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NÉMETH ISTVÁN 

AZ ÖNKÉNTES 
GOROMBA VÁZLAT 
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Ülök az ágyam szélén, a fejem majd szétpattan, olyan a szám, mint a klozet, te, 
Péter, az este, ugye már megint alaposan elláttad magadat. Ülök, és bámulok 
magam elé, arra még volt er őd, hogy levetkőzzél, de arra már nem, hogy magadra 
rántsd a pizsamanadrágod, még jó, hogy hazatántorogtál, egyszer, ha így folyta-
tod, valahol az árok szélén maradsz és ott döglesz meg. Jó volna ültömb ől fölkelni, 
megfürödni, bőrt váltani. ... Ezek volnának az én lábaim, nincs mit megfogni 
a combodon, csak csont és bőr, ezek a hervadt, végérvényesen kiürült zacskók, 
ez maradt abból a daliás plajbászból, ez a subagomb, meg ez, az otromba fityma, 
akkora, mint egy franciasapka, hát ide jutottunk, öreg Nyíszom. — Nyíszom 
magyar, Nyíszom magyar! 

... Megtelt a moziterem az utolsó helyig. Kétoldalt a fal mellett tömött 
sorokban álltak az emberek. Az orromból azóta se tudom kiszell őztetni a száradó 
gúnyának a szagát. Az emberek szakadó es őben érkeztek meg a gyűlésre s ott a 
teremben, a gyűlés alatt száradt meg rajtuk a gúnya. Egy úszómedence vizét 
elpárologtatták volna, olyan forró volt a hangulat. Alaposan föl voltak már 
hergelve — fölhergeltük őket —, valóban elhitték magukról, hogy gy őztek, csillo-
gott a szemük, valósággal égett rajtuk a csuromvizes gúnya, g őzölgött az egész 
térem, akár egy nagymosoda. Ekkor már a lista végén jártunk. Apám nevét 
kiáltják: Varga Mihály! Ennek a névnek itt most nagyon rossz csengése volt. 
Magam is nagyon jól tudtam, hogy a gy űlésteremben lévők közül sokan nem 
szerették Varga Mihályt. Most a neve hallatára fölzúgott a terem. Én az els ő  
sorban ültem az elvtársak között, fölálltam és szembefordultam a teremmel, a 
tömeggel. Ismertek, körülbelül ismertek, körülbelül tudják, ki vagyok. Tudták, 
hogy a Varga Mihály fia vagyok és azt is szépen kiszivárogtatták rólam az 
elvtársak, hogy én annak idején az apámtól kicsikart pénzen a mozgalmat, a 
,partizánokat" támogattam. Nem csikartam én ki apámtól egy garast se, mert 
nem is lehetett tőle kicsikarni, meglopni se lehetett, a mozgalmat viszont belgrádi ,  
tanítóképz ős. koromban csakugyan „támogattam": rokonszenveztem vele. Ahogy 
fölemelkedtem s szembefordultam a teremmel, a tömeg lecsillapodott, elnémult. 
Jobban mondva a kíváncsiságtól némult el. Vajon mit válaszolok én elégedetlen-
ségük morajára. A látványt, ami akkor elém tárult, sohose fogom elfelejteni. 
Ezeregy kíváncsi emberfej megnyújtott nyakakon. Éreztem, ha most ebben a 
pillanatban maga Sztálin vagy Tito jelent volna meg el őttük, a szavát nem lesték 
volna nagyobb érdeklődéssel. Varga Mihály az első  gazdája volt az Alsóvárosnak. 
Ebben a pillanatban dől el, valójában kicsoda Varga Péter, Varga Mihály fia. Most 
mutatja meg az igazi arcát. Mert ezek az emberek, zömében nincstelenek, 
napszámosok, „agrárproletárok", most a kisajátítandó földek várományosai meg 
voltak ugyan győződve, hogy kutyából nem lesz szalonna, mégis történhetnek 
csodák. Most mégsem csodát várnak, hanem színvallást. H ősies, elszánt pózba 
vágtam magam, de nem tudtam megszólalni. Farkasszemet néztem a tömeggel. 
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De nem a tömeg ijeszt ő  arcát láttam, hanem apámét. Mintha az ő  arca emelkedett 
volna föl a tömegből, de most nem a kérdőre vonás, hanem valami döbbent 
megütközés tükröződött rajta. Mint akire hirtelen kést rántanak. Tudtam, hogy 
az apám neve is terítékre kerül, fölkészültem erre, megfogalmazva magamban 
azt a leleplező  beszédet, amit a Varga Mihályok ellen fogok eldörögni. Több mint 
negyven évvel a történtek után töredelmesen bevallhatom neked, haverkám: 
nem félelemből vagy karrierizmusból, szent meggy őződésemből (csak most mó-
dosítom: túlbuzgóságból, vakhitb ől) emeltem föl a szavam a Varga Mihályok 
ellen. Akkor ott az el őre kitervezett beszédemet mégse kellett eldörögnöm. De a 
garast mégis letettem akkori meggy őződésem mellett. Valaki ugyanis, a kor 
szokása szerint egy beépített agitátor, megel őzött s elmondott mindent helyettem 
is Varga Mihály ellen. A beszéd nagyon a tömeg szája íze szerinti volt. Tombolt 
a terem. Ekkor hangzott el, mit érdemel a cselédnyúzó Varga Mihály, mit 
vegyenek el tőle, mit hagyjanak meg neki. Még mindig álltam, szemben a 
tömeggel. Most magasba nyújtottam a kezemet, a tömeg újra elhallgatott, néma 
csend lett a teremben. — Varga Mihálynak — dörögtem — semmit se hagyunk 
meg, egy barázda földet sem! Tudja meg a Varga Mihály és tudják meg a 
vargamihályok, hogy ez egyszer nem az ő  szavuk a döntő, hanem a népé! Mindent 
viszavenni tőlük, amit a nép verejtékén szereztek. Mindent, az utolsó szalmaszár 
lig. Mindent, az utolsó barázdáig, mindent, a küszöbig! ... Különösen ez az utolsó 
szó ragadta meg az 'embereket, talpra szökött a terem s torkaszakadtából üvöl-
tötte: a küszöbig, mindent a küszöbig! Alig lehetett őket lecsillapítani. Engem az 
elvtársak visszarángattak a helyemre, a vállamat veregették, a kezemet szoron-
gatták. De jómagam is határozottan meg voltam elégedve magammal. Éreztem: 
valóságos hőstettet hajtottam végre. Kimondtam, hangosan, az emberek el őtt a 
véleményemet egy számomra akkorjában annyira nyomasztó kérdésben. Boldog 
voltam, hogy az apámat nyíltan is megtagadhattam ... Elvakultságomban ho-
gyan is láthattam volna tisztán: nem formálója, eszköze vagyok egy rendszernek. 
Hogy a párt nem fogadott édes gyermekévé — senkit se fogadott azzá —, hanem 
próbára tett. Bizonyíts, de mindenekel őtt a szülőhelyeden, ebben a lomha, 
gyanakvó, erősen konzervatív, begombolkozott parasztvárosban. Félreérthetet-
lenül mutasd meg, hogy te más vagy, mint a másik oldal: a gazdák: Rúgj apádba, 
taposd meg őt! Így fogod mindennél ékesebben bizonyítani: szembeállsz velük, 
kíméletlenül harcolsz is ellenük, és ha kell, leszámolsz velük. ... Nyíszom 
magyar, Nyíszom magyar. 

Első  nagy győzelmem a moziteremben való megnyilatkozásom volt. 
Győzelmet mondok, noha ez a győzelem" nem egy bels ő  küzdelem, harc ered-
ménye volt. Nem volt semmiféle belső  harc. Nem kellett magamban legy őznöm 
jobbik vagy rosszabbik énemet: teljes odaadással álltam a forradalom mellé, 
amelyről meggyőződéssel, valakikkel hittem, hogy az. Tökéletesen boldoggá tett, 
hogy önkéntese lehetek ennek a harcnak. Boldogabb tán már csak akkor lehet-
tem volna, ha egy különítmény parancsnokává ütöttek volna. Hamarosan gon-
doskodtak a körülmények, hogy hasonló szerepet rójanak ki rám. A mi, 
pontosabban a szüleim negyedében, az Alsóvárosban irányítottam a kötelez ő  
beszolgáltatást. A munkámmal annyira meg voltak elégedve, hogy már a följebb-
valóim csillapítottak: kerüljem, valamelyest kerüljem a túlkapásokat. Ekkor 
kezdtem valahol nagyon mélyen gyanút fogni: talán épp az a baj, talán épp azzal 
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nincsenek megelégedve az elvtársak, hogy feladatom végrehajtásában nem va-
gyok végsőkig erélyes és következetes? Mert valahol ugyanolyan mélyen mindig 
égetett a szégyen: én mégiscsak a Varga Mihály fia vagyok. Hátha rejtve, anélkül, 
hogy tudnám, kitetszik ez bel őlem, cselekedeteimből. Hátha reflexeimmel itt-ott 
apámat védem, neki adok igazat. Arra törekedtem, amire egy frissen fölszentelt 
kispap, akit meg-megkísért az ördög: hogy apámat gyökerest ől kiirtsam magam-
ból. Nyíszom magyar, Nyíszom magyar! (Negyvennyolcban a szerb fölkel ők az 
Alsóvárost felperzselték. Szerencsére a lakosság id őben elmenekült, vagy ahogy 
még ma is emlegetik: elszaladt. Egyedül egy sánta férfi maradt otthon, a fölkel ők 
haragja elől csak a saját disznóóljáig jutott, ott rejt őzködött el. A legrosszabb 
helyre, mert miel őtt a szerbek azt is felgyújtották volna, átkutatták, nincs-e 
benne jó paprikásnak való. Hát volt: ott röfögött a disznóól mélyén a sarokban 
a Sánta Sági. Rémületében állítólag valóban röfögött. Nyíszom magyar, hajtogat-
ta, nyíszom magyar, mert csak ennyit tudott a martalócok nyelvén. Nem bántot-
ták, meghagyták magnak, mintha el őre tudták volna, hogy ezt a csúfnevet — 
Nyíszom (nem vagyok) — száz év múlva is megkülönböztet ő  billogként fogja 
hordani minden leszármazottja.) ... Nyíszom magyar, Nyíszom magyar. 

