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Pályakezdő  fiatalok m űvei 

PAPP ZSUZSANNA 

„ELVESZTETTEM ZSEBKENDŐMET, 
MEGVER ANYÁM ÉRTE" 

amikor ',kinyitottam az ablakot 
egy madarat láttam elszállni 
tulajdonképpen ismerős volt 
de hiába hívtam 
nem akart a párkányra szállni 
a helyére 
hiába a morzsák is 
messze szállt 
s elhullajtott tollai 
lehúzták a redőnyt 

A SZERETET POKLÁBAN 

,,Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel 
csupán örökkel, s én örökkön állok." (Dante) 

soha tisztább vizet 
elérni nem lehet 
mint azt ami nincs is 
a nadrágzsebemben 
hisz útközben kilyukadt 
csak egy vizes folt jelzi 
hogy volt 

BOGÁRFÜZÉR 

messze folyó embertömegünk 
lassan látni kezdi a hernyókat is 
amint nem létez ő  lábnyomaikat 
végighúzzák a kerítéseken 
s vad táncba kezdenek 

lassan látni kezdi 
a kerítések közötti réseket 
az udvarokat elterítő  
szögeket itejesköcsögöket kalapácsokat 
zsebkend őket és késeket 
amelyek be nem mocskolhatók 
a szögek tejesköcsögök kalapá ćsok 
zsebkend ők és kések 
könnycseppjeivel 

323 



EMLÉKVERS 

menekültek serege várakozik 
a mohácsi vész után 
egy rend őr gumibotját fényesítve 
nézi magát 
a tükörként visszaver ődő  
rét sima mezejében 
miközben 
langyos istállószag terjeng 
helyzetkép válság 
csap 'ki a környezetb ől 
és valaki hirtelen megrémül 
az előbb még bájos 
véres tömegt ő l 
mert 
lassan 
elrohad 
minden csont a mez őn 
a dögkeselyük is elfogynak 
mohácsra emlékezni kell! 

ARS POETICA NÉLKÜL 

nem találtuk a tengert 
mindent homok borított 
a partot a strandot_ 
a víz helyét is 
egészen messze benyúlóan 
sem volt semmi 
csak homok 

sétáltunk 
le-fel rohangáltunk 
annyira benyúlt a part 
hogy nem érhettük el 

később megtaláltuk 
a mólónál 
ott volt egész id ő  alatt 
milyen egyszer ű  
csak le kellett nézni 
ott hullámzott 

felkiáltottam 
mert a víz a lábamat mosta 
hiába figyelmeztettek 
az áramlatok már 
hozták felém a dagályt 
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MORZSÁK ÚTON-ÚTFÉLEN 

A HIBA 

ahogy kitekintek a bezártság 
lécei közül 
látom hogy közben 
elolvadt a szög 
annyira ki akartam feszíteni 
hogy közben szétfolyt 

A TERV 

tegnap még ott ült 
a szent hegyen 
indián csibukjából 
szanaszét hullott dohánnyal 
s a magasló hegyeket bámulta 

ez- is meglett — 
szólt 
s nem halt meg 

A POLITIKA 

akkor kellett volna 
befoltozni a lyukat 
amikor még nem fújt a szél 
akkor kellett volna. 
csinálni a lyukat " 
amikor még nem volt ablak 

A SIKER IS 

talán már 
elment t ő lem 
elúszott a WC-ben 
amikor lehúztam azt 
a sok ganajt 
talán már 
akkor sem 
volt meg 
amikor még 
fel sem repedt 
a héja 
talán elmaradt 

AZ ÖNARCKÉP 

visszapilantó tükörbe 
nézett 
a visszapillantó múlt 
és találkozott 
a saját visszapillantásával 

A középiskolások becsei iisodallani vetélked őjén az Üzemet különdíjával 
jutalmazott versek. 
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CZIROK FERENC 

ANDREA SZÍNE VÁLTOZÁSA 

Miénk ihát e század, Andrea. 
Nem a vonuló 
és nem a békét hozó —
figyelmet, szelídséget 
és időt törő  — terel ő . 

De naiv és mihaszna gondolat-felfedezés 
akár szájon csókolni engem. 
Nem kérkedem én azzal, hogy öregszem, 
csak próbálkozásaim kövét bírom 
már elhelyezni, tudatosan derékban, 
akár e század — 
Mit is beszélek, 
foglalkoznék inkább veled, 
mint rendes nővel szokás! 
Venném .le rólad 'a keresztet, 
a ruhád — 

Andrea kacaj 
Andrea sugár 

A szimbólumok mind prostituálódtak. 
Nem költ ő, ki nem kurva; 
nem .kurva, ki nem költ ő . 
Mondtam — ahogy jöttél — 
és sejteni véltem titkodat, 
a veszélyt, 
meztelenségünk a század leheletében, 
s ahogy folyhat egy szelíd folyó, 
hömpölyögtem veled, 
épphogy csak iérintve b őrödet. 
Andrea hullám 

Andrea sugár 
Andrea graffiti 

A város központjában 
falra feszítve ANDREA 
a SPRAY "tudat 
,és kacag 
kegyetlenül kacag 

STRATÉGIA 

Legzésünk még visszafogott 
fogjuk még vissza 
tartsuk szilajon 
ne lenne elhamarkodott 
felhágni a harangokra - 
Hadd nyerítsenek (intsenek) 
egyelőre karjainkban és szavainkban 
jaj — ainkban apáink 
paripáink 
a vér — b őr érintkezések 
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MI LESZ A SZERELEMMEL 

(kollázs) 

Hátha visszajátszhat — 
kába látszat 
látszat lázban 
ahogy történet és történelem 
lett szerelmi életünk és 
A csak év f ordulákon említett 
lét gyakorlatunk (lét korlátunk) 
viharban és kiskocsmákban 
a tisza mentén (avarban és iszapban) 
amikor (t) a kor (ban) 
dolgunk 
gondunk 
gyomrunk 
jogunk 
koldus úton kondul (t) 

Majdan 
úgy tűnt — látjuk minduntalan 
látni véltünk smár .. . 
Hittük érezni a látás erejét 

(a váltás velejét) 
s szinte a jöv őt 
és az univerzum 
szennyes kötelét (ötletét) 
amint 
Nincs arcod arcul üttetett 
és én 
gyökereimmel bajlódva hittem, 
a szerelem is f énségen tehet - 
Gyökereimmel kínlódva hittem 
a magyar szót is 
fölástam kertemet álmodtam — 
az édent és láttam 
álszent igazságok — tiltások' földjét 
művelem 
a „határ" tudatosul 
megkockáztatom — ,kinyitom szemem 
slám 
izom rugó 
súlyos . 
súgó — .búgó 
combhús szuszog 
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URBAN ANDRÁS  

HÁZON KÍVÜL 

.CSENDÉLET A KRISTÁLYON 

sirályok feszülnek álmukban 
a parti hamuból tolluk 
borzongva távozik 
meztelenek 
s a szem sarkában 
mint torkomban az ezüst 
éppoly idegenek 
mint fehér szem ű  ember tenyerén 
szép női mellek 

AMIIT KÉRDEZNEK HA TENYÉR 
AZ ARCOMON 

dorninique ürrotallak 

felnőtt leszek 
álarcokkal 
végtelen mozduló Janus 
a páni bűvöletben 
ki festené magát 
s hátam aranyat izzad 

kavicsok őriznek 
majd 
a furulyát látom 
s ujjaid 
valahol 
vörösleni kezdenek 

ICSEPPKÖHÖZ LAPTULOK 

ha mint kis csatára 
épphogy oda indultunk 
meghámozni a világot 
a táblát görcsösen szorítottam 
a végső  karcolatot 
mozdulataim itatóspapírját 
s térdeim izzadva lapultak 
a fényl ő  pikkelyekhez a csapáson 
holott csak 
prostituáltak tenyerei feküdtek 
aranyozva 
mintha nem is tagadnának 
mintha egyszer 
elaludhatnék 
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GRACA FERENC 

FONÁL I. 

Torz szirének 
múzsáim — 
sikongó énekeket 
súgnak fülembe. 
Sikátorok mélyén 
kóborgok, 
vak táncot járok 
az ütemre. 

FON ÁL II. 

Roppant kémcsövek, 
amint táncukat járják 
gigászi ártatlansággal. 
A mozdulatlan öntudatlanság : 
selyem. 
Miközben csúf os-gondtalanul rója 
emelkedett nászát az értelem, 
hirtelen durva vászon. 
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NAGY ABONYI ÁRPÁD 

DÉJA VU 

Az illúzió az a léleknek, 
ami a légkör a földnek. 

(Virginia Wolf) 

(előjáték) 

Az utolsó, a végzettes. éjszakán, minden egyes gyötrelem mögött egy 
még nagyobb gyötrelem húzódott. ,Kibeszélni a lázongó vagy vigasz-
taló gondolatokat. A helyszín és az ,időipont koordinátái nem létez-
nek. A jelentéshordozó elemek :eltűnnek. A nyelven kívüli tényezők 
szövegosztályára koncentráljunk! Szerves részeink alvilági játéka. 
Mennyiben maradunk adósak a jellemnek? Vízválasztó ez a nap. Al-
mos, fojtogató levegő  nehezedik ;mindenre. Becsukják az ablakókat, 
vakulunk. Arégi és az új világ állították fel azellentéteket benne. 
A változások hírnöke eljött, élesen csörömpöl. Érkezésének napja a 
félelem távozásának (napjával esett egybe.. Atöltözifk, leveti régi, sava-
nyú szagú pongyoláját, aranykezét messze :el őreveitírGi, nem látni, s.e 
hallana. Dundi, puha arcú, gömbölyű  farú — ezek a tulajdonságok 
lényegesek, a belső  jellemvonások rejtélyesek, elt űnnek az illetéktelen 
szemek elől. Uram, ne tedd tönkre fiatalságunkat, ez csak egy teatrá-
lis vonás bennünk! A mutatványosság összes kellékével felruházva 
tűnt elő  lor.nyona mögül. Elvágódott, arca az érdes betonon feküdt, 
ösztöneivel, érzékeivel, undorodott a szagoktól, a szájából vérrel kevert 
nyál szivárgott, közben a repedt sarkára, a pattanásaira gondolt. És 
a szerelem, elidegenedett : ő  S. Szegény, néha feltűnik itt-ott, sápadt, 
reszketeg arcát láttatni ;engedi egy :pillanatig: aánn szertefoszlik. 
Keménykalappal a ,fején jött, öreg volt, az arca szigorú. Magas, sovány. 
Sajnáltam, olyan szomorúnak látszott. A fürd őszoba-jelenet tragé-
diájához hozzájárultak a légköri viszonyok is. Erős, kesernyés kép ez. 
Fel fog tárulni az olk és dlkozat .összefüggése, anélkül, hogy rönérzetük-
bari sértve 'érezhétinék magukat. A szexuálpatológia és a szoeiálpato-
lógia házassága fisaik az els ő  ,éjszakáig lehet konfl+ilktusmentes. A f ő-
szereplők atmoszféra-regények írására adták a fejüket. Egyeseket saját 
természetük taszít a nyomoriba. iSzíves figyelmébe ajánlom els ő  regé-
nyeméet, mindig kisebbíteni igydkszem szerepemet. Fennhéjázás és 
hetvenkedés nélkül. Az igazság kicsúszik kezeink közül ;(mi ez?), csak 
kapkodunk utána, hiába, természetünknél fogva natur:(apisták va-
gyunk. ISzemléleatünikkel rokon a nyámor szemlélete. Miel őtt meghalt, 
ismét kisgyerek volt. Útveszt őnk egy lírai én. Tanuljunk nyelveket! 
Hódítsuk meg az urbánus környezetet! Milyen ostoba gyermek ez az 
élet! A város mint egy rovargy űjtemény a maga rendszerében. Jel-
legzetes kortünet (divatunk >az ;a ;gyunk)..Létezik-e olyan szó, amelyet 
mii mondunk ki először, amelyet már el őttünk ne mondtak volna ki szám-
talanszor? Plágiumban beszélt egész életében, :anélkül, hogy rájött 
volna, vagy egy kicsit is sejtette volna ezt. Egy iGészibagyár kazánja 
zakatolt .a közelben, míg letolta a nadrágját, hogy élvégezze a dolgát, 
közben furcsamód a pénz zenéjére gondolt. A munkások zsebeiben 
csörög a pénz, micsoda zene, micsoda ritmus! Rózsa kisasszony albér-
+leti kalandjai közben rozsiaszín ű  csíkokat rajzolt rúzsával az arcára. 
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Milyen szép vagyok, !Istenem, .csak ne lennék ilyen öreg! Pislákoló 
fényben haladtak egy névtelen utcán, a férfi :arcnyira .félénk volt, 
hogy nem mert szerelmet vallani a n őnek. A távoléban lövöldözés 
zaja hallatszott. Kössünk házassági üzleteit! Az öncsalás áldozatai 
jelentkezzenek! A városligetben szerelmesek találhatók, kikben igen 
sok a romantikus vonás. Számítókötéllel verte a feleségét, mert nem 
volt forró a víz az üstben, pedig úgy g őzölgött. A báró titokban tánc-
tanár volt, mégis mindenki azt hitte, hagy svájci tanítón ő. Ez az új
világ még nemrégen falusi volt. Keressünk szeret őt! Egy kurtizán 
odaadását látta a szemében, ;antiksor spontán asszociációkat várt. Mi-
ként vicsor,'gatjia fogait a nagyvárosok piinceabla+koriból a nyomor, ezt 
figyeljük! Vígan kanalazták krumplilevesüket, közben rájuk fröccsent 
a malter. ,Jeges szél nyargalt, mely felkavarta a ,port, és összezagyválta 
a színeket. Miniden likőr íze ,összefüggésben volt azokkal ,a személyek-
kel, akik megízlelték. Cifrázzuk tovább a hasonlóságokat! Kérd ője-
lezzük meg az alapelveket! ,Szirupédes ,pásztorénekeket fütyörészett, 
nem volt kedve búsulni. Az illatok végzetes tökéletessége! A természet 
fogásai ellen tehetetlenek vagyonik. A testi élvezetek emlékm űve: egy 
kenyérre kifújt, rezgő  <sóval, borssal), fűszerezett, forró vel ő . Élete 
minden napja csak egy-egy lapja volt annak a bizonyos könyvnek, 
melyben mindannyian oly bizonytalanul lapozgatunk. 

(játék) 

Halálosan unom már ezt az én kettős énemet. 
A piisztolylöviés a futóbajnoknak szól. Csúcs-pont. Öreg kollégáin-

kat nem hagyjuk el. Iskola után hazatértek, sós kifli, t űzoltózene (út-
közben). .Sütkérezzünk a kapu el őtt Virginiát szívva! ,Hazatérvén jól 
kikötötték és megtapogatták, de a falak között folytatódott az élet. 
Zárt, ;behatárolt élet (: a ársiadaleom modellje). Kommunikáció-képte-
lenség, tragédia. Összeomlanak az értékrendek. Értsük meg helyzetün-
ket! iTévedhetünk ! Füstölt szalonnát szagolgattak a tanítási órán. Míg 
kijátszották a tanárt, szívük a tenyereikben dobogott. Súgjunk! Szín-
leljünk (alkalizn,azkodva) ! Figyelemibe vesszük a divatot .(mulandó). 
Óriási önionom ,van! Mér ővessző ! Különösebb modorosság nélkül, szána-
kozó jóindulattal. Savanyú vigyor — mintha ecetet (etc.-t) Ittak volna. 
Piros ,húsdarab, melyet általában (titokb.an) néha szájnak neveznek. 
Aranybagoly a tudás jelképe. Fájdalmas élet. Szinte vadul hintázott 
(Freud). Kéjes viiszketést okozott, örvényl ő  szédülést, érzékszervei tob-
zódtak a világban. Az önuralom — elengedhetetlen. Megalázta önma-
gát, majd jót nevetett. Valójában semmi baja sem volt, egy keresked ő  
fia volt. Úgy kell az öröm, mint egy falat kenyér. Kisnevezlek had-
nagyomnak, mondta, meghajolt, nadrágján, ahol a két lábszár összeér, 
fehéren, nedvesen csillogott valami. Majd jóváteszünk mindent, ugye?! 
Nincs itt kissé Sötét? !Rerndetlems?égeit fogunk !okozni. Torkunkat a harag 
görcse szorongatja. Egy ára alatt !huszonhétszer mondta, hogy szeret. 
Senkii .sem vette rossz néven. Ne tessék engem nevetségessé tenni! 
Persze, mondta, a homlokához kapott, micsoda nagy alak! A többiek 
a hasukat fogták, úgy röhögtek. Hát így végz ődött. A kihágások pon-
tokba voltak összefoglalva. Ez a lelkében egyfajta sérelmet okozott, 
a szívéhez kapott, és elmosolyodott, csak úgy, ahogy máskor is szo-
kott. A megbukás animális indulatokat gerjesztett benne. Az ünnepi 
bankett is megvolt már. Mintha satuba szorították volna. A biikacsök-
kel egyet a szeme közé zuhintott, amikor elesett, még .egy kicsit meg-
rugdosták. Közben fenn az égen aranylott a nap. Olyan vidám volt 
minden. Megszöktek, nincs bennük egy kis becsület? Mi ez az eddig 
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soha nem tapasztalt dekadencia (nlorbus hungaricus?)? Egy árnyas 
kisvendéglőben, halvérű  leányzók körében, frutti di marét fogyasztot-
tak, közben valahonnan édes, andalító zene szólt. Csak babrált a pap-
lan ialatt, hogy eloszlassa bizonytalanságát (óáhhh ...). M;inidenkli mez-
telenül születik. Bevallok mindent, kész. Ez egyszer légy hozzám őszin-
te! Ne koanédiázz ! Csak a gyűlölet dobog bennem, micsoda egy férfi! 
A gyermek nem a szülőé, minden gyermek önmagáé. Kimerültem eb-
ben a medd ő  körfutásban, mely mindig egy pontba tér vissza. Estén-
ként távcs ővel néztük a csillagolkat, és nem gondoltúnk semmire. Az 
éjszaka hűvös volt, földszag érződött. Különösen egy jelenet: a végén 
sötét szemüvegben fogadtak bennünket. Furcsálltuk, de félelmünk nem 
volt. A lelkében tovább uralkodott a z űrzavar. Szájáb:a vette, mint 
valami ételt, melyet szeret. A fogad között siklott, puhán, 'keményen. 
Nagy sikereket .ért el a lányoknál, kacérkodtak vele, így hát neki 
sem kellett több. A sátán arctalan, ez akár fenyeget ő  vonásnak is 
értelmezhető. Villanásszerű  jelképkiavalkád. Káprázatosan fényes ez 
a nap, miközben jól láthatók a felh ők árnyau, és. ők úgy üldögélnek 
a tájban, mint féhér jelz őkövek — olvasta. Aztán tovább lapozott: 
aki sokat tud, többet bánkódik; aki tudását szaporítja — szaporítja 
szenvedéseit. Ahogy ott ült — nagyon -  jóképű  legény volt, epedtek 
utána a n ők —, nézte, mint változik parcr ől percre az lég. November 
délután volt, úgy fél öt körül. 

(utójáték) 

Irodalmii életteret keresünk. Hazugságokkal és ellentéteikkel van tele 
a levegő . Verejték gyöngyözött halántékán, agyán a látomás szörny ű  
varázsa, kék füst elegyedett a fülledt leveg ővel, ő  volt a hóhér, a keze 
vérfoltos. Kedves Jutka és Glázser, remélem, ti nem vagytok betegek, 
mint én (mert én sokat 'ittam, 10 pálinkát biztos), és élvezirtek az 
életet. Nekem csend kell .és puihia párnáik, meg aludni száz évig. Volt 
benne egy adag berzenkedés a tiszta tudománytól. Szinte dúskált a 
tárgy- és tényiisaneretlben. Lábra kapott a nyomor. De ne ítéljünk 
könnyelműen, utaljuk a baloldalra (kínkeservesen). Alig értünk be-
lőle valamit. Ez nem egy proletárfiú verse! Tedd tüd ővel fújtuk, hit-
tel, az osztálytársadalmat (e1). Ez egy mozgalmi jelleg ű  fújtatás volt. 
Hol a munkásosztály? Osztálytársadalom nincs? Siessünk, múlnak a 
percek, bocsáss meg nekünk, Jézus herceg! 'Tulajdonképpen érték-
csökkenés ,történek. .Elementáris er ővel vonzotta őket a nagyvárosi 
tájkép. Egy polgári világ mimikriije volt az egész felhajtás. Elöl kivat-
tázott kabátot hordtak, és szép lányokkal cicáztak. 'Eszükkel keresték a 
kenyerüket. A város társadalmilag heterogén egyének viszonylag. nagy 
sűrűségű  és állandó települése. Nem vonzotta, hanem riasztotta a férfi 
a feleségét. Utálta fájdalmasan, mert már annyisra ismerte, hogy 
szinte fulladt, hacsak a közelébe jött. Arra gondolt, mi lenne, ha az 
élet minden rejtett-bogas titkát is úgy ismerné, mint őt. Akárcsak a 
remete, szerette az egyedülllétet. Finoman, észrevétlenül, mint a lágy, 
tavaszi s(z)ellő. A francia avantgárd költ ők galambszívű  óriások. 
Asszociatív élményt váltanak kii az olvasóba Rövid hullárnsávon dol-
gozunk. Örült, mint akik látják, hogy messzire célzó taktikájuk sike-
rült. Szárnyaló, nagy lélegzet ű  költemény, felismeri, hogy a nyomor-
nak is van rejtett szépsége. Akkortájt még álmodott is, kissé különös, 
de számára (babonás lévén) meghatározó álmokat: két anyai mell'között 
egy rét, azon a réten két kisnyúl (az egyik ő  maga) és a háttérben 
egy palota, melynek ablakán egy bagoly néz ki, és mellette Paul Ver= 
laene Őszi sanzon című  versét mondja — szerbül. Az élet furcsa össze- 
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függéseinek felismerése tette őt hőssé. Fedezzük fel újra a világot! 
Volt abban valami szomorú, ahogy az idős, kopaszságukat ügyesen 
elrejtő  fejek ott, a harmatos erd őszélen :megpróbáltak tervet szőni az 
irodalom iroda-lommá válásának megakadályozására. Míg a megbeszé-
lés folyt, a fák mögül fiatal lányok kissé frivol kacarászása hallat-
szott. Inkább erre, erre gondoltak. Csak távirati stílusban tájékozta-
tom önöket. Ajánlatos a szöveg központi részéb ől kiándulni a távolabbi 
részek felé. A szöveg és a szerz ő  egyek. „A természet hallgatása egy 
nagy fehér könyv, teleírva láthatatlan bet űkkel, miket csak azok olvas-
hatnak, kik szent iihlettel nyitják fel lapjait." Tudatosan irányítsuk 
önmagunkat! Más a helyzet az összetett személyiségekkel. Az 'irodalmi 
mű  legideálisabb olvasója magá a mű  írója. Jelentésárnyaló, kiszéle-
sítő  történet ez. Mennyit képes felfogni a szövegb ől? Nem firtatom. 
Tudom, hogy az agy működése milyen természetű . Ahhoz, hogy újabb 
idegkapcsolatok megteremt ődjenek, üríteni kell. Teremtsünk kontak-
tust! Elvész az irodalmi mű . Csak történetek vannák. A könyvek 
mindig további könyvekr ől beszélnek. Minden történet egyszer már 
elmesélt történetet mesél el. 

(epilógus) 
Július 	volt, hűvös, őszre emlékeztet ő  nyári délután. A végtelenül 
hosszú úttól és a különösnél különösebb élményekt ől megfáradva, hir- 
telen lehajolt, s nadrágja alatt megvakarta sz őrös lábszárát, majd kissé 
kelletlenül tovább haladt a szürke, biztonságot adó vajdasági porban. 

Réveteg szeme előtt a szomorkásan nyugodt, sík vidék. 
MesSze, valahol a látóhatár szélén, település foltja látszik. 
Mivel igen érzelmes ember vala, elmosolyodott hát, ott belül. 

Csontos marka feszesen tapadt a rozoga kilincsre, illőn keményen 
lökte be a kocsmaajtót. Egy rövid ideig még állt a küszöbön, míg 
szeme meg nem szokta a benn honoló homályt. Aztán állát el őreszegve 
a 'kocsma közeprére toppant. 

No, mi az, édes fiam, !szólt egy rekedtes hang a kocsma valamelyik 
sötét zugából. 

'Semmi, öreganyám, felelte ő  (mert mindig tudta az illemet), csak 
egy kicsit elfáradtam. 

Ja, Mondta az 'öregasszony, s hátrasimította homlokába hulló sár-
gás, ősz haját. 

A fiatalember nem mutatta csodálkozását, minek is, inkább ismét 
elmosolyodott, de csak az arca. 

Leült egy székre, nyikorgott alatta, ahogy el őredőlt és az asztalra 
k önyökölrt. 

Ez van, mondta a vénasszony, amint az asztalra tette a kenyeret, 
szalonnát, hagymát és a bort. Húgyszín ű , savanykás bort. 

Amint a fiú lenyelte az els ő  falatot, amint a torkán leeresztette 
az első  korty bort, az öregasszony szeme felcsillant, s minthogy csak 
ketten voltak a helyiségben, széket rántott, maga alá, és szorosan a 
fiú mellé ült. 

Mig a fiatalember evett, az öregasszony duruzsolt a fülébe. Vala-
mikor ravasz leányzó lehetett, mert ahogy ott ült a fiú mellé mere-
vedve, érezte a ruháján át, ahogyan a legény karján játszanak az 
izmok. 

Jóllakván a fiatalember bólintott, majd hátrad őlt a széken. Hülye, 
randa kis zug, de azért jóllaktam, gondolta magában, ahogyan elpety-
hüdve, az ételt ől eltelve, a szavak között keresgélt. 

A kenyérmorzsáktól pettyezett asztalon legyek mozdultak, a kitárt 
ablakszárnyak megzörrentek, odakinn h űvös szél fogócskázott. Amikor 
elaludt, az öregasszony föléje hajolt és végigsimított az arcán. 
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KÉZFOGÁSOK  

STEVAN RAI ČKOVI Ć  

BALLADA A VÁROSRÓL 

Déli verőfény. Nyár. Vasárnap. 
Kávéház-terasz. Pár lézengő . 
Körös-körül: olvadó házak. 
Mifölöttünk: tarka napernyő . 

A metropolis központjában, 
Ital mellett, vita hevében 
Mintegy igazság birtokában 
Vagyunk, a világ közepében. 

egyszer csak, lenn, a lábunk mellett 
Egy gyík élénkzöld, merev teste 
Lüktet a forró járdán: dülledt 
Fényes gyíkszeme ránk szegezve. 

És mi, kik eddig úgy voltunk, hogy 
Amit mi élünk, csak az élet: 
Meglátjuk e rejtek odukhoz 
Szokott szemben az ijedtséget. 

A vad k ővidék néz bel ő le, 
Susogó avar, gyanta, komisz 
Bogáncs, a napfény gyilkos t őre — 
Egy ismeretlen metropolis. 

mint bármelyikünk néhanapján 
Úttalan utakra is térhet, 
Halálos rémületében, vaktán 
Közénk s a házak közé tévedt... 

A kegyetlen nap azon nyomban 
Kiegyenlít a p őreségben: 
Minket az útveszt ő  vadonban 

a metropolis dzsungelében. 

SZEPTEMBER 

Állj meg egy szóra, versem. 
Éltünk-e vagy se, mi ketten? 

Ami szép óra rám várt 
— Ha felizzott a nyárfák 

Aranya, könny ű  ködje — 
Elvitted mind, örökre. 
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TÉLI SZÜRKÜLETBEN 

Megszökni? Egy ilyen nap? Hová? 
mi rejtsen? Sűrű  hó? Puszta kert? 

Beteg álom, melybe úgy heversz, 
Mint a halálba, a jég alá? 

Ebből a mélyb ől megszökni? Hogy? 
Fölfelé? Még jellebb? Egyremegy. 
Az álom rád ül és földhöz szögez: 
Beléd fúrnak a hegyes karók. 

Ez olyan óra: nem szabadulsz. 
Mint a kristály: üres, tiszta, vak. 
Ó, hol az ajtó? Hol a kiút? 

Tompa álomba merülsz. Ha szól, 
Avarzörgés a szív hangja csak. 
Hát valóban nincs menekvés? Sehol? 

HASONMÁS 
Nincsen szeme — de engem néz örökké. 
Hozzám beszél szavak nélkül is egyre. 

figyelmeztet folyton a lényegre, 
Amelyt ől pedig mint a tűzt ő l szöknék. 

Követem mégis — sárba, porba fúlva. 
Keményen szorít, pedig nincs is marka. 
Egyszer-egyszer felröpít a magasba, 

ha zuhanok — a kisujját se nyújtja. 

Miatta hallgatok napokig, sziklát 
Cipelve úszok: ne érjen a vízhez 
(Közben lehúz a mímelt súlytalanság). 

Ha egy szót szólok — máris holtra válva 
Várom, hogy visszhang helyett összevérez 
Nevetésének tört üvegszilánkja. 

MAGÁNBESZÉD 

Ha verseink olvassák, éhgyomorra, 
Vagy jóllakottan, jólesőn emésztve, 
Szemöldökük felszökik egy-egy szóra, 
Mely rémülten evickél, mintha élne. 

Holmi bolond szót megrovón szemlélnek, 
És a szemük továbbvonul nomádként 
Egy másikhoz (s hogy szürcsölik: milyen szép!), 
Nem tudván, hogy eleven szívbe téptek. 

Szemüket sérti, hogyha felcsukolva 
Buggyan a szó, s lesiklik, mint a könnycsepp. 
A szeszélyes kéz untan félretolja, 
ha fájdalomtól túlcsordult, a könyvet. 
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a vers ott rothad, néma bútorok közt, 
Mint tetszhalott, kit élve eltemettek. 
(Gyászmisét is kap, ha március zümmög, 
Vagy április csengetty ű i nevetnek.) 

Ahol hever, a pókhálós sarokban, 
A port vonzza magához, mint a mágnes, 

a napraforgó szóból mély homály les, 
A pej szó meg csak úgy befelé horkan. 

A kék szót: tenger, fojtja a bonazza. 
A zöld levél tavasz közepén szárad. 
Kútfő  torkát vad szomjúság apasztja, 

nincs meghallója a sikoly szavának. 

De egy habozó kéz tán egyszer mégis 
A könyv után nyúl (port érint az ujja!) 
És a szem látja: fényben lubickolva 
Folyó illan, fürt pirul, bogyó érik. 

Lám, a szem újra boldogan hunyorgat, 
Mintha ontaná melegét a nyár még. 

a szó alatt: pincemély, csupa árnyék 
És álmatlanság — éjjele a szónak. 

Olykor egy-egy hasonló bús-kemény fej 
Áttör az ingó k őlapon, a mélybe 
Zuhan, mint holmi pokol fenekére, 
Hol megtelik méreggel és penésszel. 

Minden bútordarabban — míg körötte 
Járnak, csevegnek, esznek, szaporodnak — 
Egy-egy világvégi magányba horgadt 
Szellem-darab, önnön b őrébe kötve. 

A VILÁG KÖRÜLÖTTEM 

Egyik felem 
Fél 

A másik örül 

Míg elnézem a hegyoldalról 
Hogy merül alá a nap 

A tet ők mögé a völgyben. 

A sötétbe merül ő  
Lelkekre gondolok 

És látom testvéreimet 
Szerte a szürkületben 

Amint fáradtan hazafelé 
[tartanak a munkából 

Búzasz őnyegek 
Mozaikkészít ői 

Sz őlőlugas-várak 
Pallérai 

(Hátrahagyott 
Műveik 

Velem együtt 

Reszketnek 
A szélben.) 

ÁCS Károly fordításai 
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ÁTVÁLTOZÁSOK 

Bárcsak más lehetnék — már mióta vártam; 
Más, de régi valómmal verten. 
ódon háztetőn lapos cseréppé váltam: 
Hadd lepje be zöld moha a lelkem. 

Nyugtom itt sincs, mert gyakorta röppen 
Rám egy madár, s fejemen sétál a d őre; 
Szárnya rejt a naptól, igen ám, de közben 
Engem váj — napraforgó helyett — a cs őre. 

Testemnek ilyenkor sudár fa az álma —
Ujjamnak suhogó lomb, karomnak ágak; 
Valómat — nedv helyett — gond sejtelme járja 
Vad vihar ha rázza sötét koronánkat. 

Tigris vagyok, véltem, mely szabadon vágtat, 
Mögötte izmos, b őszült elefántok — 
S öreg ordas lettem, kit verembe vágtak; 
Vonítok magamban, senkit se bántak. 

Sápadt homlokomnak k ő  lett már az álma: 
Vizeknek partjain az lettem hát — kavics. 
Hűs felem súrolta halacska uszálya, 
S döfésként fogtam fel a nap sugarait. 

Nem bánom, két lábam két jó agár legyen, 
Utazzanak aztán tekn ősbéka-háton. 
Két jó vállam: két jó bánya — sziklahegyen, 
Minden egyes csuklóm bányaérccé váltom. 

Kerti üveggömbre fejem fölcserélem. 
Virágágyások közt szépen díszlenék ott; 
Utcasarki gyerek les rám réges-régen, 
ügyes csúzlijával csöndben, hosszan céloz. 

MOCSÁR 

Lám, míg vadászgatsz így, szép szóra, hangra, 
Hát nem volna jobb, mint hajdanán, elvándorolni messze? 
Világvégi vártán — csak ülnél a rétben egymagadban, 
Lebukó réti madárraj gépfegyverezne, 
S az a szelíd szorongás magadnak visszaadna. 

Csöpp szigeten, egy fatönkön, ülnél a rétben, 
Egy gyökér ős forradásán nyugtatnád a lábad. 
Mindegy, hogy nappal, alkonyat vagy éj volna éppen: 
Körötted sehol nyoma se semmi változásnak, 
Csak a hold meg a nap járna ívkörében. 
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A homály reteszét behúznád: ez már az éj volna, 
lehunyt szemmel éreznéd, hogy az vagy, puszta kéreg. 

Csak az járna még át, a tudat szivárgó mákonya: 
Tengerbe hulló k őként, a mélybe te t űntél-e, 
Vagy a világ merült el lassan, s már nincs nyoma? 

Aztán föltámadna a szél; valahonnan fölsuhogna 
úgy éreznéd, nem létezel már réges-régen. 

Ürességtől sípol az idő  szúette csontja. 

Fölnyitod szemed: a világ olyan valószerűtlen, 
fölemelt karod, a lehajló napban, mintha lobogna. 

Kászálódol a gyökerek közül. A rönköt fogod. 
Elő tted, az alkonyatban, hajladozik a nádas. 

Hallod? A tocsogó valami mesét motyog, 
S egy rejt őző  vad a cserjésben rágja a fákat. 

A világ végtére addig él, míg a benseje zokog. 

ÁLMOK RÉGI LÁNYA 

Még most is látlak ott az udvaron. Július van. 
Körül magas házfalak nyúlnak az égbe. 
A madarak is úgy ülnek ott magukban; 
Téged néznek ők is, könyörögve, kérve. 

Engem senki se lát. Fű  és gyom közül 
Leskedek egy rejtett sarokban. 

Itt a leghűv ősebb: száll a nyirkos illat. 
Lábom alatt csorba, mohlepte téglák. 
Téged perzsel a nap. Fürdeti pőre karjaidat. 
Körötted napfényes ragyogás. Bennem a vér már 
Pezseg, ömlene valamerre, tagjaim elalélnak. 

Csak meg ne moccanjon semmi: ajtó lenge szárnya. 
Csak közénk ne pottyanjon valami letyvedt alma. 
Mi lenne, ha cserép csörrenne; madár, macska idetalálna! .. . 

Áttetsz ő  vár nyúlik fölénk: a csönd hatalma. 
Meg ne érintse senki. Soha. Csak ez a vers. 
Ö, álmok régi lánya. 
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BOCSÁSD MEG A KŐNEK, 
HOGY HALLGAT 

Bocsásd meg a k őnek, hogy hallgat, 
Bocsásd meg, hogy titkot rejteget — 
Az alvadt magányt fejed felett, 

a ballagó percmutatókat; 

A semminek ezt a cseppre csepp körét, 
Ahogy a rémület kitágítja. 

bocsáss meg a madárnak is, ha 
Hozzád társítja. leheletét. 

Bocsásd meg az árnyéknak, hogy követ, 
a szélnek is, hogy veled köröz. 

Lessed meg a picurka füvet, 

mondd valaki csöppnyi lénynek: pörögj 
Velem, ahogy madárkaszárnyak, 
Ha kék égb ől napraforgóra szállnak. 

HÁZ 

A túloldalról ébreszt a csákány: 
Újabb ház rogy össze a telken. 
Faláról festék pereg le sárgán — 
Arany, mely eddig bevonta lelkem. 

Körötte már új vezetékek, árkok: 
Délig leomlik az öreg hársfa. 
(Drága illatával kinek is ártott 
Városi éveim szép oltára?) 

