a majomketrec el őtt). 

De ugyanakkor jellemző  gyermekverseire a vers líraiságát nyújtó, a 
természeti képekben gazdag v_ersviilag ,is (Bogárcsere, Erdei őzcsapáson, 
Ősz). Ezeknek a verseknek külön varázst kölcsönöz, és esztétikumukat ki-
teljesíti, valamint hangulatosakká és meghittekké teszi őket a gyermek 
és a természet rajzáslak az összefonódása (Ősz, Bogárcsere). 

Túri Gábor gyermekverséinek formavilágát vizsgálva a költ ő  ver-
seinek egyik típusa az 'a gyermekvers, amely :tréfás, hangwlatot árasztó 

* Farkas László: Csigalagzi. Magyar költők gyermekversei. Móra Ferenc Könyvkiadó, Buda-
pest, 1985. 
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szójátékkal indul, és • tartalmat hordozó képivé alakul át: „Akác, takács, 
farakás, / összegyül a tüzifia, / forgács, vimgá čs, osztnigács, / eltüzeli 
Zuzsika. // Unda, bunda, Kunhgunda, / fütyül a szél hidegen, / ócska, 
bicska, borovicska, / szaporodunk idebenn." .(Dal, begyújtáshoz) Ebben a 
verstípusban a .szójátékból, a halandz+sállásból kibontakozó képiség életkép-
pé teljesedik ki. A szóképet a gyorsan pörg ő  szójáték vezeti be, majd a 
lelassuló tartalom zárja. A vidám kedvtelést, a játékosságot •gondolativá, 
líraitartalmúvá teljesíti .ki így a vers. S ezáltal válik a gyermek .számárra 
a vers szórakoztatóvá és tartalmassá is egyszersmind. Ilyen felépítés ű  a 
Hidegen ha horkan az orkán című  vers ri's. 

A költő  verseinek a másik típusa az a gyermekvers, amelyben a 
tartalmat hordozó képet az akusztikai hatást nyújtó és hangulatot kelt ő  
szójáték követi és zárja: „Dongnak a ,darázsok, / mindenkit magázok. / 
(...) / Van ennek varázsa: / ganazsak ,darázsa? / Magvasabb a mása: 
/ darazsak garázsa." (Varázsvers); ,Mondd csak fiam, / Hús Titusz: / 
úszni tudsz? / / Tudok, fiam, / Szár Egon, / szárazon." / (Párbeszéd) Itt a 
szójáték 'funkciója nem a verstartalom ,megláttatása — ;mint az el őző  tí-
pusban, hiszen az legtöbbször meghatározatlan —, hanem a formából, a 
k+épiségből fakadó humor és hangulatiság kifejezése, a gyönyörködtetés. 

Túri Gábor versformájának a legjellemz őbb típusa az •a +gyermekvers, 
amelyben nem csupán a rokon hangzású szavak halmozása alkotja a szó-
játékot, hanem azt kiteljesíti a funkcionális rímalkotás, a tiszta rímb ől 
vagy .asszonanciából álló rímkép is, nyomatékossá téve a vers mondani-
valóját és fokozva a hangulatiságát: „Én vagyok a !sz űrszabó, / minden 
szűröm jószagú.. / Milyet akarsz kis rák, / szürke sz űrt vagy cifrát? / Hát 
nektek meg, / ,ijedt varjak, / milyet varrjak?" (Bazár); „Szenvedélyes víz-
ivó / a nílusi víziló. // Állandóan kortyolja •a / szikvizet, / a Nílustól 
mégse kérdi, / mit fizet. / / Níllus4parti zenekarban / jó zenész, / sikerének 
záloga a / józan ész." (Fő  a józanság); „Volt egyszer egy / köcsög, / be-
lebújt a / vöcsök. / / Tudjátok-e / bátyók és öcsök, / hogy mit rejt a / 
köcsög, / az nem öt cseh, / csupáncsak a / vöcsök öccse?" (Dal az ifjabbik 
vöcsök-fiúról) 

~ 

Míg Túri Gábor gyermekversei között itt-ott ,akadunk olyan versekre 
is, :amelyek csaknem öncélú szójátékból állnak (Tájékozatlanság, Nagyapa 
esti lábáztatása), addig Csorba Béla gyenuiekve+nsei a bizarr szójátékon túl 
művészien megformált költői mondanivalót !is +swgaLlnak. Csorba Béla gyer-
mekversei a hagyományos versformát követik. Kötött versszerkezetre, 
élénk r+itmusra, hangzós ríanösiszecsengésre +épülnek. Legjellemz őbb voná-
suk a bizarr szójátékkal felfokozott kisugárzás és hangulatiság. A Csorba-
versek a gyermek és ifjú érzésvilágát sugárzó tartalmukkal, a merész, 
már-már vakmerő  képalkotásukkal és szuggesztivitásukkal, valamint a 
ritmusból, a szójátékból és +a hangzós rímből eredő  sodró költői nyel-
vükkel új és bátor hangvételt jelentenek a magyar gyermekköltészetben. 

A dunában című  vers a versszakkezdő  sorokban a nonszensz képi+sé- 
gével és merész asszociációrival teremt humort: „A Dunában úszik egy 
cimbalom / rajta játszik hat bakmajom // A Dunában úszik Kelemen / 
elvitte szegényt a szerelem // a Dunában úszik Ria Dóra /.Kelement men-
tik virradóra." A vers záró részében pedig a gondolatiságával hat: ,fia Du-
nában úszik egy virág / tüskéin gubbaszt +a nagyvilág / / a Dunában úszik 
bocskorom / csak te ne ússz el bocs korom." 

A (V. M. harmadik osztályos fiú verse, 1978.) mottójú versben a szür-
realista kép és a szokatlan .szólásmád a vers érzdkleteslségét növeli a va-
lóságtól egészen elrugaszkodó asszociációival. Meghökkent ő  versvilágával 
pedig a képi látás terét tágítja: „Egy ingbe és egy gatyába, /Es őbe, esőbe, / 
kimentünk a cseresznyés / Mezőbe, mezőbe. // Térdig áztunk, bőrig áztunk,". 
Ennek a képi hatásnak a hangulati+ságát fokozza a vers pattogó ritmusa és 
a szabálytalan (félrím, páros rím) rímváltása, valamint a ,játékosságot 
teremtő  szóismétlése. 
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A kis piac című  vers a képi homályosságával és a kiszámolókra em-
lékeztető  szaggatott ritmusával fakaszt humort. A vers rejtett mondani-
valója viszont töprengésre, gondolkodásra késztet: „Nagy fény csurog! / 
Csent a bogaras bótos. / E szék maradék. / Egy házas kér: / ad(d) a kül- 

padé (—)!"  

Jóllehet nincs vers költői tárgy nélkül, a verset m űvészivésosem 
a megválasztott tárgy, sem pedig a !költőm szándék teszi, hanem a művé-
szi megformálás, a kisugárzás, amely a műből árad. Ilyen ,szemlélettel 
Csorba Béla legjobb gyermekverseinek iaz autentikus rajzú gyermekport-
rékat (rajz, szerelem, a kocka el van vetve, öregapó) és a világot harsá-
nyan kifejező  (vihar, író-olvasó találkozó), valamint az ízes humort sugár-
zó verseket érezzük (megoldás, agyagkenyér, mintha nudista strandon 
járnék, szúnyogölő). 

Csorba Béla .gyermekportréi nem az ,elrugasz!kodott, a „vagány" 
gyermek és ifjú rajzai, hanem az önáilllósodni, felnőtté válni akaró, zár-
kózott, de gazdag lelkivilágú és a környezetéhez aktívan viszonyuló gyer-
mektípusé. 

Milyen leheletfinom gyermeklélekrajz a rajz című  verse. Itt a sza-
bad versforma tág teret biztosít a feszült, a za datott gyermeki lelkivilá-
got kifejező  tartalomnak. Egységbe olvadva összhangot képez a versben 
a feszültséget árasztó mondanivaló és a kötetlen versforma. S ezt az össz-
hatást fokozza a ,gyermeklélekrajz awtent!ikussága: „kettest kaptam / 
mert átfestettem a felhőit / a margón / hiába mondom / hogy ez egy nagy 
felhőbika / azt mondják / figyelmetlen vagyok / és a mama szerint is / 
csak a rosszon jár az eszem / (...) / de én már tudom / hogy többé soha / 
de ‚soha nem húzok .margát." 

A serdülőkorúak szerelmének, az örök és titkolt vonzalomnak a 
„ma" gyermekére jellemz ő  hű  (autentikus) rajza a szerelem című  vers. 
Ebben együtt érződik a szerelmi vonzalom éteri rajza és a feln őtté válni 
akaró gyermek magabiztos s meghitted szikrázó (vonzó — !taszító) ked-
ves alakja: „szere-lek / írtam Lilinek / szere-lek / kihagyva azt az egy bet ű t 
/ azt a lényegest / és hamarosan megjött / padok alatt a válasz is / át-
nedvesedett kezemben / a papír az izgatottságtól / TÉNYLEGSZERELSZ? 
/ ÉPP ROSSZ A VÍZCSAPUNK! / állt a levélben". 

Az alliterációval és asszonanciával :túllzsúfolt s hangzóssá váló, vala-
mint 'szaggatott ritmusú vers, a kocka el van vetve című  bizarr szójáté-
kával, merész szóalkotásaival és vakmer ő  asszociációival válik humort 
árasztó, tréfás hangú verssé. A vers vízszintes és függ őleges alliterációi 
és meghökkent ő  .szóaPkotás!ai fokozzák a humorát és hangwl!atiságát: „koc-
kaházból Kuczka Kati / kuckóból kuncog ki / — kocka-kócos Kuczka 
Kati / engem ne kacagj ki / kockás füzetbe rajzoltak / mit lehet itt 
tenni?" 

Csorba Béla mesterien bánik a megkapó, a harsány kisugárzású vers-
világ-építéssel. A vihar című  versben !a feszültséget, a drámáságot a mér-
tani pontosságú és harsány ritmusképzésb ől áradó sodrás adja (,;csattog a 
kendő  / reszket a térded / kapkodd a lábad / mert itt maradsz // lecsap 
a felhő  / dermed a féreg / messzire úszik / a r őt lazac"). Az író-olvasó ta-
lálkozó című  versben pedig a mondanivaló döbbenetes realitása és élet-
szerűsége váltja ki a feszültséget („Mondja, hány évig ír még? / Egyálta-
lában: minek ír? /S miért jött éppen ide? / (...) // <És mikor megyünk 
már innen haza?)". Az agyagkenyér című  verset viszont a harsány és vi-
dám szójáték és a rímképek hangzóssága teszi kisugárzóvá, hangulatot 
árasztóvá („kisütöttem kenyeretek / tüzelt mint a tenyeretek / fúrtam 
bele öt-ha!t lukat / borzotoknak alagutat / baluiotoiknak jászolt / de vala-
ki rám szólt: / — hé hé te fenegyerek / elverem a fenekedet / ickom--fic-
kom / piff-paff-puff!"). 

Csorba Béla gyermekverseiben a bravúros nyelvi játék a képteremtés 
'forrása. Verseiben a játékosság és a látszólagos irracionalitás nemcsak 
az asszociatív kapcsolatokat teszi +színtesebbé, hanem új távlatokat is nyit 
a gyermekvers számára. Csorba Béla ,gyermekköltészete új utak keresése 
a magyar gyermeklírában. 
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Tonnai Ottó gyermekköltészete se nem fest ői, se nem leheletszerűen 
áttetsző, se nem játékosan vidám, még csak ;szórakoztató som, de lelket 
feszítő , értelmet és érzelmet mozgató képanyagának vakmer ő. !asszociáci-
óival s az ;elrugaszkodott nyelvi formáival. S ezekkel a vonásaival új han-
gú a vajdasági és általában a magyar gyermokköflitészetben. 