Ülök az ágyam szélén s émelygő  gyomorral bámulom önnön hervadt 
képtelenségemet. Nem igaz, hogy ez a lehetetlen b őrdarab, üres libagége valami-
kor erőtől, csillapíthatatlan vágytól duzzadó, mindig tettre kész, hatalmas csili-
mankó volt, valóságos gépágyú. Nem igaz ... Nyíszom magyar. Parafatök ű  
társaság. Te is az vagy, te is csak akkor voltál h ős, amikor apádat kellett leköpnöd 
az egész Alsóváros előtt, de akkor nem volt vér a töködben, amikor az alsóvárosi 
Egységért kellett volna szót emelni. De a föloszlatásához bezzeg siettél hozzájá-
rulni. Nem is, bocsátja meg neked ezt ott senki. Ember, nem siettem, cs őbe 
húztak, elhittem az elvtársaknak, hogy az Egység nem állhat meg a saját lábán, 
de egyesülve a-Bratstvóval csodákat fog m űvelni. Csakugyan, mért forgácsolná 
szét az erejét városunk két leger ősebb sportegyesülete, hát nem, csinálják együtt, 
amit eddig külön-külön csináltak, a b őrnek, a labdának nincs nemzetisége, ezt 
magyarázta még az a rohadt edz ő  is, tudod, az a kopasz szélhámos, a labdát tudni 
kell vezetni, irányítani, rúgni, miféle Egység és miféle Bratstvo, mert a Bratstvó-
ban is volt ám ellenállás, nehogy azt hidd, hogy ők tárt karokkal várták az 
Egységet, megvolt bennük is a félelem, a bizonytalanság, ők is arra hivatkoztak, 
amire az Egységesek, hogy tradíció, hogy ezt a tradíciót eddig még nem akarta 
senki se megbolygatni, fölrúgni, még a Sándor király, de még a Horthy Miklós 
se, bizony, súlyos szavak röpködtek, különösen a Bratstvóban, mert az Egység 
vezetőségét már korábban is puhítani kezdték, szóval egyik se tapsolt az egyesü-
lésnek, volt ugyan mind a két klubban egy egészséges mag, de a többség tiltako-
zott, már a Bratstvóban, mert az Egységben inkább csak vonogatták a vállukat, 
végül belementek az egyesülésbe, tulajdonképpen az új egyesületbe bevitte mind 
a két egyesület a nevét, Bratstvo—Jedinstvo lett, az Egységb ől, igaz, Jedinstvo, 
akadt ugyan egy pasas, aki Bratstvo—Egységet javasolt, de kiröhögték. Kiröhög-
ték még a régi egységesek is, az már kés őbb, évek múlva vált világossá, hogy az 
új egyesületben az egyik szárny fokozatosan föler ősödik, a másik meg leépül, 
elsorvad, de akkor már baszhattuk, akkor már én is átláttam a szitán, akkor ezt 
már nyilvánosan lehetetlen volt szóvá tenni, egymás vállára borulva sírtak az öreg 
bratstvósok és az Öreg egységesek, de akkor, amikor én, ahogy te fogalmazol, 
..fölrobbantottam" az Egységet, nem egy ilyen el őre megfontolt szándékkal tet- 
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tem, én csak végrehajtottam a vezet őség határozatát, egyébként akkor én már 
kezdtem lefelé csúszni a lejt őn, pontosabban szépen lejt őre tettek, úgy kezdtek 
kezelni, mint egy kicsapongó kispapot, ugyanakkor a komitében valóságos kup-
lerájt rendeztek be, szemforgató módon mégis viselt n őügyeimre kezdtek céloz-
gatni, hát így volt, apám, az Egységgel, most már látom én is, mi volt a cél, de 
akkor nem, csőbe húztak, egyfolytában csőbe húztak, Nyíszom magyar ... Sokat 
gondolok arra a szerencsétlen földinkre, a Nyíszom Magyarra, aki halálfélelmé-
ben még a fajtáját is megtagadta, csakhogy a b őrét mentse. Reá, ott a disznóól 
sarkában megbújva, töltött fegyverek csöve meredt. Én önkéntes voltam. Sokáig 
büszkén hangoztattam: engemet nem a származásom, a meggy őződésem vitt a 
mozgalomba. Torkig voltam a környezetekben tapasztalható önteltséggel, 
gőggel, szűkkeblűséggel, sunyító sovinizmussal, mindennel. 

Mozgalom! Teljesen lejárattak, kiheréltek, tökéletesen férfiatlanítottak, 
ronggyá tiportak, elittam a maradék eszemet is, mire derengeni kezdett el őttem: 
nem mozgalom volt, szekta. Nőzök, iszom, kicsapongok, felel őtlen kijelentéseket 
teszek. Hát majd elrejtenek egy kicsit a világ szeme el ől. Én, egy ilyen züllött alak, 
nem járhatok velük egy csárdába. Voltam már annyira kiábrándult, romlott és 
cinikus, hogy, mikor megtudtam, hova akarnak tenni, könyörg őre fogtam: én 
tanítónak indultam, adjatok nekem akár egy kültelki iskolát, még a cigányisko-
lával is megelégszem, el tudom talán úgy igazgatni, mint sok végzett tanító, 
hagyjatok meg eredeti szakmámban. Szó se lehet róla! Mit szólna a nép. A 
nőcsábász Varga Pétert kinevezték iskolaigazgatónak. A korhely Varga Pétert. 
Hol élsz te, öregem? Fogadd csak szépen el az Otpadot, ott legalább forgalom 
után oszthatod a fizetést. Vagy elfogadom, vagy kikerülök az utcára. Hát így 
estem én az Otpadba, igaz, az Otpad élére. Most is ott vagyok, nyakig az 
Otpadban. Környes-körül szemét, szemét a számig .. . 

Baszogat ez a fény. Kiszúrja a szememet. Á, te vagy az! Gyere csak ide, 
napsugarat visszaszikráztató áldott pálinkásüveg. Maradt még benned valami? 
Maradt. Milyentó. Kutyaharapást sz őrével. Isten! Nem te vagy az els ő, aki 
leköpködtél, haverkám. Te nem húzod meg? Húzd meg, nem pusztulsz bele, ha 
én kibírom ... Tudod milyen fasza emberek vannak az otpadosok közötti? Kezdek 
köztük magam is visszavedleni emberré. Bizony Isten, ha egyszer talpra állok 
még ebben a büdös életben, nekik köszönhetem. Mondom, emberek. Pedig mind 
valahonnan a perifériáról, a szemétb ől bújt elő. Beállítanak egyszer az irodámba 
egy üveg pálinkával. Ezt kóstoljam meg. Meghúzom. — No, milyen? — kérdi a 
főkolompos. — Nem tudom, de az biztos, hogy jó! — Ugye, hogy jó, igazgató 
néptárs ... Cigány népség, cigány meg magyar az egész Otpad, hát néptársoznak. 
Nem tudom őket leszoktatni róla, nem tudom őket rászoktatni az elvtársra, az 
úrra meg nem is akarom. — Szóval jó volt? — kérdi újra a főkolompos. — Majd 
megkóstolom még egyszer, mert már elfelejtettem. — Röhögnek. — No? — Talán 
szolva — mondom bizonytalanul. — Nem, igazgató néptárs, nem szilva, síri. — Mi 
az, hogy síri? — Az, hogy régi sírban találtuk, legalább százéves! — No, húzd meg, 
haverkám, ezt nem sírból ásták ki ... Szóval nem te vagy az els ő, aki leköptél. 
Csak hogy tudd: megelőztelek.... Senki sincs a szobában, csak én meg ez a félig 
kiszopott pálinkásüveg. Nem is volt soha senki, haverok se voltak, akik leköptek 
volna. Mindig egyedül voltam. Jó volna ültömb ől fölemelkedni. Alsónadrágot, 
nadrágot, inget húzni magamra, jó volna megborotválkozni, megmosakodni, 
aztán néhány falatot lekényszeríteni a gyomromba, mert már összeszárad, a 
hátamhoz tapad. Jó volna b őrt váltani, mint a gyíkocskának. 
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BRASNYÓ ISTVÁN 

IRRITÁLÁS 
REGÉNYRÉSZLET 2. 

A brigadéros a háttérben illedelmeskedett, félid-meddig meghunyászkodva, tar-
totta a háta mögött a lábasát meg a föls ő  zsebébe tűzve a kanalát, akár valami 
oxidációtól megcsapott, de még ki sem nyílt, hatalmas szirmú virágot, és a réveteg 
társalgásunkat figyelte, mintha máris okulni szeretne bel őle. 

Hogy ketten így egymásra találjanak! — mondta aztán, el őhozakodva a 
lábasával, mintha attól tartana, nekem csak egy szemrebbenésembe kerülne, 
hogy ebéd nélkül maradjon. 

— Régi ismeretség ... — hárítottam el a bizalmaskodását, emitt meg arra 
gondoltam, majd csak megvilágosodik előttem, hogy miről is lehet szó. Most már 
a brigád hátulja következett, a késedelmesked ők meg a váltig tisztálkodók, akik 
sohasem érzik magukat eléggé világos b őrűnek, meg nők, akik tégladarabbal 
súrolják mindig a kérges sarkukat, de nem türelmetlenkedtek, pedig nagyon a 
végére járt már a kondér, s ide akarva-akaratlanul még az én adagomat is be 
kellett volna iktatni; nem volt el őttem világos, hogy lehet ily pontosan kiszabni 
a kellő  mennyiségű  adagot, de mikor készültem én főszakácsnak? Legföljebb 
konyhai kisegítő  válhatott volna belőlem, sőt, érzésem szerint már az is voltam: 
a csoda tudja, talán id ővel még fizetést is fogok kapni! S őt, mázsakörtét is 
szerezhetek a brigadérostól, ha már ez a gyöngém. 

Azután ketten maradtunk a kondérnál a szakácsn ővel, akinek ugyanolyan 
köpenye volt, mint az én fagylaltárus öltözékem, és nem tudhattam, honnan a 
végtelen szívélyessége, amikor megkérdezte t őlem, csöppet sem tolakodón: 

Nem szeretné megízlelni? Nem főzök én olyan rosszul. Hozzak egy 
kanalat? 

— Fölösleges — intettem le, és jobb híján a mer őkanállal láttam neki az 
evésnek: mindig is kedveltem a nevetséges helyzeteket, amelyeknek magam 
vagyok a főszereplője; nos, ez most komikus volt, ahogy a szám két sarkán hosszú, 
vöröses bajusz rajzolódott ki paprikás rántásból, úgyhogy voltak, akik nem is 
állták meg szó nélkül: 

— Nézd csak azt! Nagy kanállal eszik! — röhögtek teli pofával, mintha a 
születésnapomat hoztam volna nekik szóba. 

Meg mártogat is hozzá, hogy nem sül le a b őr a képéről! Jó lesz vigyáz-
nunk a szakácsnőre! 

Ez volt az általánosan kialakult vélemény. Semmiképpen sem találhattam 
sértőnek, mert minek kellett nekem idejönnöm, és beleennem az ételükbe? Vajon 
ki az ördög hívott ide? Ám én csak idekerekedek, akár egy hosszú mondat .a 
szűkszavúak közé, és egyszeriben kiderül, hogy aligha fog egyhamar végem 
szakadni, és a tetejébe még másról is szólok, nem arról, amit ők hallani szeret-
nének. 

Illetve egyáltalán ki akart itt valamit is hallani? Olyan volt ez az egész, 
mintha ló létemre öszvéreknek nyerítenék, azoknak meg ehhez ugyan semmi 
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érzékük sincs. Hogy lehetek én ennyire távol a világtól, mégha mindjárt mer őka-
nál is van a kezemben? 

Tehát azzal a merőkanállal mintha meregetni szerettem volna még valamit, 
hozzá vagy ráadásnak az el őbbihez, ahogy mindenáron azt szerettem volna 
tisztázni, vajon milyen figura benyomását kelthettem én itt? Mint aki valamiféle 
világeseményre hivatalos, és az majd csak máskor fog bekövetkezni, ismeretlen 
időpontban, de mindenképpen a részvételem nélkül, egyszóval kimaradok me-
gint a képből, vagy ha ott is leszek, majd csak valahol oldalt, mint akit már eleve 
erre szántak. 

Valami szörnyű  helyekről jön elő  az ember — mondtam a szakácsn őnek, 
mert a brigadéros nem volt elérhet ő  távolságra. — Rózsika? Szólíthatom Rózsi-
kának? 