Minden, ami volt, és nem lesz többé — 
Ami már csak füst, por és párlat: 
Helyét keresi majd örökké . . 

Ó, ugyanígy ez az illat, ez a festék .. . 

Ó, ugyanígy ezt a régi házat 
Én hordom eztán — a föld keresztjét: 

FEHÉR Ferenc fordításai 

339 



LEÍROM A TÁRGYAKAT MAGAM KÖRÜL 

Leírom a tárgyakat magam körül 

(Kezdetben 
Csak képzeletben) 

Egy ódon balkonon állva magamra 
kapott ruhában nemrégen ébredve valamelyik 
útba eső  ismeretlen városban amelynek 
létezésér ől még csak tudomásom sem volt 

és amelyben az élet (a maga szokásaival) ím a régi 
kerékvágásában halad mintha valójában 
nem is most kezd ődne el a mai nappal 

Leírom 

A parkban 
A bozótot 

A felfordított  nyírágsepr űhöz hasonlót 

(Nyele 
A koponyámból kiáll) 

És egy id ős asszonyt 
Megrakott kosárral 
A kezében 

Biceg egy picit 

(A szememben legalábbis) 

És a zöldhagyma 
Zöldjét 
Amint a kosárból kihajol 

(Akárha valamilyen 
Mélység 

Fölött) 

Megtörik. 

Beépítek 
Magamba 

Egy ablakot is 

Amely akár egy üvegpillangó a szomszédos ház falán 
megvillan a fényben egy pillanatra számomra örökké 
tartóan szárnyait szétterjeszti (láthatatlan sarokvasai nyikorognak) 
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Elnyelem 

(Akár egy óriási minden bajomra jó pirulát) 

A nagy sárga labdát 
Kék (délköri) sávjaival 

A labdát amely id őnként 
A falhoz üt ődik 

(Magában) 

Egy betonudvar 
Háromszögterében. 

Nem feledkezem meg arról a cserépr ő l sem amely az alant (és 
tő lem balra) lévő  tetőből ferdén kiáll és a repedés rajta 
ujj alakú. 

Leírom a tárgyakat magam körül 

Akárha halálom után is 
őket érinteném. 

(1987) 

AKIÉRT A HARANG SZÓL 

Négyezer évvel ezel ő tt 
Kínában és Indiában kondultak meg az első  harangok. 

Agyagból 
Vagy fémb ől készültek 

Alakra akárcsak a maiak 

(Vagy labda alakúak 
Alul apró nyílással) : 

Csodatev ő  hatalmat tulajdonítottak nekik. 

A hangjuk 

Megidézte a holtak 
Szelleimet 

Befolyásolta a légköri viszonyokat 

Serkentette a gabonanövények 
Növekedését 

A harang hangja tette lehetővé 
Hogy a barmok és az utazók 
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A gulyában 
És a karavánokban 

Együtt maradhassanak 

Sötétben 
Ködben 

És homokviharban. 

Én is szeretem a távoli láthatatlan 
harangok hangját: 

Ilyenkor tudom 
Hogy már évszázadok óta 
Nem vagyok elveszett. 

P. NAGY István fordításai 

A szerb költészet kimagasló egyénisége  a közelmúltban ünnepelte 60. szü-
letésnapját. Fbb,ől iaaz a0lkalomlbál készült összeállítás,unk abból a kötetb ől, 
amely valószínűleg az év vége  ;felé jelei-4k meg az ú,jvliidékli Flor!uan gon- 
diotiálsábarul • 
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MOMA DIMIC 

EMBER A VADONBAN 
REGÉNYIRÉSZLET 

Hej, öregem, ha te tudnád, hány éjszakát átlófráltam én! Egyik 
pariktól a másikig, egyik kapualjtól a másikig. Még a legkoszosabb 
pince is, mind zárva a városban, egyt ől egyig. Marad a messzir ől 
bűzlő  olocharok társasága a téglarakások vagy .kukák között. Mert 
ha hideg az éjszaka, nem virraszthatok hajnalig a „park szállóban" 
egy padon. Minden göncömet magamon tartom (csak :közfürd őben 
vetkőzöm!), jól begombolkozom, nehogy valami lézeng ő  ritter elemelje 
valamimet. Tudniillik mindig nálam van mindenem: bírósági végzé-
seik, hogy semmi jussom az apai örökséghez, orvosi leleteik, kisebb 
röntgenfelvételek, „robinsoni dolgozószobám" kulcsa (vacak kis erdei 
kalyiba a szülőfalumban), gyógyszerek (ha futtában is, rendszeresen 
széde!m őket), néhány fénykép, és Che Guevara, a nagy kubai gerilla-
vezér, szellemi és ideológiai testvérem fényképe. 

Mindenki azt kérdezi t őlem, mi a csudából éték, ha se dolgozom, 
se nyugdíjat vagy szociális segélyt nem kapók. Sehogy sem fér a 
fejükbe, hogy az etikából, az erkölcsb ől élek, és a humánus, nemes 
szívű  emberek jóságából, alkik gyarapítani akarják ismereteiket és 
értékelik a tudásom! És nem sajnálnak t őlem néhány dinárt (pulisz-
kára vagy gulyáslevesre), miután végighallgatták egy-egy eszmefutta-
tásomat a jöv ő  társadalmának filozófiájáról és ideológiájáról. (Persze 
vannak olyan stricik is, akik — miután végighallgattak — kijelentik, 
hogy nekik ez nem újság, tudják nagyon jól magvuktól is!) Miután 
tudom, hogy až ember 101 napig kibírja élelem nélkül (egy indiai 
fakír tartja a világrrdkordot), ha nagyon éhes vagyok, megiszom egy 
liter vizet, kiöblítem a gyomromból -  a sok savat, ami egy kiadós ebéd 
reményében gyűlt bennem össze, az epe jóvoltából. Különben is, mit 
nekem kaja, amikor a jövő  társadalmának eszméim rágódom! 

Egy ideig egy Bora Stanisavlj evi ć  nevű  festőművész fogadott be 
magához koszt-kvártélyra, de hamar eldobta szegény a kanalat, ahogy 
mondani szokták. Sajnos a temetésére sem tudtam kimenni, mert 
fogalmam sem volt róla, hogy meghalt. Bora apó — ő  mondta, hogy 
apózzuk nyugodtan — egy .padlásszobában lakott a . Kaaleni ć-pi;ac kör-
nyékén, művészemberhez illően „jó közel az Atyaistenhez". Gyereke 
nem lévén, tele volt a lakása mindenféle úton-útfélen felszedett sánta 
kutyával, rühes macskával. Minthogy sokszor magának sem volt mit 
ennie, a kutyák-macskák rendszerint őrült zenebonát csaptak éhük-
ben. Egyszer meglátta egy kutyás fényképemet, azóta. nagyon a szí-
vébe zárt, és megígérte, hogy megtanít festeni. Tiszteltem az állat-
szeretetét — ennyi szerencsétlen párát tartani minden anyagi haszon 
nélkül nem kis dolog —, de Bora apónál ez a szeretet mintha már 
mániává fajult volna (lépni sem tudott a nyivákoló, csaholó, állat-
kerti bűzt árasztó menazsériától). Úgyhogy csak végszükség esetén 
húztam meg nála magam egy-egy éjszakára. A kosztjától sem voltam 
túlságosan elragadtatva, mert vegetáriánus volt szegény. Húsra rá 
sem tudott nézni, tudniillik élénk művészfantáziája lévén, abban a 
pillanatban Megjelent. a szerre el őtt a böllérkés, a tagló, a kiöml ő  
vér, és rosszul lett az undortól. Be nem lépett volna olyan vendégl őbe 
vagy szállóba, amelynek kirakatában akváriumot látott, szabadságuk-
tól megfosztott, reménytelenül tátogó halakkal, pláne ha az akvárium 
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mellett ott feküdt kiterítve egy-egy sült malac, bárány vagy gida is. 
Ha csak tehette, messze elkerülte még a környéküket is. 

A Gallkán utcán kapaszkodtam fölfelé, amikor meghallottam a 
halálhírét. Szomorúan bandukoltam tovább, fejemben egyre ott ka-
vargott egykori kedvencem, Voltaire híres tétele: minden, ami tegnap 
még illúzió volt, ma már csak csalódás. Baktattam a meredek utcán, 
elnéztem a nyüzsgő  tömeget, mennyi ember, s hogy tülekszik, furak-
szik mind balgán, 'hogy minél el őbb faljussion a Teráznára, amely 
azonban képtelen befogadni mindannyiukat, úgyhogy a legtöbbjük úgy 
fordul el tőle, mint a vad a sója fogyott nyalatótól, s poroszkál vissza 
oda, ahonnan jött, ugyanazon a meredek, sz űk utcán, amelynek oly 
nagy hévvel és lelkesedéssel vágott neki az imént. Évtizedek óta élek 
ebben az undorító, piszkos emberrengetegben. Itt még a vasútállomás 
!is tisztább, mint a neonfényben ragyogó, nemzetközi artistagárdával 
hivalkodó bár, a sok rongyrázó, mocsokba merülését észre sem vev ő  
vendégével. Nem mondanám, ha nem tapasztaltam volna: egy alka-
lommal egy teljes éjszakát töltöttem ebben a „kristály" bárban. Meg-
nézem a műsorukat --- gondoltam magamban —, alig akartak been-
gedni. Odalenn, a padlóvilágítás pompás tarka fényében egy néger 
csaj üvöltözött, eltorzult arccal. Hja nincs itt ez a sok kinyalt ürge, 
ebből az artikulátlan ordításból, dobolásiból, csörgésb ől az ember azt 
hinné, az őserdőben van, valahol Űj-Gúineában. Nyiklik-nyaklik a 
csaj, a földre veti magát, hempereg, mint a kutya a porban, s üvölt 
kegyetlenül: KuJsz-!sz-e ! Aooaoo, Uuu-, +Uaueu ! Aztán elölr ől. Egy 
félmeztelen, álarcos néger pedig egész id ő  alatt csak vonít, ordít, 
mint egy vadállat. Az ünnepl őbe öltözött félhülye közönség meg még 
tapsol is, sőt apróbb címletű  bankjegyeket szór nekik. Egészen vélet-
lenül egy régi barátomba ;botlottam, s eldiskuráltunk szépen hajnalig. 
Ekkor oszladozni kezdett. a közönség, lassan elnéptelenedett az alvilág. 
Én meg behúzódtam egy sötét sarokba és végigvetettem magam egy 
kényelmes karossZéklben. Puha is volt, a súlyomat is megérezte, úgy 
belesüppedtem, hogy senki sem vett észre. A pincérek sem. Másnap 
délutánig az enyém a bár, örvendeztem, amikor ezek is elmentek, 
legalább jól kialszom magam. Aztán a szemem nem tudtam lehunyni, 
úgy nekem esett és összevissza mart a sok bolha, tet ű . Nem tudtam 
hova lenni a csodálkozástól, hogy egy ilyen modern luxushelyet, ahova 
csak a legel őkelőbb, legaiviilizáltabb közönség jár, s ahova be sem 
engedik az ‚utcai söpredéket" (magam ás tanúsíthatom), ennyire ellep-
je a sok, inkább disznópásztorok közt honos rovar. Felpattantam, hogy 
kimeneküljék ebb ől a modern tömlöcb ől, a méreggel átitatott sötétség-
ből, mely megfojt és elhamvaszt minden emberit és természetest, és 
tápot ad mindennek, ami beteg és degenerált, de a vasajtó jól be volt 
reteszelve kívülr ől, mert az alvilág őrei nyugovóra tértek. Le-föl 
sétáltam a lépcs őn és vakaróztam er ősen, mert ezek a veszélyes, lát-
hatatlan kis dögök, fészkeikb ől előtörvén itt sem hagyták nyugton 
ártatlan áldozatukat, aki mellesleg önként .eresžkedett alá b űzös biro-
dalmukba. 

Ezért is mondom: az a legbiztonságosabb, ha az ember végig-
sétálja az éjszakát. Benéz a Drugstoréba, mely éjjel-nappal nyitva 
tart, s ahol mindig ott ácsorog egy csomo léh űtő. Álltában befal egy 
fél grillcsirkét, ha adakozó kedv ű . pénzes muki akad horogra, s ha 
szerencséje van, még egy kis piához is hozzájut (néha viszont az is 
előfordul, hogy behúznak neki kett őt). Olyanra is volt már példa, 
hogy egyik-másák bölcsész megvendégelt egy babf őzelékkel, oldalas-
sal vagy csak úgy simán, a Fehér várban, a Hajós kaszinóban vagy a 
Zmajokhoz címzett lebujban. Sajnos ezek a júniusi barátok igencsak 

344 



megfogyatkozták. A maiakat bizony nemigen izgatja a más nyomora. 
Régi szép id ők, amikor még úton-útfélen megvendégeltek és tárt 
karokkal siettek elém az utcán: „Száz éve nem láttalak, eszmei ve-
zérem!" Vagy amikor Bato egy egész piro:shasút nyomott a kezembe! 
Most meg egy megveszekedem dinárt nem lehet t űluk kiénekelni, 
még ha magad vagy is a Caruso. Elzárkózás, begubózás- — minden 
megváltozott. Még a boltok, önkiszolgálók el őtt lepakolt tetracsoma-
golású joghurt vagy tej is más így katonás rendbe rakva. Azel őtt 
bezzeg szinte hívogatott, kínálta magát hajnalonként. Most meg a 
legtöbb helyen ezt is rács védi, míg el ő  nem szállingóznak lassan az 
álmos házakból a terebélyes háziasszonyok hálókkal és szatyrokkal a 
kezükben. Nem gond persze ma sem, úgy éjfél után, amikor elül egy 
kicsit a zaj, kiemelni a fülénél fogva egy-egy tetracsornagot — mint 
a nyuszit a kalapból —, de mire mégy vele? Ott, a helyszínen, a 
;kivilágított bolt előtt nem hörpintheted fel, hisz sosem tudhatod, 
mikor bukkan elő  valamelyik sarok mögül egy hekus lecsapni készen. 
Aztán magyarázhatod neki, hogy te költ ő  vagy és forradalmár — 
falra hányt borsó. Munkahely? Lakásbejelent ő ? Mindjárt ezzel kez-
dik. Lódítani nem érdemes, mert így is, úgy is bepöndörítenek a 
meseautóba. Aztán reggelig le sem szállnak rólad: vallatás, cincálás, 
ellenőrzés. Búcsút mondhatsz a szakálladnak, hajadnák, s még örül-
hetsz is, ha csak három hónapra varrnak be. De annak sincs sok 
értelme, hogy elvonulj valami robinsoni rejtekhelyre a joghurtoddal 
vagy tejeddel. Meglátszik a helye a ládában, s szinte ordít már messzi-
r ől, mint a megkergült riasztócseng ő. Éjjeliőrből és más fogdmegb ő l 
pedig mindig is több volt, mint tisztességes emberb ől, aki kész be-
hunyni a szemét. Vagy életét áldózni az eszméért, mint a nagy Che. 
Néha már-már az az érzésem, hogy könnyebb volna megszopni egy 
vaddisznót vagy egy b ősz anyafarkast, mint elemelni egy csomagocs-
ka tejet a belgrádi őserdő  kellős közepén. Hisz a szabálysértési bíró-
nál ez is bűnözésnek számít. De különben is, ha futásra kerül sor, 
meddig jutnék én a hordónyi pocakommal (nemhiába hívnak Dagi-
nak), görbe bolttal a kezemben, éjnek idején? 

Hol van az már, amikor suttyó gerillaként tévedtél be. a tilosba, 
a más szőlejébe, dinnyeföldjére vagy kapaszkodtál fel a Maša apó 
cseresznyefájára! Amiikor utánad eredt az öreg a furkósbottal, te 
meg illa berek, eltűntél a füzesben, valami kis barlangban vagy akár 
messze az erdőben, a szülőföld megannyi rejtekének valamelyikében! 
Vagy elég volt, ha csak a Kozeljica patak medréhez tartottad magad! 
Bottal üthették a nyomod, ha mégakkora hajszát indítanak is utá-
nad, mint a csetnik Bojovi ć  után. Soha jobb barátom, rejteget őm 
nem volt azóta sem, mint az a gyönyör ű , festői ivanovaci patak, mely 
ott csörgedezett a hegyoldalban, a k őszirtek közt, habzó, gyöngyöz ő  
sellőket víve, mint az a másik zuhatag, ott Leonardo Mona Liisáj ának 
háta mögött. 

Hej, ha Sinišának, a ripacsnak csak egy ilyen pompás búvóhelye 
is lett volna! Száz rend őrség se akadt volna a nyomára, amikor a 
város szívében betörte a Foritana kirakatát és szétverte az acélkasszá-
jukat. Két alkalommal szerencsésen meglépett, de harmadszorra el-
kapták. Még elég jól megúszta: mindössze öt évet kapott. Hanem 
amikor kiszabadult, rá nem lehetett ismerni. Amúgy is olyan volt, 
mint a tömlő , felfújt és rohadt. Rossz volt ránézni, ahogy be-betért 
a kocsmába, s csak úgy lábon felhajtott vagy két-három pohárral a 
söntésnél, meg sem kísérelvén, hogy mint a többi lump alak beszédbe 
elegyedjen, társasá2c't találjon magának pityizálás közben. Szép, napos 
időben elő-előcsaltam a pincéjéb ől, a karjánál fogva kisétáltam vele 
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a partra, a Száva-hídhoz. Botommal széttúrtam az olajos ágakat, 
papírokat és oszlásnak indult dögöket, s az ekként megtásztított víz-
ben kimostam a kötéseit. Ő  meg napoztatta a gennyes sebeket a lábán. 
Gyomor kellett hozzá. A belem kilógott, annyit ajnároztam és cipel-
tem magammal a parkba vagy az utcára. A filmesek nem tudtak mit 
kezdeni vele, már statisztának se volt jó. Kivert kutyaként halt meg. 
Ezek a lopások és a csavargás okozták a vesztét. Bezzeg, ha akadt 
volna még valaki, aki felkarolja ... Hullaként vagy hat napot kupor-
gott egy padon a Studentsiki trgnél lev ő  park bozótosában. 

Nekünk is sokszor megg űlt a bajunk ott Ivanovciban egy hirtelen 
haragú, zsugori gazdával egy-két maréknyi cseresznye miatt. Azért 
valahogy Mindig sikerült kitépni magunkat a karjaliból, az utolsó 
pillanatban, és uzsgyi! a menedéket nyújtó patak felé, hogy csak 
úgy verte a sarkunk a fenekünket! Ott aztán kioldoztuk szépen az 
alul csomóra kötött ingünket, és zsupsz bele a cseresznyét a szép 
tiszta vízbe. Nem, dehogy merült el benne! Ott táncolt a sok csillogó 
piros szem a felszínén egy darabig, aztán elkapta őket a sodrás, és 
már rohant is velük, gyorsan, könnyedén a rendeltetési helyükre. 
Valamivel lejjebb már várta őket a gerillacsapat fennmaradt része, 
mely a közeli kórósból el őtörve, ágakból gátat rögtönzött és felfogta 
a szállítmányt az utolsó szemig. Istenem, milyen zaba esett bel őle 
később! Amazokat odafönt akár utol is érhette immár a dühöng ő  
gazda, a Kozeljirca eltüntetett minden biizonyitéikot. Hadonászhatott, 
fenyegetőzhetett, átkozódhatott már az öreg, csak néztek rá ártatlan 
képpel: „Mi? Cseresznyét loptunk? Mi nem jut eszébe? Hát hol az 
a cseresznye? Hol van?" 

SZILÁGYI Károly fordítása 

Monna D;igm'iIć  (.1:944) költő , ,elbeszélő, regény-, útirajz- és színműíró. 
Csaknem valamennyi Iszerrbioi- fgolydi:na;tban publikált. A feni részletet az 
1983-ban megjelent,  Šumski gradanin című  regényéből vettük, amelyet ha-
marosan  a budapesti,  Európa .Könyvkiadó VáLlaJllat is megjelentet. 
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ÖRÖKSÉG 

RÖNAY LÁSZLÓ 

SZEREP ÉS MŰ  
SZIRMAI KÁROLY PÁLYAKEPE 5. 

Személyes kapcsolatainak jóvoltából sikerült néhány mecénást is 
a vajdasági magyar irodalom ügye mellé állítania. Sohwarz Jen ő  
cukorgyári vezérigazgató volt az, aki állta a 9000 dináros regény-
pályázat összeget (a beérkezett m űvefk+ne'k a magyar—szerb közeledés 
ügyét kellett volna szolgálntiok), s amikor a pályázat eredménytelen 
maradt, az összeg maradékából ő  segélyezte Kristály Istvánt, Börcsök 
Erzsébetet, Kisbéry Jánost és Laták Istvánt. Ugyancsak a vezérigaz-
gató „jelentette meg díszkötésben ajánlásomra Madách Imre Az em-
ber tragédiájának szerb fordítását 25 000 dr!nárért, mégpedig 500 pél-
dányban, ezek közt 100-at b őrkötésben". 

A kérlelhetetlen szerkeszt őnek legbensőbb barátaival is meg kel-
lett küzdenie igényes programja valóra váltásáért. Kázmér Ern ő  1937. 
november 11-.én kelt levelében meglehet ősen sértődötten reagál Szir-
mai Károly stiláris javítási javaslatára: „+Idegem szavak ... ahol 
lehet, elkerülöm, de hangsúlyozom, ezzel az írás elszíntelenedik. A 
magyar esztétikai szókincs még szegényes, a különböz ő  megállapí-
tásokra használt magyar kifejezés színtelen, de kérlek, én ebben 
elébed mehetek, mert hisz pontosan tudom, mi az idegen szó magyar 
értelme s beírhatom azt is. Stílusomon változtatni nem tudok s nem 
is fogok. Ilyen kívánságot még soha nem hallottam. Stilusom az 
enyém, az egyéniségem. Végre is a Szerkeszt ő  az Egyéniség őre és 
nem kiherélője. Értsétek meg, esztétikus vagyok, és nem kuglizók, 
legényegyletek irodalmi szórakoztatója." 

Szirmai Károly bírálataiból, a hozzá érkezett írói levelekb ől is 
nyilvánvaló, rendkívül fontosnak, meghatározónak vélte a m ű  stílu-
sát, a magyarosság eszményében pedig alighanem Kosztolányi pél-
dája hatott rá .termékenyít ő  módon. Szirmai, a gondolkodó, a nyelvet, 
a kifejezés világosságát, szabatosságát, a szavak egyértelm ű  haszná-
latát centrális kérdésnek tekintette. Ez nyilván költ ővoltából is fa-
kadt, hiszen tudatában volt ő  is a modern líra egyik nagy felisme-
résének:  ha szembe akar szállni a konvenciókkal, akkor az újat 
akaró írónak elsősorban a nyelvhasználat 'konvenciói ellen kell fel-
vennie a harcot. Az irodalom reformtörekvéseinek egyetlen érintet-
len terepe a romantika nagy lázadása után a nyelvi közeg volt. 
Szirmait végigélte, figyelemmel követte az evolúciós folyamat egyes 
állom:ása;it, a különféle izmusokat, rá leger ősebben alighanem az 
expresszionizmus hatott, de nyitott maradt a többi újítás iránt is. 
Ám a nyelv iránt tanúsított érzékenységének más forrása is van, 
alighanem életmódja, melyet talán polgárinak nevezhetünk. A polgári 
dezillúzió, mely legerősebben az els ő  világháború után öltött testet, 
a nyelvhasználat terére is kiterjedt (Kosztolányi nem véletlenül ju- 
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tott el egy világnyelv lehet őségének elismerését ől annak elvetéséig). 
Szirmai Károly is tisztában volt azzal, amit A. J. Storfer könyvének 
címével is jelzett: a szavaknak sorsa van. S azt is átérezte, hogy a 
nyelvet nem ésszel kell megközelíteni — ezt a nyelvfelfogást különben 
Kosztolányi is bírálta —, hanem az „minden szellemi kincsünk alap-
f öltétele". 

:Szirunali Károly arra törekedett, hogy a Kalangya — polgári 
liberális szellemben — a gazdaság, társadalom legfontosabb kérdé-
seivel is rendszeresen foglalkozzék. E törekvéseinek megvalósítására 
szívesen kapcsolt be új mu.nikatársakat a lapba. Kivételesen érdekes 
ebben a vonatkozásban Szegedi Emillel folytatott levelezése (A ma-
gányos óriás. I. 144. sköv.), mely azt bizonyítja, hogy a szerkeszt ő  
szívesen tette magáévá a fiatalok legfontosabb szellemi törekvéseiit, 
az emberiesség és szociális lelkiismeret összekapcsolásának gondolatát. 

A Kalangya története ez után is folytonos küzdelmek története. 
Szellemi törekvések különböz őségei éppúgy felmerülnek a különféle 
vitákban, mint ízlésbeli eltérések vagy — nem ritkán — személyes 
sértettségb ől adódó vádiak és védekezésék. Szirmai Károly olykor 
maga iás ingerült. Bosszantják a nehézségek, úgy véli, törekvései és 
igényessége néha nagyobb visszhangot kap a határ túlsó oldalán, 
mint idehaza. Miközben Veres Péter például örömmel figyelmezteti 
érvelésük hasonló voltara, másfel ől kicsinyes vádak ellen kell véde-
.kezniie, s újra meg újra védelmébe kell vennie a Kalangya irány-
vonalát, a társadalmi kérdésekben történt „nyitás"-t, meg kell hall-
gatnda a visszautasított vagy eltanácsolt szerz ők kesergéseit, kifa-
kadásait. 

A lap érdekes, színvonalas volt, Szirmai nem hátrált meg. Az 
Önkeresés idevonatkozó igen rövid részében jogos büszkeséggel mond-
ja el, mily sok irányba igyekezett tájékozódni és tájékoztatni, meny-
nyit jelentett számára, hogy az addiginél rendszeresebb lett az anya-
országi irodalommal való kapcsolata, melynek mélységér ől kiváló és 
'tudatosan írt recenziói is bizonyságot tesznek. Nem volt irodalom-
centrikus szerkeszt ő , de sosem mondott le arról, hogy a Vajdaságban 
is pezsgő, élénk, színvonalas irodalmi életet tud majd teremteni. 
Iskolát teremtő  személyiségnek sem nevezhetjük, annál szerényebb, 
visszahúzódóbb alkat volt, mégis általános tiszteletnek örvendett, 
nemcsak mint szerkeszt ő, hanem mint biztos ízlésű  ítélkező, követ-
kezetes irodalmár is. A hozzá írt levelekben gyakran intik, figyel-
meztetik bens ő  barátai és munkatársai: írnia kellene, többet, elbe-
széléseket, verseket is. -Szerkesztői idejéből meglehetősen kevés ere-
deti elbeszélése maradt ránk. Másoknak akarta tartogatni a helyet? 
Elégedetlen volt önmagával? Nem volt ideje rá? Tény, hogy az 
előzmények ismeretében szerénynek mondható termésben akad néhány 
kiemelked ő  írása. 

Ősi világirodalmi konvenciót ébreszt az 1938-as A marionett-kert. 
A haláltánc-motívum egyik variációja: a kisváros teraszán halottak 
ülnek, akik egy kísérteties jeladásra hirtelen táncolni kezdenek, míg-
nem rájuk nem „szakad" a Csend. A szokványos témát azonban 
realisztikus keretbe foglalja, s ez különös lebegést ad a történetnek. 
Az 1933 -:as évben keletkezett elbeszélésekben már megfigyelhet ő  volt 
az az elbeszélői törekvése, hogy igazi, érzékletes oouleur locale-t 
teremtsen. Ebben az' elbeszélésben a törekvését siker koronázta. 
Kitűnő  a bevezet ő  leírás, a díszletek hitelességre törekv ő , pontos 
rajza: „Éjszaka volt, amikor a Tisza-parti kiköt ő  felől jövet, az egyik 
sikátorból vakító fényárban úszó, deszkapadló.s kávéházi teraszt pil- 
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lantotttam meg. Máshol, nagyobb helyen, ilyesmi nem tűnt volna föl, 
de a félrees ő  mezővárosban meglepett a szokatlanul fényűző  kivilá-
gítás s az emberekt ől és díszcserjéktől túlzsúfolt terasz." Finoman 
oldja meg a realitásból az .irreálisba való átmenet érzékeltetését is: 
„Szinite valószerűtlenül hatott. Inkább egy deszkatalapzatra rögzített 
szoborcsoport benyomását keltette, mint él ő  emberekét. Mintha egy 
különös ízlésű  művész színes anyagból formálta volna őket." Tömör, 
drámai a befejezés néhány pontos mondata: „Félájultan támolyogtam 
ki a kávéházból. De azt még hallottam, amint egyszerre nagy robajjal 
leszakad a Csend. S láttam,  amint a prímás vonót húzó keze hir-
telen megáll a leveg őben. Azt is, amint egy fiatalember csókra 
nyújtott szája félúton megmeredt." 

Említettük, Szirmai Károly műfajonként várta és remélte a 
vajdasági irodalom önállósodását. Maga legszívesebben egy er ősen 
balladai ihletésű  novellatípust művelt, jól érzékélve, hogy a prózaírás 
nagykorúsága szoros összefüggésben van a mitológiával. Ilyen mí-
toszteremt ő  kísérleteképp értelmezhetjük az 1936-ban írt Az es őcsináló 
embert, melynek mottója is „legendásítja" a történetet. A mítosz 
születését ábrázolja megint teljesen reális, általa jól ismert környe-
zetbe ágyazva az 1939-es Gáspár Elemér a hídon, melyben igen jó 
elbeszélői érzékkel játszatja egybe a reális és irreális elemeket. Ré-
gebbi témavilágának újraélesztése Az emlékezet városában, mely a 
kiábrándítónak látott valóságból menekül ő  ember rajzát ábrázolja 
a legérzékletesebben. 

Kezében volt egy öntörvény ű  epika megteremtésének lehet ősége. 
Körülményei és a történelmi adottságok nem kedveztek megvalósí-
tásának. Talán fontosabbnak érezte egy virtuális irodalmi egység, a 
határokon túlnyúló egység megteremtését. Ezzel a szándékkal kap-
csolta bele a Kalangyába a Helikon nélkül maradt erdélyi magyar 
írók egy részét, levelezésének hatóköre még szélesebb, Szemtér Fe-
renc, Méliusz József, Vita Zsigmond és mások üzennek, vállalják az 
együttműködést. 

Más irányú küzdelmet is folytatott. Megvádolták, hogy a Kalan-
gya zsidó folyóirat. Támadták jobbról. 1940-ben pedig ki kellett 
kapcsolnia a szerkesztésb ől a zsidó származásúakat és a kommunis-
tákat. „Ettől kezdve Kázmér Ern ő  nem szerkeszthette az Irodalapi 
Szemlét, Havas Károly nem folytathatta regényét, Radó Imre nem 
lehetett tovább a folyóirat felel ős szerkesztője stb. Kázmér munka-
körét Herceg Jánossal együtt én és Kiisbéry vettük át s megindítot-
tuk még külön a külföldön megjelen ő  magyar folyóiratok havi szem-
léjét ... 1941. március végén történt, hogy amikor Herceg Jánossal 
együtt Belgrádba utaztunk, tanúi voltunk a fasiszták elleni tüntetés-
nek. Az ezt követ ő  események arra késztettek, hogy a Kalangya 
további megjelenését, kell ő  anyagi fedezet hiányában, beszüntessem". 

A Kalangya további története már Szármaci Károly nélkül alakul. 
Tanúja volt Bácska megszállásának. Munkahelye élére hatósági biz-
tost neveztek ki, ő  maga pedig cukorgyári titkár lett, ami délutánjai-
nak nagy részét is elfoglalta. Irodalmi tevékenységre alig-alig maradt 
ideje, energiája. Egy írása megjelent a budapesti Magyar Szemlében, 
a szegedi Délvidéki Szemle közölte Kosztolányi halálélményér ől szóló 
alapvető  tanulmányát, mely először a Kalangya Kosztalányi-számában 
jelent meg, s folyóiratában is közölt néhány alkalmi írást. Az iro-
dalommal való intenzív kapcsolata azonban megszakadt. 

Sorsa úgy hozta, hogy ismét pályakezdésre készül ődhetett, mi-
közben Verbászt megszállták a németek, halált hozó repül őrajok zúg- 
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tak felettük, aztán a hegyekb ől hallani lehetett a megváltó ágyúszót, 
m_közbe'n a vex?bász—ákúla:i m űúton végigvonultak a borü munkaszol-
gálatosok. 

Ezeket az éveket várlatosan visszapergeti önéletírásában. Az író 
azonban szinte teljesen kivetette őket magából. Amiikor hosszú hall-
gatás után ismét megszólalt, gyakran élt önéletrajzi elemekkel, stí-
lusa is szikárabb, egyszer űbb, lényegre törőbb lett, mintha egy egé-
szen új szemlélet alapján kereste volna önkifejezése adekvát formá-
ját. Ebben része volt a kor álvárásainak, de alighanem annak is, 
hogy Szixmaii Károly jórészt magára maradt, egy-két kivétellel elsö-
pörte mellőle régi társakt és fegyverbarátait a világháború. Az új 
korszalkban egy öregedő  ember tájékozódott, akis eredményesen telje-
sítette küldetését, de akinek volt még mondanivalója. 

AZ iELBESZFLŐ  VZSSZATERSE' 

A háboru befejezése után Szirmai Károly élete alapvet ően válto-
zott meg. Ha foglalkozott volna is irodalommal, ennek rendszeres 
művelésére aligha maradt volna ideje. A cukorgyárat a munkásvezet ő-
ség irányította, rendszeresek voltak az estébe nyúló gy űlések, érte-
kezletek, „egy-egy gyári alkalmazottnak alig jutott ideje arra, hogy 
együtt lehessen cssaládj ávail". Az új vezetésbe néhány neofita is be-
került, egyikük arról intézkedett, hogy be kell szolgáltatni a gyárban 
található írógépek nagy részét, s a rádiókat is, nehogy zavart okozza-
nak a hírek az emberek között. Mindenkinek, aki a gyárban dolgozott, 
reggel hatkor a munkahelyén kellett lennie. Szirmai Károly el őbb a 
gyár személyzeti f őnöke volt, majd olyan munkakörbe került, mely 
a később megszervezett tervosztályvezet ői funkció előzményének te-
kinthető. A magyar értelmiségiek kérésére elvállalta a verbászi köz-
ségi népfront elnöki tisztét. 1947-ben és 1948-ban meglehet ősen nehe-
sen éltek, több értékes festményt is el keltlett kótyavetyélniük, hogy 
élelmiszert szerezzenek. Ekkor látogatta meg Czakó Tibor, aki arra 
buzdította, ne szakítson végérvényesen az irodalommal. „Tanácsát 
meg is fogadtam, s hozzáfogtam az íráshoz." 
. lJlnnénye rengeteg volt: b őven kínált megírni való témát a má-
sodók világháború és az utána következ ő  esztendők. Többnyire azonban 
miniatűrökre futotta idejéb ől és erejéb ől. ,Anniikor az Olajos Mihály 
r,ányításával működő  Testvérűség-Egység 'Kiadóvállalat számára mód-

ja nyílt egy elbeszéléskötet összeállítására, régebbi írásaiból is b őven 
válogatott, hiszen az újabbakból nem futotta volna egy teljes kötetre. 
„E kötetbe sok minden belekerült — olvassuk az Önkeresésben —, 
mind Pesten töltött éveimb ől, mind itteni, második világháború el őtti 
és utáni élményeimb ől, azonkívül képzeletemb ől és másoktól hallott 
törtténebelkb ől merített írásaimból és vízióimból...." Ugyancsak élet-
rajzában említi némi fájdalommal, • hogy e kötetbe a körülmények 
miatt nem vehette be néhány, a háborúidején írt kedves elbeszélését, 
hiányzott belőle „például a Kiengesztel ő  köszöntés, valamint az ak-
kori, székelyföldi származású igazgató által idehozatott székely ina-
sokról szóló Igazgatói kihallgatás, mely — fiatal szerepl őkkel 
félórás színdarabként is el őadható, s mely tele van többekt ől felpa-
naszolt mulatságosnál mulatságosabb kópéságokkal, amikre az itt él ő  
Szűcs Dávid s a Kanadáb:a került Bálint István még most is oly 
szívesen emlékszik vissza". 

Az ötvenes évek elején a műszaki osztály irodaf őnökeként tevé-
kenykedett; lett már több szabad ideje maradt, üres óráiban új elbe- 
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széléseit gépelme a gyárban. 1955-ben, háta mögött több mint har-
minanyolc munkás esztend ővel nyugdíjaztatta magát, de továbbra is 
négyórás munkakörben dolgozott. A gyárból 1960-ban lépett ki végleg. 