Tolnai Ottó .gyermekköltészetét egyfel ől a ma összetett gyermek-
világának lemeztelenített ábrázolása, másfel ől a költőietlen költői nyelv-
használat jellemzi. A magyar gyermekkölt ők közül azok közé a kevesek 
közé tartozilk, akiknek a gyermekversei vagy fölháborítanak, 'ellenszenvet 
keltenék, vagy összetett versvilágukkal mozgásba hozzák azolvasó értel-
mi világát. 

A Tolnai-gyermekversek világa nem az elszigetelt, az elefántcsonttor-
nyú miiikro-gyermekvilág, hanem az összetett való világ a gyermeket és 
ifjút érő  — szimultán és legtöbbször diszharmonikus — hatásaival s a 
gyermek azokra történ ő  reagálásával (nincs píz, cirkusz, nyugodtan sánti-
kálhatok). 

A 'költő  gyermekverseinek szerkezeti és 'képi fölépítésére a magyar 
gyermekköltészetben szokatlan ;szó- és mondatszerkezet jellemz ő. Ezzel a 
vonásával versei Tamkó Sirató Károly gyermekverseivel :rokoníthatók. Ver-
seinek nyelvi felépítését már-már bizarrnak, önmagát 'fitogtatónak érez- 
hetjük.; Valójában ;azonban a rendhagyó szó- és mondatszerkezetek a vers 
mondanivalójának alappillérei és a hangulatteremtés eszközei, s őt a vers-
szerkezet koordinátái is: píz — pisai torony — pizza-boltot — pizzát — 
(nincs píz); puncs — puccs — fuccs (puccs); puttyogtatnak — pitypangot 
— pipogya — ponty — potyem (puttyogtatnak a halászok); szalon olaj-
festményen — szalonkák — szialonk'épes cukoremberkék" (húznak a sza-
lonkák). 

Gyermekköltészetünkben a gyermekvers mondanivalóját, tartalmát 
ritkán 'képezik az élet valós: szociális, térsadalamtörténeti segyéb prob-
lémái, mintha a gyermek és ifjú a világon kívül álló világ lenne. Azért 
mondhatjuk, hogy összetett világúak a Toilnai-gyermekversek, mert tük-
rözik a világ gyermekre gyakorolt hatását és aa gyermek azokhoz való 
viszonyulását is. 

A nincs píz című  versben a szóváltástikból eredő  negatív gyermekél-
ményt merész költői 'assszociációkkal, nyelvi fordulatokkal mesterien ala-
kítja a költő  művészetté: „nincs píz / nincs píz / .egész nap csak ezt hal-
lom / nincs píz / nincs píz / már megbillenek t őle / meg mint a. pisai 
torony / (...) / nyissunk pizza-boltot mi is / és majd lesz píz / (...) / pi-
s ~ai pizzát vegyenek / pisai pizzát egyenek / és dől a píz /és billen píz-
torony." A vers visszájára fordítva a pénzhiányt és a bel őle fakadó családi 
perpatvarokat, autentikus gyermeki iróniát teremt. A pénz népies szó-
alakja sikeres, merész képek megfounálására ad lehet őséget. 

A nyugodtan sántikálhatok című  versben a legszembeötlőbb a költő  
szerkesztésmódja. A gondolatritmusként visszatér ő, a hírközlést jelző  „.tá-
ti-tá" hangutánzó szavak nemcsak a versszerkezetet teszik feszessé, hanem 
a hangulati hatását is folytonosan növelik. A versszerkezet hatásával pár-
huzamosan fiakaszt élményt a gyermek és a mesél ő  ükapó mondanivaló-
jának összefonódása, de kiváltképp a gyermeki kommentárok spontalnei-
tása: „tá4i-tá / jött a cárné / meséli likapó / volt bizony / bizony vált 
nagy •hacacáré / (...) / tá-tiatá / jött a cárné / jött gaz els ő  / jött a má-
sodik háború / a harmadikat már / nem éli meg / nagyapó / apa se / nyu-
godóan sántikálhatok / én se tán." 

A húznak a szalonkák című  versét gyermekkori élményre építi a köl-
tő . A szürrealista fogantatású versben a karácsonyfa („az örökzöld bitó") 
díszei torzemlékképekként jelennek meg: ,közeledik a karácsony / lóg-
nak / lógnak nemsokára / az örökzöld bitókon / aranyba-ezüstbe öl-
töztetett / szalon/képes cukoremberkék / (...) / lógni is fognak mindad-
dig / amíg én abigél a kövér berta / hülznijéb ől készült öngyújtómmal 
/ lángra nem lobbantom / a barázdabilleget ő-fankakat / iaz angyalihaj-zu-
hatagokat / és mint isteni zászló / lobogni nem kezd a függöny is /a 
kereszthuzatban". Ezeknek a képeknek iaz ellenpólusa 'a harmóniát, me- 
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legséget sugárzó kép (,Ahúznak / szalon olajfestményen / :a.szalonkák / 
közeledik a karácsony"), amely háromszori ismétl ődésével hangulatilag ár-
nyailja, meghitté teszi a verset. 

Tolnaii Ottó .gyermekverseiben a gyermeki szerelem rajza néha át-
tételesen, mintegy odavetve jelenik meg: „jojóznak a széki pacsirták / 
(...) / ,fellrajzszögezik magukat / az égboltira / és akárha kulcslyukon / 
lesik a bőszoknyás angyalokat / majd egyenként leszédülnek / a ;gyönyö-
rűségtől" (jojóznak a széki pacsirták). Máskor vagány, ,fiatalos bátorság-
gal, kitárulkozván: „a labdáért ugrottam ám ,emesét néztem / az ,első  
elefántpwszit elemért ől / amit most itt a 'durra-parton / tévedésb ől / téve-
désből-e egészen / messze röpítve .csipkelekváros fánkodat / míg a tollas-
labdát pöccintő  emusét bámulod / neked adom vissza endre" (messze rö-
pílrve csipkelekváros fánkodat). A 'szerelmi érzésnek ilyen nyílt és eruptív 
rajza sem jellemző  a gyermekköltészetünkre. Pedig autentikus rajza ez a 
fiatalok iszerellmének. 

Tolnai Ottó :gyermekportréi a ma !gyermeékét ábrázoló portrék, ame-
lyeJkben a gyermek a rá szabott viselkedési normákról megfeledkezve fel-
szabadultan. viselkedik. Ezek már nem a rakoncátlan, hanem .a „nevelet-
len" gyermek portréi. De így is, vagy Ileginikább ezért különösen hatnak 
(hathatnak) a :gyermekolvasóra, akár ellenszenvet váltva ki bel őle, akár 
nevetésre késztetve (puttyogtatnak a halászok, puccs, habakukk, nincs píz). 

Jó, hogy a gyermekköltészetünk nemcsak állandóan gazdagodiik érté-
kes művekkel, hanem új irányzatokkal, formaújításokkal újjáteremti ön-
magát, művészet voltát. 
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CSORDAS MIHÁLY 

TANYA- .ÉS TÁJSZÍNHÁZ 
JEVGENYIJ SVARC A SÁRKÁNY ÉS SCHWAJDA GYÖRGY HIMNUSZ 
CÍMŰ  DRÁMÁJÁNAK BEMUTATÓJÁRÓL 

Minden egészségesen fejlődő  kultúra kitenni magából 'azokat a típusú 
produkciókat, 'amelyek iránt szélesebb vagy sz űkebb körökben igények 
tapasztalhatók. Arról az évek során már megbizonyosodhattunk, hogy -a 
Tanyaszínház el őadásaira nagyon sokan kíváncsiak a vajdasági falvakban 
és tanyasorokon, hiszen 1985ben például negyedszáz 'alkalommal léptek 
közönség elé az együttes tagjai, s egyik-másik bemutatkozásukat ezren 
is megtekintették. Most, a sorrendben tizedik iturnéjukat is nagy érdekl ő-
déssel fogadták szinte minden helységben, még ha munkájukhoz nem nyúj-
tották is az ígért támogatást az illetékes fórumok. Az igényeik és elehet ő-
ségek között nincs hát meg a kell ő  összhang, pedig ;a trupp mindig vál-
lalta aszamárfogatos vándorlás, a sátorozás feladatát, és esténként — 
előadás után — egymásra igen hasonlító pörköltek fogyasztásának öröm-
telenségeit, vagy az egy-egy szép kort megért sertés húsából készült sült 
bocskortalp elrágásával járó fáradságot. 

Ugyancsak a terepjárás szándékával alakult meg az elmúlt év végén 
bácstopolyai székhellyel a Tájszínház, amely azóta els ő  darabjával (Schwaj-

da György: Himnusz) bejárta Vajdaság helységeit. Az egykori topolyai 'szín-
ház örökségét felváilllalva, ez a társulat az újvidéki és iszabiadlkai „nagy 
színházak" által elhanyagolt „vidék" közönségét szeretné folyamatosan 
szolgálni, méghozzá olyan színvonalas előadásokkal, amelyeket egyetlen 
hivatásos együttesnek sem lenne oka szégyellni. 

A HATALOM KARIKATÚRÁJA 

A hatalmat, amellyel élerorehalálra megküzdenek produkciójukban a 
Tanyaszínház hivatásos és m űkedvelő  színészei, egy háromfej ű  sárkány 
személyesíti meg. Ezt kell megölnie a modern kor Szent Gyöngy lovagjá-
nak az apró falvak és tanyasorok futballpályáinak füves 'gyepién., hogy lel-
ki szemeink előtt lássuk a vér 'szökellését .. . 

A darab hősei közül többen segítenek Szent Györgynek nemes har-
cában, mások viszont belenyugszanak sorsukba, s úgy tartják, hogy 
mindenkinek megvan a maga keresztje, s jobb, ha nem hívja ki maga. 
ellen a sorsot. Az ő  keresztjük ez a sárkány; meg is szokhatták, akár sze-
rethették is már, hiszen négyszáz éve uralkodik-zsarnokoskodik felettük. 

A nép fokozatosan megszereti a maga sárkányait, olykor még büsz-
ke is rájuk, különféle jó tulajdonságokkal ruházza fel őket a képzeleté-
ben. „Jó az, ha a népnek van sárkánya, amely uralkodik felette" — mond-
ja az egyik Svarc-hős, hangot adva az évezredek során ikiallaikult népi böl-
cseletnek. Mert a szegény, kifosztott 'emberek a történelem minden sza-
kaszában meglelték a módját annak, miként tegyenek szert apró el őnyök-
re leghátrányosabb helyzetiekben is, és adott esetben úgy tudtak örülni egy 
darab száraz kenyérnek és néhány korty poshadt víznek, mint megint 
mások egy nejlonharisnyának vagy jó állásnak, amiért akár a szüzességü-
ket vagy az életüket is feláldozták .. . 

Jevgenyij Svarc szovjet író úgy beszél darabjában a mindenkori ha-
talomról, hogy !köziben az előtte fejet hajtó és az ellene lázadó emberek 
életét mutatja meg: hogyan hajbókolnak a városi tanács tagjai ,az ideg-
bajos polgármester, míg ugyanez :a polgármester és a fia a „sárikány úr" 
előtt. A fiú még a szerelemről is lemond először •a sárkány, majd a saját 
apja javára, csak hogy mindkét esetben megmaradhasson második ember-
nek, a hatalom közvetlen közélében. 
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Szerzője a második világháború idején írta A sárkány című  mese-
játékot, amelyet rövidideig játszottak is az ötvenes éveikben hazája szín-
padain, míg később mind .gyanakvóbban tekintettek rá, mint olyan m űre, 
amely nem tesz kivételt egyetlen társadalmi rendszerrel sem, hanem va-
lamennyinek a hibáit bátran ostorozza. Megértették hát metaforáit, és ta-
lálva. érezték magukat. 

Azért is vonatkozhat a világ bármely országára A sárkány kritikája, 
mert ■miondandója a darab finoman kidolgozott költ ői képeiben jut kife-
jezésre. Egy elvont mesét mond el a számunkra Jevgenyij Svarc a város-
ról, amelynek legszebb leányait sorra tulajdonítja el a sárkány, amíg meg 
nem jelenik az őt csodálatos módon legyőző  „hivatalos hős", Szent György 
lovag újkori utódja, akit akár forradalmárnak is hihetünk ... Ez a h ős 
persze csak úgy győzedelmeskedhet, ha maga köré gy űjti a város becsü-
letes, büszke, igaz lelkű  lényeit, legyenek azok emberek vagy állatok. (Leg-
főbb segítőtársa éppen 'egy macska.) 