Akkor mégiscsak emlékszik maga énrám! — kiáltotta szakácsn ői hévvel 
és lelkesedéssel. 

Mindannyian emlékszünk valahonnan egymásra! Nem is hiszem, hogy 
létezhet két, egymás számára ismeretlen ember. Ha nem ismerné, nem lenne 
képes nyomban megérezni a másikat, de lehetséges, hogy csak én vagyok így 
ezzel... 

— Maga itt érez engem? Mert én is megéreztem magát! — de úgy mondta, 
mintha sötétben lennénk, és kiabálnunk kellene egymásnak, hogy legalább a 
hangunk után tudjunk igazodni. 

Ezt csak úgy általában mondom — emeltem meg én is hangomat, hogy 
hallhattam, ahogy megcsendül az üres kondér mélyén. Úgy éreztem, ha ujjamat 
végighúznám a kormos oldalán, gyors vonásokkal föl tudnék valamit rajzolni a 
fehér falra, valami elveszett ábrát, ami váratlanul itt kerül el ő, a világ végén, 
ahová házat sem lenne igazából érdemes építeni, mivel az ember, ha egyetlen-

, egyszer is kiugrana az ablakán, holtbiztos, hogy a semmibe zuhanna, és onnantól 
azután nincsenek álmok; az most más kérdés, hogy miért kellene valakinek az 
ablakon keresztül kiugrania, mintha váratlanul rásötétedett volna, és többé nem 
érezné eléggé biztonságosnak az ajtót, pusztán lelki vonatkozásban, ha errefelé 
egyáltalán elismernék a lelki megnyilvánulásokat, és nem azzal nyugtáznák, hogy 
valakire, íme, rájött a bolondóra, ami bennem bizonyára szakadatlanul tart, mint 
kongatás és zűrzavar, ami el őbb-utóbb majd utat is lel magának, mert már nem 
ott harangozik hangomban a mosatlan kondér mélyén? Ez igyekszik fölülkere-
kedni az érzelmeimen, meggondolatlan és földúlt lénynek, mintha más módon 
képtelen lennék viszonyulni ehhez a hosszadalmas és kiterjedt valamihez, ami-
ben találtam magamat, úgyszólván szó szerint, mintha épp most térnék magam-
hoz, kimondottan sehol, és keresném szerepemet e nehezen meghatározható 
helyen, számomra idegen fogalmak között. 

Mert hogy már azzal a korommal is egyenesen rajzolni szeretnék! Vedlett 
falakon hagyni jelet magam után, hogyha valami magamfajtában kíváncsiság 
ébredne utánam, legyen nyom, amibe beleverje az orrát, és elindulhasson a 
nyomomban azon a kackiás vonalon! — nem igaz, hogy nem villant föl bennem 
egy pillanatra ennek a sejtése. 

',Inkább majd estére nyuszit vetítek a falra az egymásba bogozott ujjaimmal" 
— vetettem el a rajzolás gondolatát, mivel a mozgó nyuszi akárkit inkább leköt a 
mozdulatlan rajznál, és a lámpafénynek különben is sokkalta inkább b űvölő  
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hatása van, amennyiben egyáltalán gyújtanak itt valahol lámpát, és nem csupán 
a szemüket villogtatják, hogy egymásnak ne ütközzenek a sötétben, amely majd 
ránk szakad, mintha a nehézség jönne itt valamennyiünkre, pontosan az, amit 
átokként szoktak emlegetni: hogy talán oly mértékben megnövekszik a Föld 
vonzóereje, hogy az ember annyira mozdulatlanná válik, akár egy talicska sár, és 
a faliórákról is sorra leszakadoznak a súlyzók, bele abba a sárba, megdagasztott 
téglagyári agyagba, amit er őlködve tolnék magam előtt a fagylaltoskocsiban, 
fehér köpenyben, és csak a két nikkelezett, cifra bura csillogását láthatnák, amíg 
egészen be nem lepné a harmat. 

— Hogy milyen szép nyáridőben szánta rá magát az idejövetelre! — hozza a 
tudtomra megelégedettségét Rózsika. — Kár, hogy kiszáradtak itt mind a fák, és 
csak az eresz vet olyan-amilyen árnyékot. 

— Nem baj, én kedvelem a napsütést — mondom —, szakadatlanul az az 
érzésem, hogy még mindig nincsen elég világos ahhoz, hogy egyértelm űen a 
dolgok mögé lássunk. Amitt itt lát, mind csupa körvonal, áttetsz ő  lenyomat, hogy 
úgy mondjam, nem a mi néz őpontunkból alakult ki a világ megragadható fele. 

— Milyen furcsákat gondol maga azzal a piros bajuszával! — csapta össze a 
kezét. — Errefelé az ember ilyesmit csak önmagában gondol, a világért sem 
mondja ki fönnhangon. 

— Akkor most eljött az az idő, hogy ez ki legyen mondva. Hátha valaki 
hajlani fog a szóra, s egyszer csak kéretlenül is elkezd kiáltozni, miszerint: Ez az 
igazság! Ez az igazság! 

— Jaj, hát azt gondolja, kíváncsi valaki az igazságra? Mindenkinek a könyö-
kén jön ki mára az igazság! Mást akarnak az emberek, nem igazságot. Az igazság 
nagyon elhasználódott. Inkább szalutáljon szépen, mert azzal a bajuszával olyan 
lenne úgy, akár egy igazi huszár! — kezdett gyönyörködni abban, hogy milyen 
hülye vagyok. — Igazság szerint annak is kellett volna lennie, mert úgy jó nagy 
föltűnést csaphatna .. . 

— Nem lehetett — mondtam —, egyetlen ló sem szenvedhetett a közelében. 
Csoda, hogy már rég agyon nem rugdaltak. Meg ki is ment ez az egész divatból: 
az emberek nem szeretnek tovább él őlényekkel bajlódni, ha még nem vette volna 
eddig észre. 

Gondolja, jut nekem időm az embereket figyelni? Én csak azt tudom, 
hogy enni mit szeretnek meg mit nem. Nem láttam, hogy valami más is komo-
lyabban érdekelné őket. A munkát unják, de hát ki nem unná már a munkát? 
Ösztökélni kell őket lépésről lépésre. 

Ezt nekem mondja? Én már sokkalta régebben meguntam az egészet, 
ráuntam erre a rengeteg kezdetlegességre. Isten kegyelméb ől fönnakadtam a 
rostán, és megjátszhatom a félkegyelm űt: de én legalább meg merem csinálni, 
hogy lyukas vödörrel járok a kútra. 

Ha ebben találja meg a dicsőségét .. . 

Annak már lőttek; tudja, meg kellett volna maradnom annak, ahonnan 
indultam. Ám ép belecsöppentem ebbe a korba, és az lassan magával sodort, 
ahogy innen is magával fog sodorni. Csupán keresetlen szavakat van id őm 
mondani: el kell képzelnie, hogy van hely, ahol mindez megállapodott, és a 
balszerencse nem számít hétköznapi dolognak. 
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— Maga azt akarná mondani, hogy mindannyian egytülen egyig boldogta-
lanok vagyunk? 

Senki sem boldogtalan. A boldogtalanság csupán futó érzés, mintha a 
szél hozná magával, de el is fújja... Ezt az ember szakadatlanul magában viseli. 

Menjen már, úgy beszél, akár valami megrögzött csavargó ... Nekem 
meg még azt a kondért is ki kell súrolnom! — vette ki a kezemb ől a merőkanalat, 
olyan mozdulattal, mintha jogartól fosztana meg. — Maguk egyáltalán túl sokat 
beszélnek! 

Kik azok a maguk vagy mi, már nem tudom, hogyan vagy kire érti? — 
igyekeztem eltaszítani magam ett ől a borongós szóváltástól, amely oly váratlanul 
cserélt hangszínt és hangsúlyt, mintha valami rosszat szóltam volna, vagy bizto-
san szóltam is. 

Maguk, férfiak, vagy mi az ördögök: akik egyáltalán annak tartják 
magukat .. . 

— Én ebben nem tartom magamat semminek sem, én csupán pártoló tag 
vagyok — közöltem a véleményemet. — Én senkivel sem vállalnék ekkora közös-
séget, hogy bármi módon is azonosíthassanak vele. 

Eszem ágában sincs, hogy valakivel is azonosítsam magát! — és fülön 
ragadta a kondért. Láttam, hogy a kormos oldala a fehér köpenyének szegélye 
alatt odaér a lábához, és fekete sávot húz a b őrén, valami iromba vonalat, amilyet 
én az imént a falra terveztem, és olyasmi meg sem fordult még a fejemben, hogy 
eleven bőrre rajzolni! (Talán bajuszt a tulajdon orrom alá?) 

Egyszeriben visszakerültem egészen természetes állapotomba, abba az 
egyedüllétbe, amelynek minden rezdülését ismertem és pontosan átláttam, és 
már-már tartottam attól, hogy megint kimozdítanak bel őle, hiszen vége volt a 
varázslatnak: sikerült elmondanom mindent, ami eszembe jutott vagy amit 
érdemesnek találtam, hogy mások is tudjanak ,róla. Véleményem szerint máris 
túl hosszú időre megmutattam magamat, túltettem mindenfajta ambíciómon, s 
e pillanatban borzasztóan illett hozzám és jól is állt nekem ez a társtalanság, akár 
valami rövid árnyék a mindinkább föler ősödő  fényben vagy világolásban. 

Ezentúl majd csupán ebben gondolkodni, mint akit kérd őre vontak vagy 
próbára tettek, és ebben a kétféle, egymással ellentétes huzavonában kellene 
megállnia a helyét, összevont föladatként kellene megoldani, részben nekem, 
részben meg személyemnek; csupán azért említem, hogy el ne sikkadjon itt a 
brigadéros meg a szakácsn ő, valamint az étkez ők között, a köröttük mindinkább 
bezáródó tartományban, ahol oly hosszú id őt lehetne eltölteni, úgyszólván észre-
vétlenül, letarolt kert alatt vagy épület fölszántott helyén, mintha az ember 
szerepet cserélt volna egy el űzhetetlen hazajáró lélekkel, akire valami módon 
még kellene hogy emlékezzenek, ennyiben valóságos, ahogy énrám is, lám, még 
van, aki emlékszik, bár ez a legkevésbé sem lehet mérvadó, hogy elkapnak 
valakit, és elkezdenek rá emlékezni, mintha már nemis élne az illet ő: nos, ennyi 
ebben az egészben a megfoghatatlan, és ehhez lett volna szükségem a napfénynél 
is élesebb világításra, amennyiben ez egyáltalán lehetséges, a fénysugárzás ilyen 
mennyisége, úgyszólván ostroma, amely akár a lélekig is hatol vagy csak egy-
szerűen képes kiugrasztani az emberb ől, hogy átvilágítaná személyemet, ezt a 
kínos valamit, amely el őttem képes megmaradni ismeretlennek, miközben má-
sok nyugodtan találgathatnak róla, amennyiben fűlik hozzá a foguk vagy kedvük 
támad rá, nekem viszont a létemet kell ilyesmire alapoznom, erre a tapogatózás-
ra, anélkül, hogy rám nézve bármiféle következtetés is levonható lenne bel őle. 
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Úgyhogy most ezzel megterhelten kell a dolgom után néznem vagy járnom, 
hogy én keresek valamit, de nem tudom, miként juthatnék hozzá, ehhez mintha 
természeti csodára, földtörténeti érákban el őforduló jelenségre lenne szükségem, 
hogy esetleg megszüntesse a bennem kialakult kett ős látást vagy megoszlást az 
elmúlt meg a jelen között, mert képtelenség, hogy így tartsunk együtt egy 
bizonyos jövő  felé, tolván magunk között a megolvadt fagylalttal teli fagylal-
toskocsit. 