Hallatlan lelkierőre Lehetett szüksége, hogy újina elkezdje pályá- 
járt. Nyilván fájdalmasan élte meg, hogy jórészt kiesett az irodalmi 
köztudatból, többek számára furcsa relikviája volt a meghaladott 
múltnak. Néhány évvel korábban alig volt nyugodalmas éjszakája, 
egyre-másra keresték föl öregek és fiatalok, ki tanácsát kérte, ki a 
szerkeszt őt zaklatta, ki kéziratot hozott. Óriási mennyiség ű  levelet 
írt és kapott. S most egyszerre körülvette a csönd, egyre többször 
kalandozortt el emlékei között, s miután élete sz űk körre korlátozódott, 
fantáziájára kellett bíznia magát. Az a kit űnő  pályarajz, mely Herceg 
János tollából származik a Viharban utószavaként, némiképp olyan 
benyomást tesz az olvasóra, mintha a szerz ő  nagy szeretettel, bele-
érzéssel és megértéssel olyan pályatársa képét festené, akit alig-alig 
ismernek, s akir ől épp ezért mindent el kell mondania, vissza kell 
őt állítania a jugoszláviai magyar irodalom folytonosságába. Kit űnő  
érzékkel mutatott rá az ifjú elbeszél ő  ihletéinek forrásvidékére, Poe-
ra ás Chrolnokyra, s azt is pontosan mérte be, hogy kicsit egysíkúbb 
ezeknél, ám annál erősebb benne a részvét és a megértés, e jellegzetes 
expresszionista érzületi vonások. „Ez különben, ez az emberi együttér-
zés, éppen újabb novelláiban érvényesül er ősen — folytatja érvelését 
Herceg János. — Újabb írásaiban, melyekkel Szirmai kilépett önma-
gából, s már nem egyéni bajait, sérelmeit panaszolja, hanem az 
emberekét, akik körülötte élnek. Részvev ő  aggodalommal nézi sor-
sukat, olykor kicsit megmosolyogja fonákságukat, de a velük történt 
igazságitalanságoikalt mindig er ősen aláhúzza." 

Ha e korszakának elbeszélései közül a legjobbakat, az igazán 
maradandókat választjuk elemzés tárgyául, azonnal szembet űnik, hogy 
bennük szintetizálni próbálta korábban is er ős lélektani érdekl ődését 
az események reális rajzával.. Novelláit mindig is jellemezte a hangu-
latteremtés ereje, egyfajta tragikus-drámai-balladai töltés, ezek az 
erényei most mintha megtalálták volna valóságos ihleti háttierižket. 
A fénykép (1950) abba a sorba tartozik, mely az egyetemes magyar 
irodalomban oly sok renlelkiIst hozott világra: a háború veszteségét 
mondja el benne, tömören, a lényegre, az ember szermélyes veszte-
ségére összpontosítva. figyelmét. A háború elszakítja egymástól az 
orvosként katonai szolgálatot teljesít ő  fiút és szüleit, akik egy ideig 
azzal a gondolattal foglalkoznak, higgy maguk is elmenekülnek a 
közelgő  front várhatóan drámai eseményei el ől, végül azonban ma-
radnak, s ettől kezdve feszült vára:kozás!bafn telnek napjáik, hol felizzó 
reménykedéssel sietnek a kapuhoz kopogást hallva, hol fásultan 
nyugosznak bele, hogy fiúkat végérvényesen elszakította t őlük a 
háború. Kitűnő  a novella végkifejlete: egy nap levél érkezik, melyet 
ismeretlen női kéz írt — új menyük, akit a fiú valahol Magyarorszá-
gon vett feleségül, s aki mellett végérvényesen új otthonra talált. 
Boldognak és felszabadultnak kellene lenniük, hiszen megkerült, akit 
elveszettnek hitteik, mégis er ősebb bennük a megcsalatottság fájdal-
ma, úgy érzik, akit megrtaláltalk, nem az, akit elveszítettek, a tékozló 
fiú, aki elhagyta Őket, immár sosem térihet vissza, csak meglett, 
komoly fértfikiénrt. A fiút a régi fénykép őrzi számukra, az anya 
ezt a képet nézegeti újra meg újra, „édes, szomorú fiam ... Te, csak 
te vagy az enyém — suttogta", aztán mintegy lezárva a múltat: „a 
mosolygó arcú- fényképet csendesen betette a többi közé a dobozba". 

Hétköznapi kis tragédia. Minden család életében megismétl ődik, 
jóllehet ez az élet természetes rendje. Szirmai írói erejét mutatja, 

351 



hogy e konvencionális témát megemeli a háború légkörének pontos, 
hiteles megjelenítésével, belesz őve a szülői szeretet mély érzését, 
amely akkor is megmarad, amikor a veszteségtudat végérvényes, s 
amely neon ismer távolságot. ,  

Alapvető  szerepet játszanak ekkor írt elbeszéléseiben az apró 
emberi gesztusok és érzelmek, melyek kivétel nélkül a kor valóságá-
ból eredeztethet ők, de majd mindegyiket távlatossá teszi azzal a 
balladaisággal, mely korábban is jellemezte világát. H ősei számára 
igen fontos eleme az életnek a hír, a „jó hír" meghalásának vágya, 
tehát voltaképp olyan 'archetiipikus érzület, mely a Biblia világát is 
áthatotta. „Jó hírt" szeretnének hallani A fényképben várakozó és 
reménykedő  szülők. Ugyanerre vár A kabát (1951) Teréze, akinek 
férjét munkatáborba hurcolták, s a háború után az asszony folyvást 
abban reménykedik, hogy élve láthatja viszont. Végül azonban egy 
ismeretlen férfin fedezi fel a kabátját, s megtudja, hogy a táborpa-
rancsnokság utalta ki neki, ami közvetetten a szeretett. férfi haláláról 
tudósítja. 

Ezeik a jó hírre várakozó h ősök végtelenül magányosak. A fiát 
figyelő  öregedő  házaspár életének egyetlen központi kérdése a vissza-
térés. Teréz is teljesen magára maradt: lánya ugyan él, de nem 
vállal közösséget anyja életmódjával. Egyre zárul körülöttük a kör, 
az élethez való kapcsolatukat egyetlen nyitott érzelem szabályozza. 
De még e'b,ben az elesett helyzetben is m űködik bennünk az életösz-
tön, a megmaradás vágya és reménye. Ezt fogalmazza meg finom kis 
tárcájában, a Rózsafában (1951). A kert gazdái sokikad fontosabbnak 
érzik a veteményeket, mint az öreg rózsafát. Kivágják hát, „a rózsa-
fa pedig elfagyott, kipusztult. Nagy volt a tél, tavaszra csak a vada-
lany hajtott ki. Hosszú, vékony, tapogatódzó ágaival kétségbeesetten 
kereste az éltet ő  napfényt. Igy hajtott ki esztend őről esztendőre. Hiába 
vágták, nyesitéik, pusztították. Mind alacsonyabban, rejt őzködőbben, 
földre laipulábban, mint aki, bár minden szeretetet megvontak t őle, 
irtva, pusztítva is menteni akarja nyomorultan teng ődő  életét". 

Akár az öreged ő , pályáját igen nehéz körülményeik között foly-
tató Szirmai Károly életének, elhatározásának is paradigmája lehetne 
e rózsafa, amely a túlélés esélyét példázza. Hasonló érzéskörben ját-
szódik A vigasztaló is, amelynek f őhőse a valóságban sehol sem talál 
vigasztaló pontot, mely enyhítené magányát, sorsának elesett voltát, 
de álmai ~hozzák e vigasztalást, még ha a rövid feledés után 
felriadva az őr parázsló szemével találja szembe is magát. 

(Szirmai Károly elbeszél ő  művészetét a kezdetekt ől jellemzi az 
Igen erős drámai hangoltság, mely pályája némely szakaszán meg-
határozó világszemléleti jegyének mondható. Ez a sajátosság.a is új 
életre kel az ötvenes években írt elbeszéléseiben. A fénykép és A 
kabát voltaképp apró életjelenetek, melyekben a fokozatos emelkedé-
sek végpontján drámai csúcspontra lelünk: az el őbbi elbeszélésben 
az anya elvesíti él ő  fiát, az utóbbiban a feleség szembetalálja magát 
a vég szomorú és megmásíthatatlan valóságával. Er ős balladai töltése 
van a Grószi különös hangokat hallnak is, ráadásképp ebben a hosz-
szabb elbeszélésében kiválóan mutatja be az író az öregedés természet-
rajzát, finom beleéléssel jelenítve meg, hogyan n ő  a szakadék öregek 
és fiatalok között. Végül az öregasszony mégis gy őzelmesen tekinthet 
a hitetlen fiatalokra: nem kiéapzelgés volt az a furcsa, szorongató 
neszezés, melyet éjszakánként hallott, haldokló küldte utolsó jeleit a 
.komályba. Néha nem több egy elbeszélése kib ővített anekdotánál, 
mégsem érezzük a szándékoltságot, mert a drámaivá élt emberi tar-
talmakat igazi költ ő  módjára fogja össze. A fiatal Szirmaii stílusbra- 
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vúrjait idézi a Grószi különös hangokat hall egyik leírása: „Gró:szi, 
aki valóságos étervadásza volt az éjszakának, megfigyelt és számon 
tartott minden hangot, tehát a városét is. Néha olyan volt a városi 
éjszaka, mint egy lapjával mer őlegesen állított, roppant hangszóró, 
éteri kisülések cikáztak át, fütyülés, csengetés, zúgás, recsegés, csö-
römpölés szaggatta — a központi pályaudvar fel ől mozdonydohogás 
ágyúzott bele az éjszakába, szférikus magasságban zenei hangok 
szálltak keresztül, majd hirtelen elakadt minden közvetítés, s a 
hangszóró megnémult." 

Az érzelmi: és stiláris szinten megvalósuló drámaiság a jelek 
szerint egyik központi kérdése volt ezekben az években Szermái 
Károly irodalomszemléletének. Debreczeni József: Hideg krematórium 
című  meanoárjáról írt kritikájában (Híd, 1951. 7. sz.) szintén .a, drá-
maiságot, az átélt tragikus élmények hiteles, összefogott ábrázolására 
való készséget emeli ki, s ugyanazt az írói erényt érzékeli benne, 
amelynek megvalósítására maga is törekedett: az eszközök és érzések 
harmóniáját. „Nemes mérrbéákrbartása, eszközeivel bánni tudó ökonó-
miája itt is, ott iás megmutatkozik — írja. — Tisztán értelmi jelleg ű  
közléseiben ugyanúgy, mint a költőiileg erezettekben. Költ ő, író, új-
ságíró, társadalomábrázoló ebben egymással vetélkedik. Nem tudjuk, 
mit dics'érjün'k inkább: hibátlan prózai ritmusát, gazdag nyelvi kép-
zeletiét, vagy a tudatos és ösztönös pompás összjátékát. Aki szereti 
az íróban az egyéni veretű  stílust, az gyönyörűségét fogja lelni 
Debreczni nyelvezetében, különösen leíró vagy jellemz ő  részleteiben. 
De ugyanúgy élvezni fogja tiszta, köznapi prózáját, serkent ő  néki-
nekifutásaival, dobbantó megtorpanásával." Hajtényi Mihály Gara-
bonciás című  elbeszéléskötetéb ől Fis az emberi nyomorúságot, az élet 
drámáját bemutató elbeszélések állnak szívéhez legközelebb. (Híd, 
1952. 6. sz.) 

Szármai Károly elbeszéléseinek mindig is meghatározó eleme volt 
a légkörteremtés `képessége. Kísérteties, álomlátó, balladai, tragikus 
hangoltságú írásai némiképp veszítettek id őszerűségükből ezekre az 
évekre, araikor inkább a der űt és élétligenliést sugalló optimizmus 
uralkodott. É.lettap isztalatai: azonban nem az ilyen jelleg ű  élmények 
iránt tették fogékonnyá. Sokkal szívesebben jelenített meg olyan 
helyzeteket, melyek kísérteties érzületet keltenek vagy a kisember 
reménytelenségér ől árulkodnak. Megfigyelhet ő  ezekben az id őtlení-
tésre való törekvés, illetve olykor 'az antedatálás. Ezek segítségével 
védte ki azt az esetleges vádat, hogy az ötvenes évek légkörét ábrá-
zolná. 

Az „Éjszakai kaland (1951, megjelent a• Mindig elválni valakit ő l 
című  válogatásban, St. Gallen, 1976) bevezet ő  mondatában azonnal 
meghatározza az előadotbak idejét: „Most utólag, mikor húsz év vá-
laszt el az esern,ényekt ől..." A novella kísérteties éjszakai kalandot 
-mond el: az elbeszél őt és barátját elviszik a rend őrök, titokzatos 
tájakon vezetik őket, a kihallgatás során fondorlatos kérdésekkel 
igyekeznek zavarba hozni mindkettejüket. Végül az elbeszél ő  kisza-
badul, gyors léptekkel siet a végeláthatatlan, célhoz sosem viv ő  folyo-
són — jól ismert huszadik századi motívum —, mígnem a .nap-
fényre ér. 

A „Nékem sincs" című  tárcában (Magyar Képes Újság, 1953, 
17. sz.) az éhhalál küszöbén álló öregasszony kétségbeesve nézi az 
erőtlen, eledel híján kimerülten lezuhanó varjakat. Közelebbi id őmeg-
határozás itt nincs, „azon a télen" általánosít és bizonytalanít el az 
író. Az írás mondanivalója szerint a halál: megszabadulás a földi élet 
gyötrelmeitől. Teljes reménytelenség csendül ki A nagy út (1955) című  
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elbeszélésb ől is. Míg egyik elbeszéléstípusában a várakozás volt az 
uralkodó, ebben az is értelmiét veszti: az útra készül ődő  férfit felesége 
és gyermeke abban a tudatban búcsúztatják, hogy sosem látják 
viszont. 

Ebben a drámai, vizionált világban fel-felmerül a titok, a sejtelem, 
a legendás elem. Ebben a közegben mozgott Szirmai .  Károly a legott-
honosabban. Egy-két jellemző  vonással elénk állítja a f őalakot, akinek 
külsejét, gesztusait szinte költ ői eszközökkel írja le, annál kevesebbet 
mond el emberi környezetér ől. Szinte kinőnek a tájiból ezek a figurák, 
vándorolnak, mintha vissza szeretnék szerezni az egyszer elveszített 
otthont. A Benőtte a fű  a korai elbeszélések hangulatát idézi, de 
megfigyelhető  benne az eszközeinek teljes biZtoniságával ábrázoló pró-
zaíró fölénye. Mindvégig megmarad a közlés szintjén, egy-egy szin-
tagmával azonban az id őtlenségbe tágítja az eseményeket. A bevezet ő  
képsor mintegy összefoglalja az író törekvéseit, stíluseszközeit: 

„A vándor messzir ő l jött, léptei fáradtak voltak, cip őjét vastagon 
lepte a por, nadrágja alját ugyanúgy, görcscsomós botja megkopott a 
hosszú .országútjárásban. 

A vándor úgy merült fel az utak messzeségéb ől, mint valamii 
régi ember az idők kanyarulatjából. Szikáran, lobogó, ősz hajjal —
arrca hosszúkás volt, homloka magas, értelmes, tekintete elgondolkozó. 

Látszott rajta, hogy valamikor jobb napokat élhetett, erre vallott 
kopott, de jó szabású ruhája, valamint cip ője, mely valamelyik jobb 
műhelyiből kerülhetett kii. Egyébként kisebb csomagon kívül semmi 
poggyásza, minden rajta s kezében." 

Mintha próféta, igehirdet ő  érkeznek. „Semmit se vigyetek maga-
tokkal az útra!" Göcsörtös botja van, mint Radnóti prófétáj ának. 

Ez a mesteri iinditás, mely választott stíluseszközeivel, de allúziói 
révén is végtelen id őkbe tágul, mindvégig meghatározza az elbeszélés 
hangulatát: a titokzatos férfi szerelttel sírjakoz jött, de azt ben őtte 
a fű . Az enyészet hatalmával nem szállhat szembe az emberi er ő  és 
akarat. 

iSztirmaii; Károly írásművészetének nagy kérdése volt, vajon a rész-
letekben megnyilatkozó művészisége, költőisége, az egyszerit és meg-
ismetelhetetlent ábrázoló balladait ereje hosszabb távon is kamatoz-
tatható-e, tartani tudja-e egy regényben is az elbeszéléseiben oly hibát-
lanul megütött hangot. Valószín űleg végérvényesen tudatosodott ben-
ne, hogy állnia kell a kihívást, hosszabb lélegzetű  epikus műben kell 
elmondania azokat a tapasztalatait, melyeket ő  még megélt, de a 
fiatalok számára már csak emlékek lesznek. Az emlékeket azonban 
az igazi író nem engedheti elveszni. Másrészt Szirmai Károly nemcsak 
kor- és nemzedéktársai meg-megújuló biztatása, a részükr ől felé 
áradó várakozás miatt érezhette magát érettnek regény írására, ha-
nem azért is, mert korábbi műveiben -- els ősorban a Staro sunce 
című  kisregényben — benne rejlett a nagy lehet őség megvalósításá-
nak módja. A Staro suncében Kázmér Ernő  is megérezte a nagyobb 
epikus mű  adottságát, s leveleiben nem egyszer biztatta barátját, 
üljön néki a tervezett műnek. A harmincas évek közepén mások is 
biztosak voltak abban, hogy az elismerten jó elbeszél ő  végül is kilép 
az ábrázolására olyannyira jellemz ő  hangulati tényezők nyomása alól, 
s bátraibb, keményebb társadalomkritikával, jellemábrázolással mondja, 
el az't, amit ő  maga is türelmetlenül sürgetett a félbe-szerte sikere-
dett vajdasági regénytermést bírálva. 
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+Bernkő  Ákos, Szirmai Károly els ő  monográfusa (Szirmai Károly, 
.Stutrtgart--iMünohen, 1980) aprólékos nyomozó munkával derítette ki, 
hányszor kísértette meg a regényírás gandolialta. Egy 1933-ból való 
nyilatkozata szerint (Jugoszláviai Magyar Újság, 1933. VI. 29. 10.) két 
regényterma is foglalkoztatta, az egyiknek, a hosszabbra tervezettnek 
a címét is elárulta: Talajkeresők. Utóbb elkezdett egy mászik regényt 
is, Egyedül címmel, ebb ől is csak részletek ismeretesek. (Benk ő , 48.) 
Hagyatékában fennmaradt egy vázlat Örök szegények címmel 1956-bál. 
A mű  alighanem a gazdagok és szegények ellentétének robbanását 
mutatta volna be. Utóbbiak „ezért is vonultak föl asszonyostól, gye-
rekestől az oda magasodó és szürkül ő  házak elé. Ahol a hatalmasok, 
kiváltságosok laknak. Hogy föllázadjanak, megtagadják az engedel-
mességet, megüzenjék, hogy nem hajlandók így tovább dolgozni. Em-
berek akarnak maradni ..." Az Archívumban meg őrzött töredék alap-
ján talán nem merészség . megikocká.ztatnunik : szerencse, hogy ezt az 
alapgondolatot nem bontotta ki, nem valószínű, hogy túllépte volna 
a sematizmus lehetőségeit. 

A már gyakran Idézett Önkeresésben egyetlen befejezett regé-
nyéről, az 1958 bon kiadott Katlanban-ról a következőket olvassuk: 
„Messze, messze ... indítóval kezdtem írni 1957-ben a jelképes cím ű  
s egy urasági révészgazda Ilonka nev ű  kislányáról szóló, fejezetekb ől 
föllépímett regényemet, a .Kartlanbant, amelyet 1958-ban szintén a 
Testvériség-Egység Kiadóvállalat adott ki." Az öreged ő  írót megtré-
fálta emlékezete: nem 1957-ben látott neki a regény cirásának, hiszen 
a mű  megalkotásában oly nagy szerepet játszó B. ,Szabó Györggyel 
való levélváltásaiból nyilvánvaló: 1954 nyarán már csaknem nyolcvan 
lappal elkészült, 1955 tavaszára pedig a II. részt is bevégezte. 

A filológiai adatok pontosításán túl. azonban fontosabb és érde-
kesebb az a megjegyzése, hogy regényét „fejeszetekb ől építette föl". 
Egyet-mást elárul ez regényfelfogásáról, arról, hogy a szélesebb sod-
rású, epikus anyagot formába öntve is :novellaírói hajlamait követte, 
s elsősorban az egyes epizódok lekerekítését érezte feladatának. Ami-
lyen leleményesen és tömören tudta összefogni a aselekanényt akár egy 
tárcában, olyan nehéz feladatot jelentett számára egy sors szélesebb 
kibontása, a mellékalakok alapos és árnyalt jellemzése, a cselekmény 
ökonomikus vezetése. 

A mű  felépítésében pontosan körvonalazott prekoncepció vezette. 
„ ... a regényben — a többi között — azt óhajtottam érzékeltetni, 
hogy közvetlenül az első  világháború előtt és alatt, mily mostoha 
sorsa volt egy Budapest-közeli grófi uradalomban dolgozó munkás-
családnak, és .kislányuknak mennyi mindenen .kelletni átmennie, hogy 
a világháború befejeztével áldozata legyen egy arra terepszemléz ő  
csehszlovák monitor egyik mulatságból partra géppuskázó matrózá-
nak." 

A regényterv kétségtelenül magában hord bizonyos naivitást, az 
elmúlt évek olykor nyomasztó szemléletének emlékezetét. Ugyanakkor 
vitathatatlan, hogy Szirmai teljesen birtokában volt annak az élmény-
anyagnak, mely e környezet megjelenítésére szinte kiválasztotta, jól-
lehet elbeszélői alkatától idegennek mondható a nyílt társadalom-
bírálat, a nagy összeütközések ábrázolása. Alkat és élményanyag, írói 
habitus és a választott feladat feszültségének ellentéteim nem is sike-
rült felolldanria. A regény tulajdonképpen egymástól függetlened ő  el-
beszélések füzére, melyeket olykor valóságos „közjátékok" szakítanak 
meg. Erősebbek és jellemz őbbek benne az epizódok, mint a cselek-
mény egésze. Alaposabb szöveganalízis gy őzhet meg arról, hogy Szir-
mai Károly épp azt vélte els őrendű  feladatának, hogy f őhőse életé- 
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nek, sorsának azokat az élménytöredékeit ragadja meg s ábrázolja 
miinél hotelesebben, menyek beleépültek jellemébe, meghatározták tet-
teit és a világgal kialakított viszonyát. Ilyen fontos közjátéka a m ű-
nek egy nagy árvíz leírása. Ilonka tudatában homályosan összegz őd-
nek ekkor szerzett tapasztalatai, hiszen kislány még, szeretetre vágyó, 
elesett gyermek. Az író azonban neon elégszik meg azzal, hogy a 
gyermeki tudaton átfolyatja az eseanényeiket, hanem rögtön kommen-
tálja is:. „ ... .nem sejtette, hogy többé nem találkozik velük. Hogy 
csak egy közjáték szükséges szerepl ői voltak életében, mert betegsége 
után átsegíttették és továbbadták, de akik kés őbb éppúgy kiesnek, 
leválnak életéből, mint annyian mások, alkuk az ember útjába kerül-
nék, s akik többször, Mintha csak a gondviselés eszközei volnának, 
segítik, hogy bajaitól megszabaduljon vagy az élet új szakaszába 
lépjen 

E kommentárok gyakran megszakítják az eseményeket. A regény 
hitelét inkább az fokozná, hogy az olvasó a h ősök sorsát figyelve 
maga jusson ilyen következtetésekre. Nem mindig szervesek az epizó-
dok sem. Érezhet ő  a cselekményvezetésben, hogy .Szirmai Károly ren-
geteget tapasztalt életében, s ezek közül az érdekesebbeket el is mond-
ja, bármily tanulságosak  is azonban, mégsem viszik el őbbre a főhős 
életét, inkább korjellemz ő, hitelesítő  részletek maradnak. Kétszer 
megírja például, hogyan jelentek meg a világháború alatt különféle 
ügynökök Dunatárnokon, hogy élelmiszert, árut szerezzenek. Aki ku-
koricáért érkezett, annak útját nem koronázta siker. A másik azon-
ban két szép ládát tétet útja végeztével a szekérre. Még azt is 
megtudjuk, a ládákban „fehér stearinggyértyák" voltak, már türel-
metlenül várt rájuk „egy drogutilsta, hogy tejkrémet csináljon". 

Erős érzelmekben nincs hiány. Különösen azok a finoman szce-
nírozott jelenetek ragadják meg az olvasót, melyek kisebb-nagyobb 
emberei veszteségeket ábrázolnak. Maradandóan szép az a kép pél-
dául, ahogy a szó nélkül eltávozó fiú után indul az apja: „Szikár, 
meghajlott alakját később ott lehetett látni az Öreghegy oldalában, 
amint fölfelé baktatott a szerpentinúton. Fölérve a csúcsra megállt és 
kelet felé nézett. Arra, amerre a fia elment." Nem egy szépen, 'pon-
tosan kimunkált balladás részlet jelzi, hogy .Szirmai Károly igyeke-
zett hűséges maradni tehetségének ehhez a nem jelentéktelen össze-
tevőjéhez is. Ám ezek a „mini-;ballad:ák" sem mindenütt szervesen 
illeszkednék a cselekményibe. A regény szép lapjai szólnak például 
arról, hogyan idegenedik tel egy kutya az emberekt ől, Mint lesz „buj-
dosóvá",.amíg azonban az !író megért ő  'szeretettel rajzolja az állat 
sorsát, megfeledkezik f őhőséről, ideig-óráig szeme el ől téveszti a lányt. 

A regény társadalmi mondanivalója a következ ő : „Ha az uraság-
nál nincs munka, fiúk és leányok odahaza ülnek. !Odahaza ülnek és 
eszik azt a kevés kenyeret, ;amint !apjuk vagy fivérük keres. Évr ől 
évre mind többen ,és többen. Az urasági község katlanába bezárva. 
Bezárva. és belebutulva a t űrésbe, szolgaságba. A szoligaságba, mely 
századokon Iást vérükbe irvádott". Ez a kétségtelenül tényekkel is alá-
támasztható és igazolható történelmi-társadalmi helyzetérzékelés né-
hol csak a közlés szintjén jelenik meg. Az író maga is részese lesz a 
cseldkanénynek : történelmi lanalúzilselivel meg-megszakítja az esemé-
nyek menetét, olyan dsnveretanyagot sorol el ő, mely alapveltáen idegen 
a regény anyagától. Pontos, hiteles például annak bemutatása: a 
„katlan"-ból jó néhányan úgy igyekeztek kitörni', hogy Budapestre 
mentek, s ott 'vállaltak munkát — mint Ilonka n ővére is teszi s 
ott vagy elsüllyedneik a nagyvárosi eanbervegetáaióban, vagy sikerül 
boldogulniok, ám Mihelyt az író a regény ;érvényesség ű  körén túl 
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is igazolja az elmondottakat, mintha egy egészen más történetet és 
más műfajt írna: „ ... egyikük se 'akart az uraság 'cselédje lenini vagy 
életét odakötni egy nyomorúságosan teng ődő  béreshez, senyvedni ab-
bam a fészekben, ahol a lakosság túlnyomóan földhözragadt 'szegény 
volt, s csupán két emberi szükségle;tkielégítésnek élt: a táplálkozás-
nak és fajfönntartásnak. Életét nem szabályo:ztta egyke vagy az a 
nemzedékrend, mely Móricz Zsigmond szülőfalujának ,parasztvilágá-
ban oly következetesen érvényesült." 

Mint regény, a Kačlanban elmaradt lehet őségei mögött. Herceg 
János igen eufémiisztikusan írta róla: „novellisztikusan lekerekített 
fejezetekben és a kordokumentum hűségével" készült. Ez utóbbi jel-
lemzője viszont kétségtelenül erénye: a múltat több helyen !is érzék-
letesen, pontosan ragadja meg .az író, a ;szocyiográfus hitelével jelenítve 
meg ,szo(kásolkalt, a 'családi és falusor élet ezer apró jellemz őjét, külön-
féle muink.a:folyamabakat. Ezekben az aprólékosan kidolgozott, realisz-
tikus betétekben rejlik Szirmai munkájának korjellemz ő  ereje és hite-
le. Itt sikerül közölnie azt az lismeretanyagot, melyet mára inkább 
a néprajzi szakmunkák őriznek. Feltett szándékával és prekoncep-
ciójával alighanem ellentétben, nem a nagy társadalmi 'összeütközé-
seket sikerült igazán élővé tennie, hanem egy lassan elsüllyed ő  kor-
szak mikroorganizmusának összetev őit. A mai olvasó számára nyilván 
közhely például, hogy 'szemben állt egymással az uraság és a falu, 
annál tanulságosabb, amint szinte 'mellékesen elmeséli az író, hogyan 
vontatták a révészek a ladikot, 'hogy a sodrás ellenében is ki tudjanak 
kötni, milyen különös figurák népesítették be •a falut, köztük például 
a vén negyvennyolcas honvéd, aki embereket hallucinál a lemen ő  nap 
vörösében; kiválóan jelenéti meg egy különben nem nagyon ismert 
réteg, a falusi értelmiség szokásait, a kultúrához, például az újságol-
vasáshoz való viszonyának legjellemz őbb elemeit :(„Mert újságolt túl-
nyomóan a :középosztálybeliek vásároltak. Legalábbis vidéken, a kisebb 
falvakban. A háborús években, mikor a szegényes szórakozás ily 
helyeken családi ,összejövetelekre vagy kár!tyapartikra zsugorodott, 
a mindennapai újság jelentette a megs űrűsödött unalomban a válto-
zatoisságoit. A viszonylagos jólétben él ő  falusi középosztálybelit, 'külö-
nösen ha a katonáskodás nem érintette, mindig 'felélénkítette egy-egy 
újabb győzelmi hír, hiszen nem ő  vitte b őriét a vásárra, s a biztonság 
kényelmes karosszélkében, hasát düllesztve élvezhette a háború nyo-
morúságából oly keveset 'sejtet ő  Hőfer-, Luddendorf- s egyéb hadi-
jelentéseket. Szinte hozzátartozott a jó emésztéshez, hogy lehet őleg 
minden heti lapanyag ki legyen bélelve egy-egy újabb győzelmi hír-
rel, melyről az idősebb férfiak — családi összejöveteleken — fejbó-
logató megelégedéissel beszélgethettek, lelkesen áradozva a magyar 
baka példátlan hősiességéről 'és helytállásáról."); érdekes adatokat 
közöl a kor iskoláiról, a tanítás szokásairól, •a pedagógiai elvekr ől; 
a helyi műveltebb rétegek politikai megoszlásáról és ennek lapol-
vasási. 'következményeir ől. („A hatóság emberei a kormányt támogató 
lapokat járatták. Trafikánt korcsmáros, fia rábeszélésére az EST-ét 
és a VILAG,ot. A Tolnai Világlapja leszorult a pékhez, postakihor-
dóhoz és borbélyhoz. Ott forgatták a legtöbbet. A Népszavát csak 
Sanidek járatta. Ha kiolvasta, átadta másoknak. Az orvos és Bus 
Mátyás két újságot ,is járatott. Bus ezenfelül a Köztelket is.”) A 
regény egyik legérdekesebb részében mondja el az író, hogyan ültet-
ték be a lányok a hegyoldalt facsemetékkel. A világháború alatti 
fővárosi szokásokat alaposan ismer ő  Szirmai bemutatja a zsúfolásig 
telt kávéházakat, mozikat, színházaikat, kabaréikat, varpetéiket, mula-
tókat, sejteti, hogy az éjszaka csillogó gondtalansága mekkora ellen- 
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tétben volt a háború szenvedéseivel, nélikülözéseivel. Ezek a finoman 
sejtető , a részleteket oly hitelesen és pontosan megjelenít ő  lapok teszik 
igazán fájdalmassá azt a tényt, hogy a direkt ábrázolás és kommen-
tálás szándékával sok helyen ,kérdésessé teszi a bels ő  hitelt. A kor 
miliőjének rajza, a kommentárok nélkül el őadott miikrojellemz ők a 
Katlanban igazi értékei s nem a vontatottan, olykor kifejezetten 
pedagogikus célzattal haladó cselekmény. 

A sok töredékben maradt regénykísérlet, a meg nem valósított 
tervek arra utalnak, Szirmai Károly maga is tudatában volt, hogy 
igazából nem regényíró. Benk ő  Ákos idézi könyvében azt az 1962-ben 
kelt levelét, melyben arról tudósította Bolgár Lászlót, hogy történelmi 
regény írásába kezdett. A tervek szerint a m ű  cselekménye Belgrád-
ban játszódott volna a háborús években és közvetlenül azok után. 
A levélben feltett kérdések arra utalnak, hogy az író ezúttal is ere-
dendő  követelményének érezte a történelmi hitelesség megteremtését, 
olyan szokások iránt tudvakozódott, i melyek a hitelesítés eszközéül szol-
gáltak volna. Végül a regényb ől töredékek sem maradtak. Nyilván 
azért nem, mert hiába volt kimerít ő  ,Bolgár László válasza, megélt élet-
tények híján, csak képzelőerejére támasziko+dva nem akart, nem is 
tudott hosszú lélegzetű  cselekmény megalkotásába kezdeni. 1962-es 
terve az Egy élet árnyékában címmel megírandó regény. Egyetlen 
epizódja maradt fenn; 'aliighanem egy magányos n őről szólt volna. Itt 
megint a személyes tapasztalatok hiányának tulajdoníthatjuk, hogy 
a tervet nem váltotta be. 1967-ben Jehoviták címmel készült írni, 
megint csak regényt, ennek azonban töredékei sem maradtak fenn. 

iSzirmai Károly alkotói igényességét ismerve nem lehetetlen fel-
tételeznünk, hogy elégedetlen volt ő  maga is a Katlanban-na1. Sem 
a szándék, sem annak megvalósítása nem. harmonizált igazi tehetsé-
gével. A kor szemléletváltozásával, poétikai megújulásával már nem 
mindenben tudott lépést tartani. Ihlete jól érvényesülhetett az elbeszé-
lés feszesebb keretei között, ellankadt azonban a nagy forma megvaló-
sítása közben. Élettap,asztaLata és élményanyaga kétségtelenül arra 
predesztinálta volna, hogy a maga választotta és hiébköznapri életéb ől 
oly jól ismert környezetben akár egy másik Puszták népét írjon meg 
— erre a lehetőségre különben Vámos Imre figyelmeztetett a regényt 
méltató bírálatában —, amikor azonban lemondott arról, hogy anya-
ga önmagát ,értelmezze, és saját szavaival töltötte ki a cselekménynek 
és az eseményeknek azokat a hézagait, melyek felkelthették volna 
a jótékonyan közreműködő  olvasói figyelmet s megteremthették volna 
az együttérzést, olyan mércét állított maga elé, amely alacsonyabban 
állt lehetőségeinél, s nem elégítette ki azt a várakozást sem, mely 
felé áradt. 

A kritikusok érezhet ő  tisztelettel és szeretettel csalódásukat han-
goztatták. A Magyar Szóban (1958. VI. 22.) megjelent 'krfitika a köz-
vélemény ítéletét fejezte kiig: „Kétségtelen, hogy Szirtinai Károly re-
génye a tartalmat is 'szétdaraboló szerkezetét és széthulló tartalmát 
tekintve nem nyilvánítható sikeres és m űvészi színvonalat megütő  
alkotásnak." Bori Imre finoman „iproblem:atiikusnak" nevezte a m ű-
vészi megva'lósulás't, s ő  is alkat és vállalt feladat feszültségéb ől ere-
deztette a mű  gyengeségeit. 

A Katlanban valóban elhibázott mű. Szerencsére nem utolsó 
szava volt az öreged ő  írónak. 