Az előadás előkészítői jól látták meg Svarc szövegében egy igazi 
tanyaszínházas produkció megrendezésének a nagy lehet őségét. Így aztán a 
darabot átdolgozták a saját arcukra, s egy igen látványos, gördülékeny, 
kerek komédiát hoztak létre bel őle, a hatalom frappáns kariikatúráját. 

Csipak Angéla dramaturg adaptációjának h ősei sokszor nem .elmond-
ják, hanem eltáncolják, a .mozdullataiikkál továbbítják felénk közlend őjü-
ket. A huszonegy résztvevő,akiknek csupán a nevét 'sorolja fel a jelleg-
zetes iszínlap,fallvédő, de darabbeli szerepükre nem utal, egyforma aka-
rással küzd a sikerért, s közülük még az amatőrök is igen magas teljesít-
ményt nyújtanak. A mindvégig érdekfeszít ő  játékhoz a Hívogató együttes 
szolgáltatja a fülbemászó, zeneileg (tiszta muzsikát. 

Az abszurd, a ,morbid és a groteszk sok-isik elemét építette be .rende-
zésébe Hernyák György, és sikerült a hatalom ?természetrajzát adnia egy 
mesejáték keretében; az uralkodási vágyat kipellengéreznie. 

A nagyszabású vállálkozás kimenetelét számos körülmény befolyásol-
hatta::mennyire lesz csendes a tér környéke,amelyen a darabot bemutat-
ják; mennyire figyel_ majd a közönség a mesejáték története mögött meg-
búvó gondolatokra; mennyire tudnak majd ellentmondani a színészek a 
'könnyű  siker csábításának és bagatellizálják el az átvitt értelm ű  jelene-
teket? ... 

A három munkatárs — Soltis Lajos, Csipak Angéla és Hernyák György 
— végül is egy igen tömör, sokatmondó előadást hozott 'féltre, amely anél-
kül szól jelenünk gondjairól és bajairól, hogy er őszakot venne a Svarc-drá-
mán. Igen kár, hogy számos részletnél nem érvényesül kellőképpen a szöveg 
a játékteret nem kímél ő  hangártalmak miatt: hol valami járm ű  zötyög 
vagy száguld el :á térhez közel es ő  utcában vagy úton, hól a mellettünk 
állóik fognak bele valami 'halaszthatatlan eszmecserébe ... Mindenesetre 
az élet nemcsak a színpadon zajlik, hanem az egész Kavillóban, Gyantavé-
ren, Tornyoson is! ... 

A sárkányölő  hőst, de a darab többi figuráját áss afféle paródiafigu-
rának alkotta meg Hernyák György. Ebben az eljárásban azonban bizonyos 
mértékig akadályozták az alakokat imegformáló színészek: ki-ki a maga 
szájíze szerint játszott. Az áldozati bárány szerepét vállaló szépséges le-
ánynak és egykori vőlegényének a lelki zajlásaiba azonban bepillantást 
nyújtanak: előttünk változik át a leány engedelmes csitrib ől 'lázadó .nővé, 
aki mellesleg még az igazi szerelem érzésének is a részese lesz. Csak abba 
lehetünk igazánszerelmesek — mondja Jevgenyij Svarc —, akit csodálunk 
iás valamiért. A leány pedig éppen a sárkányöl ő  Szent György lovagot cso-
dálja, aki iránt hálát is érez, amiért kimentette a sárkány karmaiból. Ki 
mást is csodálhatna, kinek is lehetne hálás azonban, gyarló emberekt ől 
körülvéve, mint egy álomkirályfinak, aki mintha az :orosz mesékb ől lépett 
volna elő?! 

Az előadásban számos remek alakítást láthatunk. Igen meggy őzően 
formálja meg az emberarcú sárkány szerepét Soltis Lajos. Az erejében 
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bízó öreg zsarnok figurájával helyettesíti be egy lehetséges mesebeli sz őr-
nyetegnek az alakját, finom jelképek .tolmácsollój!aként jelenve meg el őt-
tünk. 

Hasonlóképpen színészi telitalálat Banka Lívia macskája és László 
Sándor sárkányöl ő  hőse is, akiknek szinte minden jelent ősebb megmoz-
dulása felvillanyozza a közönséget. Az 'amatőrök közül Turi Valéria, Ma-
gyar Attila, Simon Mihály, Gvric Attila és különösen Pócik József t űnik ki 
tiszta játékával, de a többiek is tudásuk legjavát nyújtják. 

„HAJNALI BESZÉLGETÉSEK" 

Pillanatokig tartott csak színészeknél és közönségüknél az ünnepélyes 
avatók természetes zavara: egy új színház megszületésének voltunk a ta-
núi. A továbbiakban már a szerepl ők játékára figyeltünk, arra a lebilincsel ő  
párbeszéd-sorozara, amelynek alapján reményeket is táplálhattunk az új 
társulat munkájával kapcsolatban. 

Schwajda György kortárs magyar író tragikomikus +színm űvét úgy 
rendezte.meg .  Kovács Frigyes, hogy annak kehlékeit akár egy táskában is 
el lehessen vinni egyik vidéki művelődési házból :a másikba, s az előadás-
ban tulajdoniképpen semmi más fontos ne legyen, csupán a .groteszk és 
az taibszurd elemeiből építkező  játék, amelynek remek !mestereiként mutat-
koztak bé itt Faragó Edit, Vencel Valentin, Arcson Rafael, Búbos András 
és László Sándor. 

Jó anyagul szolgált ehhez az amibíciózus kísérlethez a Himnusz, ez 
a kevés szereplőt mozgósító abszurd dráma, amely nem l.átványosságakban 
vagy rendhagyó rendezői megoldásokban teljesedett ki a topolyai Balkán 
Művelődési Egyesület rögtönzött színpadán, hanem belülről jövő  csendes 
alakításokban. Meg kell vallanunk: kellemes meglepetést okozott számunk-
ra ez a vállalkozás. 

Schwajda Györgyöt a nyomorult munkáséletek ábrázolójaként ismeri 
az olvasó. A tolla nyomán most is egy, a társadalom peremére szorult há-
zaspár 'életébe nyerünk bepillantást. A legintimebb gondolataikat, érzé-
seikét is elárulják számunkra hőseink, holott semmi mást nem tesznek 
a rivaldafényben, mint megtörtént dolgokról folytatnak jellegzetes „haj-
nali beszélgetéseket", alvás ésébrenlét között egyensúlyozva. A férj ugyanis 
négy órakor ébred, hogy munkába induljon néhány órai pihenés után, 
még egészen ki sem józanodva az el őző  esti pálinkától. A feleség vele kel, 
és .elkészíti számára az egész napi eleséget, megf őzi a 'kávét ... Kisember-
sorsokat idéz elénk Kovács Frigyes rendez ő . 

Valami azonban történik a szemmel látható dolgok mögött. A rférfi 
és a nő  párbeszédéből kiderül, hogy a férj részegen hazaérkezve az éj-
szaka közepén felébresztette feleségét és gyermekeit, arra kényszerítve 
őket, hogy vele énekeljék a himnuszt ... Ezt persze önkívületi állapotában 
tette és természetesen nem is emlékszik rá, hanem csak asszonya sza-
vaiból értesül róla. Mi több: még el is csodálkozik a hallottakon. 

Micsoda becketti helyzet! — döbben rá a néz ő, s máris felfedezi a 
hasonlatosságot Beckett és Schwajda iabszurditása: között. Csakhogy az 
utóbbié félelmetes erej ű  iróniával párosul, és sokkal kevésbé elvont az 
előbbinél. Schwajda figurái a jelen világ hús-vér !alakjai, olyan emberek, 
akikkel +a hétköznapokon igen nagy számban találkozunk. 

Kiváló dráma tolimácsolására vállalkozott Kovács Frigyes a Táj-
színház kicsiny ,együttesével, s feiladatát nem is becsülte le. Schwajda ugyan-
is úgy komponálja meg szellemes p:árbesz+édeá!t, mint a népdalok mortí-
vumtiiból építkező  zeneszerző : tömör mondatait ‚a nyers és tárgyilagos 
emberek szájából veszi ki és adja !is rögtön tovább, mindig visszafelé ha-
ladva a gondolatok logikai !fonalán. El őbb tudjuk így meg mindig a jelen-
téktelen történéseket, s csak kés őbb értesülünk a lényegbevágó esemé-
nyekről, azokról, amelyek Aranka és Józsi sorsát meghatározzák. Ezek az 
események pedig az éjszakai himnuszénekelésben csúcsosodnak ki, ame-
lyet a férj garázdálkodása előz meg. Csak a hosszas beszélgetés. Végki- 
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csengéseként derül ki, hogy Józsi fültövön veri feleségét, ha az „ugat", és 
hogy az agyongyötört együgyű  asszony mégis megható ragastikodáss+aQ kö-
tődik hozzá. Mintha maga is úgy tartaná helyénvalónak, hogy id őközön-
ként elverjék. 

Habár más hősök a+s megjelennek a színpadon, mégis csak két kis-
ember sorsát ábrázolja Schwajda, és jeleníti meg Kovács Fr?i:gyes mind-
addig, amíg az őket megsegíteni óhajtó társadalom nem avatkozik bele 
életükbe. Eddig ugyanis 'megvoltak valahogy, ám most megzavarod-
na!k: nem tudják, örüljenek-e a segítségnek, vagy Qázadjanak-e Ele-
inte talán el is hiszik, hogy joggal sújtják őket 'megfizethetetlen pénz-
büntetésekkel, amiért 'szemetet tárolnak a lakásukban és zavarják kör-
nyezetük nyugalmát éjszakai ose:tepatéiikkál, de a kés őbbi+ekben rádöb-
bennek, hogy a társadalom becsapja őket: a:megsegítésükre küldött min-
den ember csak a maga számára igyekszik hasznot húzni a velük való fog-
lalkozásból, de valójában senkit sem érdekel, hogy mi desz. velük. A be-
fejezés igen morbid: Józsi sorra járja „jótev ő+iiket", hogy ,megköszönje" 
nekik „segítségüket" ... Feleségének örömteli hangon beszámol róla, mi-
ként szorította meg a nyakukat ... Ez a válasza +a családjába férk őző  ron-
tásra. Megtanult azon a nyelven beszélni, 'amelyen a ,)társadalom" tagjai 
hozzá szóltak. 

A remek egyfelvonásos tolmácsolásával beírta nevét a Tájszínház a 
vajdasági színjátszás történetébe. A darabban Faragó Edit nyújtotta a 
legjobb ;alakítást: visszafogottan, kevés eszközzel formálta meg a feleség 
alakját. Vencel Valentin Józsija hiteles munkásfigura; tulajdonságai vilá-
gosan kitetszenek cselekedeteib ől, reagálásaiiiból. A színész következetesen 
vitte végig szerepét, tartózkodva +a túlzásoktól, de 'nem is +anny!ira vissza-
fogottan, hogy Józsi 'szilajsága ne juthasson kifejezésre. A kett őjük maga-
tartása — egybehangolt törekvéseik eredményeként — párhuzamosan ala-
kul, és hajlik át a meghunyászkodásból a lázadásba. 

A többi színész — Arcson Rafael, Búbos András, László Sándor — is 
teljes énj ével járult hozzá az el őadás +sükearehez: feltűnőbb hiba nélkül és 
nagy-nagy élvezettel, játszottak, olyan tiszta örömmel, 'amilyent régen ta-
pasztaltunk már hivatásosoknál. Nem egyszer űen feladatot oldanak meg, ha-
nem színházat, újszínpadi irányzatot tere:mrtenek. S tudatában is vannak 
tettük jelentőségének. Szinte ókkor sem hiszifik 'ell, hogy véget ért a játék, 
amikor Kovács Frigyes ötleteket a 'himnusz helyett felhangzik az öröm-
óda, s a darab szereplői némán rtátognak hozzá, jélez've, hogy a 'reális élet-
ből 'kiszakadtak már, s az őrületben találták meg önmagukat ... Ekkorra 
a 'gyermekeiket is elvették t őlük, s számukra nem maradt más, csak ez 
az egyetlen 'gesztus: a 'himnuszt énekelni, mégis köt ődni ebben a jelkép-
ben valamihez, aminek a milyenségér ől nincs 'tiszta fogalmuk. 