Maga de elkámpicsorodott ott, a zöldben! — szólt rám valaki az étkezést 
épp az imént befejezettek közül, olyan hanghordozással, mintha különben az én 
bolond személyem lenne. 

Ugyan — mondtam —, ugyan ... Éppen csak valami gond merült itt föl 
menet, közben, amivel szeretnék rövid úton elbánni! — legyeztem magam kalim-
pálva, akár egy hűdéses. 

Túl hosszú volt az út idefelé, nem? — nézett a rücskös fejéb ől; mintha egy 
nagy krumpli szemei várták volna a tavaszt az arcán, hogy akkor majd meglátjuk, 
vajon mi lesz. 

— Megszoktam én ezt, éppen elég id őm volt megszokni. De azért valami 
mégis szokatlanabb itt, mint másfelé — csavargattam a nyakamat, mintha a 
padláslyukon akarnék belesni. 

Elhagyatott hely ez, hiába is nézi; nem tudni pontosan, mire is szánták. 
Hiába vagyunk itt ennyien, mert még így sem mutat mást, mintha kivesztek volna 
belőle az emberek. Különben is jön-megy a nép, sohasem tudni pontosan, hányan 
lehetnek még itt. 

Engem ez semmilyen értelemben sem befolyásol — közlöm vele —, mert 
különben is afféle menhelyszerű  intézetben tudnám leginkább elképzelni az, akit 
véleményem szerint keresek, ám annak, úgy t űnik, elege van már az egészb ől, és 
esze ágában sincs mutatkozni sem itt, sem másutt — igyekeztem most a legkörül-
tekintőbben megfogalmazni helyzetem különlegességét. 

Tartozik az magának valamivel? — komorodott el együttérz őn a hámoz-
nivaló képe. — Mert el őfordulnak itt néha olyanok is, akik jobb híján veszik a 
nyakukba a világot. 

Nem kimondottan tartozás az, inkább valaminek az egybeillesztésér ől 
volna itt szó. Az egyik darabja nála van, a másik meg alighanem nálam, és ezt a 
kettőt kellene most összehozni. 

— Mi a fene lehet az? Valami furulya? 
Olyasvalami ... Hacsak nem hoz magával egyb ől zenészt is, aki majd 

játszik rajta! 

Hé! — kiáltott most nagy hangon a háta mögött, az eresz árnyékában 
ücsörgőknek. — Alighanem érkezik itt majd valamilyen zenekar! Jön, hogy 
elhúzza a nótátokat! 

Miféle zenekar? — kiabáltak vissza. — Minek ide még zenekar is? Nem 
vagyunk így is épp elegen? 

Ez az illető  rendezte így! — eresztette ki megint a hangját, rám mutogatva. 
Nem egészen így van ez! — szerettem volna kiábrándítani őket vagy 

meghagyni nyugalmukban, mert mi szükség arra, hogy így ismeretlenül fölcsi-
gázzam az embereket. 
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— Hát honnan érkezett maga? — kezdtek egyszeriben körénk tódulni, hogy 
már szinte semmiféle esélyt sem láttam arra, miszerint innen még kivághatnám 
magamat. 

Én? - néztem körül, mintha meg lennék lep ődve azon, hogy a kérdés 
esetleg rám vonatkozhatna. — Csengetty űsről jövök, mert ott tettek le a vonatról. 
Olyan tyúkólnyi kis vasútállomás, de a homlokzatán ott írta: Mali I đoš Polje. Az 
a Csengettyűs, vagy nem? 

Néhányan azért mindenesetre komolyabban szemügyre vettek, mintha lett 
volna rajtam mit nézni, de lehet, hogy ók már találtak is: vegyük úgy, hogy 
kollektív szemmel néztek, egyszerre minden irányból, hogy ne kelljen megfor-
gatniuk maguk előtt, és a külön-külön látottakat majd csak utóbb fogják egybe-
kapcsolni, hogy a részeire bontott képemb ől később összeálljon a teljes ábra, 
olysféleképpen, mintha megnyúztak volna, és maguk elé terítenék a lenyúzott 
bőrömet, akár a földabroszt. 

A vonatról, azt mondja? — igyekezett a tudatomba férk őzni az egyik 
fúrófejű, hogy onnan is mintát vehessen magának. — Nem értem, miért nem 
ment vele tovább? 

Ha egyszer leszállítottak! 

Fölkapaszkodhatott volna vissza a hátsó lépcs őn. Nem megy még olyan 
sebesen az induló szerelvény .. . 

— Épp ez az, hogy a leghátsó lépcs őről löktek ki, külön énmiattam álltak 
meg. És ahogy az a sok ember ott nézett! 

Nem találta föl magát rögtön? Vagy fönn maradt a tárogatója? — kezdtem 
máris élményszámba menni közöttük. 

— Nem is volt tárogatója, furulyája volt, pontosabban annak is csak a fele! 

- És most erre a fél furulyára várja ide a zenekart? Hogy a másik felét majd 
utánahozzák? 

— Ilyesmit lehet kivenni a szavából! Meg hogy a vasutas tyúkólját nézte az 
állomás épületének .. . 

A kakast meg a piros sapkás forgalmistának! 
— Miért nem vett tőle akkor jegyet? Odatartotta volna a markát, s amikór 

megkapja, az dörgölte volna a kalauz képébe. Miben fogadjunk, hogy akkor 
fölengedi! 

Hanem az a bajusz, hallja, úgy áll magának, mintha odafestették volna! 
— Ja! — kaptam észbe —, még eszembe sem jutott, hogy lemossam. Külön-

ben örülök, hogy ennyire megnyerte a tetszésüket! Ezt nem tudtam én sohogyan 
sem elérni az utazóközönségnél .. . 

Talán helytelenkedett velük? Azért tették le? Odanyúlt valamelyik nagy-
ságának? — eresztették szabadon a fantáziájukat, mintha veszett kutyákat uszí-
tottak volna rám. 

Mára már összedőlt az a világ, amelyiknek a körvonala a maguk fejében 
él ... Nincsenek már nagyságák. Mostanra mindenki nagyjából olyan egyforma 
lett, akár a nyúlszar! — igyekeztem kioktatni őket, de nem hiszem, hogy akár egy 
szavamat is elhitték, de nevetni azért többet nevettek rajtam, mint amennyi a 
helyzet alapján megilletett volna; szinte készültek máris a szívükbe zárni. 

Maga azért nagyon leegyszer űsíti az emberiséget! — vetették közbe 
rosszallóan. 
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Mindenki kiegyenlítődött! — kiáltottam föl, akár a szónok a konferen-
cián. — A többire most már ne legyen gondjuk! 

— Ezt kiáltozhatta akkor is, amikor letették a vonatról! Ez volt hát a hiba! 
Megsértette őket! Azok meg rögtön a vészfékhez kaptak, hogy álljon meg 

a`menet! Nem igaz? 
Semmi sem igaz! — jelentettem ki. — Az igazság nem az emberek fejében 

fészkel, mert a lassú észjárásuk kal mindig csak utólag döbbennek rá ... Hogy mi 
kellett volna! 

Nem gondolja, hogy maga nagyon-nagyon politizál? Itt nem szabad ám 
szelet-havat összehordani! 

Én is épp ezt mondom! Hogy a dolgok folyását mindenképpen nyugton 
kell hagyni ... Ha én ebben az én helyzetemben kibírom, akkor ez maguknak 
már semmi sem. Pedig mindenkinek egyformán értékes a saját b őre — igyekez-
tem fölhívni a figyelmüket a magaméra. 

Ilyen hosszú ebédszünetet tartottak, de úgy látszik, vége volt, mert egysze-
riben mindannyian szó nélkül hátat fordítottak és elmentek, csak a letaposott 
föld maradt köröttem, meg a fényverés, amellyel sehogyan sem tudtam föl-
töltődni arra a szintre, amelyen a magam szemponjából várhattam volna valamit, 
megoldást legalább vagy bekapcsolódást rajtam kívüli, terjedelmesebb áramkör-
be, mintha magam is a teremtés ősi része lennék, és nem itt n őttem volna ki a 
földből a szemük láttára, akit csak úgy ott lehet hagyni, ha úgy jön a sora. 

Mi van, talán vigasztalásra szorulnánk? — kérdezte a szakácsn ő  Rózsika 
a kút mellett, fölt űrt ujjú, fehér köpenyben, egy nagy tócsa közepén, ami a kondér 
súrolása nyomán támadt. 

Csak hogy tudja azt a sok vizet olyan mélyről fölhúzni! — csodálkoztam, 
és a kút felé vettem az irányt, mintha segíteni szeretnék neki, mert valamilyen 
ürügyet csak ki kellett találnom, nem maradhattam ott egymagamban, mint akit 
megfeszítettek. 

Jobb lesz, ha nem jön ide, mert magát fejbe fogja vágni a kútcsiga 
fogantyúja! — közölte velem, mintha ezzel a velem kapcsolatos véleményét is 
kinyilvánította volna. — Ha csak beszél, beszél, akkor majd nem tud rendesen 
odafigyelni, és egykettő  meglesz a baj! — oktatott, habár nem hiszem, hogy 
rászolgáltam volna, érzésem szerint inkább nagyon is kivágtam a rezet az imént, 
különben miért oldalogtak volna el oly sebtében a közelemb ől? Mert felőlem 
addig maradhattak volna, ameddig akarnak; én számítottam itt jövevénynek, 
nem ők, hiába is fényeskednék ott egymagamban a világ puszta tálcáján. 

— Ide már nem hallatszik a vonatkattogás, ugye? Még borzasztóan csendes 
és derült éjszakán sem — vetettem föl ezt a hipotézist, mint akinek sejtelme sincs, 
hogy valójában hova is került, csupán elnémítani nem hagyja magát, pedig az én 
tartózkodó természetem! A rejt őzködő  modorom! Ahogyan személyem emléke 
élt bennem. 

Előbb azt gondoltam, hogy majd kongatnak, miként a teherhordóknak 
szokás, és akkor kiosztják a csukamájolajat, majd mindenkinek a szájába néznek, 
vajon lenyelté-e, pedig sokkalta jobb lenne megtartani, az ember sokáig morzsol-
gathatná az ujjai között, amíg csak ki nem törne bel őle a kesernyés, tengermélyi 
illat, kifröccsenne az ismeretlen anyagú, rugalmas burokból, és ennek barnája 
beleoldódik a levegőbe, amelyre magamnak is rá kellene szervez ődnöm, lappangó 
lehetőségként, vagy épp azzá lennem, hogy rám nézve következmények nélkül 
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végiggondolhassak egy tetszés szerinti tartamú id őt, vagyis hogy semmiként 
pauzálhassak, ne csupán alvás közben tudjak belezuhanni ebbe, mélyre vitt 
öntudatlanságba, amikor minden ezen kívül és valósan történik, személyem 
magasságában: egyszeriben most oda kellene följutni, nem csupán ellenállhatat-
lan vágyat érezni erre, hanem akként emelkedni, akár a víz alól, mintha csak-
ugyan beleestem volna a kútba: micsoda elővigyázatlanság a részemr ől! Hogy 
innen segítség nélkül sohasem fogok kikecmeregni! 