,(Folyatjuk) 
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A szokásos október végi könyvhónap Belgrádban az idén emigráns 
írók találkozója is volt. A Nobel-díjas BroYdszkij mellett megjelent 
Vaszilij Akszjonov, Dušan Velicskovics és a kínai Huatiing Nie-engl. 
Az alkalom arra is megfelelt, hogy áttekintsék a :kit háború közötti 
cári orosz emigráció irodalmi életét Jugoszláviában, amikor nálunk 
a bibliográfusok megállapítása szerint húsz év alatt mintegy százötven 
orosz nyelvű  lap és folyóirat látott rövidebb-hosszabb id őre napvi-
lágoit. A jelenlevők mindezt azzal a be nem vallott csalódással vehették 
tudomásul, hogy igazi érték mégsem maradt utánuk. Menekültek 
voltak, örültek, hogy élnek. Idővel polarizálódtak, s amikor a hitleri 
Németország megtámadta a Szovjetuniót, voltak akik szembefordultak 
a fasfizmLussal, hiszen a sok sebb ől vérző  hatalmas ország mégiscak 
a hazájuk volt. A következetes forradalmi hév ugyanis lassan leh űl 
a múló időben, s így történhetett, hogy a másik orosz Nobel-díjas, 
Ivan Bunyiln hazája gy őzelmében reménykedett, s figyelmen kívül 
hagyta a támadók kezdeti sikereit. De hát ma sem könny ű  emigráns-
nak lenni, amikor pedig a nemzetközi jognak is beleszólása van a 
dologba. Élni még csak lehet idegenben, de írni már jóval nehezebb, 
mert a legtöbbször nincs kinek. Stefan Zweiig öngyilkos lett, amikor 
ezt megértette, pedig műveinek legtöbbjét már nemcsak német nyelv-
területen olvasták, jelent ős nemzetközi sikerrel dicsekedhetett, ha 
kedve lett volna dicsekedni. És Márarl sem az már régen, aki volt, 
pedig ő  „még egy család nyelvén" dalolt, de pusztába kiáltó szavát 
elnyelte a messzeSég. A komtibattáns en igrádió irodalmi hatását is 
Vic!bor Hugo óta a közeli győzelem koronázza meg. Ha viszont az 
elmarad, akkor az emiigráns írónak nincs miben reménykednie. Van 
azonban egy úgynevezett bels ő  emigráció, amely a nem létez ő  parla-
menti,  ellenzék helyiét foglalja el, nem csekély veszélynek kitéve, de 
annál nagyobb siikerrel. Szolzsenyicin kisregénye, az Ivan Gyeniszovics 
egy napja annak idején a Szovjetunióban összehasonlíthatatlanul na-
gyobb hatást váltott ki, mint a „szabad világnak" nevezett nyugaton 
megjelent testes kötetei. És a Zsivago doktor is sokkal érdekesebb 
lett volna a Szovjetunióban harminc év el őtt, mint a peresztrojka 
idején, amikor végre otthon is kiadták. Mintha az olvasó tömegek 
a veszélyt vállaló hőst ünneip,elnék az íróban, aki helyettük beszél, 
közel sem akkora figyelmet tulajdonítva ugyanannak a m űnek, ha 
elmúlt a veszély. Brodszkij fáradhatatlanul szavalta a verseit Belg-
rádbian és szónokolt az állam és az egyház békés viszonyáról, s a 
költőekről, akik szerinte a történelem szószólói, meg a nyelvr ől, amely 
a gondolat legősibb kifejezője, s ezeket az időszerű  kö.ihelyek,et udva-
riasan megtapsolták. Ugyanakkor tizenegy kosovói szerb író drámai 
hangon fordult az - úgynevezett művelt világ közvéleményéhez a magvuk 
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panaszával, mely szercint már nincs klinelk írniuk, mivel népüket 
elüldözik saját hazájából. S a közönség persze őket is megtapsolta. 
Jóval nagyobb vonzást gyakorolt azonban egy Šešelj nev ű  ismert 
honi belső  emigráns, aki az említett veszély Damoklész kardjával a 
feje fölött olcsó frázisokkal szurkapiszkálta a rendszert, irodalomtör-
téneti persziflázsoktól se visszariadva, úgyhogy a hallgatói igazán 
jól szórakoztak ennyi vigasztalan panasz után hazátlanságról, el-
nyomatásról, jogtalanságról, s megannyi más sorskérdésér ől a világ-
nak. A hazátlan szovjet írók hazamentek ideiglenes hazájukba, s egy 
darabig még látható lesz fejük fölönt a mártíromság visszfénye, amely 
most műveiket is beragyogja, aztán majd lassan, de biztosan hal-
ványulni kezd, hogy végleg eltűnjék. Mert már csak a m űnek kell 
iküzdenie a fennmaradásért, hogy ne mondjuk: a halhatatlanságért, 
amelyet nem el őlegezhet semmiféle h ősi magatartás. 

Lukács Györggyel még mindig solk baja van az irodalomnak, 
pedig jómaga már rég halott. Mert nem volt még egy olyan konfúzus 
irodalmi kritikus, mint ő , aki folyton összeütközésbe került önmagá-
val, korábbi ítéleteit nem egyszer ,;elvszer ű  marlista önkritikával" 
megtagadta, s aztán ott folytatta, ahol abbahagyta. Ez az önbírálatra 
mindig készséges kritikus könyörtelenül elmarasztaló tudott lenni 
azrtséletenben. Munikásságát idealista invencióval kezdte a Nyugat 
első  évfolyamaiban, hagy aztán b:écs:i emigrációjából már a német 
proletkult irodalmának alakulását kísérje figyelemmel. Kemény bírá-
latai tisztázni kívánták a divatossá lett Neu Sachlichlkeütt és a harcos, 
jelszavakkal telet űzdelt forradalmi. művek egymáshoz való viszonyát. 
Könnyű  volt persze kimuta;tniia, hogy a Ruhr-vidék munkásmozgalmi 
harcaiban fogant lírai és prózai. m űvek nem tekinthetők irodalomnak, 
legföljebb riportoknak vagy gyülekezési jegyzőkönyveknek. Kés őbb, 
Sztálin idejében nehezebb dolga volt. Mert a bajszos georgiai aztán 
nem „felketekenyér-liradaloninalk" nevezte ezeket az agitációs mwn;k.á-
kat, mint korábban Lenin. Neki az agitáció fontosabb volt, mint az 
irodalom. Úgyhogy a tizenöt év, amelyet Lukács a Szovjetunióban 
töltött, folytonos visszakozásból és kimagyarázkodásból állt. S nem-
csak a Szovjetunióban. Hazatérve a szovjet csapatokkal a háború 
után az egész magyar irodalomról mondott nem nagyon hízelg ő  kri-
tikát, hogy aztán majd Rudas László pártítéletként marasztalja el 
súlyosan, már-már a kizárás konzekvenciáival, de megint sikerült 
mégvédenie magát, sűrű  meakulpázás közben a veszélyes sztálinista 
szólamokkal szemben. Jellemz ő  esete Déry Tiborral volt, amikor a 
Befejezetlen mondat című  regényét nem is annyira, mint a Feleletet 
majdnem ügyészért kiáltva átkozta ki. És alig pár év múlva, 1956-ban 
a Petőfii Körben tartott egyik el őadásában, hetvenedik életévén túl 
és a Kossuth-díj nagydíja után kijelentette: „Déry Tibor nagy re-
gényeinek leforadátás:a minden világnyelvre a szocialista realizmus 
megnyert csatáját jelentette volna. Ehelyett mindent elkövettünk, 
hogy a fordításokat megakadályozzuk." Mindenkinek leesett az álla, 
jóllehet akkor már ennél különb és meglep őbb dolgok mentek végbe 
Magyarországon, s Lukács György nemsoikára tagja lett Nagy Imre 
kormányának. Ezt követő  meghurcoltatását viszont világszerte mélyen 
elítélték. Olyanok is talán, akik nem voltak valami jó véleménnyel 
irodalomtörténeti munkásságáról: Különben nemrég S őtér István álla-
pította meg róla, hogy nem is volt irodalomtörténész, csak mindezek 
után, élete utolsó éveiben sikerült megteremtenie nagy esztétikai 
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szintézisét. És mégis elgondolkoztató, hogy mivel magyarázható óriási 
tekintélye, s őt világhíre korunk szellemi életében. Talán azzal, hogy 
kivételesen nagy apparátussal dolgozott, s így az volt izgalmasan
érdekes, ahogy ízekre szedett szét egy-egy nagy alkotást, f őként 
Tolsztoj és Balzac műveib ől. A részletek gazdagságával, s az anyaggal, 
amelyet felhasznált, függetlenül az eredményt ől, amelyet kimutatni 
igyekezett. S eközben iro,daloanfllozófiiája térben és id őben óriási 
távlatokat tudott befogni, és hát Nietzschének se volt mindig igaza, 
s minden bölcseleti rendszer változik az id őben, ahogy az időszerűség 
salakja leválik róla a relativitás törvényei szerint. Érdesek, hogy 
Sótérndk ez az említett véleménye, amellyel tagadja Lukács György 
irodalomtörténészi mivoltát, mintha posztumusz válaszként is üzenet 
lenne Lukácsnak éppen őróla, a fiatal S őtérr ől elhangzott megállapí-
tására negyven év el őtt, hogy realizmus és szürrealizmus ellentétei 
között vívódik. Miközben ő  maga egész életén át az irodalom tár-
sadalomátalakító szolgálatát tartotta els ősorban fontosnak, s így eleve 
kitagadta nemcsak a szürrealistákat, de az olyan széles korképet 
festett par excellence elbeszél őket is, aanülyien Proust volt. Mintha 
nem bízott volna az olvasóban, s attól féltette volna, hogy megfert őzi 
a múlt századnak ez a nagyúri francia világa, amivel megint csak 
az irodalom nevel ő  szerepére mutatott. 

Ne nézzük le a kalandregények íróit! — figyelmeztet egy német 
kritikus, miután alapos vizsgálat tárgyává tette a füzetes regények 
sfikerének titkát, mintha végül is ez lenne legfontosabb, a siker. 
És a siker felé ,vezet ő  utat itt is a tehetség kövezi ki, ina már 
nyugodtan állítható tudományos felkészültséggel kiegészítve, ami nél-
kül ez az irodalom nem fellelnie meg a céljának, ki sem adnák, mert 
az erre szákosított lektorok ős szerkesztők pontosan tudják, mi kell 
olvasóiknak. S mivel ebben a szakmában csak a milliós példányszám 
jelzi az igazi siikert, a szerz ők között is kialakult bizonyos rangsor, 
minden nyilvános irodalomkritika nélkül persze. A kritérium itt rop-
pant egyszerű : mi megy és mi nem megy. Csak err ől van szó. Az 
olvasók érdeklődése is megoszlik természetesen. A mérföldes léptekkel 
feltörő  sci-fi még mindig nem söpörte le a porondról a vadnyugat 
iránti érdekl ődést, s a detektívregényben sem csupán azt a kérdést 
feszegetik, hogy ki volt a gyilkos. Az orvosregény is önálló m ű faj, 
megvannak a maga olvasói, akárcsak a fantasztikus regényeknek a 
műhold-történeteikkel. Szóval korszer űsödött ez az alvilági irodalom, 
de hát már Siimenon se csupán a ,felügyel ő  zseniális szimatjára építette 
történeteit, ha meg is van minden ilyen befutott szerz őnek a maga 
klisérendszere. Az olvasók tömegének érdekl ődése is megoszlik, szinte 
osztályok szerint, s műveltségük színvonalától függ ően. Más kell a 
vidéki háziasszonynak, más a diplomás olvasónak és megint más a 
munkában kimerült proletárnak, amíg villamoson kültelki otthonába 
hazaér. Csak egy dologban egyformák: pontosan tudják, mit akarnak. 
Semmi politikát, a moralizálásit is mértékkel adagolva, s az érzelmi 
szabadság teljes tiszteletben tartását. S ezt a szabadságigényt kielégí-
teni a legnehezebb. Mert id őközben megváltoztak a társadalmi jel-
képrendszerek és . azzal együtt a regényh ősök típusai. Az anya nem 
az a jóságos szent többé, aki régen volt. Egyszer űbb lett, természete-
sebb, mindennapibb s éppen ezért hihet őbb, mint idealizált el ődje 
volt. És mégsem egyszerűen valóságirodallorn, amit ez a ponyva kínál. 
A szerelem és a szex is más lett, kevésbé romantikus, játéka fel- 
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gyorsult, hősei csakhamar rátérnek a tárgyra. De azért ezt is kell ő  
hozzáértéssel mutatja be minden valamirevaló szerz ő , akik között való-
ságos érzeIermtedhn,ikusioik bonyolítják a sztoriit, miközben akadnak 
szorgalmasan mesél ő  háziasszonyok is közöttük, akik a naivitást szó-
lathatják meg, mivel az ártatlan hiszékenység azért még nem veszett 
ki teljesen ebb ől a megváltozott világból. S ha valaki azt hinné, 
hogy a rádió és a tévé leszállította az olvasók számát, az ellenkez ő-
jéről kellene meggyőződnie. Soha annyit nem olvasták e vizsgálatok 
szerint, mint napjainkban. Ugyanakkor a ponyva m űfajának legtöbb 
rnűvelőj e óriási apparátussal dolgozik. A hagyományos wes(ternre-
gényelk egyik írójának könyvtárában nem kevesebb, mint hétszáz,, 
vadnyugati tájakat és helységeket bemutató térkép van, úgyhogy kép-
zeletét pontos faktográfliai anyaggal támasztja alá. Ennek megfelel ően 
nyelvi beszűrődésnek is jócskán helyet hagy, s a hagyományos O. K. 
meg well mellett még számtalan angol szó segít atmoszférát teremteni 
a mese mellé. Még mindig ezek a nagymen ők ebben a szakmában, 
ahol a taksa füzetenként 1200-2000 márka között mozog. S köztük, 
szinte hihetetlenül, bizonyos Roma Lenz újságírón őt fizetik a legjob-
ban az arisztokrata történeteiért, úgyhogy kell ő  önérzettel jegyezhette 
meg: „Nálam hercegeknek szerepelniük!" Nyilván azt a kispol-
gári igényt kisz!olgádwa, amit a képes lapok is szorgalmasan gyakorol-
nak, egy letűnt világ álomlovagjait felvonultatva velük. ,Goethe 
megfordulna a sírjában, ha ezt látná!" — kiáltott fel valaki, de a 
helyzetet jobban ismer ő  ponyvaszakértő  fölényesen leintette mond-
ván: „Az ő  korát követ ő  Gartenlaube irodalma mélyen alatta maradt 
a maii kalandregények színvonalának!" 

• 	Az úgynevezett elfajzott m űvészetnek egész irodalma alakult ki 
ötven év alatt. Most mégis érdekesnek találom visszanézni a kezdetére. 
A 'kiközösítést ezzel a megszégyenít ő  minősítéssel nem az 1937-ben 
megrendezett müncheni kiállítással kezdte a német nemzetiszocialista 
művészettörténet, mivel a fest ők többségét már korábban kitagadták. 
Ez a kiállítás a végső  leszámolás volt, s mint a megnyitó beszéd 
ellentmondást nem tűrve állította: „ezzel vége lesz a német m űvészet 
hülye eltévelyedésének." A m űértő  világ elképedt felháborodását ki-
váltva megindult a tiltakozások végtelen sora, annak a gyermeteg 
hiedelemnek engedve, hogy a szavak még nem vesztették él erejüket 
és jelentőségüket. 1.937-ben még senki sem hitt a háborúban, s Nagy-
Britannia eserny ős miniszterelnöke is minduntalan megnyugtató tár-
gyalásokról engedett híreket kiszivárogtatni. Talán ezért tartották 
eredményesinék egy „ellenkiiállítás" megrendezését, amely majd elég 
erős lesz ahhoz, hogy megsemmisítse az új fasiszta barib.arrizmus fel-
fogását a művészet céljáról és értelmér ől. A kiállítást 193.8 tavaszára 
időzítették, Londonban, az akkor már egyetlen európai nagyhatalom 
fővárosában. Abban rem:ényikedtek, hogy erre a kiállításra a m űvészi 
fair play szellemében megkapják majd a megbélyegzétt német m ű-
vészek képeit Münchenb ől, hogy Mat`tisse-tól Picasson át Mondria:n i:g 
a németekkel kiegészítve együtt legyen a század modern m űvészete. 
Mert csak természetes, hogy Londonnak hisz majd a világ. Aztán ha 
majd a kiállításnak vége lesz, visszaküldik a képeket annak rendje-
módja szerint Münchenibe. A London Gad'lery rendez ője, Irmgard 
Burchard ugyan élt a gyanúperrel, hogy München esetleg nem riad 
vissza attól a képtelenségtől, hogy a kiérést megtagadja, s ezért a 
magángyűjteményekb ől kölcsönzött anyaggal vélte biztosítani a kiállí- 
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tást. A világ minden részébe küldtek szét ilyen felhívásokat, egyet 
Belgrádba iás, amelyet a Našia stvarnost cím ű  baloldali folyóirat kö-
zölt, jóllehet olvasói aligha. rendelkezték ilyen m űkincsekkel, Pál 
herceg pedig, aki híres m űgyűjtő  volt, biztosan nem olvasta Jnavan 
Popov'iéék lapját. Nem is tudom, egyáltalán megnyílt-e az a londoni 
kiállítás, hiszen 1938 tavaszán Hitler lerohanta Ausztriát, s már az 
első  éjszakán hetvenezer embert vett őrizetbe, aztán Csehszlovákia 
következett, úgyhogy a kor képz őművészetének ez a nyugtalanító 
kérdése bizonyára háttérbe szorult. A nemsokára kitört, mindennél 
borzalmasabb háború után pedig mással volt elfoglalva a világ. Várni 
kellett, amíg képz őművéLszetti vitára sor kerülhet. Csakhogy akkor 
már nem volt kivel vitatkozni. Lovis Cori;ntih, a német expresszioniz-
mus előfutára rég halbotit volt, Paul Klee, a szül-realizmus német 
szálláscsinálója szintén, Emil Nalde végleg elmerült vallásos témájú 
színcsodáiban, Georg Gmiosz az Egyesült Államokba ment és meg-
tagadta régi önmagát, Kakosdhka .pedig úgy megváltozott, hogy becs-
mérlő  szavakkal beszélt Picassóról, aki a spanyol ploilgárháború bor-
zalmait megörökítő  Guernica untán már a Békegalambbal állt a világ 
elé. Jöttek a fiatalok aztán Németországban is és azt mondták: 
„Entartete Kunst? Mi az?" És nevettek. Max Ernst meg a dadaizmus 
és szürrealizmus után már csak álmokat festett, ahogy a kiátkozás 
évében, 1937-ben tett vallomásában mondta: „Egy »galambbegy« szín ű  
országban lelkesen üdvözöltem százezer galamb felrepülését. Láttam, 
amint a vágy fekete erdeit, falait és végtelen tengereit elözönlötték. 
Borostyánlombot láttam az óceánon siklani és nagyon enyhe földren-
gést éreztem." Azt hiszem, arra a beáharangozott ellenkiállításra külön-
ben sem került sor. Nem volt rá többié id ő  és már nem is kellett 
mindezek után a művészet szabadságát védeni. Meg 'tudta védeni 
mindmáig önmagát. 

A belgrádi Nemzeti Múzeumból ismeretlen tettes ellopta az öreg 
Daviid Teniers festői remekművét, Szent Antal megkísértését. Kivágta 
a keretből, s most aztán bottal üthetilk a nyomát. Kis kép, könny ű  
lesz átcsempészni a határon, mert nálunk aligha akad valaki, aki 
megvehetné szilárd valutában a százezer dollárra felbecsült m űkin-
eset. Különben ezzel a Szent Antallal sok bajuk volt a fest őknek. 
Kezdte ` osch, többször is megfestette ezt az izgalmas témát a meg-
kísértéssel, a többi aztán már szinte szériában született az ő  vásznai 
után. Ennek a tizenhetedik században kialakult flamand fest őnek 
még én is ismerem egy másik Szent Antalját a budapesti Szépm ű-
vészeti Múzeumból, csak már azt nem tudnám megmondani, mi volt 
a különbség a belgrádi meg a pesti k ősértés között. Sőt mintha még 
Itál:i,ában is láttam volna az id ősebb Tenierstől egy ilyen témájú képet, 
Genovában vagy hol. Fia, az ifjabb Teniers már vidám életképéket 
festett, mul,atságakat, falusi udvarokat, a nagy el őd, a paraszt Brue-
ghel példáját követve, akinek ugyan voltak bibliai tárgyú képei is, 
ugyanakkor 'azonban valamilyen egészséges népi életérzése az egy-
szerű  embert állította érdekl ődése központjába. Az id ősebb Teniers 
viszont még Olaszországban tanult, s nem tudott megszadulni a 
reneszánsz korai hatásától, amikor az evilági dolgok elválaszthatatla-
noknak tűntek a vallástól, s Leonardo da Vinci is előbb az Utolsó 
vacsorát meg Szent Jeromost festette meg, s csak élete vége felé 
Monya I1isa mosolyát. Pedig Boccaccio kétszáz évvel korábban megírta 
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a Decameront, amelyben vastag húsú kofák jámbor barátokat enged-
nék az agyukba, hja aztán mindjárt le is imádkozzák a b űnciiket. 
Merít amennyire ellentmondtak egymásnak ezek a századok, annyira 
össze is tartoztak vidám életmódban és az istenhit félelmében. S őt 
Bosch gunyoros és ugyanakkor hátborzongató m űvei túl is élték jócs-
kán a maguk korát, úgyhogy a mai posztmodern kísérletez ők is 
meríthetnek bel őlük, ha másit nem, hát a realitások hangos lebecsülé-
sét. David Teníiers Szent Antalja békésebb, kiegyensúlyozottabb lég-
körben született, talán ez a magyarázata, hogy ez a legnépszer űbb 
szent Mind a mai napig. A páduai, akinek az alakja ma .is ott 
látható minden falusi templom felt űnő  helyén, barna szőrcsuhában, 
fehér kötéllel a derekán, s aki egy kis aprópénz felajánlása után a 
legkisebb dologban is kész állítólag segíteni. Ez a .szolidabb, megbíz-
hatóbb Antal, akinek a közeléb ől, a róla festett képeken legalább, 
hiányoznak a kísértésnek szertelenül sátáni jelenetei, mintha az egyre 
erősebben terjedő  humanizmus baltás:ára valamelyest mégis kerülni 
igyékezett volna a borzalmakat, jóllehet az inkvizíció még javában 
dúlt, de Padova, ahol pompás templomot emeltek Szent Antal emléké-
re, Giottó vándorlásainak is egyik állomása volt. Ott ismerkedett 
meg Dantéval, úgyhogy feltehet ően kettőjük szellemének nyoma is ott 
maradt Itálii!ának ebben az egyik legrégibb városában, és így 
Szent Antal elképzelt alakja négyszáz év m űvészettörténeti hatásaiból 
születhetett, s az id ősebb Teniiersnek nem lehetett nagyon nehéz a 
dolga. Most, hogy remekműve eltűnt a belgrádi múzumból, ami 
valószínűleg nagy izgalmat kelt m űbarátok és muzeológusok körében 
világszerte, a nép mélyebb rétegeiben él ő  Szent Antal-kultusz követ őit 
is megrendíti majd az err ől szóló hír. S hogy lehet-e majd sikeresen 
Szent Antalhoz fordulni ez ügyben, mint apró bajokban oly sokszor, 
a babona titka marad. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

JÖSVAI LÍDIA  

A KÁRHOZAT ARCAI 

A KICSORBULT TEREMTÉS 

Gorneille elégedetten zárhatta le szemét: megérte a színpadról őt 
leszorító ifjabb vetélytárs, Racine csúfos bukását is. Ugyanaz a bíbo-
rosi ármány, amelyen a Cid még l,636 ~ban diadalmaskodhatott, a 
kürálye hatalom meger ősödése folytán negyven év múlva a Phaedra 
szerzőjét már vis;szavonul.ásra .és elnémulásra kényszerítette. A végs ő  
győzelmet csak halálával érdemelhette kii. Ahogy Mollére lej egyezte : 
„a. király (XIV. Lajos) olyan elismer ően beszélt a halott Racine-ról, 
hogy az udvarrangoknak kedvük támadt szintén meghalni". Az udva-
roncok persze nem haltak meg, de Racine m űve föltámadt az elhall-
gatásból. Susam Sontag szerint a művészet története a sikeres vétsé-
gek sorozata. Ilyen progresszív vétség volt e drámaszerz ő  munkás-
sága is. A kor és Boileau ízlése diktálta szabályokat, a tér, id ő  és 
cselekmény egységét ő  .is következetesen be'tartaotta, de szerepl ői új-
szerű  megformálásával magára zúdította az udvar haragját. Tragé-
diáiban a corneille-i fenséges királyi h ősök zaklaatottt, tépett lelk ű , 
meghasonlott emberekké váltak. Míg a Cidben a józan értelem és 
a nemzeti érdek féken tartja az érzelmeket és érdemekért osztja a 
happy endeket, Racine szerepl őit a vad, fékevesztett és legyűrhetetlen 
szenvedély határozza meg. A királyi palotáik a szilaj szerelmek és 
gyűlöleték küzd iorondj ává váltak. Euripidész görög mitológiai témái, 
az intenék elrendelte sors és végzet a francia írónál az emberi von-
zalmak kikerülhetetlen, ,öntörvény ű  tragédiájába torkollik. A gigászi 
küzdelmek a csatatérr ől a lélek, az érzelem világába helyez ődnek át. 
Mindenkit esztelen vágy fékez és hajt, örök vonzásban és taszításban 
sínylődnek, mígnem „az ész a szenvedélynek enged", s tárt karokkal 
rohannak a pusztulásba. Csatájukat elhagyatottan, magukra utaltan 
vívják, mert — mint Pilinszky mondja — „nem vált meg semmi 
szenvedés, nem véd meg ,semmi isten". Racine tragédiámban a szerepl ők 
magánenvberii voltukb:an, legnemesebbnek hitt érzelmeikben tapasztal-
ják még a világbataszítottság összes kínját. Mert Vénusz és az istenek 
kirótták a halandókra a szeretet és szerelem terhét, de mintegy csúfot 
űzve belőlük. Ez a világ nem a világok legjobbika, hanem a diszhar-
mániia, a megaláztatások ideje. A teremtés kicsorbult, az istenek 
magukra hagyták az ennberdket. A janze:niisták, akiknek kolostorából 
Racine ifjúd reményekkel a világba lépett s ahová megtörten haza-
tért meghalni, á teremt ő  isten teremtményei iránti közönyösségét val-
lották. Számukra a létezés evilági pokoljárás, ahol minden halandó 
külön csatáját vívja jó és gonosz között. „Mi sem hétköznapibb, mint-
hogy gyarló az ember", mondja O nene, a dajka. „Garnolille az üdvös-
Ség kertjét munkálja — írja Péguy —, Racine a kárhozatét." S míg 
az első  hősei emelk.edésükb.en, az utóbbiak elbukásuk;ban hatalmasak. 
Mert egész világuk, a teremtés romjain véreznek el. 
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ÉRZELMEK — IDŐBEN ÉS TÁJBAN 

Cs. Szabó László, amikor Yorkshire-Aben járt, felkereste a Brontö 
kűsaszanyok egykori lakóhelyét. A paplak és az ódon templom között 
csak a teavető  világa terül el, megszámlálhatatlan mohos sírk ő  a tere-
bélyes fák alatt. Alkonyatkor varjak szállják meg a vidéket, a teme-
tőből riogatják az arrajárót. „Hát ez volt naponta a szürkületi sze-
renád a három Bronté lány számára!", mondta Cs. Szabó. „A holt 
lelkek zsinatja." S máris az Üvölt ő  szelek 'kísérteties légkörében érez-
te magát. Aztán évek múlva rábukkant egy korabeli képre: se temet ő , 
se fák, se varjak. Oda a miilti őeliniélet. Ám mégis: ez a mai kép vala-
hogy sokkal igazabb. Mintha Emily szelleme utólag formálta volna 
át a vidékét, mintha utólag őt igazolná a valóság. A táj, amely fogva 
tartotta, lett az ő  életrajza, egyetlen regénye a sorsa, s mintha az 
élete is csak halála után kezdődött volna. Csendesen teltek a paplak-
ban a napok: Anne, Charlotte és Emtily számára az egyetlen eseményt 
az írás jelentette. A kontinensen Napóleon és Byron voltak az ide-
álok, a világot meghódítani és térdre kényszeríteni igyekv ő  hősök. 
A romantika hitt az élet él;ésénék korlátlan lehet őségében. S a világ 
hősei zajos hódításaik során „Rómába" érve sóhajtiozva kívántak „lel-
készek lenni 'Svédország északi részén, mert ott oly hos'szúrak ' a nap-
palok, oly sokáig lehet alkonyatkor a ház el őtt ülni, és Olaszországba 
vágyódni". A három papkisasszony számára ez a Svédország volt a 
valóság, a zsivaj, a napsütés, az élet lehet őségeinek kimerítése pedig 
regényeik. De míg az írótestvérek közül a rövidlátó kor csak Anne-t 
és elsősorban 'Charilo'tte-tat ismerte el, az elfogulatlanabb utókor őket 
romantikus munkáikkal együtt bakfiiislányidk szobáiba csukta, az 
Üvölt ő  szeleket pedig az őt megillető  világirodalmi rangra emelte. 
Mert noha a regény a roantanitikusdk kelléktárára épül, a dolgok fonák-
jának kivetítése olyannyira realisztikus, hogy már meghaladja azt. 
Időtlenné és hiiperreallistává lesz. Az él őket a síriból is fogva tartó 
Cataheriine, Linton lemondással teli és Heathcliff tíz körömmel tép ő  
szeretete, lsabella gyűlöletbe 'fordult szelíd lelke, a hegyr ől lefutó 
síró szeleik, a lélegz ő  láp, a vonító kutyák, a 'kísértet járta tanya. —
nvind-rtnúnd magától értet ődő  valósága a műnek. Ésszrevlétlenül szug-
gesztív, de nem er őszakosan fogva tartó, mint h ősen. Az üvölt ő  szelek 
pusztán az emberir ől szól, mint minden nagy mű , de hát úgyis csak 
erről érdemes írni. Erről az itteni, egyszeri vendégségünkr ől. 

EGYÉNI KALVÁRIAK 

Az igazán nagy alkotókról csak dadogva szólhatunk. Közelítünk 
hozzájuk, s mindig megfutnak előlünk, maguk után hagyva valami 
megfejthetetlent. Diosztoj evszlki j a legnagyobbak közül való, akir ől 
érdemben szólni nehéz feladat. Éppen ezért örök kihívás. Munkássága 
egésze elévülhetetlen hagyaték, ugyanakkor ő  a részletek festésének 
is érzéki mestere volt. Az epizódoké, amelyek néha többet elárulnak 
az emberről, az emberiről, mint kötetnyi tanulmányok. Például egy 
lábujj, Mitya Karam,azové, amely teljes megaláztatátsánnak jelképévé 
lesz. Az apagyilkossággal vádolt ártatlan Mitya mindaddig meg őrzi 
önuralmát és dacos fennhéjázását (mert hisz saját envberi méltóságá-
ban), amíg levetkőzésre nem kényszerítik, s koszos zokniiját lehúzva 
elő  nem bukkan torz nagyujja a durva, lapos körömmel. Az elvisel-
hetetlen szégyenérzet, melyet ekkor !érez el őször, döbbenti rá kiszol-
gáltatott helyzetére, meggyalázott emberi mivoltára. Arra, hogy meg- 
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bélyegezhető, gyarló, kitaszított, hogy nem. rendelkezik szabadon ön-
magával. Arra, hogy csak egy az arctalan tömegb ől. Az ő  életében ez 
a lemeztelenített és mutogatásra ítélt, szégyellt lábujj azt a szerepet 
játssza, amelyet az első  emberpárában az alma. A tudás, a ráismerés 
szerepét, amely lehetetlenné teszi, hogy ezentúl nyugalomban, békes-
ségben és öntudatlanságban éljen. E kn+er őszaik+olt szégyenérzet után 
Mitya már nem tekinthet olyan gyermeki nemtör ődömséggel va világra, 
mint eddig tette. Új látásmódja megfosztotta ártatlanságáról való meg-
győződésétől is. Nem a tudatlanság aranykori csemetéje többé, hanem 
az eredendően bűnös ember. Megismexii az isteni mellett a .démonit, 
s megindul lelkében a küzdelem jó és rossz 'között, a kétkedés önma-
gában és másokban, övé a lelkiismeret-furdalás és a vezeklései vágy. 
A ráismerés megvonta tőle a 'bűntudat nélküli boldogságot, s tudja, 
élete 'evilági pokoljárás lesz. Az embernek, mivel tudásvágy hajtotta, 
még életében meg kell váltania önmagát. Meg kell ismernie a mélysé-
geket, hogy emebervoltában fölemelkedhessék. Ezért küldi Zoszei'ma 
sztarec Karamazov Aljosát a 'kolostor védett falai közül a világba, 
hogy 'megtapasztalja a bűnt, a kint és a szenvedést, s hagy ezáltal 
övé lehessen a tiszta, türelmes és megért ő  szerepet. Ha Tolsztoj pró-
féta volt, Dosztojevszkij a modern kor evangélistája, az, aki ismerte 
az emberi esend ősséget, s mélységes megértést tanúsított iránta. Ador-
no szerunt ,ő  már Freud el őtt ,alkalmaz+ta a pszichoanalízist. A lélek 
örvényeibe tekintett, s mégsem borzongott meg t őle. Nem ítélt, csak 
rámutatott. Olyan lelhetett, mint Sztavrogin, az Ördögök főhőse Pi-
linszky versében: „Miel őtt bármit elkövetnelk, / gondoljanak a rózsa-
kertre, / vagy még inkább egyetlen rózsat őre,egyetlenegy rózsára, 
uraim". 

HATARVID2KEKEN 

A XX. század zeneiéletét mndinikább az atonaliitás, vagyis az 
egységes hangnem nélküli zene egyeduralma jellemzi. Ez a zene a 
szervezettség új formáit keresi, Mészöly Miklós szavaival: a tonális m ű  
azonosságérzetiével szemben az vatonalitás a helyesbítés közérzetét je-
lenti  — rendet kíván vinni egy világba, amelyben azt nem, vagy nem 
kellőképpen találta meg. Baria ilyen irányú zenei kísérleteibe azért 
építhetett be T. S. Eliot-idézeteket, mert e versek is a -banális :közérze-
tűek, belőlük is az azonosságvesztés kulcskérdése, a dallatintalanság 
dallama hallik ki. Az érzékelésmód a XVII. századtól széttagolódott — 
hirdeti Eliot —, az irodalom nyelvhasználatábanérzés és gondolat, 
érzékiség és intellektus egységes világképe fölbomlott, hol az egyik, 
Noel a másik tényező  jutott egyoldalúan túlsúlyba. Ezért, hogy helyre-
állítsa az elveszített ,egyensúlyt, a verset állókép helyett a mozgókép 
felé, a tiszta líra helyett az elbeszélés felé hajlítja. A líra ábüt ő.e.n 
egyéni hangjait a próza személytelenebb, visszafogottabb kifejezés-, 
pontosabban (közlésmódjához közelíti. Eliot szerint a nagy alkotók 
nem nagy személyiségek, hanem nagy médiumok. Míg a személyiség-
ben ott munkál a kifelé irányuló erő, a befolyásolás igénye — egy-
fajta hatalomvágy ----, addig a médium közeg, befogadó és közvetít ő . 
Alázatos a befogadottal és személytelen a közvetítettel szemben, mert 
csak így adhat, beavatkozás nélkül, hitelesen hírt arról, amit valóság-
asaik nevezhetünk. A XX. század :bomlást kifejezni akaró művészetével 
szemben e .bomlásban rendet tenni akaró m űvészetének az alkotás, a 
kreádió lehetősége helyett a dekreáaiót kell választania. Simone Weil 
írja err ől: „Ahogyan Isten szeretetb ől vállalta, hogy ne legyen min-
den, azért, hogy mi valamik lehessünk, nekünk is bele kell egyez- 
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nünk ,abba, hogy semmi legyünk és újra Isten lehessen minden." Az 
első  lépés efelé az én leépítése, önmagunk átadása az űrnek, mert 
ezáltal az érzékelés az ész korlátozó, átfogalmazó hatása nélkül sza-
badon áramlik a lélekbe. Ez a hódító intellektus f őhajtása egy ma-
gasalbb eszmény el őtt, saját korlátolt voltának beismerése, vagyis ön-
maga túlhaladása. Eliot metafli zik.wsnak nevezett költészettanát és 
lírai munkásságát e szellemi alázat nagysága hatja át. Ahogy nincs 
Végső  válasz, csak hiteles, úgy végs ő  művészet sem lehet. Halász Gá-
bor szerint Elliot verseli olyanoknak készültek, akik szeretnek betegek 
lenni, akik 36 fokos lázban égnek. Egészítsük ki azzal, hogy olyanok-
nak is, akik elmerészkednek az értelem határmezsgyéire, oda, ahol 
már a halál 'is értelmét veszti. 