A rontás drámájának a jó el őadását láthatja hát a vajdasági közön-
ség; egy olyan produkciót, amely fölé két színész, Faragó Edit és Vencel 
Valentin teljesítménye magasodik. Kovács Frigyes ugyanis éppen az ő  sze-
repformálásukra építette Schwajda-tolmácsolását. 

Gombás Pataki Éva jelmezei és díszölebei a jelenkor munkásvilágára 
asszociáltatnak bennünket, s egyszer űség jellemzi őket. Hernyók György 
zenei mu + +artárskén+t aa rendez ő  elképzeléseit segített megvalósítani, és 
megfelelő  hangulatot teremtett a 'színpadon történ ő  eseményekhez. 

A Himnusz topolyai bemutatója hát színm űvészetünk ünnepnapja volt. 

Jevgenyij Svarc: A SÁRKÁNY. Dráma. Színpadra alkalmazta: Csipak Angéla. Rendez-
te: Hernyák György. Szerepl ők: Soltis Lajos, László Sándor, Banka Lívia, Turi Valéria, 
Magyar Attila, Simon Mihály, Giric Attila, Pócik József és mások. Bemutató: 1987. július 
16-án, csütörtökön, Kavillóban. 

Schwajda György: HIMNUSZ. Dráma. Rendezte: Kovács Frigyes. Szerepl ők: Faragó 
Edit, Vencel Valentin, Arcsori Rafael, Búbos András és László Sándor. Gyártásvezet ő : 
Solymosy Lajos. Zenei munkatárs: Hernyák György. Jelmez- és díszlettervez ő : Gombás 
Pataki Éva. Hang- és fénymester: Szöll ősi László. Bemutató: 1987. november 13-án, pén-
teken, a bácstopolyai Balkán Művelődési Egyesület nagytermében. 
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OL VASÓNAPLÓ  

LEERESZKEDÉSEK 

SLAVKO MIHALIĆ : Atlantisz. 
Összeállította: Ács Károly. 
Forum, Új vidék, 1987. 

Egészen különös az az idővel szembeni nyitottság, amelynek Sllarwko Mdha-
lić  verseinek olvasása közben lehetünk tanúi. Költ őnk ideje ugyanis nem 
más, mint •a .múltnak és a jelennek az egysége egy-egy versszituációban. A 
jövő  csak +alk+kar kaphat itt helyet, ha már rmnílttá, azaz jelenné vált. Ám 
nem múlt felé ,fordwlálsról, s még 'kevésbé emlékez ő  attitűdről van itt szó. 
Méghozzá azért nem, mert az Atlantisz című  +műfordítá!skötet 'tanúsága 
szerint érezhetően nem egyszerűen akarati gesztus, hanem alkat és men-
talitás, tehát (az utólagos mívesség ellenére +is) egy sajátos +sipóntanewtás 
eredményei e versek, amelyekben inkább vegyületként, mint keverékként 
élhető  át a múlt, illetve a jelen. 

E tapasztalatokat látnokian újjáteremt ő  képességét Siavko Mihalli ć  a 
„csodatevő"-vel azonosítja, miként ez A költő  sorsa, a csodatevőé verséből 
kkűnitk. E vallomás értelmében 'azonban csak a délek hatalmáról lehet aszó. 
A varázsló ugyanistesti mivoltában szükségszer űen veszendőségire ítéltetett. 
Az ő  léte az itt és most 'értelmes emberi relációjában elképzelhetetlen. A. 
másokban élés etikai és esztétikai kötelessége, valamint a költ ő  (mint ma-
gánember) egyéni érdekei kizárják egymást. Vajon e verséneik logikája sze-
rint a költői lét és a világi 'érvényesülés feloldhatatlan ellentmondásban 
vannak egymással? Avagy mi mást jelentene ez a sora: „Ez a nemes ki-
rály, amint frigyre lépett a koronával, / egyszerre megvénült." De írjuk 
.ide a folytatást is. „Ó, költ ő  sorsa, a csodatev őé, aki csak / addig az, / 
Míg másokat meghallgat." (Ács Károly fordítása) 

Nem lehet tehát a jöv ő  felé farduilini („firigyre” lépni na koronával"), 
nem lehet mások véleményének nevében szólni, mert a testi megfiabalo-
dásna+k e módja a szellemi hatalom megvénülését, hitelvesztését vonja 
maga után. A költő  tehát csak akkor járhat könnyedén, ha ,;szívét meg-
töltötte a világ minden bújával". Az ilyen elnehezedés nála paradox módon 
felszabadulással jár. Így lehet ővé válik, „hogy önmaga fölött járjon." ő  
ti. csak úgy lehet azonos önmagával, ha maga 'fö'lé emelkedik, mivel „Min-
denre képes volt ő, mindent mert, ha ledöntötte / önmaga határait ..." 

Az 'eddigiekből nyilván sejthető , hogy a múltnak e jelene ;kimondat-
lanul a jövőhöz is kapcsolódik. Hogyan? Ugyanebben a versben, mindjárt 
az első  versszakban Mihalić  a költő  lehetőségenként (feladataként) említi, 
hogy „pazarló esőkkel erősítse a telhetetlen / gyökereket". Más szóval: 
hogy a jelent éltető  múltat, vagyis a folyamatosságot szolgálja, hogy 'ter-
mékenyí+tőe,n befolyásolja az életet. Innen nézve az írásunk elején említett 
múltnak és jelennek az egysége konkrét 'értelmet nyer abban a gondolat-
ban, mely szerint: „Í,gy n őtt éjjel-nappal önnön nyomában." Vagyis: a 
személyi és a kollektív emlékek megidézése az egyetemes igény ű  emberi 
tapasztalatnak a szolgálata, az egyéninek a közösségibe való emelése. Ez 
akkor is így Van, ha Mihalié számos versében a legszemélyesebb verseit 
epikai keretben adja elő. A költői hangnem ugyanis az esetlegességet, a 
véletlent létélménnyé, s őt szociális érdekűvé nemesíti. 

Varinaik azonban olyan versei is, amelyekben közvetlenebbül jut el a 
tipikushoz, +a tanulságoshoz. Így például a Górcső  alatt című  költemény-
ben, amelynek lírai h ősét egyes szám els ő  személyben állítják elénk, az-
zal, hogy vele szemben egy ismeretlen harmadik személyt is felléptet. Ez-
zel egyfajta társadalomerkölcsi teljességet teremt meg ábrázolásában, hi-
szen a megfigyelt és a megfigyel ő  sze¢n+beálllí'tásával létünk elfojtott drá- 
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májába ad betekintést a 'maga sajátos szempontjából. Valójában közön-
séges, a mindennapi élethez 'tartozó jelenségéket tavat költészetté. A mih'ali-
ći pangnom !abban a szenvtelen tárgyilagosságlbán jut kifejezésre, amelybe 
az irónia iás csak kismértékben szüremlik be. E tárgyilagosság els ősorban 
a rezignáltságával lépi túl a szokványos beállítottságot vagy a közhely 
érdektelenségét. A lét „górcs ő  ;alatti"-ságának metonimikus jelzése 'szin-
tén költői lényegláttatást szolgál, mert ez a szókép nem csupán a címben 
és az indításban szerepél, hanem a második versszakban is felt űnik. A 
költői attitűd azonban főleg azáltal valósul meg, 'hogy a megfigyeltet in-
kább szabadnak, a megfigyelőt pedig áldozatnak mutatja. A paradoxon-
nak nyilván az a tudományos-bölcseleti felismerés a magja, hogy a kiszol-
gáltatottságban az ösztönösönvédelem felszabadítja a szervezet tartalék 
energiáit, mindenekelőtt a kaján eszmélkedés képességét: „Teljeisen újjá-
szült a felismerés, / hogy még valakit vonszolsz magaddal / ra pokolba. 
Valaki bölcset, / aki többet tud rólad, mint te magad, / többet tud err ől 
az ok nélkül önpusztító / fajtáról." (Ács Károly fordítása) A vád így majd-
nem részvétté alakul, hiszen aki a górcs ő  fölött van, azt nagy felel ősség 
terheli, annak jobb ott is összefüggést találnia, ahol valójában nincs. Más-
felől viszont a górcső  alatti lét, a kiszolgáltatottság szinte irracionális mó-
don éltető  közeget jelent. „Kis ringyókkal / tekeregsz. Ronda. kórókat 
szedsz össze. / S mind jobban ragyogsz." Az egyik ember a nehézségek 
között megedződik, a másik viszont elpusztul a gépies !alkalmazkodások 
során. 

Miért ereszkedik ez a lírai hajlamú költ ő  viszonylag sokszor a költői 
próza tallajközelébe? Azért, mert 

'
,Eljött az idő , / mikor a költészet is 

igazságtalanság". (Danyi 'Magdolna fordítása) 

VAJDA GÁBOR 

FELEMÁSSÁG ÉS EGYÉB VESZÉLYEK 

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

„Az esszészerű  prózát :leginkább a felemásság veszélyezteti. Az esszéprózát 
írók alkata tartalmaz valamiféle ,ambiv!alenaiát, s őt nem sorsszerűséget. 
Ritkán lehet hagyományosan, romantikus 'módon azzal köszönteni érke-
zését, hogy: »Költő  született!« ...nagy kérdés, vajon a széles látókör, a 
kimunkált stílus, századunk igen 'sok értelmiségijének tulajdonságai, nem 
erőszakolnak-e rá 'olyasmit, ami nem felel meg az igazi ,alkotótevékeny-
ségnek?" Sveita Lukié Paszternak kapcsán veti ,fél kételyét, de mindezt 
kiterjeszthetjük arra a hullámra is, amely a második világháború után 
elárasztotta európai irodalmunkat. 

Merész vállalkozás ena „intélektuális prózáról" könyvet írni, hiszen 
szakember és laikus olvasó egyaránt felemás ,érzéssel fogadja már a meg-
nevezést is. A jelző  pejoratív íze óhatatlanul is előtéribe kerül. Pedig pon-
tosan tudjuk, hogy a Műfaji és formai 'határok mai irodalmunkban elmo-
sódtak, az 'interdiszciplinári's jelleg igazán szembeötl ő. Az intellektualitás 
a 'művészi esztétikai min őségek egyikének tekinthet ő , mint ábrázolásmód 
a valóság filozofikus szemléletét, a jelenségek általánosító, elvonatkoz-
tató bemutatását jelenti. Sveta Lukié utal gaz Út veszélyére is: „Fennáll a 
veszély, hogy az író úgy fog átlépni a m űvészet határain, hogy megszakítja 
kapcsolatát az életnedvekkel. Mindenesetre ,az emberéket az a kérdés tart-
ja izgalomban, milyen fokig 'szükséges a pszichológia, :a pszichoanalízis, a 
biológia, szociológia, fizika értelmi ismereteinek az 'elsajátítása a modern 
szépprózához. Hogyan tenni szert erudícióra anélkül, hogy ezek az ismere-
tek megfojtanák az 'alkotói szellemet?" . • 
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A könyv olyan írókat és műveket mutat be, ahol az esztétikai érték 
vitathatatlan, Sartre és Camus m űvei alapján azonban arra ás rámutat, 
hogy a modern próza esszészer ű-intellektuális törekvései mégmindig kere-
sik adekvát formáikat. 