Most következhetnének igazi indulatszók! Rendíthetetlen hajlam arra a 
megveszekedett szónoklásra, melynek igéi el ől szertefut a gyér lakosság .. . 
Legalább szándékomban megmaradni hajthatatlannak, vagy lehet őleg megingat-
hatatlannak, ha már semmi kilátásom sincs rá, hiszem csupán a kondér kisúro-
lása által keletkezett tócsa közepén állok, nagyjából olyan formában, mintha 
engemet is ideöntöttek volna, mekkora vödörb ől, istenem! Az én lyukas vöd-
römből, amelyre mindvégig mintha még büszke is lettem volna, hogy, lám, én, 
habár ez egyáltalán nem személyemb ől fakad, ennél személyemet nagyobb tiszte-
letben illik tartanom. 

— Mit bóbiskol itt, mintha lovat kellene hozni, hogy kihúzza! — szólt rám 
Rózsika a szárazról, vasforgácsot szorongatva a markában, szinte máris készen 
arra, hogy lesúrolja a levegőre szerveződött alakomat is, és akkor ez az egész hiába 
történt! 

— Lovat? Hogy megkapaszkodjak a farkában, és akkor már jó meszszire 
elfuthatnék a nyomán! Mint aki hegedűvonóba kapaszkodik, gyöngyház beraká-
súba, és dallamot csikar ki a füle mellett elsüvölt ő  szélből ... Innen támadhatott 
hallgatóimban is a zenekar eszméje, ám lehetséges, hogy csupán illegetni szeret-
ték volna magukat előttem, összekapaszkodva, mintha én még olyat nem is 
láttam volna eddig. De mihez kezdett volna ez alatt az id ő  alatt a csupán 
félig-meddig jelenlevő  személyem, talán cukorkásdobozba nyúlkált volna, mint-
ha lenne benne valami, amott meg semmi, csak lopva mert volna föl-fölpillantani, 
hogy már megint mibe sodortam? 

— Tocsog csak ott, mint aki nem állja ki a hétfogást! — kiáltott be hozzám 
a tócsa közepére a szakácsn ő, pedig én már helyben járásomban is a ló lépteihez 
igyekeztem igazodni, hogy hasra ne vágódjak a sárban, ha netán nagyot rántana 
rajtam, és arra kényszerüljek, hogy farkát elengedve egymagában futni hagyjam 
— csakhogy hol volt itt egyáltalán a ló, nem hiszem, hogy messzi földön lehetett 
volna lovat találni, habár a fejemben, bizonyára személyem nagy gyönyör űségére 
már kialakult ekkorra a vágta, és szurkolás is folyhatott itt nekem, legalább 
akkora, mintha a villámhárítón igyekeznék fölkapaszkodni, vagyis hova föl, mert 
még a délibábban sem tűnt föl olyan tetemes építmény, inkább az is csak ömlött 
és sodródott szembe velem, nem is lehetett volna másként meghatározni állapo-
tomat, minthogy száraz és folyékony, talán az üres kondérban üldögélve érezhet-
tem volna még így magamat, vagyis dehogy üldögélve, mivel a két lábam meg a 
fejem kiállna belőle, és nem létezne egyéb látkép azon kívül, amit a két cip őm 
között befoghatna a szemem, s ha jutni is szeretnék valahova, nem maradna más 
hátra, minthogy elkezdjek kétoldalt a kezemmel evezni, amíg a teljes áradat a 
nyakamba nem szakad, és így aztán milyen formában érkezhetnék bárhová is, 
nyomasztó személyemtől megterhelten: vagy inkább adjak neki még egy kis időt? 
Ezen már ne múljon! 

(Vége) 

Részlet a Zápföld című  készülő  regényből. 
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P. NAGY ISTVAN 

SZÜLETÉS 

Ha a csontjaimat ezek itt kihordják 
a diófa alá, és szabályosan elföldelnek .. . 

— — Visszagurulok 
a múltba; elfordítanám gyerekarcomat, 
hogy ne kelljen látnom, nem csak 
mímelik: a kislány megszüli a szörnyeteget. 
Hogy üssem agyon most már ezt 
az izét? Éljek ugyanúgy tovább? 
Hová vele? — — — No ne, gyerekek, 
játsszunk mást! Itt el lehet bújni, 
de egyébként sem szükséges elrejt őznöm: 
vélhettek akár széknek is a sötétben, 
ha körbetapogattok. 
Letelepedtek az asztalhoz, esztek 
és isztok, nem gondoltok a 
szörnyetegre, és így tovább, és így 
tovább .. . 

— — Valaki ül rajtam. Mocorog. 
Feljebb kapaszkodik. Körbeállnak. 
Cinkosan egymásra néznek. 
A nagyokosok. Körbetapogatnak. 
„Ez még ugyanaz a szék?" — 
Fölismernek, még miel őtt 
állathangon megszólalnék. 

ÍZEK ÉS SZAGOK 

Az éjjel rólad álmodtam. 
Minden részletre nem emlékszem; 
elhanyagolható, nem érdekes: 
ízek és szagok .. . 

Olyan ennivaló voltál, mint 
kicsi korodban, mikor az idegen 
vadak is hízelegve körülzsongtak. 
Csontjaidat rágcsáltam, elharaptam 
a nyelved; nyeltem a nyers 
húsdarabokat. 
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Az este csak tejet ittunk, 
én hozzágondoltam egy szalámis 
zsemlét, hamburgert és Coca-Colát, 
továbbá titokban a tányérra 
csúsztattam hét tükörtojást. 

Első  álmomban apró 
vöröshangyák mázsányi súlyú 
kenyérmorzsákat cipeltek. 

GUELMINO SÁNDOR 

ÜLSZ ÉS ÜLÖK 

Csak ülsz a szobádban 
— láttam —, 

koravén sötétben, túlzó némaságban, 
mint kotlós a fészkén 

— híven, 
poklod tornácán egy rőzsefény se libben, 
üres az alj, fázol 

talán —, 
tolvajkéznek árnya suhant az ól falán, 
mit költöttél volna — 

végre —, 
kofák és üzérek hajba kaptak érte, 
borít magány, duzzad 

örök 
vihar, mely künn paskol, de benned mennydörög; 
s hiába már meleg 

tested —, 
az éj zárolt, nincs semmid ;  hogy melengessed; 
csak megrokkant, üres 

fészek, 
átok, zimankós görcs — akármerre nézek .. . 

A tükörrel szemben ülök: 
látom magam, látlak téged, 
s fiityörészek, hogy ne féljek, 

hajnalig. 
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KÉZFOGÁSOK 

DUŠAN BEL ČA 

ANTONIJE MIHAJLOVIĆ  HALÁLA 
REGÉNYRÉSZLET 

Félórát utaztak, amikor váratlanul megállt a delizsánsz az út közepén, a kocsis 
leugrott, ajtót nyitott. Régmúlt idők divatja szerint öltözött magas, szép, őszülő  
úr szállt fel a sötétből. Hősünkkel szemben foglalt helyet, enyhén meghajtotta 
magát előzőleg, és a kocsi folytatta útját az éjszakában. 

Csöndben ült az új utas, botjának elefántcsont nyele glóbusz formájú volt. 
Majd alig észrevehetően felemelkedett az ülésr ől, megemelte magas kalapját és 
latinul így szólt Antonijéhoz: 

Engedje meg, uram, hogy bemutatkozzam, Cluverius Fülöp vagyok, a 
földrajztudós. 

Antonije hasonlóképpen meghajolt és válaszolt: 
— Antonije Mihajlović, nyugalmazott görög—latin tanár, de szívem szerint 

geográfus és csillagász. És örülök, tisztelt mester, hogy mégis sikerült találkoz-
nom önnel ebben az életben, pedig szemernyi volt a valószín űsége. Évek óta arról 
álmodom, néhány kérdést intézek önhöz, de oly távoli volt, oly elérhetetlen. Azt 
hiszem, a közénk ékelődött idő  hiúsította meg a találkozásunkat, tisztelt tanítóm. 

Ó, miféle közénk tolakodott id őt emleget — mondta a neves úr. — Nem 
hiszek az időben. Csupán a térr ől van szó, amit le kell győzni. Nem évek voltak 
közöttünk, hanem mérföldek, amelyeken át kellett kelnünk, hogy találkozhas-
sunk végre. 

— Csakugyan, csakugyan — motyogta Antonije csodálkozva —, bizonyára 
igaza van. 

Persze, hogy igazam van, láthatja, hogy igazam van, itt ülök önnel 
szemben. Érintsen meg és tapasztalja, hogy csupán tér választ cl bennünket 
egymástól. Az idő  mit sem jelent, a tér a lényege mindennek, ez az, ami választó 
az emberek között, ami feledékennyé teszi, elidegeníti őket egymástól, kiöli 
belőlük a szeretetet, kölcsönös hitüket. Látja, amikor útra keltem, hogy találkoz-
zam önnel, elindultam ezzel a kocsival, és mivel túlságosan messze volt és sok 
mérföld állt el őttem, valami különbség jelentkezett köztünk, ám valójában egy-
formák vagyunk, úgy lehet, szakasztott egyformák, merthogy kollégák vagyunk. 
Ön is geográfus, ugyebár? 

— Ó, igen, válaszolta Antonije. — Mint mondtam, görög—latin tanár va-
gyok, de lelkem mélyén geográfus, a világ és a kozmosz kutatója. Nagy könyvtá-
ram van földrajzi könyvekb ől és térképekb ől, nagyapámtól örököltem, aki 
ugyancsak szenvedélyes kutató volt, s mindez valamelyik őséről maradt rá. 
Anélkül, hogy beutaznánk, térképet olvasva tanulmányozzuk a világot. 

Értem, egy kicsit a mulandóság bölcseletével foglalkozik — folytatta a 
híres öreg. — A világ változik ezeken a térképeken, habár úgy látszik, állandóak 
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a szárazföldek és a tengerek. Ezt már akkor észrevettem, amikor az Itáliát írtam. 
De még nem állt módomban az egész földkerekséget megismerni, sok tájat csupán 
sejtettem, ám itt legbelül megéreztem határait és nagyságát. Így sikerült leírnom 
a világot. A sorsára is igyekeztem ráérezni, de egyszeriben kés ő  lett, abba kellett 
hagynom, mert a testemmel történt kellemetlen esemény meggátolt abban, hogy 
az egészet papírra vessem, ám nyugtalan lelkemet természetesen nem akadályoz-
ta az út és a kutatás folytatásában. És most útközben dolgozom új nagy könyve-
men, címe INTRODUCTIO IN OMNEM .. . 

De, bocsásson meg, látom, h ő  óhaja, hogy kérdezhessen. 
— Igen, mester. Évekig böngészvén az ön könyvében megjelent térképeket, 

néha a nagy mű, az Almageszt vagy Pomponius még régibb térképeibe tekinték, 
végül az országokról, városokról írt utalásait, magyarázatait olvasván kedvem 
támadt kideríteni, hogyan tett szert ily nagy tudásra. Utazással semmiképpen, 
hiszen még a mai napig sem sikerült minden zegzugot bejárni, a rendelkezésére 
álló könyvek meg vajmi keveset nyújthattak! Iménti szép szavaiból már megtud-
tam valamit, de még sokáig, sokáig szeretném hallgatni .. . 