ALOMKÖRÖK 

!Borgest világirodalmi nagysággá az elbeszélés avatta. A történet, 
amely lejegyzőjétől alázatot követel meg. Régmúlt id ők krónikásainak 
módjára csöndes szemlél őkként előtárni az események menetét, ahogy 
szemünk előtt lejátszódhatnak, nem értelmezni., nem magyarázni, 
vagyis beavatkozás nélkül, hiteles forrásokra támaszkodva el őadni — 
ez lehetne a vegytiszta realizmus, ha mindennek értelme volna, ha a 
valóság a jelenségek formahű  ábrázolásában tetten érhet ő  lenne. Ép-
pen a szolgahű  realista áll  legmesszebb az igazságtól, hisz csak a 
felületet látja és láttatja. A síkot, tér és mélység nélkül. A csoda és 
az állom, az irreális, a nem valós hamarabb elvezet a lét valós arcu-
latárhoz, mert kitágítja a rálátási szöget. A dolgok értelmüket nem 
önmagukban, hanem viszonyításukban nyerik. Igy lehet nem a néven 
nevetés, hanem a körülírás a legnyomatékosabb módja a rámutatás-
nak, mint :Borges is írja egy helyütt. Az álom lehet őség a megisme-
résre-ráismerésre, mert: álmodni annyi, mint foko'zattabban élni, 
magasabb szinten létezni. Azálmodozás a gondolkodás vasárnapja. 
Borges ,általa iktatja ki az id őt, mint ragaszkodást a tényvilághoz, 
s a titok kitárulkozik, a tegnap összemosódik a mával és a holnappal, 
az idő  a mindig és a soha végtelen szövevénye lesz. Képzelet, fogalom 
és elmélet talaját veszti, a tények feledésbe merülndk. A feledés sza-
b!adsága csak az örökkévalóságnak adatott meg. Ez már a minden és 
semmi, a mindenki és senki birodalma. A leegyszerűsítés és zsugorítás, 
vagyis a realizmus alázatra tanít, míg végs ő  magyarázatot csak a 
létteljesség nyújthat. Itt egyedül az els ő  és utolsó Szó, az Ige adhat 
értelmet, amelyet oly kitartóan keresnek a borgeesi h ősök; s amely 
éppen ki nem mondhatósága által marad valós, létez ő . ;S mert elér-
hetetlen, örök cél marad. „A lét dadog", s a nyelv, mint idézetek 
rendszere, ahogy Borges vallja, e darabosságot visszhangozza. Igy 
lehet az életmű  nem egyéb, mint piszkozatok sora, s ezzel egyid őben a 
tökéletes műalkotás. S az író sorsa olyan, mint ';Se!herezádéé, aki 
„megismétli az ezeregy éjszaka történetét azzal, hogy majd újra eljut 
ahhoz az éjszarkához, amelyen épp mesél, és így tovább a végtelensé- 
gig"• 
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DEZSŐ  JÁNOS 

BABITS ELZA PILÓTÁJA MINT ANTIUTÓPIA 

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsö-
tétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égr ől le-
hullanak, és az egeknek er ősségei megrendülnek. És akkor 
feltetszik az ember Fiának jele az égen..." 

(Máté, 24, 29-30) 

A „TÖKÉLETES TÁRSADALOM" 

A jövőre irányuló elképzeléseket tartalmazó m űvek általában vál-
ságos pillanatokban, kilátástalan helyzetekben születnek meg. Babits 
pályatársainak, a Nyugat els ő  nemzedékének ilyen történelmi id őszak 
jutott osztályrészül: a Ferenc József-i aranyikor, a magyar fin de 
siecle világháborúba torkollott, s ez alapjaiban rendítette meg a 
magyar társadalom egészét. „Azzal a nemzedékkel megtörtént a hihe-
tetlen, mindenekel őtt a tömegháb•orú, az öldöklés technikájának ugrá-
sa, és a többi ... (...), két forradalom, ellenforradalom, politikai ban-
ditizmu:s. (...) A korszakváltás els ő  nemzedéke voltak ők, első  világ-
háborúsok, a „békéb ől" a „háborúba" átkerül ők, a készületlenek. Sé-
rüléseiket el sem tudjuk képzelni" — írta a nyugatosokról Nemes Nagy 
Ágnes." 

Amiikor az egész emberiség jövője forog kockán, a művészet 
problémái jelentéktelen kérdéssé törpülnek. Babits, a szellem arisztok-
ratája is le kényszerült szállni artisztikus fellegvárából, s m űveinek 
középpontjába a közösség sorsa került: 

Anyák, sírjatok hangosabban: 
akit föl nem ver annyi ágyú 
rezzenti -é gyenge sírástok? 

— írta Fortissimo című  versében, s már ekkor, a világháború éveiben 
megfogant benne Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című  regé-
nyének a témája. De a sebek ekkor még túl frissek .ahhoz, hogy 
kerek mondatokban, az elbeszél ő  próza fegyelmezett hangján lehessen 
szólni róluk: Babitsnak egy évtizednél is hosszabb id őre volt szük-
sége ahhoz, hogy az Elza pilóta elnyerje végleges formáját. 

„Egy ideje úgy tűnik, hogy általánosságban is kimondhatjuk, az 
utópia azt ábrázolja, amiben reménykedünk, az antilutópia azt — 
amelyr ől úgy gondoljuk, hogy részünk lesz benne" — állapította meg 
a Jövő  világ társadalma című  előadásában Limon Sergent professzor. 2  
Babits szóban forgó regénye igazolja ezt a meghatározást. Az 1933-ban 
megjelent műnek már a címe is iróniát sejtet. A „tökéletes társada-
lom" kifejezés valamiféle Morus Tamás-i álomországot ígér — a re-
gény első  mondata pedig így hangzik: „Az örök harc negyvenedik 
esztendejét írták ..." 

1  Nemes Nagy A.gnes: A hegyi költ ő . Látóhatár, Bp., 1984. április, 187-
188. o. 

2  Vladi,szlav Pronin--Andrej Csernyisev: A tudományos-fantasztikus 
irodalom anatómiája. Galaktika, ,1978, 2:9. sz., 11:5. o. 
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Babits saját karának jöv őképét vetíti elénk, a jelenkorból kibon-
takozó negatív tendenciák veszélyeire figyelmeztet. „Barbár er ők fe-
szülnek körülöttünk a sötétben ..." 3  — írja 1932-ben, A Nyugat régen 
és most című  írásában, s az Elza pilóta voltaképpen arról szól, mi is 
történne, ha e barbár er ők továbbfejlődniénelk, s társadalmi intéz-
mények formájában eluralkodnának a világon. Az Elza pilóta írója 
torz társadalmat alkot, amelynek adottságaiban az élet 'elveszíti érté-
két és értelmét, s amelyben minden az örök háborúnak van alávetve. 
A dühöngő  militarizmus két részre osztja ,a földtekét, s a két szuper-
hatalom világnézeti különbségek ürügyén pusztítja egymást, könyör-
telenül s elvakultan. Ebben a világban az ipar és a tudomány a hadi-
technika eszközévé, a m űvészet pedig ismeretlen fogalommá lesz. A 
fiatalok zöme a frontvonalak vakondüregeiben várja a halált, s a 
városok lakosai sincsenek sokkal jobb helyzetben: idejük javát a 
gáshaláltól rettegve, bűzös légbarlangokban töltik. Az átlagéletkor 
huszon-egynéhány év, a n ők is katonaköteleseik, s az utódok nemzése 
parancsszóra történik. 

Mivel a gázözönbe borult világban „az emberi önmin ősítés mind-
két alapfogalma — a lét és halál — elveszti ön1értélkét, egymáshoz 
mérhetőségét",4  a jellegzetesen emberi gondolatok és érzelmek hihe-
tetlen mértékben eltorzulnak, s olyan ;pszichózis alakul ki, amely a 
náci Németország hangulatán idézi. A háború által formált ember tipi-
kus példája Kamuthy úr, a minden tekintetben szófogadó és mindennel 
gátlás nélkül megalkuvó nyárspolgár. Szellemtelen, egoista, felületes 
és a szenvedések iránt érzéketlen alakjában Babits a középszer űség 
rajzát adja: Kamuthy úr valójában nem más, minta nietzschei érte-
lem'b:en vett „tömegemben", s az Elza pilóta írója jól tudta, hogy az 
elnyomó rendszerek hatalma Végeredményben a tömegembereken 
alapul. 

ISćhulberg professzor a háborús társadalom másik embertípusát 
képviseli. A tudományos érdeklődésű , önálló gondolkozásra képes or-
vos tábornok a kiábrándult, eszményevesztett értelmiségit testesíti 
meg, aki tisztában van a fennálló hatalmi rendszer abszurdításával, de 
cinikusan e hatálom szolgálatába áll. 

A képtelen viszonyok közt él ő  ember deformálódásának legriasz-
tóbb példája a szadista Vermes százados: mániákus élvezettel gyilkol, 
mások szenvedésében találja meg életének egyedük célját. Vermes a 
példa arra, mivé fajulhat Babits szerint az ember, ha elfordul mind-
attól, amit évezredek békés s értelmes er őfeszítése teremtett. 

E negatív jövő  adottságaiba kell beilleszkednie a regény két h ősé-
nek, Elzának és vőlegényének, •IIezs őnefk is, akik Karinthy Frigyes 
szavaival élve ,egy értelmes múlt utolsó mohikánjait képviselik". 5  
Babits ugyanis a konrtraszt kedvéért szándékosan nem a távoli jöv őbe 
helyezi a cseleakeményt, hanem abba a korba, amikor kis számban 
még élndk olyan emberek is, akik emlékezndk a régebbi, békés és 
szellemileg magasabb rendű  időkre. Elza anyja, Kamuthy Gézáné is 
közülük való: ő  oltja lányába a letűnt korok és a „haszontalan tudo-
mányok" tiszteletét. Babits a barbár evlilággal Kamuthyné jellemét, 
érzelmi gazdagságát és értéktudatát állítja szembe. 

Kamuthyné azonban mártírhalált hal, s e borzalmas világból Elza 
sem menekülhet. Az arisztokratikus, m űvelt és büszke teremtés hiába 
menekül át az ellenség földjére, a másik oldalon is ugyanolyan sivár 

3  Babits Mihály: A Nyugat régen és most. Nyugat, 1932/I. 12. loi.. 
4  Jagusztin László: Elza pilóta. Alföld, 11963/1I., 61. o. 
5  Karinthy Frigyes: Babits könyve, Elza pilóta vagy A tökéletes tár-

sadalom. Nyugat, ,119133/II., 544. o. 
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világ fogadja, s mivel a szuperhatalmak módszerei ,semrnmben sem 
különböznek, rövid idő  múlva rákényszerül arra, hagy az „ellenség" 
szolgálatába álljon. „ ... Meghaljon hát? Vagy menjen, s röpüljön még 
egyszer, akárhogy, s dobja le, ahogy megálmodta egyszer, »megvetésé-
nek bombáit« akár szülehelye fölött is? Mit használ, és mit árt? 
Érzelmei nem számítottak itt, a »választás« csak retorikai figura volt. 
Tenni kellett, amit tétettek vele, s nem hagytak id őt a gondolkodásra. 
Ha ő  el nem viszi .azt az aeroplánt, elviszi más. Egészen mindegy" — 
olvashatjuk a regényben. Vajon minek véljük ezt? Beletör ődésnek? Az 
értelem és a kultúra végs ő  csatavesztésének? A megalkuvó Kamuthy 
uraik diadalán,alk? Babits nem hisz az elszigetelt, egyede lázadás sike-
rében, csak a szervezett ellenállásban bízik. „Vallás ellen csak vallás-
sal lehet küzdeni !" — kiáltja regényének csúcsán, s a nagyobb nyo-
maték kedvéért e gondolatát a mű  utószavában is megismétli. Babits-
ról aligha izételezhetjük fel, hogy a politikailag elkötelezett m űvészet 
híve lett volna, e mondatában mégis programadó, harcos szenvedély 
lobog. Korának antiindividualista, antiintellektualista er őivel az egye-
temes emberi humanizmust állítja szembe, s bár érzi, tudja, hogy 
szépség és erkölcs, részvét és egyéniség, ész és emberség nem lesz 
képes útjába állni a vad ösztönerőknek, mégis, mint egykor az „opti-
mista" Diogenész, a kultúra mécsesével embert, szövetségest keres. 

Téves volna azonban Babits pesszimizmusát kizárólag a körülötte 
forrongó társadalmi reaalitásoikbál eredeztetni. Antitstópnájának kiala-
kítására nagy hatással voltak kedvenc filozófusai, Nietzsche és Berg-
son is, s képzeletét a kulturális körök vizionárusának, Oswald Speng-
lernek az eszméi is befolyásolták. S;pengler A Nyugat alkonya (1918-
1922) című  művében a különböz ő  kultúrák fejl ődési periódusai kö-
zött analógiai rendszert állított fel, amellyel szerinte a nyugati, „faus-
ti" kultúrának a sorsa is matematikai úton el őrelátható. Barbár id ő-
szakot jósolt, amelyben a fegyverek uralma követkeáik, a politika 
elkorcsosul, a nemzetek széthullanak, minden tudás feledésbe merül, 
s a nyugati kultúra véglegesen elpusztul. Az Elza, pilótában voltaképpen 
erről van szó: Babits látleletszer űen sorakoztatja fel a jöv ő  lidérces 
képeit, amelyeik egytől egyig a humanizmus és a kultúra halálát doku-
mentálj ák. 

Mivel az önmagát pusztító emberi világ sem elméleti, sem gya-
korlati szinten nem talál igazi kiutat, egy, a főcselekménnyel párhu-
zamosan futó történetet is regényébe komponált Babits: a Kis Föld-
ről szóló legendát. A Kis Föld története — ezt ,Sdhöpflin Aladár vette 
észreg — valójában nem más, mint Albert Einstein relatirvitáselmélete 
alapötletének játékos látomássá való stilizálása, s tulajdonképpeni célja 
.a vigasznyújtás. Általa Babits a jöv ő iszonyatait a fantasztikum ir-
reális övezetébe helyezi: „ ... egymásba olvasztja a világok határait, 
s a fantázia játékszeriévé könnyíti, tehermentesíti a fenyegetéseket: 
talán mindez csak rémálom — ezzel a fikcionált vigasszal zárul a 
cselekmény." 7  

HERMÉSZTŐL VOLTAiIRE=IG 

A  világirodalom nem szűkölködik negatív előjelű  jövendölések- 
ben. Jóllehet az Elza pilóta nem tartozik egyértelműen a jóslatiroda- 
lom gyűjtőnévvel megjelölt alkotások sorába (ezek tudniillik százszá-
zalékos biztonsággal állítják, hogy jövendöliésük be fog teljesedni, az 

6 Sshöpf'llin Aladár: Babits Mihály új regénye. Nyugat, 1933/1I. 537. o. 
7  Jagusztin László: Elza pilóta. Alföld, 1983/II. 1162. o. 
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Elza pilóta viszont fikciós próza), el ődei részben mégis e műveik kö-
zött keresendők. 

Elsőként a hermetikus irodalom híres alkotását, az Asclepiust 
említenénk, amelynek iszonytató jóslata, ha leszámítjuk mágikus-val-
lásos jellegét és keletkezése idejéb ől eredő  naivitását (i.e. 3J1. század), 
meglehetősen hasonlít a modern antiutópiákra. A művészien megírt 
iratban Hermész Triszmegisztosz az egyiptomi vallás szétzüllését és az 
istenek eltávozását jósolja, s ezeknek szörnyű  következményeire is 
részletesen kitér: a Nílus vize vérrel lesz megfert őzve, több halott 
lesz, mint élő  ember, a csillagok meg fognak állná az égen, s a Földet 
majdan új törvények uralják. Érdekes hasonlóság: regénye sokat idé-
zett utószavában Babits az emberiség romlásának okait szintén a hit 
elégtelenségével és az Isten eltávozásával, tehát a XX. századi ember 
eszményvesztésével hozza összefüggésbe: „A regény kihagyja az Is-
tent. Az örök harc földjét nem az Isten teremtette. (...) S őt én azt 
hiszem: az olyan világból, ahol nem tör ődnek vele: el is tűnik az 
Isten." 

Valószínűnek látszik tehát, hogy Babits, az „antik szellem magá-
nyos megértője"8  latin vagy ógörög stúdiumai folyamán találkozott 
régi hermetikus próféci.ák;k.al, ha nem is konkrétan az Asclepius volt 
az a mű , amely a ..kezébe került. 

Egy könyvről azonban nyomósabb okunk is van azt feltételezni, 
hogy ihletője volt Babitsnak: a Szentírásról. Amint láttuk, az Elza 
pilótáb:ari a háború örökké tartó, múlhatatlan. Magától kínálkozik a 
kérdés: vajon miért tágítja Babits a jövend őbeli háború időtartamát 
a végtelen felé?  

Mindemellett, hogy a harc múlhatatlanságának okait a társadalom 
védelmi rendszerének túlszervezettségében jelölte meg, amelyre saját 
világa militarista szervezkedésének tendenciái szolgáltattak példát, a 
harc víziójának ábrázolásában valószín űleg a keresztény tanok is 
közrejátszottak. Az Elza pilótában megörökített látomás a modern 
pokol iszonyata — s a Biblia szerint a pokol mint büntetés örökké 
tartó (Máté 3, 12; 18, 19; 25, 41-46; Márk 3, 29; 9, 43-48; Lukács 
3, 17 stb.). 

„A súlyos vétkek végtelen gonoszságot feltételeznek, ezért tehát 
végtelen büntetést érdemelnek. Ennek elviselésére azonban véges lény 
nem .alkalmas. Ezért ami a büntetés intenzitásából vagy nagyságából 
elvész, azt pótolja bizonyos mértékig az id őtartam ... Az isten nem-
csak igazságosságát, hanem könyörületességét és bölcsességét is meg-
mutatta azzal, hogy a súlyos vétkeket örökké tartó büntetéssel sújtja. 
Sok ezren, akik most az örök boldogság részesei, eltévelyedtek volna 
eéljuiktól, ha az isten a súlyos vétkeket csak id őben véges, ideig tartó 
büntetéssel sújtotta volna..., mert épp az örök büntetést ől való féle-
lem tartotta őket „az igazig úton, és vezette el az örök boldogsághoz" 
— idézi Helmuth von Glasenapp Az öt világvallás című  könyvében 
W. Wi.lrners katolikus teológust, 9  s az idézet utolsó mondatai is az 
Elza pilótát juttatják eszünkbe. Babits regénye is „fenyeget ő" szán-
dékkal íródott: „Megvalósulhat az örök harc világa is, rövidebb id ő  
alatt, Mint hinnők. De ez a könyv nem jóslat, hanem intés." 

,Schöpflli.n Aladár az Elza pilóta elődeit Platónnal és Morus Ta-
mással szemben Voltaire Candide-jáb.an jelölte meg,. s őt abbéli kételyét 
is kifejezte, hogy Babits regényének esetében beszélhétünk-e egyálta-
lán ún. műfaji ősökről. 

8 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Magvető, Bp., 1978, 511. o. 
9  Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Gondolat, Bp., 1975.. 317. o. 
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Schöpflin állítása helytálló. Az antnutáplia tulajdoniképp.en XX. 
századi találmány, s bár az utópikus ,irodalomból ered, a formális 
hasonlóságon kívül, amelyet a jövőidejűségben  ismerünk fel, szinte 
semmiben sem emlékeztet a Morus teremtette m űfaj hagyományos 
műveire. Az Elza pilótát azonban Voltaire irányregényéhez is csak 
laza szálak fűzik. Az irodalom e két, id őben oly távoli alkotása kö-
zötti analógiát csupán a társadalombírálat és az ironikus hangvétel 
jelenti, s még a két író iróniája sem egyazon természet ű : Voltaire 
szarkazmusából ,kicseng a komikum és a játékosság, Babitsé viszont, 
Jaguszbin László szavai szerint: a „rettenet iróniája". 10  Regényében. 
az  elviselhetetlen életkörülményeik, a halál állandó közelléte és az 
emberi sors megváltatlansága a társadalom oly mérv ű  eltorzulásához 
vezetnek, hogy minden embere érték és cél önnön ellentétébe csap 
át: az emberek örömmel menetelnek a biztos halálba, hosszabb életre 
csak a testi hibával születétteknek van joguk, a homoszexualitás és 
a leszboszi szerelem virágkorát éli., s a gyász szégyellni való érzéssé 
Degradálódik. 

Babits regényét a világirodalom számos m űvével hozhatjuk össze-
függésbe (a még nem említettek közül p1. az  óangol irodalom büsz-
keségével, Vulfastan híres szentbeszédével, vagy Janus Pannonius 
De inondatione — Az árvíz című  jóslatával), de mivel az ilyen 
„rokonítások" zöme csak véletlen egyezésen alapul, oélravezet őbb,nek 
látszik a XX. századi irodalomban keresnünk az Elza pilóta lehetséges 
' kerpárj át. 

AZ ELZA PILÓTA ÉS A SZÉP ÚJ VILÁG 

Századunk történelmi-társadalmi tényeib ől következően a jövőt 
derűs színeikkel fest ő  irodalom teljesen elveszítette létalapját. A klasz-
szikus utópiák helyét a „holnaptól" retteg ő  írók víziéi, a fantasztikus 
antiutópiák foglalták el. 

Az ilyen jellegű  művek közül Aldous Huxley Szép új világ című  
regénye az, amely leginkább emlékeztet Babits m űvére. Huxley re-
génye és az Elza pilóta közötti megfeleléseket az áttekinthet őség ked-
véért néhány pontban foglaltuk össze: 

Huxley, akárcsak Babits, a jelenkor negatív -  tendenciáit vetítet-
te a jövőbe (fasizálódás, imperializmus, a technikai fejlettség fonákja 
stb.), s ezeket a széls őségékig fejlesztve öntörvény ű , rendezetten kon-
cipiált világot teremtett. 

Cs. Szabó László már 1937-ben figyelmeztet a Szép új világ s a 
gazdasági világválság közötti ös:szefüggésre : 11  szerinte a válság okozta 
„vi'rlágfoedulat" volt az, ami Huxley természettudományos érdekl ődését 
a társadalom problémái felé irányította. Babits is — err ől bevezetőnk-
ben már esett szó — „világfordulat" hatására kanyarodott a közösségi 
problémák felé. 

A társadalom és az élet törvényeit megszabó hatalom mindkét 
regényben metafizikai arculatú. A Szép új világban ezek az istenként 
tiszttelt Ford vagy Freud eszméi, az Elza pilótában pedig maga a 
Háború, amelynek legfelsőbb rangú vezetői kafkai módon ismeret-
lenek. 

Huxley regényében a hatalommal szembeszegül őket kirekesztik 
a társadalomból, s távoli szigetekre űzik; Babitséban kínzásokkal 
súlyosbítva kivégzik. 

10  Jagusztin László: Elza a pilóta. Alföld, 1983/II., 60. o. 
91 Cs. Szabó László: Aldous. Huxley. Nyugat, 1937/11 : , 279. o. 
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4. Az elképzelt totalitárius társadalmak egyikében sem elegend ő  
a beletörődés, a meghunyászkodás, a kötelességteljesítés: a megelé-
gedettség és a lelkesedés jeliéül a Háborút is, Fordot iás dicshimnuszok-
kal kell körülzengeni. 

55. A történelem és a kultúra nagy vívrnányati mindkét világban 
halálra vannak ítélve. A szembetűnő  egyezést szemléltesse két párhu-
zamos Idézet: 

Szép új világ: „— Önök mindnyájan emlékeznek 	szólalt meg 
az ellenőr mély, er őteljes hangon —, önök  mindnyájan emlékeznek, 
úgy vélem, a mi Fordunk ama gyönyörű  .és ihlettett mondására, amely 
szercint a történelem ostobaság. A történelem ostobaság — ismételte 
meg lassan. 

Legyintett, s mintha Valami láthatatlan tofllsetpr űvel egy kis port 
távolított volna el, s ez a por volt H+arappa, Úr, a kaldeusok városa 
volt; lesöpörte Thöba. ,és Bea+blilcon, Knosszosz és Mükéné pókhálóit. 
Újabb legyintés — és hol van már Odüsszeusz, hol van Jób, hol van 
Jupllter és Buddha és Jézus? Újabb legyintés — és az Athénnak, 
Rómának, Jeruzsálemnek vagy a kínai birodalomnak nevezett ókori 
szennyfoltok mind eltűntek. Egy legyintés — és üres lett az a hely, 
ahol egykor Itália volt. Legyintés, t űnnek a katedrálisok, huss, már 
el is tűnt Lear király és Pascal Gondolatok-ja. Huss, a passiók, a 
rekviemek, a szlirnf ónmák, huss ..." 

Elza pilóta: „— Drága asszonyom, az úgynevezett szellemi m ű-
veltség csak múló fázisa volt az emberi fejl ődéstörténeitnek. Aki jártas 
a XX. század első  felének irodalmában, nagyon jól tudja, hogy a 
kultúra már ekkor eljutott önmagának bizonyos negációjához. Az 
emberi szellem, mennél tovább haladt az önismeret útján, annál job-
ban belátiba, hogy fajunk nem a kultúrára született. Mii az a kultúra? 
Melléktermék. Az erőfelesleg levezetése. Az emberi faj igazii célja, 
mint minden életé, a cselekvés, a harc, a küzdelem... 

De hát akkor mire való volt minden szellemi er őfeszítés, annyi 
száz meg ezer éven át? 

-- Hogy ezt a elélt tudatossá tegye. Hogy aztán minden er őt, 
minden energiát kiszámítottan állíthasson a cél szolgálatába. Mihelyt 
ez megvalósult, a szellemi kultúra nyilvánvalóan feleslegessé vált." 

A történelem s a kultúra végs ő  negációját mind a két műben 
az időszámítás szimbolizálja. A Szép új világban Fordtól, az Elza 
pilótában a háború kitörésének .pillanatától számítják az id őt. 

Huxley regényében az emberek manipulált, s őt „kondicionált" 
lényekké válnak: különféle psziChi:átrciai módszerekikel már gyermek-
korukban meghatározzák jövend őbeli viselkedésformáikat. Bár Ba-
bitsnál a társadalom ezt a tevékenységet nem végzi fejletit, tudományos 
módszerelklkel, regényében a tömegek manipuláltsága, s őt az úri. kon-
dicionálás is megtalálható: 

„Az Örök harc fegyelme tökéletes pszichológiával dolgozott. A 
lélektani technika a XX. század békés évtizedeiben magasra fejl ődött, 
mint a technika. Az emberi lélek puszta szerkezet, mint a test. Ezt 
a szerkezetet úgy kell preparálni és beállítani, hogy az ember a harc 
céljára alkalmassá váljék." 

Az öregség, az aggkor mindkét képzeletbeli társadalomból ki 
van iktatva. A Szép új világban mesterségesen (állandó vérátömlesztés-
sel, hormonokkal stb.) tartják fenn a polgárok örök ifjúkorát, s az 
Elza pilótában a fiatalság zöme harsban .esik el, s csak a testi fogya-
tékosok érnek meg viszonylagos öregkora. 
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8. Az etika .Huxley és Babits regényében egyaránt atavisztikus 
jelenség: az erkölcsi értékekre megmásíthatatlanul rá van sütve a 
helytelenítés bélyege. A jöv ő  társadalmában mindkettejük víziója 
szerint a szemérem ismeretlen fogalom, s a nemi kontaktus kizárólag 
bielógi~ai-fn°zib ~lögiian folyamatkénit ván jelen. 

Az irodalomtörténet Huxley regényét tekinti az els ő  és a kiésőb-
bi.eknek példát nyújtó a ntiutópiáinak. Babits regényére azonban a 
Szép új világ nem volt hatással: az Elza pilóta ugyanis Babits szerint 
már 4931 elejét ől fogva várta az utolsó • siilmításoikat" ; Huxley re-
génye 1932-ben látott napvilágot. .Babits tehát, s rajta keresztül a 
magyar irodalom iás ,egyszerre lépett a nagy irodalirnakkral". 12  

ANTIUTÓPIA ÉS S'CIENCE FICTiION  

A tudományos-fantasztikus irodalom népszer űsítőn a műfaj ma-
gyarországi hagyományának öregbítése érdekében az Elza pilótára is 
szívesen .sci-fii feliratú címkét ragasztanak. Eljárásukat — mindamel-
lett, hogy egyes vonatkozásában maga a m ű  is indokolja — nem 
fogadhatjuk e1 fenntartás nélkül. 

A sai-fi regényekben általában a f őhős (sokszor szuperh ős) egyéni 
cselekedeteim, egyéni akcióján van a hangsúly, s a fikciomált társa-
dalom kizárólag hangulatteremt ő  díszlet, amely az események hitele-
sítését szolgálja. Ezzel szemben az utópikus-aantiinztópikus irodalom 
jellegzetes alkotásaiban, így az Elza pilótában is, a cselekmény a 
szükséges minimumra 'korlátozódik, s a hősök csak arra szolgálnak, 
hogy az író rajtuk keresztül mutassa be érdekl ődésének valódi tár-
gyát: a társadalmat. Babits regényének központi eleme és f őszereplője  
maga a társadalom, a megrajzolt h ősök pedig olyan figurák, amelyek 
a társadalom törviényszer űségéit, jellegzetes vonásait reflektálják. 

A két kérdéses műfaj között még egy lényegbevágó különbség 
is fennáll: a'kiindulópont eltérése. A tudományos-fantaszb kus iro-
dalom alkotásai többnyire a természettudomány talajából sarjadnak 
s mivel a vérbeli sci-fii írók zömmel technikai-tudományos érdekl ő-
désű  írók, műveik hemzsegnek a műszaki fdkdiókftól, a nem létez ő  — 
vagy még nem létező  — csadaszerkezétefkt ől, a „találmányoktól". 
Babits prognosztikomja, s ez nagy általánosságban a többi ,ellenutópiára 
is vonatkozik, inkább az etikából indul ki, s a humántudományokon 
alapul. Az Elza pilóta meglepően kevés technikai csodát tartalmaz, 
s ezek csak arra szolgálnak, hogy a jöv ő  képeit ,érzlékletiessdé tegyék. 
Ilyenek például a repülőgépet automatikusan kísér ő  „electric dog", 
a halálgázak, amelyek „nem anyagink mennyiségével hatnak, hanem 
tovább terjednek, mint a baktériumok", az elasztikus „földgumiból" 
készült kéményeken szell őző  „légbarlangok", a „ihaliálsugár" nev ű  gyil-
kos szerkezet, a „Kis Föld", amelyet a tudós „kronomilkroszkópon" 
keresztül vizsgál — s ezzel már nagyjából ki is merül az író ter-
mészettudományos fantáziája. Az igazi sdnence fiction (a csekély számú 
kivételtől eltekintve) már néhány oldalon is több ilyen újdonsággal 
szolgál. Ha viszont az a feltevésünk, hogy az Elza pilótában a techni-
kai elképzelések kis száma abból fakad, hogy a regény viszonylag 
régen íródott, ellenérvként elég Vernét, Huxleyt vagy Hugo Gerns-
badko't említenünk, aki 1911-ben 'kiadott Ralph 124 641-f című  mű-
vében 40-nél is több modern „találmányt" ismertet. Ezzel véletlenül 

12  Lengyel Balázs: Babits Mihály „világirodailmi szemekkel". Nagyvi-
lág, 198 ,3, Fi. sz., 1704. o.  
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sem kívánjuk azt állítani, hogy az ilyen típusú ötletek mennyiségén  

dől el, hagy mii tekinthet ő  tudományos fantasztikumnak és mi nem,  
csupán ,azokra a szembetűnő  vonásokra szeretnénk figyelmeztetni,  

amelyek az Elza pilótát a saience fictiontól megkülönböztetik.  

Babits regényét ezért inkább a tágabb értelemben vett fantaszti-
kus irodalomhoz soroljuk. A XX. század els ő  évtizedeiben, akárcsak  
Londonban, Bécsben és Párizsban, Magyarországon is megnövekedett  

a fantasztikum iránti érdekl ődés, s a divat kísértésének Babits sem  
tudott ellenállni: A gólyakalifa című  kisregénye s nem egy elbeszélése  
is a fantasztikum ihletésér ől tanúsikodálk. Az Elza pilóta főként irra-
cionalitása révén sorolható e m űvek közé: a regény cselekménye a  

jövőben történik, Babits tehát az id őbeliségben túllépett a valóság  
korlátain. A regénynek fantasztikus dimenziót kölcsönöznek továbbá  

a sosem volt társadalmi-emberi viszonyok, s a fentebb ismertetett  
„találmányaik" is. Ilyen értelemben tehát indokolt a „fantasztikus"  

jelző , amellyel Babits regényét a szakirodalom nemegyszer min ősíti.  

A MEGVALÓ.SU.LT  P.RbF~CIA 

,Hogy mire céloz Babits Tökéletes Társadalma, mindenki érti.  

A szellem, amely a világháborút csinálta, elhatalmasodva, örök világ-
háborúra kárhozta!tja a harchangyáivá vált embereket. Babits szerint  

a huszadik század eszméi idézték fel ezt a Tökéletes Társadalmat, mi  

úgy hisszük, egy háborús emlék lidércnyomása. Nem akarom védel-
membe venni a történelmet, amelynek a képzelete sokkal gazdagabb,  

mint az embereké, .akik a jöv őben csak egy hatalmasan eltúlzott je-
lent tudnak látni, tíz repül őgép helyett ezret, gázmaszk helyett gáz  

házat, általános hadkötelezettség helyett .n őkre kiterjedő  hadkötelezett-
séget, négy .éves háború helyett örök háborút. A huszadik századot  

azonban mégis csak meg illik  védenünk az ő  Tökéletes Társadalma  
ellen" 13  — írta Németh László az Elza pilótáról szóló tanulmányában,  
s • szavaiban kétségkívül igazság rejlik: századunk jóval összetettebb  

és bonyolultalbb, fejl ődése sokkal több irányú, mint ahogyan azt  

Babits Mihály 1931-ben elgondolta. Az író igazát bizonyítja azonban  

a tény, hogy — a látomásirodalom termékein kívül, amelyeket az  

önkívületi állapot misztikus vagy misztikusnak vélt élményei inspi-
rálnak — minden jóslat, futurológiai el őrejelzés és ellenutópia az  
analógián és a szükségszer űség törvényén alapul. Babits Mihály is  
— jobb híján — ehhez tartotta magát, nem csoda tehát, hogy az  

Elza pilóta világában, amely az els ő  világháború és az utána követ-
kező  ingatag kor élményeit és korhangulatát fejezi ki, a történelem  

„képzelelte" komplexebb.  

Németh László véleményét azonban egy dologban mégis meg-
cáfolta a történelem: Babits jóslatai ugyanis szinte kivétel nélkül  

beigazolódtak. Tíz repülőgép helyett nem ezer, hanem ki tudja hány  

százezer van a világon, minden korszerűbb lakónegyed saját óvóhellyel  
rendelkezik, s a szebblik nem képvisel ői is egyre tömegesebben öltik  
fel a katonai egyenruhát. Az „örök Harc" kora is megvalósult, még 
ha nem is abban a mértékben és formában, ahogyan azt Babits 
ábrázolta — antiutgpiák esetében azonban, úgy hisszük, a jóslatok 
jelképértéke a fontos. 

13  Németh László: Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társa-
dalom. Kiadatlan tanulmányok I., Magvető, Bp., 1968, 302. o.  
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Gondoljunk a második világháborúra, amelyr ől „az I. világhábo-
rúval összehasonlítva kitűnik, hogy méretei jóval nagyobbak voltak, 
hosszabb ideig tartott, sokkal nagyobb pusztulást okozott (2,5-szer 
nagyobb emberveszteség: a hadm űveletek, a fasiszta koncentrációs 
táborok, a járványok, a légitámadások stb. halálos áldozatainak száma 
összesen k.b. 50 millió f ő), lényegesen több nép és ország vett benne 
reszt". 14  

S az örök harc azóta is folytatódik: a második világháború 
befejezése óta talán egy év sem múlt el háború nélkül, s ha a 
fegyveres harc kontinuitását itt-ott meg is szakította néhány hónapos 
szünet, az újságolvasó b őven „kárpótolhatta" magát a zendülések, 
katonai puccsok, határvillongások, terrorista b űncselekmények és vá-
logatott emberkínzások híreiben, amelyek a világ különböz ő  tájairól 
naponta érkeznek. A Nyugat és a Kelet immár évtizedek óta tartó 
antagonizmusában is az Elza pilóta világfelosztásának példáját látjuk: 
Babits zseniális megsejtéssel a tömbpolitikát is megjósolta. S lélektani 
örök hadviselésnek tekinthető  a hidegháború ís, amely a két tömb 
között már majd fél évszázada tart. 

Babits intése változatlanul id őszerű . Önáltatás azonban azt hinni, 
hogy az Elza pilóta, s a hozzá hasonló művek valamennyire is be-
folyásolhatják az események alakulását. Napjainkban az irodalmi 
alkotásoknak elvétve sincs akkora tudatformáló hatásuk, mint amek-
kora a futószalagon gyártott kulturális tömegcikkeké, amelyek tet-
szetősségük, fogyaszthatóságuk révén bármikor s .bárhova eljutnak. 

Az Elza pilóta nem tetszetős mű . Szenvtelen stílusával, száraz 
mondataival Babits kevésbé olvasott munkái között foglal helyet. 
Ezt a regényt azonban így kellett megírni: a jöv ő  költészet nélküli 
világa sivár, költészet nélküli stílust érdemel. Vagy ahogyan Karinthy 
Frigyes is megállapította: „Az inkvizíciós kamra leírása se szórakoz-
tató annak a szájából, aki lakója volt. De végzetesen fontos annak 
számára, aki még odakerülhet " 1s 
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BOZSIK PÉTER 

AZ IRONIKUS KIMONDÁS KÖLTÉSZETE 
PETRI GYÖRGY KÖRÜLÍRT ZUHANÁS CIMrtJ VERSESKÖTETÉR ŐL 

A költő , n.agyf c kú érzékenysége és éleslátása folytán, többnyire meg-
haladja korát..Sokszor ,neon tud (vagy nem akar) a kor követel-
ményei szercint írni, mind Bormaci tekintetben, mind tematikáj át il-
letően. Azonban tud — és erre törekszik is — olyankérdésekkel 
foglalkozni, melyekkel máshol nem, vagy ha igen, nem mint iro-
dalommal foglalkoznak. Maga a forma és a tematika azonban ,nem 
elég önmagában. A költőnek szüksége van bizonyos normára, egy esz-
tétikai normára (vagy épp annak tagadás.ára), ahol legjobban ki tudja 
fejezni mondandóját. A költ ő  tulajdoniképpen „kimond", mert a 
„ ... dolgok és a történet megnevezése szabadító birtoklásuk is egy-
ben, anélkül, hogy hatalmat vennénk rajtuk: az író a kimondásra 
született, nem a haltalomra". 1  

A nyílt — olykor már-már a cinizmus határait .súroló —kimondás 
és annak vállalása jellemzi Petri György második verseskötetét, de 
főként annak rövidebb verseit. 