A kötet „mai" ,prózáit ígér, ezért meglep ő  az indítás, Denis Diderot 
Színészparadoxona. Lgaz, „előfutárként" szerepel, de szerz őnk rámutat mo-
dernségére, Thomas Mann rokonának tekinti őt. A mai intellektuális pró-
za tehát a felvilágosodás korától, Diderot párbeszédeit ől ered. đ  az első , 
aki szembefordul az irodalom retorikusságával, :a. m űfajok szigorú korlá-
rt:aivaal. Gyakori témája a művész és a művészi alkotás kérdése, amely 
Thomas Mann-nál is állandóan felbukkan, a zene vonatkozásában különösen 
kimagaslóan. Az elemzés rámutat a két író rokonságára, például a nyitott 
szerkezet alkallmazására, valamint a hasonló elképzelésre, amely szerint 
írni és érezni két különféle dolog, „az író hideg, racionális szellem, aki-
nek nincsenek érzelmei. Ennél az oknál fogvla az ér z é k e n y". Ugyan-
akkor nagyszerűen láttatja a különbséget is: Diderot er őssége a párbeszéd, 
Thomas Mann viszont a leírás és a bels ő  monológ terén remekel. A Színész-
paradoxon és a Varázshegy a kötet két alappillére, nem véletlenül került 
ez a két alkotás a könyv elejére, és a szerz ő  a későbbiekben 'is utal ezekre. 
Magukon viselik a mai 'intellektuális prózára jellemz ő  meghatározó je-
gyeiket: megváltozott :a fabula szerepe, a h ő s. ,megformálása, előtérbe kerül 
a nyitott kompozíció, az eszmék !konfliktusa, a iszövegegész pedig látszóda,g 
szétfolyóbbá vált. Gyakran megjelenik a kommentár, az irónba szerepe pedig 
igen jelentős. 

Sveta Lukić  összefüggéseket vizsgál, egymáshoz kapcsolja az alkotó-
kat. Füst Milán európaiságát hangasúlyozza: „Füst tökéletesen európai, kü-
lönösen esztétizáló esszéiben. Lróniája a 'Diderot-tál Camus-ig ívell ő  vonulat-
hoz közelíti." A lét írója ő, 'akit a lét 'kitöltetlenségének felfedezése juttat 
e1 a fantasztikumig. A nagy m űvek kapcsán 'szerzőnk a , )klasszikus" jelzőt 
alkalmazza, a klasszikus tisztaságot. Megjelenik ez Thomas Mann és Sartre 
kapcsán, ez utóbbi esetben Az undor képeire utal. Andrić  viszont a ,kró-
nikaírókra, a nagyrealistakra, a 'reneszánsz .esszéírókra is emlékeztet, és 
modern az európai avantgárd szellemisége értelmében. 

Sveta Lukić  könyvének olvasása „intelléktuális" élményt jelent, a 
szerző  kommentárjai élvezetessé teszik a befogadásit. Így válhat számunk-
ra is egy régi benyomás hatására ragyogó kristályheggyé a Varázshegy, 
a kristályok fantomokká alakulnak át, amelyek ezüstös hang ;kíséretében 
egy óriási térségbe olvadnak bele. Az esszéíró képei tehát a benyomások 
világába is utat engednek. Mintha az egész könyv azt .sugallná, :amit Tho-
mas Mann álomszerű  Goethe-hőse mond Lofiténak :a zárójelenetben: „Nyis-
suk fél tekintetünket, és táguljon naggyá a szemünk 'a világ egysége szá-
mára — naggyá, vidámmá és tudóvá." 

HÓZSA ÉVA 

EGY ÍRÓ KITÁRULKOZIK 

MIRKO KOVAČ : Európai költésrothadás. 
Fordította: Borbély János. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Mielőtt a számunkra láthatatlan illet ővel beszédbe .elegyedne, a szerz ő  úgy 
véli, be ielll mutatkoznia. Ezért elhatározza, hogy rövid, tömör és feszes 
mondatokban, szabad vers formában elmondjaéletét. Jómaga azt állítja, 
hogy eddigi élete „örömtelen" volt. És mivel is 'kezd ődik mindegyik élet-
rajz? A :sziilőakkel. Mir1ko Kovač  esetében a részeges apávall és a tfiszta anyá-
val. Az +apá'val, aki megjósolta örömtelen életét és akivél halálában békült 
ki az immár első  könyves író és azóta „az irodalom az enyhülés útja ne-
kem" -- mondja. Már korán elbűvölte a nyomtatott betű, anyjának sokat 
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olvas fel, egy ismerős zsidó fiatalember erőszakos halálla pedig belső  kény-
szer-ként első  versének megírására 'készteti. •S bár még él benne az els ő  
szeretkezés feledhetetlenül édes íze, amikor távozik a szül ői tájból és Bélg-
rádba 'megy, ott azonnal elhatározza, ír egy régimódi könyvet, de mégis, 
élete folyását áttekintve, arra a megállapításra jut, hogy „nleg se történt 
mindez, ez nem is az én életem". Kapcsolata a szül ői táj j;all nem szakad 
meg, minden ottani misztikus értelmet nyer számára. Ennyit tudunk meg 
Mirko Kovačról, az emberről. A könyvnek már ezen szakaszában jóval 
többet .tudunk meg Mirko Kova čról, az íróról. Mi az író? — teszi fel a 
konikméit kérdést, de képtelen egyértelmű, .summás választ adni rá. He-
lyette az írás mesterségér ől elmélkedik. Ügy véli, írói tevékenysége alapjá-
ban véve nem más, mint ,,régi :bútorok" restaurálása. M űveit utólag is 
szívesen átdolgozza, mert ezzel is 'kifejezi, hogy ő  maga is megváltozott. 
Írói hozzááldása abban változott meg, hogy óvatosabban, gazdaságosabban, 
'kevesebb túlzással ír. Bírálóiszemére vetik, hogy m űveiben ott a „rossz", 
de ezt nem tekinti értékcsökkent őnek, mert az „sarkallja a 'szellem em-
berét". Most, miután néhány könyve megjelent és egyesek közülük elis-
merésben részesültek, legtöbbször csalódottan és leverten t űnődik magá-
ról, helyzetéről. Kétségek kínozzák, élete tehát valójában örömtélen, de 
azzal vigasztalódik a keserű  önéletrajz befejező  'sorában, hogy ez a tehet-
ségek sorsa. 

A bevezető  részt követő  prózai „derékba;d" mintha nagyfokú ellentét-
ben állna annak hangjával. Az életrajz csendes, visszafogott és óvatos 
hangját a polemizálás erőteljes, kitárulkozó és merész hangja váltja fel. 
Ez a vitázó kedv fokozatosan bontakozik ki, ahogyan haladunk az olva-
sással. A három nyitófejezet 'inkább a regényelmélet egyes néz őpontjait 
vizsgálja, a társadalmi még nem tör be a maga konkrét jenlegével. Mirko 
Kovač  úgy véli, hogy rendkívül 'fontos: legyen a regény Világa hiteles. 
Bár a 'regény az egyetlen munka, amely mindig befejezetlen az ő  értélme-
zésében, mégis a tények játszanak benne dönt ő  szerepet. Mert az olvasó 
ezt kívánja. Az élet viszonyok halmaza és a 'regény féladata szerz őnk sze-
rint ezeknek a viszonyoknak változatait felmutatni. Ebben a felmutatás-
ban rendkívül fontos szerepet tulajdonít az írót 'technikának, ma az a fon-
tos, nem az elmondásra kerülő  történet, 'vagy ahogyan ő  nevezli:.a fabula. 
Így jut el a paradox, de sok szempontból helyénvaló megállapításhoz, mi-
szerint ,az a jó regény, amit nem lehet elmesélni, mert +a milyenjén van 
a hangsúly". Mikro Kovač  mélyen 'tiszteli az örököltet, amikor a regény-
ről van szó, de ez korántsem jelenti azt, hogy ragaszkodik Hozzá. Eddigi 
szépirodalmi 'tevékenykedése folyamán igyekezett egybekapcsollni a hagyo-
mányost a modernnel. Ezt támasztja 'alá megfogalmazása: „Engem +a. re-
gény, mint kihívás nyűgözött le." Sajátos módon értelmezi a fabula fo-
galmát is. A fabulla számára 'azt jelenti, mint magáról írni. Nyílt kihívást 
jelent megállapítása: „Aláásni a fabulát, az az igazi mestermunka." Egyéb-
ként az írás folyamata számára a tanulást iás jelenti. 

Mirko Kovač  könyvének következő  fejezeteibe ,mindjobban beáram-
lanak az írói alkotás más szempontjai is. Így aztán a mer őben mesterség-
beli elmefuttatások helyét • mindinkább társadalmi vonatkozású témák 
váltják fel, !amelyeknek központjában tulajdonképpen egy, újra és újra 
visszatérő  motívum ,áll: a becsületes és művésziszinten 'alkotni akaró 
író helye társadalmunkban. Tisztában van azzal, hogy jómaga sajátos né-
zőpontot képvisel, épp ezért meghatározott zaklatásoknak van kitéve. Ő  
az újraértékelés híve, aki bírálja azokat az elkötelezett írókat, akik az 
egyenlőség jelét tették a hazafiság és m űvészet fogalma közé, mert ez 
a nézet plakátirodalmat termel. A történelem másfajta értelmezése a 
hatalom reakcióját váltja ki, mert a hatalom szerinte az irodalmat téve-
sen politrazálta. Ő  a történelemben az eredendőt kutatja. E kutatás köz-
ben igyekszik tényekre és adatakna támaszkodni. Ilyen értelemben m űveit 
„összelopkodta."„ vallja be Mirko Kova č . Egy fejezetben f+agilallkozik Ivo 
A.n;drić  és a rövid 'elbeszélés kapcsolatával. Ez azelemzés valahogy nem 
illeszthető  a kötetbe, de a szerz ő  talán szemléltetni akarta: így kell gazda-
ságosan, 'tömören és világosan írni. Ez 'a fejezet némileg oktató hang-
vétélű, de ugyanakkor kiérződik belőle a szerző  csodálata ra Nobel=dí-
j as iránt. 
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A következő  öt fejezet központi témája az író helye a társadalom 
érdekütközési zónáiban. Mirko Kova č  ,elítéli a hatalom erőszakos lépéseit 
az írókkal szemben. Ilyen lépés 'szerinte a könyvek betiltása, mert ,,a 
betilitások története — a tévedések .története". A betiltás a 'társadalom 
gyengeségének a jele, bár még mindig 'elviselhet őbb, mint a megelőzés. 
Érinti e témát tárgyalva a demokrácia kérdését is. Még konkrétabb a 
kelvetkező  fejezet, amelynek tárgya az író és :a hatalom viszonya (Az író 
és a politikai fellegvár). Mirko Kovač  nagyvonalú csoportosítást végez, 
amikor az írók két csoportját különbözteti meg. Az els ő  csoportba a hatal-
mat támogató és annak hízelgő , a hatalom védte bensőséget élvező, a 
másikba viszont 'a' rendszerbíráló, esztétikai mércéket mell őző  írók tar-
toznak. Az igazi értéket alkotók a két csoport között foglalnak helyet. 
Rájuk az örökös kétkedés a jellemző, és igyekeznek bemutatni a dolgok 
és jelenségek mindkét arcát. Súlyos szavakat használ, amikor a rendszer-
bíráló írókról szól, mert a m űvészet nem lehet az írók kezében a politikai 
leszámolás eszköze. Végeredményben a fenti két csoport képvisel ői iga-
zában nem ás írók, hanem álírók. Az igazi íróra 'talán az egyéni látásmód 
a legjellemzőbb. Felteszi a kérdést: !történélmi események játszódnak le 
tájainkon, de szépirodalmi lecsapódásukélmarad vagy jelentéktelen. 
Miért? Azért, mert egy témához nem 'elegend ő  az esemény, a műhöz tar-
talom is kell. A fenti kérdést tárgyalva kitér a hatvannyolcas eseményekre 
is. ő  rokonszenvezett ezzel a :megmozdúlással, amelynek célja értelmezé-
sében nem a fennálló rendszer megdöntése, hanem csak bírálása volt. 
Egyébként e téma Mirko Kovač  szerint még egyélőre 'tabu, de nem biztos, 
hogy a ~falbakról író bátor író jó író is. Mert ■merni és tudni nem egy. 
Világirodalmi példa: Gorkij is inkább mert, mint tudott. A kritika is soik-
sz'or hibát követ el: üdvözli a merőket és szemet huny e m űvek esztétikai 
értéktelensége felett. S őt: a kétes értékű  merész mű  maga is tabuvá vádlik, 
mivel nem szabad bírálni művészi fogyatékosságait. Mirko Kova č  szerint 
a vad merészkedésnél jóval hatásosabb és értékesebb a paródia. Gyakorta 
vagyunk :szemtanúi a hatalom és az. írók összeütközés:ének. Ezek gyakran 
hasznosak, ha egyik fél sem !abból indul ki, hogy csak neki van igaza. Mir-
ko Kovač  individua+lista írónak tartja magát, „nem tudok parancsolni, de 
parancsso+t teljesíteni sem", képtelen elviselni a csoportba tartozást, a 
„mi" az ő  hálála. Olyan országban szeretne élni, ahol az uralkodó meg-
vetné a hatalmat, de tudja, hogy ez utópia. A prózai rész befejez ő  szaka-
szában :a nacionalizmusról elmélkedik. Ki nem állhatja a nacionali:stákat, 
mert a nacionalizmus elpusztítja az ént, valóságos „t ő+rdöfés a nép szí-
vébe". Đ  nem tagadja a 'nemzeti érzést, csak annak végletes 'formáit. 