Értem kérdését. Amint látja, tisztelt barátom, mint mondtam, a világot 
nem annyira megismerni, mint megsejteni kell, megsejteni a távoli jég vagy 
homok határait, a szürke vagy fehér messzi eget, a vadembereket és pokoli tájakat 
—mindezt belső  szemünkkel látni. Mi egykor mindent szebbnek véltünk, mint 
amilyen lehetett, egy leendő  világot láttunk, azt, amelyet talán majd felfedeznek. 
Egyes általam megsejtett gyönyör ű  tájakat szerencsétlenségemre még nem fedez-
tek fel, jóllehet sokat fejl ődött a földrajztudomány. 

— Tudom — mondta Antonije. — Ön magában hordozta azt a világot. 
— Mint minden kedves tanítóm és barátom. Nem képzeli, hogy szeretett 

Eratoszthenészünk a Geográfia tizenöt könyvében csupán azt festette le, amit 
látott és lemért. Hát még Sztrabon, meg Polybiosz, aki már-már mulatságossá 
vált a megsejtéseivel. Meg a kedves Pomponius, akit az imént említett, a DE SITA 
ORBIS gyönyörű  füzeteiben nem annyira a városok és országok képét, mint a 
róluk álmodott legszebb álmait írta le. De még ina is igazán csodálom Ptolema-
ioszt és elragadó térképeit, amelyeket magam is gyakran továbbadtam, csakhogy 
én bejegyeztem az újonnan épült városokat és a frissen fakadt forrásokat. 
Mindezek a nagy tanítók és még sokan, akiknek neve alig ismert manapság, 
knidoszi Eudoxosz, Kleoménesz, Pytheasz, Nearchosz, Pauszaniasz és mások, 
híres öregek és álmodozók, az önmagukban rejl ő  világ bűvöletébe estek, mert 
nehezen igézhette meg őket a saját szemükkel látott világ. 

— Ah, de mitévők legyünk most, amikor már az egész világot felfedezték, 
minden pontját feljegyezték? — kérdezte Antonije. 

Ismerem ezt a dilemmát — folytatta a nagy tudós —, mi legyen most, 
amikor már semmi titkot sem rejteget a világ, nevet kapott minden tenger és 
hegy és folyó, sőt patakés gleccser, és a szelek, amelyek saját örvényükbe vesznek. 
Mi más marad a régi jó filozófus számára, mint a halál? Ez az ön kérdése. 

Igen, semmi varázsa a világnak — mondta Antonije —, minden ott látható 
a térképen, az utolsó ismeretlen terület is. Nincs már sejteni való .. . 

— Te balga öreg — monda magában Cluverius. 
— ... és semmilyen új lehet ősége, hogy higgyünk benne, ezért, tanítóm, 

ezért szeretem az ön térképeit, az ön korának térképeit, azokat a végtelen 
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jelöletlen területeket az ismert világ peremén, a bizonytalanságot és a halálsej-
telmet és ismeretlen vidékeket rejt ő  térségeket, rajongok a még régibb, naiv, de 
végtelenül bölcs térképekért, amelyeken kigondolt a folyók íve, amelyek nem 
létező  tengereket és földrészeket és tájakat ábrázolnak. Napokat töltök az ilyen 
térképek tanulmányozásával, megszállottan nyomozok az után, amit azóta már 
felfedezhettek, amit mindett ől függetlenül végül mégis felfedeztek. És lám, ez a 
bölcselkedés értelme, ez a lét értelme. 

Értem, értem — mormogta a híres földrajztudós. 
Bölcs mesterem, az el őző  világ lehetőséget nyújtott az álmodozáshoz, a 

lélek bolyongásához. Meg nem határozott, pompás és — ha szabad így neveznem 
— elementáris világ volt az. Akkor tökéletesíteni kezdték a geográfusok, a tekn őc 

hátán utazó s őrült bizonytalansággal teli hatalmas pogácsát földtani tanulmá-
nyok tárgyát képező  térképszelvényekre osztották, minden részletét, kövecské-
jét, hangyabolyát vizsgálat alá vetették, a helikopterb ől és repülőből készült 
felvételeken minden szépségétől végleg megfosztották. Csakugyan, mi értelme 
az életnek és a szívünk szerinti bölcselemnek? 

A nagy Cluverius akkor felemelkedett, meghajolt Antonije felé, baráti 
öleléssel a keblére szorította és fájdalmas arccal így szólt hozzá: 

Látom, nem hiába tettem meg ennyi mérföldet és haladtam át ennyi 
szélességi körön, hogy megismerhessem önt, kedves testvérem. Mint eddig senki, 
oly világosan tárta elém tudományom szépségeit. Meger ősítette bennem annak 
hitét, hogy költőknek és álmodozóknak szánt igazi tudomány. Boldog csodálója 
vagyok önnek. Fogadja el örök barátságunk zálogául ezt a különleges k ővel ékes 
gyűrűt, amelyet mindig magammal hordtam, mint gyönyör ű  hivatásom jelét. A 
legenda szerint a nagy Eratoszthenészé volt, Triszmegisztosztól kapta, ami 
viszont képtelenség, majd tudni való, hogy Ptolemaioszé volt, aztán másoké, 
végül az enyém. Egyszerű  aranyba foglalt átlátszó k ő, amely időnként felragyog 
és nem mindennapi tájakat és képeket mutat — mindig a világ még felderítetlen, 
lakatlan térségeit. Fogadja el ezt az ajándékot, választott fivérem, utolsó percéig 
maradjon önnél, aztán adja tovább a Választottnak örökül. 

Antonije elfogadta a gyönyör ű  kézimunkát, az öreg ajándékát, és megszo-
rította a mester vézna kezét. A kocsi hirtelen megállt és Cluverius így szólt: 

— Távozom, kedves testvér, folytatom utamat az igazság megismerése felé, 
s ne feledd iménti szavaimat, azt, hogy még sincs felfedezve minden általam 
megsejtett világ, sem a mások által megsejtett részek mind, és sok általad 
megsejtett világot sem fognak felderíteni. Ebben a tudatban folytasd utadat. Isten 
veled. 

Leszállt és eltűnt az éjben, a kocsi pedig visszafordult Antonije háza elé. A 
könyvtárszobában égett a lámpa. A kocsis megfújta a kürtöt, Antonijénak elébe 
jött fiatal barátja, lesegítette id ős urát a kocsiról, a házba vezette. Ágyba fektette, 
és Antonije intésével jelezte, ne oltsa el a lámpát. 

Miután maga maradt, kihúzta kezét a takaró alól és szemügyre vette a 
gyűrűt, egyetlen bizonyítékát a vele történteknek, elnézte a ragyogó követ, 
amelyen megtört a fény. Furcsa kékeszöld s egy pillanatra barna földgömböt 
látott a világrészek és tengerek alig észrevehet ő  vonalaival. Még közelebb emelte 
szeméhez, a világot így már kissé tisztábban látta és lassan felfedezte rajta a neves 
barát és mások tanította régi tengerek és partok szép világát. Gyönyörködtették 
a varázsgyűrű  gyorsan váltakozó képei, megörvendeztette ismeretlenségének 
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szépsége, a zöldes, barnás, kékes árnyalatokat váltó fehérség. Aztán felfigyelt 
arra, hogy folyton tökéletesedik az a világ, termékenyedik, a szárazföldek és 
tengerek újabb és újabb vonalakkal változtatják arculatukat, a k ő  csodás fényc-
nek szépségét szürke és feketp részek váltják fel, t űnőben az ismeretlen világ 
fénye és szépsége. Egyre gyorsult e folyamat, mintha vihar támadt volna a 
kristálygömbben. Sejtette már Antonije Mihajlovi ć, hogy hamarosan vége az 
álomnak és megszűnik létezni a szép tudomány, végleges formájába rohan a világ. 

A pillanat töredékére felemelte és megpihentette tekintetét a lámpa közön-
séges fényén, de amikor visszanézett ráncos kezére, felismerte a színtiszta igaz-
ságot. Elnyugodott a vonalak játéka. Határozott formát öltöttek a tengerek és 
partok, sőt minden szakadék és folyó, gleccser és város, Antonije most leginkább 
koponyához hasonló valamit látott ujján, és az őskori kövön csakugyan valami 
feketeség és fehér fény tört meg — a halál volt. 

— Ó, tudtam — suttogta a görög—latin tanár —, vége a szeretetnek és a 
léleknek, semmi értelme a létnek, mindent felkutattak, mindent bejegyeztek és 
lerajzoltak. Isten veled, barátom. 

Röviddel ezután belépett az ifjú, gyöngéden lefogta Antonije szemét és 
óvatosan lehúzta ujjáról a gyűrűt. 

VASAGYI Mária fordítása 

Részlet a szerző  .Smrt Antonije Mihajlovi ća (Antonije Mihajlović  halála) című  
regényéből. 
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ÖRÖKSÉG  

Száz éve született Szirmai Károly (1890-1972) 

HERCEG JÁNOS 

SZEGÉNY SZIRMAI 

Szirmai Károlynak nem volt valami jó véleménye a jugoszláviai magyar irodalom-
ról, amikor a húszas évek elején hazajött Budapestr ől és kicsit szétnézett ezen az 
álmos, tespedten elterül ő  vidéken, a Ferenc-csatorna meg a Telecska vonulatá-
ban. Ő t Budapesten ütötték lovaggá a költészet birodalmában, s Tormay Cécile 
is csak úgy szólította neve helyett a levelében: ,,A holló költ őjének." Igaz, ezt 
itthon jó időre el kellett felejteni a húszas évek els ő  felében a rokonok kegyelem-
kenyerén, asszonnyal, gyerekkel s a visszatér ő  gyerekkori emlékek hol riasztó, 
hol pedig fájdalmasan marasztaló terhével. Az éjszakákat a lármásan könyörte-
len, hajnalig tartó kártyacsatákkal, amikor a falu els ő  embere, a főjegyző  lehajtott 
fejjel azt mondta reggel: .Nincs pénzem, vesztettem! Majd kölcsönkérek vala-
kitől." Mert közvetve a család volt az áldozata ennek a gyilkosan könnyelm ű  és 
felelőtlen úri életmódnak a Bácskában, s ezt aztán f őleg a fiú szenvedte meg 
álmatlan éjszakákon, látomások rémeivel küszködve, amíg az egyik szobából az 
anya sírását vélte hallani, a másikból a duhaj asztalcsapkodást, míg csak meg nem 
unták, s már csak a falu másik végén tombolták ki magukat egy rossz hír ű  ház 
előtt, ahol aztán tamburásokkal fejez ődött be a csillapíthatatlannak tetsz ő  virtus: 
nČupava, garava, otvori mi vrata ..." 

A gyerekkornak ebb ől a fojtogatóan sűrű  légköréből már nem sok érz ődött 
egy pusztító világháboru után Gložanban, Despot-Szentivánon vagy hol. A ma-
gyar urak is megfogyatkoztak, az egykori féktelen duhajkodás tüzének már csak 
a hamuja maradt, s azzal együtt a gond és változatlan szegénység. 