Petri sokban eltér, de sokban követi is az els ő  kötet (Magyaráza-
tok M. számára. Szépirodalmi, Budapest, 1971) verseléstechnikáját és 
tematikáját. A Körülírt zuhanásban „két irányban kísérli meg a kitö-
rést az egyszer űbb, homogénebb 'kifejezés felé. Az els ő  út a többé-
-kevésbé terjedelmes, epikus elemeknek helyt adó, a verset prózához 
közelítő  novellisztikus költészete. Az európai líra példáin, Kavafiszon, 
Herberten kívül ez a kísérlet Tandori Dezs ő  költői problematikájá-
hoz kapcsolódik (...) az események rekonstruálhatatlanságának gon-
dolatához". 2  A „neon mondom meg", a „nem tudom", a „majdnem 
elmondtam", a „jelen van, mit se használ", a „mintsem ostromolni 
elzárt füleket" költ ői mondanivaló jut kifejezésre ezekben a hosszabb 
terjedelmű, novellisztikus versekben. Az, hogy elveszünk a mellékes 
részletekben, a teljesen lényegtelen, parányi dolgokban. Ezek alól 
csak a V. SZ.-hez és a Hála címűeket tekinthetjük kivételeknek. A 
V. SZ.-hez címűben mintha csak a szilveszter reggeli csúszkálásokat, 
az egykori nézelődéseket akarná leírni. Azonban ez csak afféle „köl-
tői mellébeszélés, abból a célból, hogy elmondhassa a magány és 
függetlenség közötti lebegését, hogy nincs látvány és vélemény (vagy 
nincs kivel megosztania), hogy végül eljusson ehhez a — nem épp 
optimista — kijelentéshez: „Mígnem a háttér / szétroppantja a szi-
tuáció gerincét." 

A Hála c. versében pedig mintha csak egy lírába öntött vélemény-
(Tömeges lézengésben / gaz emberek még ellenszenvesebbek, / mint célba 
fogva.), szociográfiai (Hiába kerestél fürd őszobát, / az ágy kényel-
metlen volt, / mint egy tet őgerinc.) és kedves-leírást (És szelíd vilá-
gosság tétovázott / a nyakad pihéin, a kulcscsontadun,) kapnánk. 
Világlátását és helyzetét azonban könnyen kiolvashatjuk jelz őiből és 
hasonlataiból: a. csönd „elhülyült", az embereik ellenszenvesek, az 
utcák légüresek, a matracok ,rovarirtószagúak" stb. Ezeken a meg-
állapításokon keresztül jut el ahhoz, hogy „Ágyúszóra ébredtem / 
kerekszám éve / történt valami." Utána még egyszer említi az ágyú-
zást, ami mintha nem váltana ki semmiféle reakciót, csak a finom 
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por reszketését egy kibök ődött fotelrugón. E közöny azonban álkö-
zöny. A vele paradox jelz ők és hasonlataik adják meg annak látszó-
lagos voltát, a kijelentést: a beletör ődés elutasítását. 

Petii fejlődését — mint ezt maga is megállapította — mi is abban 
láthatjuk, hogy a Körülírt zuhanás verseinek egy része eltér a hagyo-
mányosnak mondható, novellisztikus verselést ől. Ezeknél a „hosszabb" 
verseknél a mondanivaló túlságosan is közvetetté válik, olyannyira, 
hogy már szinte el is t űnik, vagy ha nem is .tűnik el, nehezen válik 
érthetővé. 

'Egészen más a helyzet a tömörített, néha egy-két sorra sz űkített 
verseknél. Itt sokkal konkrétabban, tisztábban jut kifejezésre a költ ői 
tematika. E versek esetében nem „az elveszünk a részletekben", a 
„vagy így történt, vagy úgy" közvetett mondanivaló kerül felszínre, 
hanem egy tömör, pontos, éles rálátásnak lehetünk szem- és fültanúi. 
Sokszor teljesen konkrétak, egyértelm űek, egyértelm űen gunyorosak, 
piszkálódóan ironikusak ezek a költemények. Ezenkívül ezek a versek 
többnyire rímesek is. Bár a rímeik alkalomiak, semmiféle rendszer nem 
fedezhet ő  fel bennük. (Kivétel a kötet egyetlen szonettje.) 

E formai jegyek, melyek esetében újnak számítanak, mindenképpen 
Fc..i nszkyhez kapcsolják. Csak míg Pilinszkynél a „mozdulatlan jelen-
lét", a költ ői megszólalás alapvető  szituációja nyilvánul meg, ami „a 
megb:ékélé:s, a megnyugvás halk és bens őséges jelei felé" 3  vezetik, addig 
Petri nem csak „hírt" akar adni, hanem megmagyarázni is. Meg-
magyarázni, hogy miért ilyen, amilyen. És ezt meg is mondja: mert 
.,annyi / megtébolyult téblából a fonákon" (T. D. -hez); mert az em-

lékmű  ,nem más, mint „a hideg füst lágy horpadt gy űrűi" (Emlékm ű); 
mert „bepácol az éjszaka" (Mint levetett); mert „1Vlert már zúg az 
eső" (Viturbius Acer fennmaradt verse) ... és még sorolhatnánk a 
frappáns metaforák és hasonlatok sorát, melyek szintén — f őleg a 
hasonlatok — Pilinszkyhez hozzák közel. 

Petri verseinél tanúi lehetünk egy furcsa, de igen érdekes folya-
matnak, ti. annak, hogy a világot, és az egyén világhoz, id őhöz való 
viszonyát megpróbálja az életfunkciók m űködésére, az élet apró, de 
fontos történésedre sz űkíteni. Ez a paradox helyzet különös hangulatú, 
olykor natwrali:szt :..kus metaforákat („hideg gyomromból felböffent vi-
lág” — Falstaff búcsúja); „Hallgatom az alvó mindenség apró kor-
gásait" (A fájdalmas szeret ő  énekeib ő l) és metaforaértékű  hasonla-
toka; hoz létre. Még miel őtt rátérnénk• a metaforaérték ű  („produk-
tív”) hasonlatokra, szükségesnek érezzük idézni Bányai János meg-
állapítását a hasonlatról: „ ... a hasbnlat (...) nem épül a hason-
lított és a hasonló közötti közös vonásra, inkább arra a különbségre, 
amely a két egymással viszonyba állított tárgy, név, állapot, helyzet 
között feszül." Ez jellemz ő  Petri hasonlataira is, habár nála találha-
tunk hasonlóságon alapulókat, mint pl. „és kemény lesz, mint a 
kvarc" (Felirat) esetében. Neki azonban azokat a hasonlatait tekint-
hetjük a legsikerültebbeknek, melyek a legmetaforiku:sabba+k. Melyek-
ben a hasonlítottak már önmagukban is metaforákat alkotnak. A 
metaforák teszik igazán képszer űvé a hasonlatokat is. Nézzünk most 
néhány ilyen hasonlatot: „s jelenlétem felisszák, minit a vatta: / té-
nyek." (Ave atque vale); „mint levetett cip ő  szaga, / bepácol az éjsza-
ka." (Mint levetett); „egyszer mint lehúzott vécé, / zúg majd a Dies 
irae." (Mint levetett) ; „mint lépcs őzugban a pormacska: / gy űlik 
puhán a korszak mocska." (Hírösszefoglaló) 

,Ezeket a hasonlatokat, metaforákat még az teszi er őteljesebbé, 
hogy nem válnak öncélúakká. Petri egy újfajta, egyéni költ ői kimon-
dást akar érvényre juttatni: egyfel ől a múlt rehabilitációjaként, más- 
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felől a jelen pontos, éles rálátásaként. Mindkett őt fanyar gúnnyal 
vagy — ha úgy tetszik—„aktív cinizmussal” körítve: 

„QUO VADIS?" 

Azt a részt a Sienkiewicz 
rossz regényéből még most is szeretem, 
amikor Petronius pár percre megszakítj a 
a Halál nyíltszíni remeklését; 
azt a nemes 
időhúzást, amellyel egy korszak 
visszanéz; nézeti magát. 
Mint aki a hűlő  vízben hever, 
s a k.ád dugóját még nem húzza ki. 

A rossz regényre való utalás már önmagában is ironikus, de a 
vers ironikus volta a „nemes időhúzás" olvasásakor már teljesen nyil-
vánvalóvá válik. Az „id őhúzás" önmagában negatív értelmű  szó, a 
nemes jelz ő  pozitív. Tehát a két szó paradoxona adja meg a szókap-
csolat ironikus jellegét. S mindezt egy korszakra vonatkoztatva, mely 
„nézeti magát"! Akárcsak egy csúnya, de .kifestett lányt látnánk a 
tükör el őtt tetszelegni! S mindez egy bravúros hasonlattal befejezve! 
Nem jó a hűlő  vízben sokáig heverni. Könnyen meg lehet fázni! '-
figyelmeztet benünket a költ ő . Nemhiába mondja róla Csűrös Miklós 
a következőket: „Világa '(...) a reménytelennek látszó borúlátástól 
és »metsző  eszű  rosszhiszeműségtői« kapja meg egységét. A negatív 
stilizáció hovatovább minden sorát áthatja. Érdekl ődését arra kon-
centrálja, ami rossz, id őszerűtlen, emberhez méltatlan; tagadásával 
— egy átmenetiségébe belenyugvó kor szenvedélyes kritikusaként —  
a nem létez ő  tökélyt, az optimális emberi viszonyoika't kéri számon, 
programja az »el nem fordult tekintet«, a megvalósíthatatlan eszmé-
nyekre némán is emlékeztet ő  jelenlét." Ehhez csak annyi hozzáfűzni 
valónk van, hogy Petri a „megvalósíthatatlan eszményeket" is kímé-
letlenül keresi és 'keresteti másokkal is. 

Ezért nem tudunk egyetérteni Lengyel Balázs soron következ ő  
megállapításával: „A sírás határán megmervített közöny-arccal várja 
a világ előtte való leborulását. S őt 'kegyetlenséggel, 'komliszsággal is, 
főleg a n őkkel szemben. Ebben az ál-kiégett magatartásban van. 
valami őszintétlen. Igazán nem szívesen keveredem a kritikusok leg-
reménytelenebb pozíciójába: a. költ ők érzéseivel való vitába. De Petri 
kiváló képességeire való tekintettel mégsem tudok megtakarítani itt 
egy megjegyzést: hihet ő-e, hogy a nőkkel való viszály az alapproblé-
ma, amelynek eredménye meghatározza egész közérzetünket?" 5  Petri 
közönyösségéről már megállapítottuk, hogy az egy álmagatartásforma. 
Sem kiégettségét (még ha az állkiégettség is), sem az alapproblémát 
nem . „a nőkkel való viszály" okozza. Ez túlságosan egyoldalú meg-
közelítés lenne. Számára ez csak „ürügy", hogy elmondhassa véle-
ményét; hogy megállapításaival, tényfeltárásaival — ha már csele-
kedni képtelen — rámutasson az emberi viszonyokra. Igaz — mint 
ezt már elmondtuk — majdnem mindig keser űen: az irónia, sokszor 
már-már az egészségtelen cinizmus - határát súroló szópajzsa mögé 
bújva. Feltevésünket, más szemszögb ől, általánosítva is, igazolni tud-
juk: „A költők ritkán szólnak közvetlenül a versr ől, még ritkábban 
a költészetr ől, holott minden versük valamilyen formában a versr ől, 
a költészetr ől való gondolkodás. Ha az őszről vagy a tavaszról írnak, 
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a szerelemr ől és a halálról, vagy az itbasságról, ez mindig csak ürügy 
a verssel, a 'költészettel való mer őben intellektuális szembenézésre." 6  

A költő  esetében m ;i n d e n meghatározhatja a közérzetet, és 
nemcsak a közérzetet, hanem a költ ői látásmódolt is, azzal, hogy ezt 
alkotó módon az emberiesség szolgálatába kell állítania. A költ ő , 
ha sikerül neki helyzetét, érzéselit megfogalmazni a világban (füg-
getlenül, hogy azt elfogadják vagy elutasítják), már elérte célját. A 
költő  (a jó költő !) nem azért ír verset, mert — csak úgy passzióból 
— kedve van verset írni. A jó költ ő  állást foglal, harcol, tiltakozik, 
lázad. Mind önmaga, mind mások ellen/mellett. Megpróbálja maga és 
mások helyét megtalálni és belefogalmazni a világba, sokszor bántóan 
is. A jó költő  kiált, mert „a kiáltás megkönnyebbülést hoz, mint ahogy 
az újszülöttnek az egészségét er ő:síti, a jövőre edzi. A hallgatás, a né-
maság degenerál, fojtogat, megöl". 7  És ha mindezt esztétikai mércék 
elérésével teszi (melyek koronként változnak), mint ahogy azt Petri-
nél láthatjuk — akkor jó verset ír. 
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SEB ŐK ZOLT Á N 

SZÉLJEGYZET SIFLIS ANDRÁS KÉPEIHEZ 

Siflis András mindenekelőtt a fragmentum, az epizód, a pillanat szak-
értője. Adott esetben a valóság legkisebb sejtjét is többre tudja be-
csülni, mint az egész világot, és a legapróbb részleteket sem készen, 
hanem mintegy létesülésük folyamatában ragadja meg. Rendszerint 
abban az állapotukban, amikor még nincs se devalválódott múltjuk, 
Se szilárd szerkezetük, se tartós közegük — tehát amiikor még sok 
minden lehetne belőlük, de mintegy félúton meg is gondolhatnák 
magukat, hogy legyen-e belőlük bármi is. S .amikor keze alatt 
a dolgok mégis eljutnak a létesülés egy diferenciáltabb állapotába, 
amikor mondjuk állat- vagy emberformát nyernek, az el őbbi dilemma 
csak némileg módosul: ebbe a világba kerüljenek, vagy egy egészen 
másikba? „Környezetükhöz" — ha egyáltalán szabad így nevezni 
Siflis nagy üres felületeit — rendszerint olyan laza szálak, görcsösen 
összeránduló vagy neurotakusan feszül ő  vonalak kapcsolják, hogy 
az embernek állandóan az az érzése, ititiétük csupán ideiglenes epizód. 
Annál inkább, mert az esetek többségében olyan képi világgal van 
dolgunk, melynek nem annyira centmpetáls, hanem inkább centri-
fugális erőtere van: miközben a kép a szokásokhoz híven bizonyos 
szinten egybegyűjti, organizálja a dolgokat, talán még nagyobb er ő-
vel igyekszik őket ki is lökni magából. Ami ebben a „közegben"' 
megjelenik, szinte kötelezően úgy hat, mintha csak épp átrepülne 
a képen, mintha valahonnan messzir ől odadobták vagy odalógatták 
volna, a kép szélein és sarkaiban verg ődő  alakok pedig mintha ki 
akarnának mászni az egészb ől, illetve mintha csak bepillantani me-
részkednének az igazi történések terébe. 

De mi is „történik" igazából Siflis  munkáin? Ha annyira ragasz-
odnék a mondva csinált paradoxonokhoz, mint amennyire nem, akár 

úgy is fogalmazhatnék, hogy hal.álikomoly apróságok. Mindenesetre a 
kis részletek szakért őjéről ] ven szó, a verbális megfogalmazási kísér-
let sem kerülheti el a képek miniatűr epizódjait, melyek úgy üzennek 
hadat az általánosságoknak, hogy minden esetben mások. Mivel ez az 
írás nem nyúlhat a végtelenbe, egyetlen példát említik. Négy évvel 
ezelőtt kaptam Siflistől egy rajzot, melyet megbecsüléssel őrizgettem, 
hosszasan nézegettem, írtam is róla, de csak nagy sokára t űnt fel 
a bal felső  sarkában egy szinte olvashatatlanul odavetett, kalligrá-
fiába csukló szövegfoszlány; egy „mellékes" kis részlet: „elvégre jo-
gom van végezni magammal, amikor ..." A többi olvashatatlan, mert 
a szöveg folytatása helyén elkezdődik a kék és a lila foltok magas-
feszültségbe kapcsolt ideges játéka, leírhatatlanul hiteles küzdelme. 
E felső  régióba helyezett neurotikus sugárzást vékony er ővonalak kö-
tik össze a jobb alsó sarok túladagolt, ormótlan fekete foltjával, 
dühösen odakent maszatjával. Egy másik vonalköteg a bal alsó sa-
rokból hatol be, és a kép központi motívumára irányítja figyelmün-
ket: egy lebegő, „emberszabású" gesztusnyaláb mintegy rálehel a köz-
vetlen közelében végignyúló, elegáns hússzínű  tusfoltra. E képen 
Lényegében minden rajta van, ami Siflis négy-öt évvel ezel őtt szüle-
tett munkáit jelleanzi : dokomiponál+t kompozíció, leveg ős tér, expresz-
szív vonalvezetés, a sarkok felé igyekv ő  alapszerkezet, a rajzos és 
a festői elemek finom egyensúlya és a diszkrét, de mélyen átérzett 
kolorát. S mindezzel együtt a pillanat sorsdönt ő  jelentősége, ami ezen 
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a munkán szövegszer ű  értelmezési lehet őséget is kínál: bizonyos ér-
telemben az hitelesítd, hogy bármikor befejez ődhet, éppúgy, ahogy 
az életet is a halál állandó lehet ősége teszi egyszerivé, megismétel-
hetetlen.né. 

Siflis kezdett ől fogva gondosan ügyel arra, hogy a dolgokat abban 
a pillanatban csípje el, amikor még nem ismételhetőek, s ezt egy olyan 
szenzibilitással teszi, aminek még semmi köze holmüféle célokhoz, 
ideálokhoz, begyöpesedett szabályokhoz. Más szóval, felejtési kísérlet 
az övé, az úgynevezett civilizáció elfelejtésének kísérlete: visszatérés 
a dolgok létesülésének ahhoz a stádiumához, amikor még mindennek 
van lelke, szelleme, sugárzása. Ezért kell minden képével mintegy 
felrobbantania a megöregedett világot, kisöpörni bel őle az összes sza-
bályosságot, s amikor a megmaradt heterogenitások valami új lehet ő-
séget sejtető  egésszé kezdenek összeállni, érdemes leállítani a pilla-
natot. Ezt műveli Siflis András úgyszólván mindegyik képén. Hol 
gyermeki könnyedséggel, hol dühös brutalitással, hol pedig érzelmes 
ragaszkodással, mindenesetre egyre tisztábban, egyre elementárisab-
ban, ugyanakkor mindig megőrizve valamit abból az animális len-
dületb ől, ami világát kezdett ől fogva jellemzi. 

Az elmondottakból talán már sejthet ő  is, hogy Siflüs munkásságát 
nem szívesen sorolnám be az új fest őiség egyébként igen tág és ké-
nyelmes kaitegóriiájába. Noha képeink expresszivitása, id őnkénti fa-
nyar hangneme, a mitológiai témák viszonylag gyakori fölbukkanása 
és más mozzanatok látszólag erre csábíthatnának, Siflist túl komoly 
művésznek tartom ahhoz, hogy ne merészeljem őt se a német új va-
dak, se az amerikai dekoratív fest ők, se az - olasz transzavantgardisták 
meglehetősen gyanús társaságába lökni. Ezekkel ellentétben ugyanis 
Siflis számára a rajzolás és a festés nem öröm, nem hasznos id ő-
töltés, nem szimuláció, nem a fölösleges energiák levezetése vagy 
a hiányzók keresése, hanem — mint az ősi időkben — mindenekel őtt 
rítus, eksztázis és ima — még ha az utóbbival nála némi szakrális 
káromkodás is békésen megfér. 

A fenti kiás 1089. március 21-én Budapesten, a Budapest Galéria La-
jos utcai kiállítótermében rendezett Sifliis-tárlat megnyitóján hangzott el 
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ÓL  VA SÓNA PL Ó 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

SZENTELEKY KORNÉL: Egy fáradt szív szerelmei. 
Forum, Újvildék, 1988. 

A. MARGAIRÉTA JEGYÉBEN 

„A anargiarétba a múlt Virága, és olyan jó, hogy ön mellett lehetek, iherceg- 
n"óm" — vallja Szenbeleky Kornél Kesergő  szerelem című  regényének fő- 
hőse imádottjának Z.-ben (va,gyii.s Zomborban), remélve, hogy végre magára 
talált. A margaréta többször is felt űnik ebben a műben, amelynek címé-
vel kapcsolatban a szerz ő  ingadozott: vajon nem az Egy fáradt szív sze-
relmet  utalna-e legtömörebben a kötet élén a lényegre. Most, hogy nem 
csupán ezt az 1914-rb:en írt regényt 'olvashatjuk új kiadásban, hanem Szeavt- 
eleky •Kiarn.élniak A Hét cím ű  lapban 1917 és 1920 között publikált írásai-
nak nagy 'többségét is, a margaréta a fiatal író magatartása jelképének 
kínálkozik. Nem'csupán azért, mert e virág közepének színe ■(a sárga) a 
szeoess'.zJitó kelléktárához tartozik, hanem azért is, mert iszirnaiavak fehér-
sége a vlillágibain (é's önmagában) hasztalanul keresett ártatlanság jele. Kék 
virág helyett fehér szirmok — ez, kérem, a fiatal Szenteleky Kornél ro-
mantikája! 

A margaréta azért méltó kifejezése írónk korai habitusátna:k, mert 
kritikusi, ..g!losszaírótiiti, tárcaszerz ői tevékenységében is a múlt felé fordulás 
alalkítja ki ízlését. Hogy 'ennek ellenére nem ibilltakoizwnk !hajdani írásalinak 
összegyűjtése és kiadása miatt, az azért van, mert ebben a sznobisztikus 
beállítottságban hasztalanul nyomoznánk ember,gywlölet vagy nacionalista 
türelane!blenség után. A saját arisztokratizmusának álmában (iiiLlúziójában) 
elmerülő  Szem;teleky szemléletének erkölcsi alapjaiból következ ően meg-
győződéses humanista, aki nem türelmetlen, hanem ,legfeljebb lekezel ő  az 
alsóblbrenfdűniek vélt értékekkel vagy éppen az értéktelenségekkel szemben. 

Az ifjú Szentelekynek a múlthoz Való viszonyulása azonban nem 
egyértelmű . Ez különösen a Kesergő  szerelem című  regényében szembet ű-
nő . Az 'emberiség távolmúltja, annak részben klasszicista, f őleg azonban 
ro:manlaiktius és részben rokokós vonatkozásai tartalmat adnak a vágynak. 
Nem így a személyes emlékek. Lengváry ugyanis a'hedonista újságírók 
életformájában megcsömörlött ember, aki a kultúra jelenével fils ;összhang-
ban levő  távolmúlt eszményeinek :áldlozva szeretne önmagára találni, te-
hát egyéni válságból, a dandy erkölcstelennek tartott é:.letmádjából egy 
hiteles magatartásba menekülni. A személyes válságból ,azonban nem csu-
pán az egyeldü;l Ya{itele.snek vélt ízlés és erkölcs felé ikínálkazilk kiút, ha-
nem, 'ismét csak a kor 'elvárásainak megfelel ően, a halál felé Is. A meg-
semmisülés vágya azonban tovat űnő  pi.11anialbokrvád tartás'sib!ban jelentkezik 
s velük összefüggésben a regény nem egy részletében mazochizmus t űnik 
szembe. Len.gváry, a fiatal Szeniteléky alteregója akarta és élvezte bioló-
giai létének pusztulását. Jellemz ő  például, hogy Z.-ből nem azért vágyik 
vissza Pestre, hogy ott végre megoldja a számára fontos kérdést, hanem 
azért, hagy tovább szen.vedien. A következ ő  miandatokhaz Viszont kom-
mentár sem kell: „,Miásnlap frissen ébredt és szinte szégyellte becsületes, 
nyugodtan .átalu& éjszakáját. Azt remélte, hogy ilyen nagyon messze a 
Félejthetetlentdl, zokogós, verg ődéses éjjele lesz, a kövér ipárin:ákba fog ha- 
rápnli kínjában és hangosabban, türelmetlenebbül fogja ismételni a dalla-
mos női nevelt, azt remélite, hogy még az első  éjszaka 'öss,zecsloana:gol, és a 
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hajnallá. vonattal mégis elmegy vissza őhozzá, azt remélte, hogy leggyöt-
relmesebb, kínokkal, könanYekkel áztatott éjszakája lesz, és jobban, bu-
tábban talán sohasem aludt életében." Ha arra gondolunk, mennyire ellen-
ségének érezte később Szaenteleky a bácskai paraszt ,,,egészséges" mentalá-
tását, akkor az ;idézetben ennek az érthet ő  és részben jogos tartózkodásnak 
a gyökereivel találkozhatunk. Lengváry önkínzó ,beállito!tttságában a b űn-
tudatnak is szerepe vlan, hiszen egy ízben azt is kiiljelenrtii : vezekl ő  szerze-
tes akarnia lenni, vagyis megnevezhetetlen vétkeakért szeretne vezekelni. 
Becsületére válik azonban az írónak s  a regényt is teljesebbé teszi annak 
bevallása, hogy Lengváry az addig lenézett vidéken egy rövid id őre az 
élet, a banalitás, a mindennapok mellett dönt. Nem kell megvárnia alkata 
reakcióját, sorsát a két n ő  közötti választás kényszer re dönti el: akarata el-
lenére sem 'lehetne derék polgár. 

Az Egy fáradt szív szerelmei című  gyűjtemény m.ásik részében a 
múlthoz való vonzódás a gyermekkorli emlékeik felelevenítésében, az or-
szág is!ordsa miatti (aggályokban és a konzervatív szemlélet ű  könyivre{k ismer-
tetésében nyilvánul meg. Azonban .annak ellenére, hogy rBiani Irrmre utósza-
va meggyőzően tájékoztat Sz,entierleky e pályaszakaszának f ő  vonásaairól és 
Toldi Bva ia.s kellő  alapossággal végezte .texraoló,gilasi munkáját, nem lehe-
tünk teljességgel [elégedettek ezzel a gy űjteménnyel. Hiányoznak ugyanais 
belőle olyan írások és mondatok, amelyek  — Bori jegyzete iszerlinrt —,.Any- 
nyira időhöz kötött kitételeket tartalmaznak, hogy közlésükb ől a válogató 
elbekintie;tt." Nagy kár, hogy nem az idén került sor e könyv anyagának 
sajtó alá rendezésére. Nem kényszerült volna Bort arra, hogy 'könyvkai•adá- 
sunk ihibái közül a,lqg•jellemzőibbek egyikét megismételje. Viérlemiényiiwn;k 
szerint ttzgyanli!s A Hétben 'közölt Szenteleky-í,rások között egyetlen olyat 
sem találhatunk, aimely ma árnyékot vethetne a kés őbbi irodalmi vezérre, 
a ma ils tisztelt irodalmárra. Írónk .ugyanis kezdett ől fogva tartózkodott a 
politikától, s noha szláv származása ellenére magyarnak vallotta magát, 
egyáltalán nem kárhoztatandó azért, mert néhány írásában a Szent István-ai 
birodalom fellbaomlása [miatt kesereg. Ő  a hajdani békét, az 'elképzelt Idült 
sírta vissza, mert el őtte a világháború minden eam,beri, értéket veszélyez-
tetett. Van egyébként olyan írása is, amely +iadegenikedve 'mutatja be a há-
borús us!zíatók által feltüzelt cs őcseléket. Hogy SzerLteleky ,tudatában volt 
az írástudó feiladaatánaak, az f őleg akkor vált egyértelm űvé, amikor a nagy-
városi életnek és részben az ezzel kapcsolatos k,épzelgéseiknkek hátat fordít-
va, öntudatosan vállalta a vajdasági kisebbségi sorsot, tehát ‚elfogadta az 
álliaQnválbazás szülkségszrerűsrégkét. Jó lenne tudnia az olv,asónlak arról a 
néhány iírásróll [is, amelyek így ismeretlenül ,(a tartalomjegyzéket a biibiivo- 
grafiiávall összevetve) meagrágalmaazásra adhatnának alapot. [Miféle gyanús 
útra térhetett ez a fiatal író, hogy e sok felemás 'érték ű  i,mpresrsiz;iója mel-
lett néhány írása nem kaphatott helyet a gy űjteményben? — kérdezhetné 
valaki. Nem; szó sincs .zsákutcáról, csupáin egy remélhet őleg ma már 
mreigh,aladh,ató szerkeszt ői kényszerhelyzetről. 

[A tárgyilagosság kedvéért azt is hadd jegyezzük meg, 'hogy A Hét 
Szentelreky-biblliiorgráfiájából is kimaradt egy fontos (mert igen jellemz ő ) 
egység: Sz. K.: Hazajáró múlt. Henrii, de Régnlier regénye. H, 1919. L.. 
1137-8.] 

VAJDA GÁBOR 

MEGHATŐ  SZERELMI TÖRTÉNET 

A kortárs írók műveit olvasó kritikus minden esztendőben két alkalom-
mal — amikor kizöldül a fű  és amikor hullaani kezdenek a levelek — 
visszatér 'ifjúkori nagy elanényéhe.z, a számára még mindig felülmúlhatat-
lan finanéiia íróóriáshoz, Bal:zachoz, és m űveit olvasva, el,merü,llve az Emberi 
színjáték csodálatos világába, mintegy felfrissülten vág neki a modern iro-
dalom különös útveszt őinek. A szerkesztő  ez alkalommal 'azonban egy már 
nem élő  vajdasági magyar író kis;regényénaek megismerésére és .ismeriteté- 
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sérse kérte fel. És a kritikus vállalta a számára szokatlan megbízatást. Brre 
elsősorban egy kortárs vajdasági magyar írónő  díjnyertes regényének ol-
vasása serkentette. Mert az említett remek regmenynek h őse épp a most 
olvasásra kerülő  kisregény szerzője: Szenteleky Kornél. Az összefüggések 
hálórendszere, íme, gyakran nehezen áttekinthet ő  és szinte minden esetben 
magán viseli az alakaloinszer ű,ség és spontaneitás jegyét. 

Tehát miután eLhaagytaam Grenabale és Limoges környékének fest ő i 
tájait, ahol Balzac két éh őse,, egy vidéki orvos, Illetve ,egy falusi plébános 
utópista álmot valósított meg, tette boldoggá egy-egy kis emberi közösség 
tagjait, visszatértem tájainkra. Először Budapesten, majd Zsomborban jár-
tam Szenteleky Kornél Kesergő  szerelem című, 19.14-ben megírt és először 
1918-;bam megjelent művében. Milyen nagy ugrást jelentett ez térben és 
időben, s tegyük hozzá azonnal: természetesen értékbed;i különbséget is. 
Balzac két jelenete, !habár kevésbé sikerült alkotásai közé tartozik, sok 
szempontból felülmúlja, ami a művészi szintet illeti, Szenteleky alkotását. 
Ugyanerre a megállapításra juthatunk, ha a megközelítést az ellenkez ő  
irányból kísereíjüik meg és az összehasonlítás alapjául a kartárs modern 
próza vívmányait vesszük. A Kesergő  szerelem e mércével mérve sem mi-
nősíthető  olyan alkotásnaak, amely számíthat a mai olvasó érdekl ődésére. 
Esetleg Irodalomtörténeti jelent ősége van. Ezt pecli,g azoknak kell eldöm- 
temlök, akik az illető  kor irodalmával foglalkoznak, erre jómagam nem va-
gyok Illetékes. 

Röviden talán arról, .miről is szól ez aa — modern irodalomból vett 
meghatározással élve — 137 oldalas kisregény. H őse egy Lengváry Alfréd 
nevezetű  vidéki, nemesi származású újságíró ás költő, aki Budapesten él. 
Nőtlen, alikakná Jellegű , csak testi kapcsolatokra szorítkozó viszonyt alakít 
ki a nőkkel, életének igazi célja nincs, vagy harmiineéves korában keresi 
ezt a célt és a „nagy szerelmet". Ez utóbbit meg fias lleli Talllóy Margit 
festőművésznő  személyében. Amorlik azonban a végső  vallomásra kerülne 
sor, kiderül, hogy a művésznő  mást szeret. Lenagváry elkeseredésében tá-
vozik 'Budapesitr,ő1 és vidékre, a leírásból ítélve Zomzb,orba utazik, hogy ott 
egy helyi lap főszerkesztőjeként dolgozzék. Rövid id őn belül szerelmes lesz 
ezt a célt és a ,,,,nagy szerelmet". Ez .utóbbit meg is •leali 'Tallllóy Margit 
aki kiábrándul orvos szeretőjéből ás közvetett úton tudomást szerez Leng-
váry erkölcsi nemességér ől és érzelmeiről. Lengváry az érzések szorításá-
ban képtelen választani és megoldásként a menekülést választja: egy her-
vadt színésznővel Velencébe utazik. Két szerelme hasztalan várja. 

Merőben a fentiekben vázfolt rselelkmém,ysaort szemlélve az a benyo-
másunk, hagy a téma alkalom egy lélektanilag kidolgozott regény meg-
írására, lehetőség arra, hogy a szerz ő  analitikus-feltáró kutatást végezzen 
egy művészember lelkében, de ugyanakkor érintse a korabeli társadalom 
egyes mozzanatainak hatásait e lélek alakulására és a f őhős cselekede-
telime. Viszont veszélyek ;is leselkednek ajz alkotóra: a szerelmi „verg ődé-
sek" az alkotást melodrámává formálhatják át, amely, eleget téve a ko-
rabeli közízlésnek, levon a tartós művészi értékb ől. A korctársakat olvasó 
kritikust az érdekelte, hogyan és mennyithasznált aki Szenteleky az adott 
lehetős;égiejkből, illetve mennyire kanyarodott át a másodrend ű  melodráma 
területére. 

A Kesergő  szerelem egy gyenge Kríudy-utánzatra emlékeztet engem. 
Elsősorban nyelvezete barokkos gtazdaagságia, az egész bekezdésekre kiterje-
dő, szövevényes mondatok, a patetikus felhang, az érzelmek túlcsordulását 
híven visszatükrözni igyekv ő , áttt-•ott költői fordulatok és kisfejezések. Mert 
a kisregényben az érzelmek dominálnak, az élet „csúnya" ,oldaláról, a 
pénzről, vagyonról, a hétköznapi apró gondokról szJitrLte említés sem törté-
nik. Egyedül az a fontos, ami a szerepl ők szívében játszódik le. Ha, 
visszatérve Balzachoz, azt állíthatjuk, természetesen jó adag leegyszer ű-
sítéssel, hagy jelenetei két csoportra oszthatók: egyesekben az anyagi érde-
kek (realista történetGek)., másokban az érzelmi szenvedélyek (romantikus 
történetek) a cselekmény Irányítói, akkor Szenteleky Kornél regénye egy-
értelműen „romantikus" történet. Az érzelmek ilyen nagyfokú hatványo-
zása, és a szenvelgésbe való átcsapása a mai prózát olvasó kritikusnál 
nemcsak mosolyt vált ki, hanem néha-néha hangos nevetésre ösztönzi. 
A Kesergő  szeretem jó néhány jelenete, mo:zzaanata úgy hatott rám, mint 
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egy ripacskodással, túljátszással tevei giccis-szvnam ű . A két főhős, Lengváry 
és Margit érzései alapjában véve hitelesek, de a szerz ő  megjelenítő  esz-
közei kom'iikussá teszik őket. Lengváry Alfréd bels ő  lelki színpada itt-ott 
őszinte és megkapó, de az esetek óriási többségében mesterkélt érzelmi 
felbuzdulások színtere. Ki kell térni .a képek használatára, amely Szentele-
ky Kornél kedvenc megelevenít ő  eszköze. A metaforák, ősszlhanigban az 
általános túlaromantüzálással, nagyon gyakran a nevetségesbe csapnak át, 
bár, meg kell hagyni, egy-egy alkalommal sikeresek és hitelesein tükröz-
nek vissza;  idéznek fel légkört, hangulatot. 