Milyen is legyen a kortárs író tájainkon? Erre ;a láthatatlan kérdésre 
a könyv befejező , szabad vers formában megírt részében igyekszik választ 
adni a szerző:. Az íráshoz nem elegendő  a tehetség, kéll megfelelő  felké-
szültség, adatok és tényék ismerete, kell tudni :másoktól átvenni, azaz Mir-
ko Kovač  rájön a nagy igazságra: a nagy író lángelméj ű  szintetizáló. Sőt: 
tovább megy egy lépéssel, amikor azt állítja, hogy ,m űalkotást teremt. 
Csak a meghódítandó könyv az igazi érték, amelynek olvasása szellemi 
befektetés. Úgy véli, „amit írok, olvasmányaim gyümölcse". Nem szabad 
engedményeket tenni hatalomnak, 'közízlésnek. „Fütyülsz azolvasóra, mert 
a te célod a szép" — biztatja a kortárs +alikotót. Az igazi m űvészet a való-
ság és fikció egyidej ű  szerepeltetése a műben, az író feladata: rendet te-
remteni a tengernyi tény között, a mészlettek hitelessége mellett a m űnek 
ambivalensnek kell lennie, hordoznia kell magában a lehetőségeket. S 
'a végső  megállapítás: +az igazi az, akinek az írás hivatása. 

Mirko Kovač  azt állítja, hogy könyvében leírta gondolatait a világ-
ról, önnön személyéről, kétségeiről, a :dolgokról, amelyekkel testközelbe 
jutott, a 'szenvedésr ő'l, amely annyiszor erőt öntött belé. Egy olyan író 
ars poeticája bontakozik ki el őttünk, bár csak körvonalasban, aki keresi 
helyét társadalmunkban. Átka az, hogy a pddlgoknak mindig mindkét arcát 
látja, de ugyanakkor váljék 'dicséretére, hogy ez nem ejti kétségbe, ha-
nem arra ösztökéli, hagy a Végletek között megtalálja helyét, megkísé-
relje 'esztétikailag értékes és modern műveik alkotását. Tanácsai és ész-
revételei közül számosak már ismertek, s őt közhelyek, de tolmácsolásá- 
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ban meggyőzően hatnak, mert láthatjuk a megtett utat, mire hozzájuk 
áljutott. Könyvében sok az általánosítás, bár a kiindulópont mindig valló-
ságunk talaja, de épp az absztrahálás )iránti vonzalma akadályozza meg 
abban, hogy könyve is napi irodalmi politizálás termékévé váljék. Mirko 
Kovač  könyve, amelyet Borbély János nagy ;azonosulási képességgel ülte-
tett át magyarra, dokumentum. Egy identitását keres ő  és meglelő, az igazi 
művészet mellett kiálló, kortárs író vallomása önmagáról és korunkról. 

VARGA ISTVÁN 

FELTÖRŐ   INDULATOK 

KONCZ ISTVÁN: Ellen-máglya. 
Válogatta: Danyi Magdolna. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Koncz István új kötetének egy vers-
csoportjában meditáció formájában 
fejeződik ki a költő  disszonáns lét-
élménye. Ennek következtében a 
vers azon fogalmak után tesz kér-
dőjelet, amelyek nélkül elképzelhe-
tetlen a társadallmi élet viszonylagos 
szervezettsége, az életmódnak leg-
alább a minimális kultúráltsága. A 
költő, aki a mindennapi életben a 
„szabály"-nak és a „fegyelem"-nek 
az embere, versében (Mértan) iro-
nikusan kénytelen említeni e ;kife-
zéseiket, mintha mindaz,amit Niva 
tásbód cselekszik, bumerángként üt-
ne vissza. Az ő  világában nem egé-
szíti ki egymást szervesen és har-
monikusan :a reális és az irreális, a 
gyakorlat és az elmélet, az érzet és 
a vágy — s ez az indulatok különfé-
le formáját teremti meg nála. A már 
érintett Mértan című  versben ez az 
.ellentét az „álom és :mértan" !ket-
tősségének gyötrő  felismeréseként 
jelentkezik, ami viszont csak iróniá-
val, cinizmussal küzdheti le önma-
gát mint rossz hangulatot. Az ellen-
méregnek ra cseppje abban a jelz ő-
ben („remek") van, amelyet :a köl-
tő  is „szabály" szó elé tesz. Ám 
Koncz nem elégszik meg a' hamisan 
bonyolult létnek ezzell :a közvetett 
elutasításával, mert „józan cs:aló-
dás”-ának egyértelműen is hangot 
ad. Annyira ingerli a látszat és va-
lóság ellentéte, „a kacér fénytörés" 
illúziója, hogy is lét mészére, áltel-
jességére gondol, amikor szerinte 
„álom és miértara, / többet nem ígér 
/ ±a józan _csalódásnál..." E hely-
zet is '(vagyi+s a pohárnak, a benne 
levő  folyadéknak és ,a fénynek a já-
téka) „uzsora csak", következ őleg 

csupán a .„káromkodás" lehet az em-
ber megfelelő  reakciója. Ha az előbb 
ellentétes, de a költ ői értékelésben 
egymással kiegyenlített fogalomként 
1erüil:t azonos !mondatrészi funkció-
ba az , ;álom és mértan", akkor :a 
vers befejeződésében ,fia trükk s a 
szó" lesznek hasonló nivellálásnak 
az áldozatai. Magától értet ődik: 
Koncz nem a „trükk" (itt) negatív 
fogalmát emeli semleges értékű  
„szó" szintjére, hanem fordítva: a 
„:szó" veszíti el közömbösségét. Még-
hozzá úgy, hogy a költ ő  számára 
nem „jelenthet / többet a károm-
kodásnál". 

Egyébként most érkeztünk el ah-
hoz is ponthoz, ahol nyilvánvalóvá 
válik: mRért indítottuk írásunkat ez-
zel a futólagos verselemzéssel. 
Koncz István Mértan című  versének 
a jelentősége ugyanis számunkra 
nem önmagában, nem esztétikai ér-
tékében van, hanem els ősorban utol-
só három sorában. Ha ugyanis e 
versnek eddig érintett jellemz ői a 
versalkotás okarina mutattak rá, ak-
kor az utolsó sorok a költő  versének 
formájába,illetve formátlanságá-
ba nyújtanak betekintést. El őször 
is: az egymásnak nem megfelel ő  
vagy .jelentéskör :tekintetében egy-
mástól távoleső  fogalmiaknak :köl-
csönös elértékelenedése (!azonos 
mondatrészi funkcióba való'állítá-
sa) Koncz István költészetének 
szembetűnő  poétikai eszköze. Má-
sodszor: az így jelzett kényszer ű  ér-
tékvesztésb ől következő  indulat 
nem vezetődhet le pusztán a ciniz-
mus által, hanem — az avantgárd 
szabadosságaima emlékeztetve —
„káre:mkodás"-ként nyilvánul meg. 
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Válóban. Koncz gyakran nem tar-
tózkodik a triviális, obszcén kifeje-
zések használatától. 

Visszatérve a paralelizmusokhoz, 
egy-egy versen belül néhol két pél-
dát is találhatunk: „tél romjain / 
verten, a szántóvető t / s az elher-
dált jövőt, / ... / többé már meg-
csalni, / a kikelet •s a vágy, / egyfor-
mán (képtelen ... (Hosszú tél után) 
A „szántóvető"-höz gyorsan cs'atlja-
k+ozik az „elherdált jöv ő", nehogy 
egy másodpercig is :illúziónk legyen 
a kora tavaszi munkálkodó heroiz-
musának pesszimizmusát illet ően, s 
ugyanígy a „kikelet"-et is mindjárt 
kiegészíti •a „vágy", hogy a termé-
szetbeli 'korilátlansagot az ember 
egyre súlyosabb terhe ellensúlyoz-
za. A versszerkesztés összetettségére 
és a költő  tömörítő  szándékára vall, 
hogy az első  szópár els ő  tagjára (a 
szántóvetőre) a második :szópár el-
ső  tagja (kikelet), az els ő  szópár má-
sodik aagjáma (jövő) pedig ia máso-
dik szópár második tagja (vágy) fe-
lel, olyképpen, hogy a tárgyak 
(mint halmozott mondatrészek) 'ala-
nyokkal (mint h+almazatt mondatré-
székkel) egészüjlnek ki. 

Adolgokról alkotott képzeteknek 
erre az ikerítésére néhol pusztán 
hangulati alapon kerül sor. Például 
akkor, 'amikor azt olvassuk, hogy 
„ ... ólomszürke es őfelhők /.s a .gon-
golat / dolguk után néznek ..." (A 
füst dolga) De hasonlóképpen an-
nak sincs mélyebb értelme, hogy A 
Tisza partján című  versben „ 
hullám s lelkiismeret összecsap .. . 
A Hold és ikebanában már jelentés-
beli (oksági) összefüggés van :a „mö-
göttes gondolat és a bomba rob-
ban"-ása között. S hasonlóképpen 
magyarázható „a tyúktolvaj és az 
alkimista" azonos mondatrészben  

való szerepeltetése is (A füst dolga). 
Előfordul azonban, hogy a második 
mondatrész csupán b ővítő , magya-
rázó, kifejtő , esetleg némileg tauto-
logikus funkcióval csátlakoziik az el-
sőhöz. Mikor Réldáu'1 valakinek „vál-
lalnia kell / áltudományt +s hazug-
ságot" (Időjárás), ,ajkikor a „hazug-
ság"-gal nyomatékosít és általáno-
sít a költő . Nem különben akkor, 
amikor a Tücskök, szitaköt ők című  
versében azt írja, hogy; „a sóhaj 
független és / szabad ..." Ugyanitt 
a „tücskök / s neszez ő  szitakötők" 
alanyokként „terelik" (...) „+a témát 
és figyelmet" vagyis a tárgyakat. A 

:(egy :(egy másik tagmondat-
ban) a jelenlét" alanyt azonban 
már minősítőleg követi a másik 
alany: „a lámpaláz". 

A halmozott mondatrészek elem-
zésével olyan messze jutottunk, 
hogy az utóbbi példák már nincse-
nek is tiköžvetlen ikapcSolatban , ős-
okokkal", a látszat és valóság kibé-
kíthete'tlenellentétéb ől adódó 'köl-
tői válsággal. Ezt azonban az atti-
tűd meghatározó erej ű  motívuma-
ként kell kiemelnünk, hiszen a már 
említett .;káromkodások" közvetlen 
bizonyítékként szolgálhatnalk. Koncz 
ti. .,,tetves földön" ,rohadt világ el-
len" küzd, Dinert „hülye kéjjel lehet 
csak a húsnak örülni". Nem marad 
hát más hátra. mint „térni a szép 
erkölcs rongyait" s „üvölteni", míg 
.,átver a gatván a kockázatos indu-
lat" — „+a pofája :isteni+t". (!) Ha már 
„a mérnök" csak annyit tehet. hogy 
„emberi rés állati szarból isteni szob-
rot mintáz". 