Mégis a múlt idők emlékeit kellett felidéznie a hazatér őnek azzal, hogy ki 
volt és mi lett belőle, s ha már itthon van, segítsenek rajta. Az éjszakai virtusok 
egyik ilyen lovagja, Dungyerszki Gedeon dugta be végül is jogi doktorátusával egy 
kezdőfizetéses állásba a verbászi cukorgyárba. Távol a várostól a Csatorna és a 
messzi Fruška gora háromszögében. Lakást is kapott a gyár alkalmazottainak 
telepén, onnan volt kénytelen megtenni naponta kétszer oda-vissza a félórás utat 
a néptelen tájon át, míg a fekete szántás barázdái fölött károgó varjak röpködtek. 
De ha felszállt a köd, látni lehetett a lassan kocogó zombori vonatot az ablakokon 
kinéző  utasokkal, s ez volt minden. 

Harmincöt éves volt Szirmai Károly, amikor végre szül őföldjén révbe 
érkezett, amennyiben nein frivól túlzás az ő  esetében ez a frázis. Mindezek után 
akkor és ott csak verseket lehetett, saját bevallása szerint nem is írni, csak úgy 
magában mormolni a sivár, salakos úton két kilométer hosszan, s azzal aztán 
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mintha kicsit fel is szállt volna a hagyományos köd, .s láthatók lettek a vonat 
ablakában az utasok, amit ő  gyönyörűnek tartott. 

Már rég volt, hogy lezsilipelt az Éj 
s a szerte locsogó áradatban 
ki tudja hol jár a barna hajós 
hisz oly rég volt 
hogy utoljára kiabált fel 
a piros szemű  tornyok alól 
Éj van s az ablakok odafenn kialudtak. 

A gyári kantinban, amelyet Kaszinónak neveztek, miután bels ő  termeit a 
hivatalnok uraknak tartották fenn, déli szünetben ott lógott berámázva a Bács-
megyei Napló, amelyben Kosztolányinak csaknem minden rövidebb írása másod-
közlésben lett olvasható, s így hosszú-hosszú hallgatás után Szirmai Károly is 
bátorságot és kedvet kapott, hogy egy novellapályázatra beküldje Vesztegl ő  
vonatok a sötétben című  short story ját, amely korábban Tormay Cécile lapjában 
látott napvilágot. A romantikus hangzású Késmárky névvel aláírt novellát azon-
ban a Napló zordon kritikusai észre sem vették, viszont az els ő  díjjal Novoszel 
Andor Péterke gatyát kap című  kis tárcája vitte el a pálmát. 

Ezzel a joggal megalázónak érzett csalódásával lépett Szirmai Károly a 
jugoszláviai magyar irodalomba. Mert ezután már nem lehetett hallgatnia, hiszen 
Schöpflin Madárnak is egészen más véleménye volt az ő  novelláiról, s csak egy 
paraszthajszálon múlott, hogy nem lett a Nyugat munkatársa, mivel rossz házas-
sága és a válása, majd hazatérése éveken át elfeledtette vele az irodalmat. Mert 
oly sivár parlag volt a vajdasági irodalomnak ez a játéktere, hogy — mint kés őbb 
kiderült — Szenteleky Kornél is riadtan menekült a hallgatásba, inkább szerbül 
tanult a disznóólszagú sziváci estéken. 

Mégis ő  volt, aki az elsők között Szirmaihoz fordult, a “Késmárky" írói 
névtől is eltanácsolva, miután jómaga lemondott az éppen csak megindult Vaj-
dasági Íráš szerkesztésér ől, mert mint írta: .,... a lelketlen és lehetetlen állapotok 
ugyanis erre kényszerítették ... a vajdasági magyar irodalom azonban az Írás 
megszüntetésével még nem vesztette el végleg e fórumát ... ha Ön nálam hagyja 
kéziratait, akkor küldenék bel őlük a Helikon számára ..." 

A Helikonba való beolvadásból azonban nem lett semmi, Szenteleky ezúttal 
visszavonta lemondását — hogy aztán a recidív lemondási méreg nemcsak nála, 
Szirmainál is majd állandóan jelen legyen —, a Vajdasági Írás továbbra is megje-
lent még, hogy végül mégiscsak saját dugójába d őljön, s háromévi csendes 
hallgatás és készül ődés után, 1932-ben meginduljon a Kalangya. 

A novellista Szirmainak ez volt a fénykora. Szenteleky a folyóirat megin-
dulása után mindössze másfél évig élt, Szirmai pedig ez alatt az id ő  alatt termé-
keny bőség állapotában nemcsak sajátosan egyéni írásm űvészetét bontotta ki 
látomásoktól terhes novelláival, de kritikusi min őségében is az első  helyet foglal-
ta el a folyóiratban. Még nem programszerűen a jugoszlávia magyar irodalom 
céljára és értelmére összpontosítva figyelmét, de szinte szakmányban, minden 
kezébe kerülő  könyvet ismertetve a kommunista Gergely Sándor irányzatos 
regényétől kezdve a maga idejében bestsellernek mondható San Michele című  
színes művelődéstörténeti körképig. Hangsúlyozottan objektivitásra törekv ő, de 
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alapjában véve szubjektív kritikus volt, aki gyakran túlcsordulni hagyta lelkese-
dését, ugyanakkor idegenkedett kifogásait tapintatosan méla heged űszóban el-
mondani. Mégis a legszélesebb látókör ű, s a legszorgalmasabb művelője volt a 
könyvismertetésnek. 

Szentelekyről is írt. Nem a szerkesztőnek kijáró szervilitással, de igen 
lelkesen dicsérve mégis regényét, az Isola Bellát, amit a szerző  sem hagyhatott 
szó nélkül. ne neheztelj, hogy csak most köszönöm meg azt a meg nem 
érdemelt elismerést, amit rám pazaroltál. Minden túlzásai mellett is — mit 
tagadjam? — nagyon jólesett olvasni kritikádat." 

Ennek ellenére, vagy épp ezért, egyre inkább észreveszi munkatársának 
túlzottnak vélt szigorát, amit nagyban kiegészített Szirmai hangos és szögletes 
modora, tapintatlannak tetsz ő  szókimondása, aki néha, mint egy nagy gyerek, 
gátlástalanul kiáltja el, hogy a király meztelen. 

Egyik tanítványának — de minek rejt őznék: nekem! — már a búcsú hangu-
latában pár héttel a halála el őtt azt írta Szenteleky: ',Nem írtál semmit Kekez 
Tunáról. Szinte aggódom, hogy Kekez sorsa és élete eltávolodik t őled. Nagyon 
kérlek, ne hagyd elsenyvedni ezt a nagyszer ű, erős alakot. Tudom, hogy Szirmai 
gyengének mondja, de ő  mindig kicsinyességek között botladozik, semmit sem 
tud zavartalan megérzéssel átfogni, az élet helyett a realitások apró szemölcseit 
tapintja és kényszerképzetekkel kifogásolja." A legérdekesebb, hogy ezt én nem 
vettem észre. Igaz, hogy Szirmai a víziós novelláimat dicsérte, nyilván saját világát 
felismerve bennük. 

Mikor meg Szenteleky már készült hazajönni a Mártonhegyr ől, mintegy 
végrendeletként, mert mint kés őbb kiderült, Kendének említést tett az utódlá-
sáról, ilyeneket írt Szirmainak: 

"Leveled nagyon komor, szinte engem is deprimált. Ennyi súlyos pesszimiz-
mussal nem lehet terveket megvalósítani. F őleg a munkatársak közönyét, lusta-
ságát kell ostorozni. Aki tud írni, az írjon, ma már nem követelik ezt ingyen t őle. 
A tehetségesek legtöbbje nem bízik önmagában, ezeknek határozottan széles 
horizontú optimizmusra van szükségük. Vannak, akik minden önkritika nélkül 
írnak (pld. Börcsök), ezekkel nagyon csínján kell bánni, mert végeredményben 
nem tehetségtelenek, csak termésük roppant egyenl őtlen. Ezért végleges, lesújtó 
ítéletet. sohasem szabad mondani. Megalkuvásokat okvetlenül kell tenni, mér-
tékegységünknek éppúgy alkalmazkodnia kell szegényes adottságainkhoz, mint 
igényeinknek és álmainknak." 

Ezekről az itadottságainkról" Szirmai azután is megfeledkezett, amikor egy 
hónappal később szerkesztője lett a Kalangyának. Hiszen igaza volt, hogy a 
jugoszláviai magyar irodalom m űkedvelők virágoskertje volt, de éppen ezt nem 
lett volna szabad türelmetlenül hangoztatnia. 

Egy évvel Szenteleky halála után Szirmai, mint szerkeszt ő, indíttatva érezte 
magát programját ismertetni. S miután őszintén elsiratta elődjét, magasztaló 
jelzőkkel sem takarékoskodva, egyszerre a másik végletbe esett. ',Beigazolódott 
Szenteleky irodalompolitikájának elhibázottsága — írta —, amikor ezen a tehet-
ségekben szegény tájon, máról holnapra, a kötelez ő  mérték elvetésével minden-
áron irodalmat akart teremteni ... Ma azonban már világosan megállapíthatjuk, 
hogy szerető  összefogása sokban hozzájárult a dilettantizmus mértéktelen felbur-
jánzásához ..." 

443 



A dolog tragikus ellentmondását még csak aláhúzza a tény, hogy hét éven 
át, amíg a Kalangya szerkeszt ője volt, ő  se tehetett mást. Azzal a különbséggel, 
hogy például Czirákynak megmondta nyersen elmarasztaló ítéletét, s Kristályt 
se kímélte meg éles kritikája legalább egy-egy jelz ő  erejéig, akit isten háta mögötti 
bánáti magányában vérigsértett. 

Szóval pontosan az történt Szirmaival, a szerkeszt ővel, ami Szentelekyvel, 
aki korábban minden kötöttségnek esküdt ellensége volt, s aztán odaállt szer-
kesztő  korában a couleur locale és az id őszerűség szellemére felhívni a kötelez ő  
figyelmet. S ahogy később Szirmait, őt is megtámadta a tehetségtelenek szerve-
zett ellenzéke. Szirmai erre is a maga jellemz ő  módján válaszolt, anyagi támoga-
tást járt ki a leghangosabb ellenfélnek, Kisbérynek, aki erdei favágással kereste 
a kenyerét Bezdánban, de id őnként eszébe jutott, hogy őt Kosztolányi fedezte fel, 
s olyankor mélységesen lenézte a vajdasági írók valóban szánandó gyülekezetét. 
Aztán tovább írt a Kalangyába. 

Hát ilyen sírnivalóan keserves dolog volt szerkeszt őnek lenni az egykori 
vajdasági magyar irodalomban! 

Társszerkeszt ői is voltak Szirmainak: Draskóczy, Kende, Radó, egy nagyon 
rövid ideig én is. Ez azonban a legkisebb mértékben sem jelentett segítséget, 
ahogyan a látszat következtetni engedné. 

Én, kérlek alázattal, a leghatározottabban elítélem a laissez passer 
legcsekélyebb korlátozását az irodalomban! — fogadkozott kipirult arccal felszál-
ló tenorján Draskóczy, s ilyenkor az ember úgy érezte, mégiscsak érdemes írni 
ezen a tájon. — Vedd, kérlek, tudomásul, hogy minden tekintetben melletted 
állok! 