A Szenteleky-életmű  és a korabeli 'irodaalom alapos ismer ője joggal 
vetheti fel a modern prózát olvasó kritikusnak, hogy egy-egy irodalmi 
stílus vagy ,irányzat meghatározó jegyeket visel magán és ezek a kés őbbi 
korok folyamán, egészen más társadalmi-szellemi konstellációban, furán 
hatnak, de az aikkorii kor szelleme igenis jellegzetesnek és elfogadható-
nak, sőt: az egyedüli hilteleisnek tartatta azokat. Es vajon az az irodalom, 
amelyet ma a modern próza kritikusai értékesnek és id őtállónak kiáltanak 
ki, nem lesz talán rövid id őn belül nevetséges az utókor számára? Hiszen 
már napjainkban, akár épp világirodalmi szinten, tanúi lehetünk a „kon-
zervatív" próza felitá+mad:ásániaak és a „vad" kísérletezések ,elvonulóban 
vannak. A feltevés helyénvalósága tagadhatatlan. Egy idolioiggal azonban 
tisztában kell lennünk. Minden irányzatnak megvannak a végletes válto-
zatai. Ezek nem azonosíthatók az illet ő  irányzat kétségtelen vívmányaiiival, 
olyan művekkel, amelyek a későbbi korok olvasói számára is olvashatók, 
sőt: élvezhetők. Az utókor számára azok a m űvek válnak értéktelenné 
é.s • az ,olvasatlan irodalomtörténet szerves részévé, amelyek túl korán 
vagy megkésve hatványozottan alkalmazzák egy stílus m űvészi eszközeliat. 
Ezek a műveik jó néhány évtized távlatából nézve valóságos paródiaként 
hatnak, holott az illető  szerzőnek esze ágában sem volt azt írnia, hanem 
egyszerűen csak meghatványozta azt, amit •a nála tehetségesebbek mérsé-
keltebb mennyiségben alkalmaztak m űveikben. Számomra a Kesergő  sze-
relem egyes szakaszai remek paródiaként hatottak ás ezért a szerz ő  tiszte-
lőitől ezennel töredelmesen elnézést kérek. 

Amikor a kisregény 1914 tavaszán elkészült, ahogyan azt szerz ője 
állította, Európában már egészen más alkotások jelentek meg vagy voltak 
készülőben. A művész sorsa egyike volt a gyakran feldolgozott témáknak. 
Akkor fogjuk csak látni, milyen értéket 'képvisel Szentelé'ky e kisregénye, 
ha összehasonlításképpen mondjuk T:hornas Mann m űvésznovelláit vesz-
szűk. Tagaadhaatátlan, hogy az indíttatás közös volt sok szempontból, de 
míg a lübecki keresked ő  fia mértéktartó alapossággal elemzi h őseinek 
lelki rezzené:seiüt, addig SzenteLeky túláradó érzelmessége fárasztóan és 
komikusan hat az olvasóra. A Kesergő  szerelem a modorasság terméke és 
a modern irodalmat ismer ő  olvasónál egészen más hatást vált ki, xnlint 
amit a szerző  óhajtott vagy esetleg ki is váltott a korabeli igénytelenebb 
aoilvasánál. Mindekét esetben könnyeket csalt ki, ez tagadhatatlan, de az 
előbbinél a könnyeiket a nevetés, az utóbbinál viszont a kispolgári érzel-
gősség váltotta ki. 

VARGA ISTVÁN 
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KETTEN EGY KIADVÁNYRÓL 

VLADISLAV ROTBART: Jugosloveni u madarskim zatvorima, i logorima 
1941-1945. 
Inasti+but za savremenu isbori;ju, Be>agrad — Institut za 'iistariju U:ajvodine, 
Novii Sad — Dnevin,ik, N+ovii Sad, 1988. 

TÖRTÉNETi.RASUNK KÚTFŐJE 

Vlaldiislav Riitbart nem mindennapi könyvvel gazdagította háborús törté-
netírásiunkat. Ugyarrliis az eddig megjelent részmwnkáktóleltér ően együtt 
tárgyalja a .magyar Horthy-fasiszta megszállók valamennyi börtönében és 
internáilátáboirábam csaknem négy éven át sínyl ődő  több ezer jugoszláv 
hazafi sorsát, szemvedéséiit, a fizikai és erkölcsi femmmaraidásárt vívott, 
sokszor kilátástalan harcát. 

Könyvének egylik legf őbb értéke, hogy a hosszú évekig tartó, nagy 
kitartást és hozzáértést igényl ő  adatgyűjtés során feltárt sokrétű  forrás-
anyagot szinte maradéktalanul kiakmiazta : a levéltárak sárguló 'dakummen-
twmialit élppúgy, mint az él ő  források által szolgáltatott adatokat. M űvében 
nemcsak értő  módon hasznosította, de számos vonatkozásban dct is egészí-
tette a hazai és külföldi szakirodalom rendszerezett anyagát. 

Ritbart több évtizedes publicisztikai munkája, eddigi m űveli, és a 
tény, hagy mint harcos és elítélt maga is közvetlen tanúja és szenved ő  
alanya volt a fasiszta. terrornak,, a bevezetett önkényuralom esztelen csele-
kedeteli+nek, átélte mindazokat a szenvedéseket, amelyéket a magyarorszá-
gi börtönök és internálótáborok lakóinak ezrei is átéltek, nagyban hozzá-
járult ahhoz, !hogy a felölelt témakör anyagát oly,szuverén módon kezelje 
és dolgozza fel. Igaz, az említett körülmények elkerülhetetlenné tesznek 
bizonyos szubjektív, éilzelmli hozzáállást, ám ismeretes, hogy még a Zárt, 
egzakt művek is magukon viselik alkotójuk egyéniségének jegyeit. Rot-
bart rnimidiezelkkel tisztában volt, ezért arra törekedett, hogy Bevetkezve a 
részvevő , a ,ptubliidlsta és literátor szuibjekktiviitását, munkáját a tudományos 
tárgyilagosság sizGlntjére emelje, így műve, szerkezetét és tantalm,árt, eszmei 
mondanivalóját dokumentáltságát tekintve egységes egészet alkot. 

A .fiellbsriralt minőségi tényezők Miatt bízvást -  állíthatjuk, hogy ez a mű  
háborús történetírásunk megkerülhetetlen, maradandó érték ű  kordoku-
mentuma, további feldolgozások egyik fontos kútf ője lesz; 

Nem szükséges átbeszélni a mű  tartalmát, hisz már maga a cím is 
kifejezi azt: Délszlávok a magyarországi börtönökben és táborokban 1941 
és 1945 között. A délszláv jelzőt persze nem kell szó szerint érteni!, hisz 
a fasiszták börtöiniellbe és táboraidba szerbek, horvátok, szlovének mellett 
itt élt miagy,arok, zsidók, szlovákok, rabének és egyéb mem,zetits+égűek is je-
lentős számban „képviselve" violtak a több mint három és fél éves meg-
szállás alatt. A Bácskában, Baranyában és Muravidéken a népfelszabadító 
mazgalofrnbaln, a magyar fasiszta megszállók elilemli !harcbál Minden nemze-
tünk és nemzetiségünk fiai kivették részüket. A harcban, ide a börtön-
élet súlyos körülményei között is, ez a tény volt a kialakult testvériség 
és 'egység leghatékonyabb kavász;a. A könyv ezekét a tényeket nemcsak 
rögzíti, de minden lehető  alkalommal hangsúlyozza is, s ez külön erénye 
a szerzőnek és a műnek. 

A Horibhy-faislilszta megs;zállák az els ő  csapást a védtelen szerb és 
zsidó lakosságra mérték. A bevonuláskor ugyanis erejüket fitogtatva, a 
megfélemlítés kifejezett szándékával, minden ok nélkül több ezer embert, 
főleg szeribelket és zsidókat, lemészároltak a hathatós katomlai védelem nél-
kül maradt területeken. A két világháború között idetelepített szerr ab, Crna 
Gora-i, bosnyák 'stb.. teLe;pesreket könyörtelenül ki űzték otthonaikból, ,átdoib-
ták őket Szerbiába vagy Horvátországba, majd amikor az atta+nli német, 
+illetve 

 
usztasa hatóságok ezt 'gazdasági és biztonsági okokból .eQrliemie.zték, 

mintegy 1:5.00.0 férfit és n őt, fiatalt és öreget az el őre elkészített, a néme-
tek elől menekült lengyelek által már kipróbált sáirvárii 'internálótáborba 
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hurcolóak. Mindezt 1942 elején az újvidéki és Sajkás vidéki szerb lakos-
ság ártatlan tömegeinek kiirtásával, majd 1944 nyarán sok ezer zsidó pol-
gár németországi haláltáborokba hurcoiláasáv:al tetézték. 

'Ismemetes, hogy a Jugoszláv Kommawnlistta Párt felhívására 1941 nya-
ram megindított népfelszabadító háború, sajátos viszonyok között, vidékün-
kön li+s fellánggo,lt. IisméteLten aláhúzzuk: az itteni mozgalom rékzvev őlii, har-
coisrali között ott találjuk a magyar fasiszták által megszállat Vidékeken él ő  
minden nemzet és nemzetiség fiait, többek között jelentős számban ma-
gyarokat Nos, a magyar antifasiszták, kommunisták, akáreslak la többi 
nemzet és nemzetiség fliai, nem a régi népelnyomó jugoszláv rendszer 
viisszaállíbásáért, hanem egy új, a népek testvériségén és egyelnjogúságán 
alapuló demokratikus Jtugo,szlávfi.áért 'kezdtek harcot és vitték azt gy ő -
zelemre. 

Ez a harc rengeteg áldozatot követelt. .Népeink legjobb filmit halálra 
ítélték és kivégezték, ezreket pedig börtönbe vetettek, ahol megalázó kö-
rüilrnényeJk között éheztették, kényszermunkára vitték őket, s minden 
módon .igyekezték meaginehezítenli életüket, feanamnaradásukat., 

Vlladtils!laiv Rorbbart könyvében végigvezet bennünket a magyarországi 
börtönök és táborok egész során. Bemutatja, hogy hazánk fiai mliképip:en 
szerveztek meg bels ő  életüket, hogyan képezték magukat, er ősítették harci 
erkölcsüket, miként szálltak szembe a börtönök és táborok közegeinek 
erőszakával, a megsemmisülés folytonos veszélyeiavel... Konkrét példák-
kal bizonyítja, hogy bebörtönzött antifasátszták, kommunlilstak és párton 
kívüli hazafiak a börtönök és táborok súlyos körülményei között is a harc 
folytatására készülteik, mert bíztak abban, hogy erre még lesz alkalmuk. 
A börtönök és táborok lakói közül sokan, nagyon sokan nem érték meg 
a felszabadulást, de azok, akik valamilyen módom megszabadultak, való-
ban szinte kivétel nélkül részt vettek a még javában dúló fegyveres harc-
ban, aa néphatalom .megszervezésében, a :szétrombolt gazdaság .újjáépítésé-
nek áldozatos munkájában, az élvonalban .küzdöttek a közélet minden te-
rületén. A népfelszaabaadító harc indította el őket, és oda is tértek vissza. 

VdlaadilsLav Rotbart könyvének valós értékeit csak olvasás közben is-
merhetjük meg igazán. Tudományos munka ez a javából, amely stílusát, 
előadásmódját illetően azért a szélielsebb közönség számára 'Is izgalmas, .ta-
nulságos Olvasmány lehet. A kortársak, különösen a .népfelszabadító moz-
galom részvevők számára természetesen többet mondanak a könyvben fel-
sorakoztatott tények és kell ő  ibá igylilagossággal megfogalmazott értékelések, 
hisz a háború viharában, így vagy úgy maguk is a tanú szerepére „kár-
hoztattak". A szerz ő  által felvonultatott rengeteg szerepl ő  (csaknem 3000 
név!) közül sokat személyesen ismertek, a háborús borzalmak között egy 
volt a sorsuk, olyan eszmékért és célokért harcoltak, amelyek az akkori 
szomorú jelenen, a halalon és a szenvedéseken túl, id őt és téren át az ígé-
retes jövő  felé mutattak. 

Mindezeket összegezve joggal és .bátran leszögezhetjük: az el őttünk 
fekvő  könyv, Vladislav Rotbart kitűnő  műve, nemcsak a túlélők, a kor-
társak, hanem a mai és jövend ő  fiatalok számára is .hasznok olaviasmáhy le-
het, hisz erőt meríthetnek elődeik áldozatos harcából, a küzdve küzdés -
és bízva bízás gazdag erkölcsi hagyatékéból: 

A kiadók Vlaadiiaslav Rotbart művét a Biblioteka stradanja i otpori 
című  :sorozat első  könyveként jelentették meg 11988 végén. 

BRINDZA KÁROLY 

BÖRTÖNÖK, TÁBOROK FOGLYAIRÓL 

Vladiislav Rotbartnak a közelmúltban jelent meg  a  ~felszabadító hábo-
rúról írott második  könyve Jugosloveni u ma đarskim zatvorima i logorima 
1941-1945 címmel. A szegedi  Csi,llaagbörtönről szóló ,művétől eltérően,  ahol  
a szerző  is  raboskodott, ebben a kötetben Bácska, Baranya, Mnurántúl és 
Muraköz megszállásának napjait örökíti meg.. Ezek a terüwletelk 1941. ápaiiliis 
12-étől a Horthy  Miklós vezette magyar,  faaslilsizttává lett +burzsiaáziia jogha-
tósága alatt álltak. 
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A mű  olvasójában elsősorban az a kérdés vet ődhet fel, hol találta 
azt •a rengeteg adatot a _megszállt területeken foganatosított megtorló in-
tézkedésekről, amelyeket időrendi somrendben és politikai minősítés szerint 
kísér végig. Adatokból van b őségesen, ezért ez a mű  semmiiképpen sem 
kerülhető  'inog 'annak, akh a fasizmus elleni és a szabadságért vívott har ,cról 
szeretne írni , . 

VladiSlav Roitbart a témát 3:9 fejezetre osztotta, amiivel megkönnyítet-
te az olvasónak, ahogy figyelemmel kísérje az eseményeket az említett négy 
területen. Már a mű  elején közli, hogy a:megszál,llás els ő  éveiben ártatlanul 
megöltek :1441 szerb, horvát, !szliovén, ruszin, magyar, zsidó és szliovén nemze-
tiségű  sizemélyt. Ezek a magyar burzsoázlla áldozatai voltak, amely az el-
foglalt jugoszláv területeken terrorral +elgyekezett anegsziLárdítalnli hatailmát, 
azzal az indokkal, hogy a csetnikek orvul támadták meg a hbnivédeiket. A  

csetnikek abban az időben még semmilyen szervezett, ellenállásra kész er őt  
nem alkottak. A honvédek szörnyűséges !eljárása még a bácskaii magyarokat  
Es aggasztotta, akik örültek Jugoszlávia elestének, de nem számítottak a  

„felszabadítók" általuk semmivel sem kiváltott pog•romj.áma. Az ártatlan 
polgárok legyilkolásával párhuzamosan tömeges letartóztatások következ-
tek, és mivel több száz ilyen hely volt, +niehéz pontosan felméri/1)i a fals' ,iiszta. 
terror .álidazataiinak számát. 

VI'adiislaav R!atbart végre kiderítette, hány bácislkai, baranyai és mu- 
rán.túlli személyt internáltak a Szombathelynél lev ő  sárvári táborba: a  
számluk 9000 volt, feltételezések szerint 12 004) is lehetett. Ebben la táborba 
kerültek azok a lakosok, akiknek az apja és nagyapja az els ő' világhá-
borúban szerb önkéntes volt, és mivel a magyar burzsoázia az Osztrák—
Magyar Manarchia hagyományai örökösének és őrének tekintette magát, 
ebben alkalmat látott arra, hogy Jugoszlávia bukásaval „kiiegyenlítse szám-
láit" az önikénitesekkel:. A 27 bácskai, 6 baranyaii és 14) rnuránftúli kolóniá-
ból való internálásuk idején a lakosok semmi olyat nem tettek, ami kivál-
totta volna a megszálló hader ő  f:elháboroldásiát ás er őszakos Viselkedését. 
Az intern.álitaktól függetlenül a Dráván és a Dunán túlra, Horvátországba 
és Szerb'iába 20 00:0 személyt szám űztek.  

Az .ártatlan ilakassággal szembeni terror minden formáját leírva, 
Rotbart új könyvében különösen !igyekszik megvilágítani a :bácskaiak, ba-
ranyaiak, rnurán;túl9ak és m,uraköziiek részvételét a népfelszabadító hábo-
rúban, amelyben a JKP és Tito felhívására vetteik részt. A harcosokról 
a szerző  mint olyan társadalmi erőről  ,beszél, amely ;különösen nehéz és 
kivételes körülmények között fejtette 'kir haltását. Feljegyzi a történelem 
számára a népi forradalomnak azt a kevésbé ismert és kell ően fel nem 
dolgozott komponensét, hogy mi történt a JKP a JKISZ letartóztatott, 
megkínzott és el,ít' ~élt tagjaival és a népfelszabadító harc aktivistáival. 
Minden oldalon, szinte minden sorban új,, ■ earn eléggé ismert tényeket fe:d 
fel  a rabok fiasriazmtuas elleni, szabadságért vívott  harcáról. Az elfogottak 
közül senki sem törit meg, nem átkozta szerencsétlen sorsát, hogy az ellen-
ség kezébe került. Számos személyiségr ől leírt részlet tanúskodik aanról ~ 

milyen mértékben voltak eszmei-politikailag el;kö,telaezettek és osztályhar-
cosok a letartóztatott, megkínzott és elítélt bácskaiak, baramyaliak, murán-
túliak és .miuma{közaiek. A könyv feltálrj;a azt is, hogy nemzetiségi összetéte-
lét tekintve mennyire volt nemzetközi jelleg ű  Jugolszlávaiiábam a népi for-
radalom. Melgá+Llaapítja, hogy mindannyian elfogadták politikai képvisel ő-
jüknek a JKP-t és a forradalom vezet őjének tekintették.  

A 361. oldalon Vladmsl:av Rotbart az elbeszél ői stílust szigorú +tö>rté- 
nelmnivell váltja fel, s pontosan felsorolja, hogy  1941. július  31-,étől 1944.  
augusztus 30-áig (akkor ült össze Bács!top:olyán a hadbíróság és hirdette 
ki a büntetéseket) kit mikor ítéltek el. 

Az áttekintésb ől megtudjuk, hogy Bácskában, Baranyáiban, a Mawrán- 
túlon és a Muraközben a JKP lés a JKISZ tagjai és a népfeilszabadító harc 
aktivistái közül 2415-öt halálra vagy börtönbüntetésre ítéltek. Többségük 
nem érte meg a felszabadulást. A:haarcoisiak szenvedései iszonyatosak vol-
tak. 1.942 novemb;erében a magyar.börtönökből kényszermunkára a keleti  
frontra kivezényelt 800 rab közül 730 elesett; a túlél ők a Szovjetunióban 
csatlakoztak a .jugoszláv ipaat'>zánlolsztaago(khaz és gyalogos  katonaként, p.án.- 
céloskénit, pilótaként tértek vilssza hazájukba.  
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Az elítélt harcosokon kívül jóval több antifasiszta éxzelan ű  személyt 
tartóztattak le. Megkínozták őket, rrvaljid szabadon engedték, ők pedig to-
vábbra les részt vettek a népfelszabadító mozgalomban. A letartóztatott és 
szabadon engedett személyek száma Rotbart el őtt sem ismert, de i+llnzsztrá-
diókéanfit szolgáljanak a zombori körzet adatai: ott 9.54 személyt tartóztattak 
le, egyharmadukat elítélték, a többieket szabadon engedték. Az elítéltek 
közül a felszabadulás előtt 120-an meghaltak, ez a szabadságért vívott 
harc bácskai, baranyai feltételei közepette a hátországi pártmunkások el-
esett 'zászlóalja, amely kizárólag forradalmi és politikai tevékenységet foly-
tatott a megszállt területen. 

VIadislav Rotbart felveti a kérdést, mennyeire volt indokolt és értékes 
a JKP és a népfelszabadító mozgalom munkája az állandóan megszállt 
bácskai, basaanyai, murántúdli és muraközei területeken. A letartóztatott, el-
ítélt és elesett harcosok felszabadulás el őtti politikai munkájának értékét 
és óriási áldozatalt Bácskában és Baranyában .1944 októberében és novem-
berében, a felszabadulás napjaiban lehetett áttekinteni. A népek a szó 
szoros értelmében a párt, a népfelszabadító hadsereg és a minden nehéz-
ség nélkül bevezetett népuralom rendelkezésére álltak. Ezer és ezer új 
katona lépett be a népfelszabadító hadsereg egységeibe; pl. öt kisebb par-
tizánosztag létszáma 1944 július—augusztusától aa felszabadulásig és magával 
a felszabadulással 4000-re növekedett. A nép a legkülönfélébb feladatokat 
végezte, kezdve a b:abinaai, szlavoniai és ,bolmánln cs,atákb.an megseib:esült 
harcfiasok befogadásától, a f őzésen és mosáson keresztül a, 15 ,600 szlavóniai 
menekült ellábásáig. 

A nép lelkesedése igen nagy volt. Titónak Bácskábain, Baranyában, a 
M,urántúlon és a Muraközben semmilyen problémát nem jelentett a. hábo-
rús és különböz ő  politikai feladatok végrehajtása. A nép készségébén, 
hogy minden eszközzel segítse a fasizmus elleni és aszabadságért vívott 
további harcot, rejlik a JKP el őzetes politikai munkájának és a népfelsza-
badító mozgalomnak a záloga, amir ől a szerző  beszél e művében. El kell 
olvasni Vladi+slav Rotbart e könyvét, hogy újból átéljük a háborús napo-
kat és a síksági harcosok h ősies viselkedését a rendőrségi nyomozás, a fog-
ság !ildeje alatt és a skoncenitrádiós táborokban. 

A magyar 'megszállás alatt lev ő  területeken a népfelszabadító mozga-
lom és az elért sikerek — a sok áldozat ellenére is — meger ősítik a fasiz-
mus ellen rendkívüli körülmények között vívott harc indokoltságát és ér-
tékét. A JKP és a népfelszabadító mozgalom illegalitásban végzett politikai 
munkájukkal mozgósították a dolgozókat és polgárokat, és elkötelezték 
őket a népi forradalom céljai 'iránt. Ebben rejlik Bácskában, Baranyában„ 
a 

 
Murántúlon és a Muraközben a harc értelme. 

MILENKO BELJANSKI 
BALÁZS ART Valéria fordítása 

HELYÜKRE KERÜLNEK-E A MOZAIKKÖVECSKÉK? 

MARTINKŐ  ANDRÁS : Az ()magyar Mária-siralom hazai és európai tü-
körben. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 

1982-aben megcsodálhattuk Szalay 
Lajos rajzait, Keresztury Dezs ő  utó- 
szavából pedig az ()magyar  Mária- 
siralom ((5MS) eddig összeállt törté-
netéről is értesülhettünk. Más kép 
keletkezett Vizkeleti András 1986- 
ban megjelent könyvében. Az össze-
gyűlt „unozalifikkövecskékb ő-1" meg-
próbált egy nagy „padlóképet" re- 

lkoansltru:áilnli. Az össmerakatt kép sze-
rint a tatárjárás utáni második 
dominikánus alapítások hulláma 
!juttatta magyar területre a kés őbbi 
Leuveni Kócsexet. A két részb ől 
álló szaakadlo+zJott kézikönyv hasonló 
állapotban volt, mint az 1982 =.ben 
Magyarországon felfedezett, horvát 
verset tartalmazó, szlin+téln két kö- 
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tetre oszló kódex. Vii•zkeele;ty arra ils 
utal, hogy a kézikönyv a Veszprém-
völgyi '.apácakolostorba kerülhetett, 
fiahoúl olvasták, használták, kiegészí-
tették, rinajid fihozzáf űZi: „Más kép,, 
több más kép összerakására is fel 
lehetne még haszruálnl4 ,ugyanezeket 
a kövecskéket." 

Mar:tinkó András könyve más 
kép összeállítására törekedett. F ő -
ként a megmerevedett kép, a bei-
degződés ellem küzd „vázlatában", 
és kicsapongó kérdések !egész sorát 
tárja elénk. Nem monográfia írásá-
ra vállalkozott, csupán vázlatot állí-
tott össze a kutatások eredményei-
ről és a bizonytalanságokról, figye-
lembe véve mindazt, amit Gra,gger 
Róbert, ;Horváth Jánlas, iPaliis Dezső , 
Mészöly Gedeon, Mezei László és 
Vnúzkelety András tudományos vizs-
gálatai igazoltak. 

Legfőbb újítása, hogy a kövecs-
kék osztályozása más szempontból 
történt. Nem egyszerűen azért, mert 
sorra megkérdőjelezi az elfogadott 
adatokat, hanem mert els ősorban 
európai tükörből kutat. „Európa" a 
kötet egyik kulcsszava, itt tehát 
többet jelent a ,mintaként kezelt 
Planctus anie nescia című  szekven - 

cia elemzésénél és a már Gragge.r 
Róbert által szorgalmazott XI.II. szá 
zadi európ,a!i irodalom vizsgálatánál. 
Martiinikó nem elé,gszilk meg a kom- 
piaraltiista módszer ,allkaLmazás;áv,al,, 
szerinte nélkülö',zlhetetlen a m űvekre 
érvényes ~életeknek, az általános 
európaii gyakorlatnak. sőt korunk 
hasonló jellegű  követelményeinek az 
ismerete, hogy mindezt visszavetít-
sük egy más „inadlalmlilság" világába. 
A szálak Európába vezetnek, ahol 
egy fejlettebb költő i rendszer alakul-
hatott ki, amelyet a magyar „költ ő" 
ásmerhetett, és saját nyelvének le-
hetőségei szerint alkalmazott.. 

.Szerz'ónik megállapítja, hogy az 
ÓMS inkább az európai vallásos köl-
tészet vonuilatába 'iafl{i1k bele, nem pe-
dig a fimagyar költészet flofilyamatos,sá- 
gába. ügy véli, hogy a mű  '1982. no-
vember 24-ig nem !is járt Magyaror-
szágon, valamint itöbb kompiláció-
alapul szolgáló forrása volt. Már 
Graggerék tudták, 'hogy a Siralom 
magyar nyelvű , azt gyakorlatban is 
használó közönségnek készült. De 
vajon külföldön hol élhetett !ilyen 
kö.zö.sség? Valóban a M,ike:s Ke1e- 
m,en=,i jelenséghez karocsolható az 
6MS keletkezéstörténete? 

Megoldatlan kérdések szaporod-
nak a műben, de mindez csak „be-
vezetés és vázlat", ahogyan az al- 
cím is megjelöli. 

Tekintsük mi is a „vázlatot" 
kulcsszónak, és utaljunk möviden a 
felbukkanó kérdésekre! 

Gragger nyomán elfogadták a 
Plancüu,st eredeti mintaként. De va-
jon melyik az igazi minta, amiikor 
az említett szövegnek legalább két 
változata van? Ha elfogadjuk, hogy 
az óMS 1300 körül keletkezett, ak-
kor ez a mű  létrejöttének, a bemá-
solás idejének vagy a kódex össze-
állítás ának fiideje-e? Vizkelety 1250 
és 1275 közé hel,yezi' a kódex össze-
szerkesztésének id őpontját, az ének- 
ké válásnak tehát már el őtte meg 
kellett történnie. A bemásolás ideje 
bizonytalan. 

Újabb kérdés is felmerül: ismer-
te-e a fordító a teljes Pla:nctust? Az 
összehasonlító vizsgálatokból arra a 
következtetésre is juthatunk, hogy 
annak csak a rövidebb változatát 
vette alapul. Elképzelhet ő  az is, 
.hogy a magyar fordító valahol né-
met területen találkozott a P,lan,ctu.s 
szekvenciával, illetve annak rövi-
debb változatával. Az els ő  német 
fordítások elemtizése fontos feladat. 
A verstani vizsgálatok újabb ered-
ményekhez juttathatják ia ,nyelvtör-
ténészeket, figyelembe kell vennünk 
a fordításhoz felhasznált „kész ele-
meket". A mintához való ragaszko- 
dá;s 'ils félrevezethet, hiszen a kora-
beli kódexek ,áttanulmányozása után 
Mambinkó ■is isZokszor feiliki:álthatott 
Volna: ,Ez is az ()magyar  Mária- 

siralom, ez is!" 
Ez a könyv tehát sokasodó kér-

dőjeleivel egy újabb képet alakított 
ki. És újra feltehetjük a kérdést: 
vajon helyükre kerültek-e a mfio- 
,zai:kkövecskélk? Marrtlifirlikó sem tekinti 
megoldottnak a sok rejtélyt. Még 
mindig hivatkozhatunk Vizkelety 
András I1986-;ban megfogalmazott so- 
.ralifira : „A .boválbbfii évek kutatómunká-
jának nem is az a feladata. hogy 
a fenti hipotézist igazolja, hanem 
hogy szorgalmasan tovább Qvű jtö- 
figes:se a kövecskéket, id őről időre kí-
séreljen meg újabb értelmezéseket, 
mádos,itson rajtuk, vesse el őket, 
amíg már .több adat nem kerül el ő , 
és amíg valamelyik értelmezés a va- 
lószínúség Pfiehet ő  legnagyobb fokát 
el nem érte." 

HŐZSA ÉVA 
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A PESTI GIMNAZISTA NAPLÓJA 

ASZLANYI KÁROLY: A rejtélyes konflis. 
Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988. 

As,zLáanyli Károly töredékes életm ű-
vének méLtatásáva'1 mindmáig adós 
maradt a magyar kritika- és iroda-
lomtörténet-írás. Ez ideig jószerével 
csak műve'ilnek számbavétele történt 
meg, hogy az .értékeléstől már kissé 
fanyalogva forduljon el az utókor, 
mivel írójukat a „könnyű  műfaj",  
szórakoztató viilLágá,bam vélte látni,: 
„slilkereLs ifjúsági művek, anegt,apsolt 
színidarabok" szerzőjének,. s ha sze-
mélye olykor szóba került, ihamamjött 
sikerekről és „jó humorú" íróról 
esett szó. Elnézőbb ítéletek mind-
ehhez hozzáteszik: írói pályája iifjan, 
igazi kibontakozása előtt tört meg, 
s korámak feltétlenül egyik soha ki 
nem teljesed ő  ígérete volt. Pedig a 
Hét pofon,  a Sok h űhó Emmiért, a 
Brentford rendet csinál, az đzöngáz 
című  ,regények érdemleges újraolva-
sásakor minden bizonnyal az lifs ki-
derülne szerzőjükről, hogy rigaZi 
„életművész" vallt, olyan jeles képvi-
selője a is:zázad'wnk első  harmadában 
jelentkező  értelmiséginek, amilyene-
ket csak a modern 'európai (és ame-
rikai) nagyvárasok tudtak 'kitermel-
ni magukból. Már nem az a 'ködlo-
vag ő , aki fél évszázaddal korábban 
a Csodát hajszolva és űzve utazott 
Párii'zsba vagy 'Itáliába, csodára 
szomjas gyermekeként a magyar li-
beralizmus évtizedeinek, akikr ől 
Julslth Zsilgmlond, Asbóth 'János, Beö-
thy Zsolt és talán Péterfy Jen ő  írt 
oly feledhetetlen sorokat — számot 
adva egy kicsit saját gyöbreLrneli:k- 
ről, lolthatatlan vágyódásukról 
hanem az a sajátos entellektüel-tí-
pus, aki belátta, hogy a Csoda utol-
érhetetlen. és meghódíthatatlan, s 
helyette gyógyulást 'keresve mélysé-
ges Ikiáibránd)ultsáagukra, a mámorok, 
a bódulatok Világába menekültek, 
rr>,Iiközbn úgy érezték, 'az élet és a 
valóság törvényei teljes mértékben 
viszonylagossá váltak — innen ered 
a már-már felelőtlennek tűnő  sza- 
ibaldtságfelfogásu.k. és -értelmezésük 
— és ennek folytán egy maguk te-
remtette irreális világban 'éltek. A 
testi gyönyöröket hajszoló életm ű- 
vész típusát az európai irodalomban 
senki oly megejtő  varázzsal, egyszer-
smind elítélő  meggyőződéssel nem  

rajzolta meg, rn,iln(t Aladlous Huxley a 
húszas és harmincas években kelet-
kezett regényeiben. A magyar iroda-
lomban e hős, súlyosabb erkölcsi 
ítélettel Esti Kornél alakjában szü-
letett mg. A:szlányi Károly h ősei 
azonban ennél sokkal ,,,ilátványosab- 
baak" és súlytalanabbak, ők 'egysze-
rűen maguknak követelik az élet 
minden jótéteményét, s közben egy-
általán nem latolgatnak és nem 
mérlegelnek. Övék a derű , a pompa, 
a !szálguldáas,, s mindezen túl az övék 
Minden elérhetetlen cél megálmodá-
sa. 

E hősök megalkotója, Aszlányi 
iKárioly — aki mellesleg a szenderg ő  
(és unott Bánátból jött a csábító fé-
nyek fővárosába, B,úda{pestre — hu-
szonhárom évesen már a Nemzeti 
Színház ünnepelt szerz őije, hogy ne-
vét igazán ismertté az Amerikai 
tragédia sikersorozata tegye, melyet 
a Belvárosi Színházban mutattak 
be. Alakját ott kell. látnunk azon 
írók és művészek tábarábam, akik 
alkotói 'indíttatást ia b őven termő  
délli 

 
lapályon szereztek, ám a sikerek 

reményében hátat fordítottak a vi-
déknek. Kellő  elmélyültségű  elem-
zéssel talán nála is kimutatható a 

,szülőföld ihletése — mindenekel őtt 
alakjainak sajátosan nagyvonalú 
magatartásában —, mint ahogyan 
,Herczeg Ferenc iis 'mindvégig őrizte 
a Versecről 'magával hozott emlé-
keket. 

Aszlányi Károly fél 'évszázaddal 
ezelőtti tragikus halálára emlékezve 
jelentette meg a Múzsák Közműve- 
ilődésai Kiadó  A rejtélyes konflis  cí-
mű  ifjúsági regényét, ;amelyet 1.936- 
ban Aszlányi Károly gimn. oszt. 
tan. magyar dolgozatai alcímmel 
adott közre a Gergely R. könyvke- 
reskedés. A most megjelent mű  a 
korabeli könyv hasonmás kiadása, 
amelynek Előszavában a szerz ő  ki-
emeli: „E nyáron kezembe kerültek 
iré>'gi tiškodaál dolgozataim, amelyeket 
átolvastam, s most közreadok, némi 
módosításokkal. Meggyőződésem, 
hogy akkor jobban írtam, Mint ma, 
s ezért lehet őség szerint meghagy-
tam mindent eredeti formájában." 
aIilyen értelemben valóban egy giilm- 
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namiista vakációról készült naplóját 
olvashatjuk, egy pesti kamasz fiúét, 
aki ráadásul a nagyvámos minden 
megtermett csibészséglét magával 
hozza, hogy azután kisvánasii 'cimbo-
ráit nagyvilági megoldásaival az e- 
gylilk ámulatból la 'másákba ejtse, a 
felnőtteket pedig — így vendéglátó- 
ját, a kisváros polg,áranesterét is — 
a kétségbeesésbe kergesse. +Lgazi né-
zeteltérése la kiisvárd,s 'polgáraival 
Kánlátó Zsiga konflistulajdonos sze-
mélye kapcsán támad, akit a felnőt-
tek amolyan ászák+as, hasaontalan 
vénembernek tartanak, ám a ven-
dégfiú — meghallgatva Zsiga bácsi 
panas!zlalit — pártfogásába veszi az 
egykor !szebb ;napioikalt megélt, a ki-
rályt lits meigkocsiikázbató, ide minden 
ízében Garay János hősérre emlékez-
tető  idős embert, aminek nyomán 
azután nem kis felfordulás itámiati a 
városban. A pesti f,iúmiak igazi szív- 
ügye lesz .Kárlátó Zsiga .gyámolítá- 
sal, s a vén kópé önsajnálbató ma- 
vaiszsálga s a glilm.nazilsba esibészsége 
egymást felüllanúl.va ejifi kétségbe 
Toronyalja álmos nyarakhoz szokott 
polgárait. A naplóban a találkozás-
ról fis gderws leírást idlviashlató: 

„ . . . +a konflis, azaz egYf'aljita bér-
kocsi két részből áll, úgymint szer-
ves  és szervetlen részb ől. A szerves 
rész elöl van, a szervetlen hátul. 

A szerves rész áll 1. lóból, 2. ko-
csisból ... A konflils szervetlen ré-
sze a kocsi. Elöl van a rúd, !azon a 
halk, kétoldalt lárn,pákkal... Mikor 
a konflis megindul, akkor el őbb a 
ló indul meg, nyögve és fújva; az-
után a kocsii,, recsegve nyikorogva 
és ropogva." 