Ezek szerencsére olyan rétegei 
Koncz Lstván költészetének, melyek 
még érthetők, mélyen érthet ők. 
Mert, sajnos, olyanok is vannak, 
amelyik számunkra hozzáférhetet-
lenek. 

VAJDA GÁBOR 

A CSILLAGOS ÉG NYUGTALAN POLGÁRAI 

Régi bácskai és bánáti utazók. 
A kötet anyagát felkutatta, válogatta, 
teket írta: Kalapis Zoltán. 
Forum, Újvidék, 1987. 

Művelődéstörténetünk, mi több: tör- 
téneti míuhtunk jelentős kiadványa 
a Régi bácskai és bánáti utazók cí- 

az élőszót, a bevezetőket és a jegyze- 

mű  kötet, melyben Kalapis Zoltán 
vidékünk tizenöt jeles utazójának 
feljegyzéseib ől közöl részleteiket. A 
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kötetbe gyűjtött útirajzok .,közül a 
legkorábbi, Haraszthy Ágoston Uta-
zás Éjszak-Amerikában című  köny-
ve 1844-ben jelent meg, Mislleker Re-
zső  Utazás Island szigetén című  mű-
ve a hozzánk időben legközelebb ál-
ló, 19124ben, látott napvilágot. Az ál-
taluk jelzett mintegy hetven év az 
erőteljes polgárosodás kora, amikor 
az új 'társadalmi rend +a saját ere-
jébe, hatalmába és képességeibe ve-
tett végtelen hit reményével fordul 
a világi csodák felé, meggy őződéses 
hittél vallva, hogy a csoda őket, a 
polgári rend letéteményeseit és örö-
köseit illeti meg. Vojnich Oszkár, 
vidékünk kétségtelenül legnevesebb 
utazója Budapesttől Sitkáig című  
könyvének előszavában kora „utas-
filozófiáját" fogalmazta meg, ami-
kor leírta: „Minden kilométerrel va-
ló távolabb jutás egy paránnyal tá-
gítja látóhatárunkat; az, aki az egész 
világot bejárta, talán már egy kis 
világot hord magával; aki pedig jó 
szívvel indult a körútra, talán az 
egész világot szívébe zárta — mert 
mindenütt akadunk jóra, mindenütt 
látunk szépet!" Kortársai közönt ő  
volt az, aki valóban magáénak vall-
hatta a világot, mégis mindegyikük-
nél boldogtalanabb volt. Boldogta-
lan volt, mert minden bizonnyal el-
sőként ismerte fel, hogy a világ ha-
talmas dimenzióival szemben mi-
lyen parányi a lélek. s mily tehetet-
len a sors szabta pálya korlátain be-
lül. Így azután a „beért csodák" sú-
lya alatt nem várta meg az össze-
roppanást, utolsó útján, Port Said-i 
szállodaszobájában végiképp szembe-
került önmagával, is elsütötte a vég-
zetes fegyvert. Felismerte, hogy 
nincs tovább. „Hiábavaló a ,távol-
ság, ha a végtelenség nem jelent 
már semmit." Így lesz élete és élet-
műve — s talán halála i's — filozó-
fia. 1914. 'máius 18-án történt mind-
ez, Európa és annak szívében egy 
világbirodalom .lehúlllás el őtti végső  
érettségének pillanatában, schopen-
haueri jóslatok nyomán, a spengle-
ri látomások forrásvidékén; a törté-
nelemnek pillanatnyi megtorpanása-
kor, amikor úgy látszott, hogy a vég-
telen, s vele eay.:tt az elérhetetlen ki-
zárólag a lélek kérdésévé vált, egyéb-
ként a modern technika mindent 
megold. Taine után és Wundt ;élótt a 
kor egy pillanatra eilveszítette hatal-
mát a lélek felett, aminek következ-
tében a titkai is félelmetessé váltak. 
A titkot pedig még hosszú ideig 

nem lehetett feloldani, tegyen erre 
kísérletet :az ember bármely táján a 
világnak; a trópusokon, vagy a gej-
zírek vidékén, Isztambu2 bazárne-
gyedében, vagy a washingtoni Capi-
tolium könyvtárában, egyre megy. A 
lélek nem tudta követni a szellem 
versenyfutását, mint ahogyan a ci-
vilizációt sem volt képes követni az 
emberi kultúra. 

Természetesen nem minden uta-
zónkra jellemző  a filozófiai ;megfon-
tolás, vannak, lakik egyszer ű  „zsák-
mányszerző  ösztöneiik"-tő!l sarkallva, 
vadászszenvedélyüknek hódolva in-
dultak a dzsungel felé. Ezért lesz 
Tallián Emil és Damaszkin Arzén 
útirajza kevésbé rokonszenves. Ve-
lük szemben Kovács Pál és Scossa 
Dezső  az utazóknak azt a kevésbé 
népes csoportját képviseli, akiket a 
tudásszomj űzött távoli vidékekre, 
sakik beszámolóikban a technika s 
a tudomány újabb csodáiról adnak 
számot, nem filozófiai igénnyel, 
pusztán a modern világ el őtti hódo-
latuk főhajtásos 'alázatával. Ők 
azok, akik az „úri passzió"-ból. uta-
zókkai. szemben újat tudtak hozni 
nemzetüknek világlátás és megúju-
lási szándék tekintetében egyaránt. 
Koruk felvilágosult szellemei voltak 
ők, 'amiről útirajzaik gondolatisága, 
s a gondolatiság mélyén felvillanó 
társadalomkép is tanúskodik. Mel-
lettük Szentklánay Jenő, a történész, 
s Milkó Izidor, vidékünk író-doyen-
je képes londoni, illetve római be-
számolóját líraiságában egyéni han-
gúvá formálni. Esetükben úti beszá-
molóik világképük szerves részét ké-
pezik. 

A kötet igazi értéke azonban az a 
tizenöt életrajz, amelyet Kalapis Zol-
tán közölt az útirajzok bevezet ője-
ként. Művelődéstörténeti xnűltunk 
jelesismerője hatalmas munkát vég-
zett, amikor több határon át nyúló 
kutatásai során vidékünk tucatnyi 
alakját idézi meg a feledés feneket-
len mélységéb ől. Haraszthy Ágoston, 

i Boleszny Antal, Alvnczy Sándor, 
Latinovits Géza, Damaszkin Arzén 
és Milleker Rezső  neve évszázados 
messzeségből lép újra az 'olvasó elé, 
s jelzi, hogy a „»hagyománytalan« 
Bánát és Bácska, lám, a szel-
lemi tevékenységnek egy ilyen sz űk, 
egészen sajátságos területén is »ont-
ja« a 'műveket, a neveket". Bizonyít-
ja ez azt is, hogy „peremvidéki Ilé-
tezésün'k" keserű  forrásait nem eb-
ben a korban kell keresni. 

276 



Elgondolkodtató feledékenysé-
günk bő  sodrású ,áradása, amely ki-
mossa látókörünkb ől. a múltat. De 
elgondolkodtató az a nemtörődöm-
ség is, mellyel mindezt igyekszünk 
nem tudomásul venni. A Régi bács-
kai és bánáti utazók című  válogatás 
múltunk tizenöt jeles alalkját idézi 
meg — de vajon hányszortizenötre 

. tehető  azok száma, akik maradnak 
az elfeledettségben? Értük, s nem 
utolsósorban önmagunkért itt len-
ne már az ideje elkészíteni vidékünk 
életrajzi lexikonát! S módot kelle-
ne találni arra Fis, hogy műveiket 
újra kiadjuk, hiszen a Forum Könyv-
kiadó Hagyományaink sorozatát 
minden bizonnyal erre találták ki. 
Minek kell még történnie ahhoz, 
hogy végre legyen elegend ő  bátorsá-
gunk szembenézni saját múl+tunk- 

kal? Úgy kelni útra a múltunk felé, 
ahogyan a kötetben olvasható uta-
zók keltek útra távoli vidékek cso-
dái felé, titokfejtő  'szándékkal, olt-
hatatlan szomjúsággól. 

Kétségtelen, hogy a tucatnál is 
több utazó önmagát kereste a +mesz-
szeségek egzotikumában, jussolt jo-
gunk és !kötelességünk hát,, hogy mi 
is megtegyük ezt. Meg kellene látni 
végre vidékünket is a történelem-
ben, mert a hagyománytalanság mí-
toszaa bármelyik pillanatban elle-
nünk fordítható. Közös üzenete ez 
annak a tizenöt embernek, akik hit-
ték, hogy a világi csodákra nekik is 
joguk van, s hogy bácskaiságuk és 
bánátiságuk nem akadálya annak, 
hogy vándorlásaikban polgárai le-
gyenek a csillagos égnek is. 

MÁK FERENC 

\/UK NÉPMESÉI MAGYARUL 

A kilenc pávalány és az aranyalmafa. Népmesék Vuk Stefianović  Karadžić  
gyűjtéséből. 
Fordította: Szekeres Kneféli Klára. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

A Vuk-évforduló alkalmából az Euró-
pa Könyvkiadó a Népek Meséi so-
rozatban megjelentette Vuk népme-
séinek válogatott gyű jteményét Sze-
keres Knefiéli Klára 'fordításában. A 
szövegeket a fordító négy Belgrád-
ban megjelent kötetb ől válogatta és 
jegyzetekkel látta el. Az utászót Pred-
rag Step.anavić  írta, 'bemutatja Vuk 
korát és a modern irodalmi nyelv 
megalkotójának, valamint az újabb 
kori szerb kultúra ,atyjának életút-
ját. A mesék tipologizálását Kovács 
Ágnes végezte +a Magyar Népmese-
katalógus és A. Aarne—S. Thomp-
son mesekatalógusa alapján. 

A kötet 52 meséje két nagyobb 
típusegységbe 'sorolva olvasható: a 
Tündérmesék (29) asszonymesék és 
a Tréfás mesék (23) férfimesék. A 
szövegek lejegyzésének ideje 1820 és 
1821, 'elvétve 'akad a kötetben 1829-
ből és 1844-bői is. A mesemondók 
'között 'találunk keresked őt, tanítót, 
guszlárt, szerzetest, de maga Vuk is 
több mesét jegyzett le emlékezet-
ből, melyeket gyermekkará+ban hal-
lott szülőfalujában, a szerbiai Trši ć  
községben. Egyébként a közölt +m'e- 

+sék Szerbia, Grna Gora, Bosznia és 
Hercegovina területér ől 'származnak. 