Kárlátó Zsiga minden titkába be-
avatja ifjú barátját, megmutatja ne-
ki az őt gyötrő  li:idémceket, lamelyek-
ről kiderül, hogy békésen szunyóká- 
ló tyúkok, beküldi a présházába 
borért, amelyről kitudódik, hogy 
nem is az övé, . hanfem a csőszé, hogy 
.amikoir dohánycsempészés után bör-
tönbe kerül az öreg, és ráspodyit kér, 
nyomában kilenc :rab szökjön meg. 
Persze 'a kalandoknak ezzel koránt 
sincs vége, a gaL'irbák hosszú sorát 
idézik elő  társaival, Pöfével, Csurni- 
va.Q és Fadgyas Gyurival, a filozófi- 
kus hajlamú .gimnazistával. A rend-
kívüli helyzet során, amely a nagy-
városi kamasz 'Toronyaljára történ ő  
megérkezése nyomán előállt, lele,p- 
lezódiik a kisváros közösségének kép-
mutató magatartása, Mariska néni 
elavult jótékonykodása, s a jóté-
konysági rendezvények magasztos-
nak tűnő  álszenteskedése 

Mindezt persze nem mélyen gyö-
kerező  sors- és jellemábrázolás ke-
retében mutatja még a szerz ő, hisz 
könyve korántsem akar több lenni 
annál, amii': egy atialgYiváaiosii, kamasz 
giimnazis,ta élunénybeszáanoilójla. „Las 
san már nem iis 'bánom — írja na,p- 
dójáíba a. rebelliókeltő  fiú — hogy 
:Fadigyasslal kényszerftettek barátkoz-
ni engemet. Különben már rég meg-
utam volna Toronyalját, amely na-
gyon kicsi nekem, tekintettel arra, 
mivel én megfogadtam, hogy az e-
gész világot meg fogom hódítani, 
[mint Napóleon, vagy Batu kán, vagy 
iPaul Whiteman." :S amikor már a 
meghódított Toronyailja a fiú lábai-
nál „hever", • akkor elérkezettnek 
látszik a 'pillanat az életbölc•selet 
megfogalmazására, melyben kétség-
telenül nagy szerepe van Fadgyas 
Gyuri filozófiai •haj+lamának vs. Dió-
genész életrajzát olvasva, a vakáció-
zó fiú leszögezi: „A gondolat mély- 
sége azoirLblain — szeriiniíem — nem 
attól függ, hogy 'mások megértik-e, 
hanem attól, hogy az megérti-e, aki-
nek eszébe jutott." S e bölcseletet 
mintha 'igazollná A rejtélyes konflis 
gimnazista hősének kalandos törté-
nete ri.s. 

Katlinthy Frigyes páratlan Szép-
ségű  műve, a Tanár úr kérem sze-
replői után persze nehéz a magyar 
irodalomban .bájosabb karrLas:zh ősök- 
mől szólni, mint ahogyan valószín ű -
leg lehetetlen megejt őbb szellemes- 
séggel mmná a feln őttek nevetséges 
világáról is. Aszlányi Károly m űvét 
olvasva azonban lemtildkezni kell Ka- 
r!iinrbhy !ifjúkori naplóira is, melyek 
korántsem csak a. széttekint ő  elme 
Világot számba vev ő  igyekezetének 
termékei, de b őven olvasható ben-
nük a szerző  ,humorának fele:dhetet- 
leirr, korai .zsengéib ől is. A .gimna-
zista Karinthy az ,e iköllesét, a 'szoká-
sait megmutató közösség 'életét már 
le,gallá'bb olyan magával ragadó erő-
vel, oly megsemmisítő  ítélettel bí-
rálja, mint teszi azt — 'egészen más 
inidítbatással — feln őttkori művei-
ben. Aszlányi Károly művét nem-
csak ,műfajli jellege rokonítja Ka-
rinthy kamaszkori naAló:'vval, de 
sokkal inkább az a bíráló 'szándék, 
mely a megmerevedett emberi kar,- 
.csíaliatokróa mond ítéletet. Talán nem 
olyan mélyre  tekintőn, 'talán nem 
olyan 'szellemi intenZi,t:ással, de min-
denképpen elragadó b.árjial. íme még 
egy szerző , kinek életművével szem-
beni adásságunk az idő  múlásával 
egyre nő . 

MÁK FERENC 
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MÍTOSZTÓL MENTESEN 

KÜLLOS IMOLA: Betyárok könyve. 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988. 

Mint a Néprajzi Kiskönyvtár soro-
zat kiadványa, 'ismeretterjeszt ő  jel-
legű  Küllős Imola Betyárok könyve. 
Ez a múzeumi adattárakban elheve-
rő, kéziratos hagyatékok, ma már 
nehezen hozzáférhet ő  ponyvakiadvá-
myolk, népkönyvek, helyi kutatások-
ból származó népiszövegek, levél-
távi hiviatalos iratok, körözvények, 
perek iratai, :népm űvészeti ábrázolá-
sok alapján összeállt szintetizáló, 
összefoglaló könyv több oldalról kö-
zelíti meg a betyár-kérdést. Nagy 
erénye a könyv szerzőjének, hogy 
összehasonlító kutatások alapján el-
veti azt a véleményt, hogy a betyár 
speciálisan magyar jelenség, világo-
san megmutatja, hogy a betyár meg-. 
jelenése a feudalizmus bomlása ko-
rámnak társadalmi terméke. A betyá-
rak az antifeudális és nemzeti-fel-
szabadító harcok képvisel őt a XVI. 
századtól a XX. századig a Kárpá-
tok és a Balkán térségében (lásd: 
szerb .hajdukok, bolgár hajdu'kok, 
görög kaleftiszek, ,ukrán ,oprisikik, 
orosz ,razlbaajnytkok) . 

A betyár szó jelentése !i;s , mint az 
más szavak esetében is megtörténik, 
több változáson ment át. Az ;oszmán-
török eredetű , szerbhorvát Iközvetí-
taéssel a magyar szókincsibe beke-
rült főnév eredeti jelentése: dolog-
talan suhanc, n őtlen legény, akinek 
sem állandó 'munkája, sem földje 
nincs. Mint melléknév jelentése: 
korhely, haszontalan, dologkerülő . A 
XVPII. század 40-es éveiben bukkan 
fel a szó perirabokb:an napszámos,, 
idénymunkás jelentésben. Ehhez 
kapcsolódott a szegénység, a meg-
bízhatatlanság képzete, amely fiosz-
torgattásra késztette a betyárokat. Fo-
kozatsorsain vált tolvaj, rabló, haramia 
jelentésűvé a szó. A XX. században 
a pejoratív jelentés veszít súlyából, 
laassain csak huncut, csintalan, vásott, 
kópé értelem ka,pc•oló'dik a szóhoz. 

A magyar betyárvilág 1800 tájá-
tól 1800-ig tart, (moha a gyökeret a 
messze múltba :nyúlna!k vissza, a 
mohácsi vész Idejébe, vagy még 
előbbre, a Dózsa-lázadás korába. A 
fénykor a XIX. század 50-es évei. 
A XIX. század els ő  felében még áll 
a feudalizmus a nemesi vármegye  

urainak jóvoltából. A 'nagyüzemi 
gazdálkodás már racionálisabb agro-
;technikai eljárásokat alkalmaz, de 
még arabo!bra alapoz. A munkaerőt 
a jobbágyság szolgáltatja a zsellé-
rekkel együtt. A j+oab,bágyság kb. 
60o/o-{a föld nélkül, földjétől meg-
fosztva, vagy a természetes 'szaporu-
/at következtében elaprózódott, a 
megélhetéshez elégtelen földecskéjén 
tengődik. A so:k és sokféle ;szoLgálta- 
rbás;  a növekvő  terhek, az előíráson 
felüli robot, az úrbérei rendezés al-
kalmával történő  szemérmetlen föld-
rablás, a földesúri kizsákmányolás, 
la megyei tisztvisel ők zsarolásai„ a 12 
éves katonáskodásra szervezett ka- 
toanafog•ás a jobbágyság egy részét 
zsellérsorba taszítja, s mivel nem 
találnak munkaalkalmat, megélhe-
tés nélkül kóborolnak. Egyfelől a 
gond, ariélkülözés, elkeseredés, majd 
a szabadság utáni vágy, a kereske-
dők, földesurak jólétének látása a 
,betyárkodásba hajszo;l;ja. a :szeren- 
.csétilielneikelt. A nagy fior7galmú vásá-
írok 'szinte  csábítják a baetyárakart, 
,hogy lellklllismeret-furdalás nélkül ki-
fosszák a pénzes urakat, keresked ő -
ket, megbosszulják szegény társai-
kat. A szabadságharc bukása után 
bontakozott ki a legnagyobb mérték-
ben a „társadalmi banditizmrus", a 
betyárvilág. Sok honvéd jutott be-
tyársorsra. 

Az uralkodó osztály szinte hajtó-
vadászatot rendezett a betyárok e+l- 
len ,pandúrjaival, zsandárjaival. 
+L852 ben a polgári ,statárium helyé-
be katonai • rögtönbíráskodás lépett. 
Ha elfogták valamelyik betyárt, há-
rom nap alatt ki is, végezték. 

A nép szerette „a pajkosokat", 
betyárokat. Rejtegette, iastajpolta 
őket. Egyéni vagy csoportos lázadás- 
nak, a földesurak, a bécsi udvar el-
nyomó r.plolitbikájaa elllenli hőstaeittaneik 
fogta fel betyárkodásukat. Az erd ők-
ben, a mocsarakban, a lápokban, a 
folyók kiaöntéseiben rejt őzködő  sze- 
génylegényt senki sem árulta vro+lna 
el, még a felpénzért sem. A besúgó-
kat, kémked őket mindenki megve-
tette. 

A betyárok nemcsak aa tönkretett 
jobbágyok közül kerülték ki, hanem 
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a szökött katonák, a 'szilaj, félrideg 
pásztorkordást űző, a nomád világ 
utolsó hagyatékáért küzd ő  pászto-
rok Is betyáro:kk.á váltak, ha még a 
!kalandvágy, sa virtus is dolgozott 
bennük. 

A betyár lehet igazi, derék be-
tyár, útonálló szegénylegény, a sze-
gényeik pártfogója, elszánt, vakmerő , 
hetyke, jó .Lav:ais, rfiortélyas, nem veti 
meg a bort, a szgp asszonyt, ember-
öléshez csak végszükségben folya-
modik, fiatal, daliás, 'külsejére sokat 
ad, becsületszavának értéke, súlya 
vant 

A futóbetyár üldözött, körözött 
személy, akinek az élete állandóan 
veszélyben forog. 

A dúlókat, a rablókat nem szeret-
te a nép, mert csak pusztítanak, 
rombolnak, még ,a gyilkosságtól sem 
riadtnak vissza.. 

Emlegetnek még gyalogbetyáro-
kat, fegyveres lovasbetyárokat, ko-
csin járó betyáro-kat, kapcabetyáro-
kat, azaz közönséges asrvványo,ka.t, 
vannak még útonállók, házásó be-
tyárok és lóköt ők, akik alkalomsze-
rűen éjjel dolgoznak. 

Az üldözöttnek, a menekül őnek 
menedéket nywjitoitt a szerető , az 
orgazda, ,a pusztai, iréati :csárda, a ná 
daslok mélyén meghúzódó csárdáik 
csárdásnéi, akik sokféle jellel tudták 
filgyellrnezbetnli a veszélyben lev őt 
(jel volt pl. a feleresztett kútágas, 
a kelrítésre kiaikalszbott színes rongy,. 
rovás a fia kérgén). 

Költészet és valóság fejezetcím 
alatt iolvashatu.nk ,a. ,,:nemes ,bandita" 
és az ,„igazi betyár” személyér ől a 
hagyományban, a betyárdalokról, a 
betyár aillakjáról a népdalokban és a 
balladákban. Ezután 'betyárportrék 
,következnek. Országos hír ű  betyá-
rok pl. Angyal Bandii, Sobri Jóska, 
Bogár !I,mre, Vidrócki Mard, Rózsa 
Sándlor, a betyárkirály. IHealyli Ismert-
ségű  'betyárok: Jáger Jóska, Sós Pis-
ta., Sisa Pista. 

Az országos hírű  betyárok kö-
zül számtalanszor megfordult Vidé-
keinken több :its. Rózsa Sándor, Bo-
gár Imre pl. otthonos volt a Sza-
badka környéki pusztákon, Horgos, 
KaviQló, Zenbagnananas, Ludas volt 
a rejtekhelyük. Telecskán Angyal 

Bandi — a nemesbandita silányabb 
mása — volt az úr. Sobri Jóskát 
Szlavóniában Zsubrá pajtásként em-
legetik. Szlavóniában az úbon,áiló 
Csaruga Jovó volt 'ismert személy, 
akiről szóló diairiabo,t nagy érdek-
lődés mellett játsszák 'Zágráb és 
más vidéki színházak színpadárra. 
Csarugáról tudjuk, hogy Vukovár 
rés között fioiszbogajtta a keres-
kedőket és a pénzes nemeseket. Em-
legetik a fáját is, amelynek csúcsá-
ról szokta kémlelni a határt. Nem-
régen száradt ki. 

.A sok kisebb jelentőségű  betyár 
mellett messze kiemelkedik a szám-
talan történetben, dalban, ,balladá-
ban szereplő  Rózsa Sándor, aki 
megfordult az egész Bácskában. A 
im,oholi tanyaválágban is volt dinko-
sa, az Orompart alatti Csin:csák-
szálrláson volt bázisa, Zentán a Ka-
nizsai úton levő  Apci csárdában 
sokatmulatott, de Horgos, Marto-
nos, Ludas, Ada, Topolya, Te.lecska„ 
'Pacsér, C:sonoplya, Feketies li,s gyak-
ran befogadta a rejt őzködni kény-
szerülőt. Az öregek szerint a bánáti 
Örményháza, Hetány Is látta, mikor 
két másik társával nyolc csendőrrel 
vívott közelharcot. A baranyai Kis- 
kőszeg .is emlélkezlik rámint kedves 
vendégre. 

A betyárvilág alkonyát jelentet-
te az 1869-ben felállított kegyetlen 
kormánybizottság melyet Ráday Ge-
deon vezetett. 1,884-:ben megszer,vez-
ibélk a ,csendőrséget, amely a közrend 
ellen vétőket silgolrúan kézre kerí-
tette és elintézte. Az 1890-es évek-
ben lezárult a betyárvilág, de so-
káig élt, s őt még nap.jairlikban Is él 
az emléke, a betyárkodás erkölcsi-
társadalmi pozitívuma, az elnyomó-
kon való bosszúállás, bátor szembe-
szegülés emléke maradt fenn a nép 
ikö±zött. A negatívumokat elfeled-
ték. „A ,be(tyárokrál alkotott kép fo-
kozatosan módosult a 'mesélők' vá-
gyai:, illetve az írók szándékai sze-
rint" — olvassuk a kiváló kis könyv 
hátlapján. 

A ponyvacímlapiak, rajzok, ké-
pek, fényképek csak hitelesebbé •te-
szik ra munkát, életesebbé, az élet-
hez iközelállábbá„ mítosztól mentessé 
tersziilk a szöveget, a szöveg állításait. 

PENAVIN OLGA 
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AZ ELSŐ  PALÓC TÁJSZÓTÁR 

TÓTH LMRE: Ipoly menti palóc tájszótár. 
Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1987. 

A szótárírás minden ,időben a 
nyelvészhez leginkább ül ő, !szaktu-
dását és türelmét a legjobban igény-
be vevő  feladat. Régi korok poli-
hisztorai sorra megírták a maguk, 
többnylilre többnyelvű  •szótarait, gon-
doljunk csak ,Calepdníuss tíznyelvű  
!szótárára, melynek 11585-beli lyoni 
kiadásmában több ezer magyar kife-
jezés 'ils található; vagy az els ő  ma-
gyar szótárra, a kéziratoms Gyöngyö-
si  Szótártöredékre  szintén a XVI. 
száZadból, !illetve az adai Szarvas 
Gáborra, aki az idők falyaiznán meg-
történt nyelvbél`i váltaozás!okiat rögzí-
tette 6Slihnony.i Zslilgmionididal a  Ma-
gyar Nyelvtörténeti Szótár című  
1890 és 1893 között megjelent Mun-
kájában. 

De niinc,s Is 'szebb  és magaszto-
sabb feladat a népnyelv szakembere 
számára, mint szótárt írni saját -
anyanyelvjárásáról, arról, amelyben 
beslzél!nli meg,taniulat, ízlelgette a sza-
vak varázsát, próbálgatta a monda-
tok erejét,  s ezáltal vált közösségé-
nek teljes jogú tagjává. S csak ak-
kor figyelt fel arra, hogy valójában 
milyen különleges ajándékot đs ka-
pott édes)szüleitől, amikor egy má-
sik faluban vagy vlĐd+éken valami 
furcsa módon, !igaz, magyarul, de 
mégsem az ő  nyelvén beszélnek az 
emberek. A különbségek pedig ál-
talában a !gúnyolódás melegágyai!. 
Azonban minél többször vágják a 
fejéhez a beszédben előforduló pa-
raszti, falusi sajá.tols!ságo!ka!t, b őven 
adagolva az azok fölött érzett sz•emm- 
lélét pejoratív jelzőlt — hiszen so-
kan hhlsznmek ra maguk tökéletességé-
ben éš kikezdhetetlen nyelvismere-
tében —, ,annál inkább kezd az em-
ber ragaszkodni a mszülőfalu édesen 
zengő , taz ő  fülének asengő-bongó s 
mindent a legjobban, leggyorsabban 
és legkeresetlenebbül kifejez ő  Szép-
séges mondataihoz, us.zlaavaaiihaz, hang- 
ja!ihbaz. Ahogy Csűry Bálint magyar 
myeluidás, 1a Szamosháti Szótár író-
ja tette, amikor az Iskolában taná- 
rát igyekezett .kiljavítaniim, ugyanis ő  
otthonú szö+v+égkörnyeze+tfb+en rnásf é-  
lé'nek vélte hallani a hangot, habár 
az ugyanaz volt otthon is, a város- 

bam !itsy És Cswry professzor kés őbb 
nyelvjárástudományunk legels ő  !e¢n- 
berén!ek számított,,aki minden 
nyellvj,á.rástíphailslb!an otthon érezte 
magát. 

E .tílp!wsoik között többsíkú elté-
rések miutathatdk ki. A legszembe-
tűnőbb, mindenki által azonnal ér-
zékelhető  a hangtani !különbség. Ha 
valaki b-zik vagy í-zik, az az els ő  
'néhány mondatból kiderül s már 
sejthetjük ás gzármazásl; helyét. 
Iilyen sajátossága a magyar nyelv-
terület északi részén ,használatos 
myitattabb aa 1(á) és zártabb á (á) az 
ott élő  palócoknak: • 

A Palócföld hatalmas kiterjedé-
sű  nyelvjárásterület „a Végt ől ke-
letre, a Dunától és a Budapest— 
CeglédSzldlnaok vonaltól északra 
fekvő  terület a Tilszáig és Borsod 
megye !kielleti határáig" !(Kálmán Bé-
la),  s épig ezért különülhetett el ezen 
belül fl!s a nyugati, a középs ő  és a 
délkeleti  palóc dialektikus. A török 
lkiűzése után pedig az err ől a terü-
letről délibb vtildékekre telepített la-
kosok hozták létre a palóc nyélvj•á- 
mráislsZiigetleket. A mi Vajdaságunkban 
is többfelé használják a palócos íz ű  
beszédet: Horgoson, Zenmbán, Kupu- 
szilnáln. 

Nyelvjárásainknak, a  hangtani 
különbségeken kívül, érdeke's [sajá-
tossága a szákimasb,eli eltérés. Hi-
szen ez a változás eredményezi azo-
kat aa különleges sziituációkat, hogy 
két magyar beszélget és néha még-
Sem érti egymást (nem száandéko- 
san !) . Épp ezért válnak kitmmondattan 
kedves olvasmánnyá azok a köny-
vek, melyek a nyelvjárástípusok 
szóamyagátt rögzítik; azaz a szótárok. 
;a nyielllvjárásli szójegyzékek. Az els ő  
magyar .nyelvjárási szótár a Magyar 
Tájszótár volt, 1838-ban adta ki a 
Magyar Tudó[s Társaság. Azután pél-
dául Kriza János Erdélyi Tájszótá-
ra, mely a fiolklomilsta népköliászeti 
gyűjtőmunkájának, a Vadrózsák  cí-
men megjelent balladáaskötetnek ter- 
ve'zeableniil. született mellékhajtása. 

A múlt  század folyamán megke,z- 
deltt tájszótári munkákat legjobb 
nyelvészeliink folytatták, hogy a mi 
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századunkban. szintén az ő  hangya- 
szargalmu knak és mélységes nyelv-
szeretetüknek eredményeként  egyre 
itöbb nyelvjárásterület szól  már 
szótári alakban  Is védekezik  a köz- 
nyelv  egyre erőteljesebb hatása vagy 
a  feledés ellen. Vidékünkrő l például 
Pemlaviian Olga Szlavóniai (kórógyi) 
Szótára rangos helyet foglal el ezek 
s!arábian; ás itt  kell  •nvegjregyeanürnk, 
hogy a szintén  Psrnavin Olga  és Ma- 
tijevics Lajos által szerkesztett Szé-
kely  szójegyzékein (1980) kívül egyéb 
nyelvjárási szótár;, ,saajanlois, nálunk  
még nem jelent meg.  Pedig  az ilyen 
anrun;káik rnye]N-, művelődés-, mező-
gazdaság-, ipar-, vallástörténeti,  
földrajzi‚, néprajzi,  szaaaiológiai„ szo- 
ciilográflilai és még sorolhatnánk, hány 
,tudoanánybelli adlaiaakalt rtaxlbalana.znak 
segítve e tudományok szakembereit  
értékes információkkal., 

Vigasztalásul azonban  mindig ér-
kezik  egy-egy  vidékről  ilyen  jellegű  
kiadvány, mely biztosít ;bennünket  
arról, hogy van értéke a nyeLvtudo- 
knán:y ezen ágának s az érdeklődés 
ás falyto>rnois. Ilyen az •a könyv is,  
melyről most  kávámunk szállni,  az 
első  palóc itájiszátáry Tóth Imre ta-
nár munkája, az Ipoly menti palóc 
tájszótár, s mint  al,címében jelzi:  
Ber•nece,baráti és vidéke tájnyelve az 
1930-1940-es évek fordulóján. Te-
hát egy vidék nyelvének a 'bemuta-
tása,  bár az Előszót író Imre Samu 
hangsúlyozza: »elvileg Sem tekintet-
te feladatának  a szerző  a vizsgált  
vid:ék, illetőleg település  teljes szó- 
kim.esének a bemutatását,  . . . hanem 
csupán  a njieilvjárás tájszavalt kí-
vánta szótározni". 

A középpalóc td;lalelktrusrhoz tar-
tozó  Berrnece és a vele egyazon  táj-
'nyelvet beszélő  Kemence községe a 
szerző  kutatóbázisa. A falvak az 
.Ipiqly mentében a legősibb telepü-
lések, a honfoglalás óta magyarok  
lakják őket. Tóth Imre ezeken kí-
vül Tésa, Hont, Vám,osmriko.la, Perő-
csény, Ipalytölgyes, LerGkés falvak-
ban is gyűjtött, tött, amelyak  lakói  a 
H>qnrt megyei, ún. hunytyi palóc 
nyelvet beszélik. E nyelv  ile,gjeylern- 
zőbb sajátosságáról már szóltunk,  
vagyis hogy az a  hang illabiálisabb: 
°a, míg az á  hang  la)bnáliisabb : á. 
Magánhangzókészlete: nyolc rövid 
és ugyanannyi hosszú magánhangzó; 
ramlvell gyarapodott: é, é. A ;berne- 
ceb:aráltiaalk tehát használják a  közép- 
zárt é hangot, de Tóth Imre szerint  
a é kihalófélben volt már a har-
mincas években.: 

Hosszú í, ú, ű  hangot használnak  
a 'berneceüle,k ott,  ahol  a köznyelviben 
rövid használatos:  íge, vigyázz,  úc- 
cá, sütő . 

Külön  színe nyelvüknek az u-zás: 
rbukor, gyuhon, hum!lolk. 

Az ii-zés is igen  gyalkorr: igényes, 
míh,es, píz. 

Az o-zás például  a: havás, szo-
vá, vacsora,  laovrak szavaikban érhe-
tő  tetten. 

A k,öan.yeđrvii ú, ű  helyén ó ő  hang  
szerretp,erl, f őleg a szavak végén: árcó, 
szomoró, rkeserő , szém;ő . 

Dilfrtaanguso!kat nem  ismer a  ber- 
nelceji tájnyelv. 

A  mássalhangzók világát vizsgál-
va Tóth Imrre  megállapítja, hogy 
szüQ,őfiailvia  tisztán  ly-ező  falu, akár 
1y, akár rlaj 'hangok esetében, s min-
dig  hosszú az Ily:  ri,ll.yen, fállyá, szá- 
vá,lllyá. 

Miáss;all!hlamgzó-rkilesiésről;, 	pala•ba.- 
lizácriórál : ikéretyi, tyükör, gyiamnye ; 
hasiomtualásról vagy annak  lellanar•adá- 
sáról: sásbá, +tojásbó, dánGbó; hiá-
tustöltésről, .kivetésről, szókezd ő  
mássalhangzó-torlódások feloldása-
(ről:  éskarb,wllyá, ésGrázsá, pekulá, por-
hált  — szól a szerző  a hangtani részt 
tárgyaló fejezetben.  

Az alaktamli  jelenségek közül a 
szótövie,k magánhangzóinak  változá-
sát: egér,  gyüker, ditsznáji, s űrejibő  
— fillletve ugyanezek nem  változását:  
fűves, hídát, rú:dát említi ia szerző , 
valamint szól még ar ról lisn  hogy a 
-t végű  iigéiknél, ha rövid magán-
hangzó áll előttük, múlt idej ű  ra-
gozásnál nem  használatois a kötő-
hangzó: futtám, sütte, nyittá, étt, 
aiabt, világíttok. 

A képzők rendszerének sajátos-
ságai közül a főnéve a:ugenév képző -
jét: -nylir, -nyá; a különös kicsinyítő  
képzőt: ,bug;irrká, puhimká, tácsiiká; a 
melléknévképzők közül az -ó, -ő  lé-
tezését:  iházó, iszianő ; a gyakorítókép-
ző  ito<rálbbkép•Déls'ét : -ál, -él  helyett 
-á]ár1; -ré2é1: írorgátáilá:, rnie,ségertél;eé — 
ahol  ás  valójában a gyaGkorító ige 
háromszoros  továbbképzéséről van. 
szó (mesél-get-él-él) — figyelte  meg 
Tóth Imre a bernecei myelavj.árásb:an. 

Az allaktanli jelek  rendszere nem-
igen .tér el más nyelvjárásokétól. 

A ragok rendszeréb ől fontos ki-
emelni az ősi határozóragok meglé-
tét.  Illyen például a -nyi a. hol?  é6 
hova?  kérdésekre adott  feleletben: 
Mák  mámyfinyfi,. Vótam rnám.yiny:i. 
,(Megyek  nagyanyáékhoz. Voltam  
nagyanyáéknál.) itt a -nál, -női 
Ihaartárdzöirag liis -nó, -nő  alakban:  

399 



Gyövök tátánó. Örzsünő  gyön. A 
-val,, -vel rag nem hasonul a meg-
előző  mássalhangzóhoz: ikézve+l-;láb-
vál. 

A mondattani jelenségekről Tóth 
Imre is igen röviden szól. Úgy ,lát-
szik, nyelvjárástudományunknak ez 
még valóban feltáratlan része. Még 
mindiig ódzkodunk mindannyian egy 
alapos dialektológriai leíró 

 elkészítésétől. 
A szótárbaan a szócikkek szerke-

zete világos, ,érthető : a címszó köz-
nyelvi vagy kikövetkeztetett köz-
nyelvi formában, 'a tájn.yelavii ejtés-
változat(ok) kurzívval, a címszó szó-
faja, a címszavak jelentése, a jelen-
téseket lIegészít ő  magyarázó szavak, 
gyakran példamondatok. 

Földrajzi neveket ;is közöl a szó-
tár, ezt a szerz ő  a Börzsöny népraj-
za című  kötetben megjelent Hála 
József-tanulmány segítségével teszi. 
Ragadványnevek -is találhatók a 
gyűjteményben, melyeknek jelenté-
sét, magyarázását, minden bizony-
nyal taapiiantatosságabál elhagyta a 
szerző . Jelölte Tóth Imre a szavak-
hoz fűződő  népra;j,zi jellegzetessége-
ket is, ezzel még értékesebbé téve 
anyagát. 

Tóth Imre szótárában elhagyta a 
tájnyelvi sejtés után a nyelvtani sze-
relés jelölését, vagyis f őnév eseté-
ben a tárgyragos, a többes számú, 
valamint az egyes szám harmadik 
személyű  birtokos alakot; Illetve ige 
esetében az alanyi rlag ,ozás+ú, kije-
lentő  módú egyes szám első  és má-
sodlik személyű , valamint a múlt Id ő  
harmadik személyű  személyragos 
alak jelölését, amit mi például na-
gyon jónak látunk Penavin Olga 
Szlavóniai (kórógyi) Szótárában, hiu 
szén így a nyelv él ő  mozgása !is fii-
gyellemmel kísérhető . Viszont igen 
helyesnek tartjuk ejtés szerinti táj-
szók esetében a jelejtés „kny",  

vagyis köznyedavlilkénti jelölését Tóth 
Imre szótárában. 

Mielőtt néhány címszót bemutat-
nánk, el kell mondanunk, .hogy igen 
sok hasonlóságot tapasztaltunk az 
Ipoly menti palóc tájszótár és a mi 
kéziratban rég meglév ő  Kupuszinai 
tájszótárunk között. Ez nem Is cso-
da, hiszen mindkettő  pailóc tájszó-
tár. S bár a .kupuszinali csak kézirat, 
jelentőségét csak emeli a már meg-
jelent s egy távoli 'vidékről szóló 
Iberneceiblaráti. 

Ime néhány valóságos, tulaj,don-
kgppem;i tájszó az Ipoly menti szó-
;baribál: ALJNÖVET — dlynyövet 
(raIlaacslonY., elmaradt növés ű  kender), 
BIRECS — birécs (csíráztatott rozs-
ból és rozslisztb ől sütött kenyérf éle), 
CSÍKLÁB — csíkláb (lábujjhegy), 
D.RUZSBA — druzsbá (Lakodalomba 
hívogató vőfély), ÉSZTÉBEN — ész-
tyibe (ijedtében), GANCA — gdncá 
,(kukaricallisztb ől főzött, kanállal ki-
szaggatott galuska), HÉRÉSZ — hé-
rész (lakodalom utáni vendégség), 
JABRANC — jábrdnc (kamasz, su-
hanc), KECELE — kécéle (női kö-
tény), LÉSZA — lészá (juhok fejésé-
re készített vessz ő- vagy dieszkafo-
lyosó), MARINAZIK — márinázik 
(erdei málnát gyűjtöget), POVA-
JACS pavájdcs (l. haszontalan 
gyerek, 2. gonosz ember) stb. 

Tóth Imre Ipoly menti palóc táj-
szótárának ismertetése végén el kell 
mondanunk, hagy e különleges érté-
kű  kiadvány két, a szülőfalujához 
Budapesten is mindvégig hű  maradt 
'be,rnaece'i palóc embernek, nevezete-
sen Zsóka I,stvánnak és feleségének, 
Somkúti Erzsébetnek köszönheti 
megjelenését, akik a kiadás nem ke-
vés költségeinek viselését vállalták. 
Nemes felajánlásuk minden tiszte-
letet megérdemel. Tóth Imre mun-
kálja pechig a nyelvészek, de nem 
csak azok, méltó elismerését. 

SILLING ISTVÁN 
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MEGJELENT 

ÉLET JEL ÉVKÖNYV 5. 
(1983-1988) 

Az Életjel — az él őújság megjelenésének harmincadik év-
fordulójára megjelent — ötödik évkönyve ugyanolyan impozáns 
kiadvány, mint amilyen az el őzővolt: csaknem négyszáz olda-
lon ad számot 1983 végét ől 1988 november végéig végzett 
munkájáról. Felépítése azonos az el őbbiével. Szerteágazó tevé-
kenységét ezúttal Dudás Károly, Horváth Emma, Barbara 
Miklen'ovi ć, Papp Imre és Gubás Ágota méltatja, Tolnai Ottó 
pedig hosszabb verssel köszönti jubileuma alkalmából. Dudás 
Károly bevezet őjében egyebek között arról ír, hogy „mo,stanrá 
igazi mozgalommá terebélyesedett az Életjel: a hagyomány őr-
zés, a jelenlét és a nyitottság, az értékteremtés nemes mozgal-
mává, amelyhez hasonlatos nemcsak hogy sz űkebb és széle-
sebb pátriánkban nem akad, de még Közép-Kelet-Európa tá-
gas ege alatt sem. Múltunk, jelenünk, egész itteni életünk vol-
na szegényebb nélküle. S ne álszerénykedjünk kimondani : 
talán az egyetemes emberi kultúra is". 

Ebből az almanachból is kiderült, hány nagy el őadást és 
mnniműsort tartott, hány színdarabot mutatott be Kosztolányi 
Dezső  Irodalmi Színpada, hány művet jelentetett meg két so-
rozatában, hányan vettek részt rendezvényein és hányan lép-
tek fel pódiumán. S aminek minden bizonnyal ugyancsak 
nagy hasznát veszik majd a jöv ő  művelődéstörténészei: meg-
található a könyvben minden rendezvény teljes m űsora, s 
csaknem háromszáz kép, amelyeknek egy része az el őadások-
ről, másik része a fellép őkről — írókról, színművészekről, mu-
zsikusokról, vers- és prózamondókról — készült. De helyet 
kaptak benne a legsikerültebb plakátok és azoknak a portréja 
is, akik egykor vendégei voltak él őújságunknak, s a jelzett 
id őszakban elhunytak. 

Nem kevésbé jelentős az a két fejezet, amely az Életjel 
irodalmi estjeir ől és kiadványairól szóló beszámolókat, ismer-
tetéseket és kritikákat tartalmazza, hiszen lehet ővé teszi szá-
munkra, hogy tárgyilagos képet kapjunk egy nagy jelent őségű  
szellemi mozgalom ötévi tevékenységér ől. Ezt a képet teszi 
teljesebbé az az összefoglaló, amelyb ől megtudhatjuk, milyen 
díjakat kaptak a Csáth Géza M űvészetbaráti Kör fiataljai a 
községi, tartományi és köztársasági szemléken. 

A szép kiállítású, félvászon kötés ű  könyv 20 000 dináros 
áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy pedig 
25 000 dinárért megvehet ő  a Forum újvidéki és szabadkai, va-
lamint a szabadkai Napredak könyvesboltjában. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 39. KÖTETE 

~1 Kosztolányi család  
levelezéséb ől  

Rövid idő  leforgása alatt immár másodszor nyújt át az  

olvasónak Kosztolányi Dezs ő  levelezéséb ől összeállított, beve-
zetővel és magyarázó szöveggel ellátott könyvet Dér Zol-
tán, ismert hagyománykutatónk, a Kosztolányi-életm ű  szak-
avatott ismer ő je. A Levelek Kosztolányihoz című  gyűjtemény  
után (ez a kötet azoknak a leveleknek a legértékesebb darab-
jait tartalmazza, amelyeket a költ ő  kora jelent ős íróitól, mű -
vészeit ől és tudósaitól kapott), most a Kosztolányi család le-
velezéséb ől állított össze egy válogatást. Mégpedig a beavatott  

szakemberek és az átlagolvasó részér ől egyaránt érdekl ődésre  
számot tartó válogatást: az író és szülei között folyó levele-
zés nem kevesebb, mint 286 darabját. Ebb ől több mint fél-
száz Kosztolányi Dezs ő-levél, amelyet a szerz ő  először publikál.  

Időben ezek a levelek 1904. december 12-e és 1936. július  
1-je között íródtak, átfogják tehát a költ ői pálya egészét, s  így  
sok új és fontos adalékot kínálnak Kosztolányi Dezs ő  élet-
raj zához.  

„ ... nincs magyar költ ő , aki szüleivel  anttyi  éven át s  
olyan rendszeresen levelezett volna, mint Kosztolányi — írja  

Egy új életrajz elemei című  kísér ő  tanulmányában Dér Zol-
tán.  —  Elképzelni is képtelenség, ábrándnak azonban fölvil-
lanyozó, mi lenne, ha Vörösmarty, Pet őfi, Arany után maradt  
volna ránk ilyen levelezés! Vagy el őkerülne hasonló például  
Balassi hagyatékából. Az ábránd képtelensége talán érzékel-
teti, milyen nyereség az, ami most nyilvánosságra kerül."  

E példa nélküli gazdag gyűjtemény levelemnek eredetijét  
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára  

őrzi, 1978 óta immár földolgozott állapotban. A gy űjtemény  
anyagából folyóiratokban, lapokban korábban is megjelent  
már három közlemény, egyebek között Dér Zoltán gondozásá-
ban is, de közkiccsé, a Kosztolányi-életrajzban és -irodalom-
ban eligazodni kívánó olvasó számára igazán hasznos útmuta-
tóul csak így egymás mellé sorakoztatva, el őszóval, jegyzetek-
kel és alapos eligazító tanulmánnyal ellátva, kötetbe rendezve  

válhatnak.  

A csaknem ötszáz oldalas, harminc, zömmel dokumentum-
értékű  képet tartalmazó könyv 25 000 dináros áron megren-
delhető  a Veljko Vlahovi ć  Munkásegyetemen (24000 Subotica,  
Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig 30 000 dinárért meg-
vehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai  
Napredak könyvesboltjában.  