Olvasás közben a mesék szépsé-
ge mellett különösen archaikus vi-
láguk ragadja meg !az olvasót. Olyan 
világ ez, ahol a szegény:ember nem-
csak a csodálatos :lényékben, a va-
rázseszközökben hitt, hanem szinte 
kivétel nélkül minden mesében ki-
fejezésre jut az 'emberek vallásos :tu-
data. A mesélők erkölcsi tudatát, 
magatartását behálózza, meghatároz-
za a vallás. Igy a mesék cselekmé-
nyében +a varázslatos világ mellett 
fontos szerep jut Istennek vagy egy 
angyalának, akit elküld , hogy ,ávru- 
hában tegyen igazságot, a ját jutal-
mazza meg, .a rosszat pedig megbün-
tesse. Mi sem természetesebb tehát, 
hogy a szegénye+mber a hősnek ezt 
mondja: ,Alányom mindjárt hozza 
az ebédet, és megosztjuk majd, (amit 
. 'az Isten •adott", de „Addig nem 
ehetsz, amíg keresztet nem vetettél, 
mint én!" (Medve f i) Amikor a város 
lakói meglátják a lefejezett óriáso-
kat, akik majdnem elpusztították 
őket, „imádkoznak 'annak az egész-
ségéért, aki megölte őket". A csá- 
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szárfi szétvágott testén a sebeket a 
Jordán folyó vizével gyógyítják meg 
és keltik ismét életre. Az élet vize 
tehát annak aa folyónak a vize, amely-
ben a Biblia tanítása szerint meg-
keresztelték Krisztust! (Garázda Bas-
Cselik) A kiskondást apja 'megszid-
ja, Mert egyik ,kismalacot a másik 
után adja oda a császár ,lányának, 
amiért cserébe az megmutatja az 
anyajegyeit. „Verjen meg az isten, 
hova lett a kismalac?" (A császár 
lánya és a kiskondás) A jóságos öreg-
asszony varázsszavakat mormol és 
segít a hősnek megszerezni a három 
csodálatos gyűrűt, de ;amikor a fiú 
megkérdezi, hogy mivel hálálja meg 
a jóságát, így válaszol: „Semmi más-
sal, csak azzal, hogy amíg élsz, imád-
kozz a lelkemért, mert én nem sok 
idő  múlva meghalok." (A három gy ű-
rű) A gazdag ember, .amikor az Is-
ten csodát tesz a szegény balgával, 
a következőket mondja: „Nincs itt 

semmi hiba, fiam, segít az isten an-
nak, aki megérdemli." (A balga em-
ber igazsága) Gyakran Istenangyala 
koldusnak, öreg embernek vagy szer-
zetesnek öltözve próbárateszi az 
emberek állhatatosságát (Aki sokat 
markol, keveset fog, Jótett helyébe 
jót várj) vagy segít rajtuk, amikor 
az ördögtől visszaszerzi a napot. 
(Miért nem lapos az emberek tal-
pa?) 

A tréfás mesék hősei a lusta kol-
dus; a pap meg a hívei, Ero meg a 
kádi, a balga ember, az ügyes ka-
tona, a gonosz asszony, Naszreddin 
Hodzsa, a menyecske és a cigány. 
Rövid; csattanás végű  történetek, 
melyeket csak azért is érdemes el-
olvasni, 'mert jól elszórakoztatnak 
bennünket. 

A kilenc pávalány és az aranyal-
mafa gyűjtemény méltó megemlé-
kezés a Vuk-évfordulóról. 

SÁRVÁRI V. ZSUZSA 

MEGKÉSETT FOLYÓIRAT-TÖRTÉNET 

KOVÁCS J. BÉLA: Láthatár (1933-1944). Repertórium. 
Án'lami 

 
Gorkij Könyvtár Művelődéskutató Intézet, Budapest, 1986. 

„Olvastad-e már valahol a Csuka 
Zoltán folyóiratát, a Látóhatárt? 
Egészen rendes 'lap lesz, ha bírja 
majd szusszal. Csak az a kérdés, 
hogy talál-e majd háromszáz olyan 
embert, ,aki érdemesnek tartja az 
irodalom eseményei között való tá-
jékozódást. Egyébként ajánlom ne-
ked .is, hogy írj neki cikket, nagyon 
szívesen veszi, 'egyeJlőre nem hono-
rálja, de a lakot mindenesetre meg 
fogod kapni tiszteletpéldányként. És 
még valami. A címe: Csuka Zoltán, 
Érdliget, Budapest mellett. Ha írsz 
neki, hivatkozzál rám." A fentieket 
Szemlérr Ferenc 1933. szeptember 25-
én keltezett levelében írta Vita Zsig-
mondnak, s Szem'lér már a második 
számtón munkatársa is a lapnak. 
Szembetűnő, hogy a Láthatár címe 
pontatlanul 'szerepen az idézetben. 
Azt, hogy ez már ra levélben is így 
van-e, vagy csak annak '.kötetben va-
ló publikálásakor hízott meg 'egy ó 
betűvel, sajnos nem 'sikerült ellen- 

őrizni, de tény, hogy a forrásul szol-
gáló kötet jegyzeteiben is a téves 
formában szerepel. (A Helikon és az 
Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája 
1924-1944. 1-2. köt. Kmiroerion, Bu-
karest, 1980. Közzéteszi Marosi IQ-
dikó.) Akár sajtóhibáról van szó, 
akár nem, végül is azt jelzi, hogy 
bár sokat tudunk a Láthatárról, alap-
vető ,pontatlanságok még mindig 
előfordulnak. A levél megírásával 
szinte 'egyidőben, november 19-én a 
Pozsonyban megjelenő  Híradó Iro-
dalmi hírei között olvasható, hagy 
„Csuka Zoltán, a neves !szabadkai 
poéta Láthatár címen immár miáso-
dik számát adja ki annak a havi fo-
lyóiratnak, amely bennünket kisebb-
ségi magyarokat közelebbr ől is ér-
dekel. A lap célja a kisebbségi ma-
gyar irodalom propagálása az anya-
országban. (...) Az érdekes és a ma-
. ga nemében első  2lyneanű  vállalko-
zás remélhetőleg felkölti az érdeklő-
dést a határok felé ballagó vándor- 
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legények tanisznyájának tartealrrna 
iránt." Ha szembeállítjuk Szemlér 
kétségeit (a háromszáz ért ő  olvasót) 
és a Híradó (szinte naivan illuzóri-
kus) reményét, .alighanem hitelt ér-
demlőek Csukának az 1934-es könyv-
nap és íróhétről kisebbségi szemmel 
tett észrevételei: „azok a magyar 
íróak, akiknek munkásságáról annyi 
szó esik manapság, a .szlovenszkáiak 
és erdélyiek, valahogy furcsán néz-
tek egymásra, amikor egy-egy el ő-
adás végén felemelkedtek helyükről 
s körülnéztek: a hallgatóság jórésze 
mindig jórészt az ő  soraikból rtabor-
zódott." Mint az egymáshoz id őben 
közeli idézetek is jelzik, Csuka kez-
dettől fogva a kisebbségi sors átfogó 
értelmezésére törekedett. Minden 
végkövetkeztetést abból vezetett le, 
éppen ezért meglep ő, hogy a Látha-
tár akkori „céges" levélpapírján a 
korábban már tíz pontban meghatá-
rozott programcikk ellenére egy ke-
vésbé nyomon követhető  felirat ol-
vasható: beszámoló az irodalmi és 
művészeti élet eseményeir ől. Az el-
sőként megjelent számon szerepl ő  
alcím (tájékoztató az irodalmi és m ű-
vészeti élet eseményeir ől. — az ösz-
szes magyar nyelvterületek irodalmi 
életének figyel ője) a továbbiakban 
többször is módosult, s akkor már 
minden esetben mint 'kisebbségi lé-
teket összekötő  kapocs is kíván len-
ni. Amikor a Híradó 1933 őszén fel-
vetette a lelkiismeret és irodalmi 
szabadság problémakörét, C_ suka el-
sőként reagált arra, s nem védetlen, 
hogy az erdélyi Berde Mária „vallani 
és vállalni" jelszavát lelki kényszer- 
bó'l fakadó, humánumába beépülő  
lelkiismereti parancsszónak rtdkinti. 

Kovács J. Béla 'alapos, elfogurlt 
ságoktól mentes tanulmányáról csak 
sajnálhatjuk, hogy előzetesen nem 
jelent meg valamelyik irodalmi fó-
lyóimatban, s így nem kapott (a,. re-
pertórium bizonyára szerény pél-
dányszámánál nagyobb publi+ ćitášt.. 
írása a Láthatár tizenegy évfolya-
máró!l nem elszigetelt foilyóirattö:r-
ténet, hanem a közép- (kelet-) 
európai népek egymásrautaltságá-
nak dokumentált kapcsolatrendsze-
re, amelyben egy szellemi magatar-
tás is kirajzolódik. (Noha az utolsó 
évben tizenkettedik évfolyam volt 
feltüntetve, csak tizenegyr ől szólha-
tunk, mert a lap a folyamatos szá-
mozást megtartva 1935-ben egyálta-
lán nem jelent meg.) 

A kiadvány terjedelmesebb há-
nyadát az adattár foglalja el, el őbb 
tematikus bontásban, majd részben 
a Láthatár rovatcímeihez kapcsoló-
dó további felosztással. Előnyei és 
hátrányai egyaránt vannak az effaj-
ta szerkesztésnek, mivel következe-
tes alkailrrnazásuk kategorikus 'becso-
rolás:ra készteti az összeállítót. A fe-
jezeteken belüli betűrend egymás 
mellé hozza az egyes szerzők műveit, 
s azon belül már a kronológia a 
meghatározó. Vannak azonban ki-
vételek, amelyeket mindig nehéz 
megokolni. A verseknél, amikor egy-
szerre több is megjelent, fölösle-
gesen ismétlődnek a költők, a for-
dítók és (van úgy, hogy háromszor-
négyszer is) ugyanazok a megjelené-
si adatok. Ezáltal csupán felduzzad 
az anyag, a névmutatóban pedig (egy-
mást követő  ,tételszámokról lévén 
szó) nincs jelentősége. Az első  feje-
zetnél, a verseknél 'maradva, meg-
lepően sok mormán költőt és verset 
találunk: a csaknem kétszáz vers-
nek több mint a negyedét. {Többek 
között Lumen Blaga, Octavian Goga, 
Mihail Eminescu költeményeit leg-
gyakrabban Berde Mária, Franyó 
Zoltán, Gálldi László és SzemIér Fe-
renc tolmácsolta.) 

Csupán a 'statisztikai számvetés 
érdekében emelünk ki a továbbiak-
ban néhány fontosabb adatot. A Lát-
határ legértékesebb részét jelent ő  
tanulmányokat és publicisztikai írá-
sokat összefoglaló fejezetben több 
mint ötszáz mű  rögzítését találjuk. . 
(Ezek adatfelvételekor a folytatás-
ban megjelentek egyetlen tételszá-
mon szerepelnek.) Nyilvánvaló, hogy 
ilyen . mennyiségű  cikkhalmazból 
esetleges lenne bármit is kiemelni, 
annyit azonban megjegyezhetünk, 
hogy a magyar—szerb kapcsolatok 
alakulása és a vajdasági magyarság 
kulturális feladatain túl, a foly.ama-
tos+an és hangsúlyosan jelenlev ő  er-
délyi helyzetkép ismertetése mellett 
egyre nagyobb teret és a :részkérdé-
sekben is elmélyült érdeklődést ka-
pott a szlovenszkói és (mai szóhasz-
nálatunkkal élve) a nyugati magyar-
ság. Hasonlóan bőséges és körülte-
kintő  a folyóirat könyvszemléinek 
összegyűjtése, amelyek .átlapozása 
elfeledett értékekre 'is fölhívja a fi-
gyelmet. A repertórium további ré-
szében a szemle rovatokat találjuk, 
amelyekből kiemelkedik a másfél 
száz folyóiratcímhez kapcsolódó Saj- 

279 



tószemle, de hasonló, földolgozásra 
váró értékeket rejtenek a Hírek, őr-
hely és a Gazdaságpolitikai láthatár 
rovatok .is. 

Bizonyos, hogy egy részletesebb 
elemzés a szerkesztés olyan ,fogyaté-
kosságaira is felhívná a figyelmet, 
amelyeket a szerz ő  alaposabb lek-
tori javaslatokkal ,elkerülhetett vol-
na. Kovács J. Béla érdeme, hogy a 
figyelem perifériájáról a nemzetisé-
gi kutatás .fókuszába állított egy 
olyan folyóiratot, amely utolsó szá-
mával — egy történelmi fordulópon- 

tot követően — 1944októbere után 
befejezte küldetését. 

Örvendetes, hogy a magyarság-
kutatás területeiről egyre több fe-
hér foltot sikerül felszámolni. S m@ 
vel a nemzetiségi kérdések vizsgá-
latakor egyetlen szempontot sem le-
het figyelmen kívül hagyni, Csuka 
Zoltán és a Láthatár heroikus küz-
delme az elmélet és a gyakorlat 
ötvöződésével mindenkor példa le-
het a valóságfeltárás korántsem 
problémamentes összefüggéseinek 
tisztázásához. 

HARMAT BÉLA 
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