Aztán hazament, illetve Becsére távozott, s legföljebb hónapok múlva írta 
meg Szirmai többszöri sürgetésére, telefonon és táviratban, nagyon szép szóla-
mokkal teli ünnepi vezércikkét. 

Ne izgasd magad, te őrült! — csitította a szerkeszt őt nevetve Kende, 
nyakát a válla közé húzva, s Böske felé fordulva, ha éppen bejött volna az obligát 
kávéval: — Édes nagyságám, szóljon már rá, kezét csókolom, erre az őrültre, 
hiszen igazán kitűnően végzi a dolgát! Nem ismertem nála jobb szerkeszt őt! 

— Igen, majd beszélek Csuka Jánossal! — ígérte szegény Radó. — Majd a 
napokban elkészül a Maticáról szóló beszámolójával! 

Értesd meg vele, te őrült — szólt közbe Kende háttal állva, mert Nagy 
István gyönyörű  pasztelljét nézte a Gyilkos-tóról —, hogy mell őzze a statisztikai 
adatokat, hiszen úgysem olvassa el senki! Van még egyéb töltelékanyag? 

Batta Péter ágérte, hogy majd megírja a csantavéri citerazenekar törté-
netét — felelte Szirmai. Mert meggy őződése ellenére a folklórt is kötelességének 
érezte ápolni a Kalangyában. — Ilyen hézagpótló írásokra is szükség van .. . 

Batta meg az apja! — fordult el a Gyilkos-tótól Kende, s a szójáték 
csiklandozásán nevetve. — Bocsánat, édes nagyságám! Ugye tudja, hogy titokban 
rég szerelmes vagyok magába! Csak ne mondja meg senkinek! 

Én hallgattam az ',öregek" el őtt, vagy dadogtam valamit, de nem is várta 
tőlem senki, hogy aktívan részt vegyek a szerkesztésben. Csak a cégérben 
szerepeltem a nevemmel, mert akkor indult meg Szabadkán a fiatalok folyóirata, 
a Híd. S én is fiatal voltam ;  mint a hidasok, Dudás Kálmán meg, azt hiszem, 
Szlovéniában keverte a fiákerport. Aztán én is elmentem Pestre, keser ű  gőggel, 
legalább egy időre hátat fordítva a vajdasági irodalomnak. 
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Szirmai sietett, sok tévedése ellenére is, lelkesen köszönteni a Hidat, a 
korábbi fiatalok közönyét kell ő  rosszallással ugyancsak elítélve: 

..Ifjúságunk e szerepvállalásával egészen új oldalról mutatkozik be, s élesen 
elüt a korábbitól, mely néhány kivételével csak fitymáló kézlegyintéssel vagy 
fölényeskedő  lekicsinyléssel tudta fogadni minden újabb irodalmi és kulturális 
kezdeményezésünket. Ez a fiatalság józanon mérlegeli helyzetét, nem csatlakozik 
sem az egyik, sem a másik uralkodó világeszme követ őihez — nem válik sem 
fascistává, sem bolsevistává —, hanem megmarad annak, amire érzése és helyzete 
predesztinálja: kisebbségi magyarnak. Belátja, hogy ez lehet számára az egyetlen 
valóság." 

Sikerült is néhányukat ..megnyerni' a Kalangyának. Tóth Bagit, Lévayt, 
Dudást. És továbra is egyedül hadakozott, alkalmazkodott a keserves lehet ősé-
gekhez havi ötszázért, amennyibe egy jobb cip ő  került. S tette mindezt Vertá-
szon, az istenverte cukorgyári irodában, onnan küldözgette sürget őn a 
kéziratokat kérő  leveleket a sok egyéb munka mellett, amivel mindez együtt jár, 
s hogy ez micsoda, csak az tudja, aki maga is áldozata volt ennek az ideg őrlő, 

. emberpusztító munkának, a szerkesztésnek, a maga íráskészségét elfojtva. 
Hét évig volt a Kalangya szerkeszt ője szegény Szirmai, s ez alatt el kellett 

némítania magában a legmegrendít őbb mesébe kívánkozó novellatémákat. Gyen-
ge pillanataiban panaszkodott is, hogy mennyire érzi megavasodni, színtelenné 
válni a témát magában, úgyhogy mire kihordaná, nem marad bel őle semmi. 

Aztán kitört a háború, négy esztend őre egy világ változott meg körülötte. 
Anyagilag jobb helyzetbe került, az állásával járó presztizse is megn őtt, úgyhogy 
írói alkatában is megrokkant. 

Amikor pedig ennek is vége lett, már az öregedés százféle hajával kellett 
küzdenie. És a szegénységgel, amely rászakadt. A legnagyobb megpróbáltatáson 
is át kellett esnie. Egészen szűk, primitív környezetének suttogó mendemondája 
következtében letartóztatták, s mint ..a szocializmus ellenségét" Zomborba kísér-
ték. Gorombáskodtak vele, földig megalázták, ami ugyancsak mély nyomokat 
hagyott benne. Err ől azonban nem beszélt, csak Böskét ől lehetett hallani vala-
mit, amint gombóccá gyűrt zsebkendőjét szája elé tartva még hozzátette: ',Hanem 
azért ne mondd meg senkinek! őneki a legkevésbé!" 

Néhány évig hallgatott megint. Aztán egyszerre írni kezdett. Már nem 
látomásokat, amelyekkel a távoli, ködbe vesz ő  Fruška gora, s a fenyeget ően 
károgó varjúcsapat megejtette, míg a vicinális pár utasával könnyelm űen eltűnt, 
csak mozdonya füstje látszott. Ablaka elé különben is egy égig ér ő  gabonatárolót 
építettek. Környezetéb ől vett szürke és jelentéktelen mindennapi eseményeket 
írt, s ha valami szép volt mégis, hát ez a szürkeség váltott ki a gondos kezelésében 
valamiféle megindító érzést. Talán az együgy ű  szegénységnek és reménytelen 
kiszolgáltatottságnak bágyadt visszfénye figyelmeztette az olvasót, hogy amit 
olvasott, abban nem is lehetett nyoma virtuóz közlésnek, mert maga volt a 
mindennapi egyszerű  és meggyőző  élet. 

Minden lapnak küldött ezekb ől az írásokból, mert oly termékeny lett, mint 
soha, és nem vette tudomásul, hogy kih űlt körülötte a levegő. “Az öreg Szirmai!" 
— mondták róla mosolyogva, s elnézően lesajnálva a szerkeszt ők, költők és 
akiknek íráshoz és megjelenéshez valami közük volt. Új emberek voltak, legtöbb-
jük fiatal, fogalmuk se volt róla, hogy a költ ői prózának micsoda óriása volt ez az 

445 



',öreg Szirmai". Gyakran személyesen látogatta meg a szerkeszt őségeket, hogy. 
kéziratát átadja, hátha a postán elveszik, s néha boldog volt és azt írta nekem 
egyszer: 

',Nem tudom, észrevetted-e; hogy megváltoztam. Egyszer űbben írok, s 
elhanyagolom az olyan meglátásokat, amelyek a mindennapi életen kívül marad-
tak. Persze, óvakodom mindenfajta propagandától, s ha mégis ezt nevezik 
szocialista realizmusnak, ám legyen, bánom is én!" 

— Tegnap itt volt az öreg Szirmai — mesélte T. O., a költ ő  mosolyogva. — 
Mindig meg szokta kérdezni: ',Bocsánat, találkoztunk mi már?" Mert nem ismer 
meg. Csak mikor megmondom a nevemet, akkor kezd el lelkendezni. 

Ha élne, elárulnám neki az én módszeremet, mert most én élem az ő  utolsó 
idejét. Pláne ha n ő  az illető, akkor szoktam alkalmazni. ',Látja, ez az öregség 
tragédiája: az ember a legszebb n őt sem ismeri meg!" 

Az ',öreg Szirmai", amennyire lehetett, takargatta az öregségét. Beköltözött 
feleségével a városba, s háromszögbe hajtott fehér zsebkend őjét még jobban 
kihúzta, ha beült a cukrászdába. Különben csak kódorogni látták az idegen 
utcákon nehéz lépteivel és hatalmas alakjával, ködlepte pápaszemmel az orrán. 

— Találhatnál valami jó vevőt ezekre a képekre! — mondta egyszer Böske. 
— Kende szerint híres, jó fest ő  volt ez a Nágy István. És hogy mire megy el ez a 
sok pénz, én nem tudom. 

Így vándorolt el más gazdához a Gyilkos-tó, ahol a hegy aljában a fest ő  
felesége ül a kisfiával piros kendőben a kék felh ők alatt. Még abból az időből, 
amikor sokat járt ide, s felesége, a ',német asszony", ahogy nevezni szerette, 
végigházalta képeivel az egész Bácskát, a cukorgyárat se kerülve el. 

De élete utolsó évében mégis megkapta végre a Híd Díjat szegény Szirmai, 
s ez olyan volt, mint a régi Belgrádban a sikter kafa, tényleg illett elmenni. De 
mindennek ellenére mégis vigasztaló most, hogy amikor születésének századik 
évfordulóját ünnepeljük, Szirmai-díjat is lehet kapni, utca viseli a nevét Teme-
rinben, s múltkor egy fiatal költ ő  írt szívhez szóló esszét szegény Szirmairól. 
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BRASNYÓ ISTVÁN  

MAGA KICSODA? 
Szirmai Károly emlékére 

Milyen szépen összeverődtek itt lámpagyújtásra, mintha mind a fény köré 
gyűlnének, hogy majd bevásárolnak bel őle. De ellilul ám az alkonyat szája, 
mielőtt érkezése lenne becsukni, emerr ől meg kimondottan semmi, merőlegesen 
vetül elő  az éjszaka. 

— Hagyd már azt a kékköves zsákot, ugyan ki akarna most rézgálicot 
vásárolni? — szólt rá a boltos a boltos lányra, kimondottan a figyelem középpont-
jában. -- Maholnap ott a zúzmara a venyigén, legföljebb aprószentekre lehetne 
vágni belőle, lazsnaknak, hogy kicsorduljon t őle a vágás helyén a t őkék könnye. 
— És ennyivel mintha be is érné, tovább húzva tintaceruzájával a repedés vonalát 
a mennyezeten. Vagy csupán r őföl valamit fölfelé, ezért a fönnakadás? 

És mindenki mily kevés levegőt igényel itt, inkább talán aszalt szilvát 
szeretnének, szórni két marokkal: ugyan hol koppannának a fekete szemek a 
sötétségben? A kályhát már nem is kell kioltani, pattogva h űl, ha egyszer eddig 
nem akadt rá vevő. Pedig nincs is ára, ára legföljebb az ezüstnek van, amivel a 
csövét fényesre mázolták. Ez a csillogás lesz az, ami belepi a fejeket, csupán még 
a pendülését nem hallani, mert kaszát sem vásárol ilyenkor senki. 

Ám gatyamadzagot, azt annál inkább, mintha mindenkié egyszerre szakadt 
volna el, miként viharok jöttén a hajókötél; azután fejszét meg csákányt, csupa 
kemény időjáráshoz méretezett szerszámot, pedig még közelr ől sem fogja a fagy 
a földet. 

— Majd megfogja! — er ősködnek egyre, mintha máris pipiske írná futtában 
nevüket a hóra, mintha elfelejtene szárnyra kapni, hogy úgy kell utánavágnia az 
embernek a sapkáját, ett ől hátha jobb belátásra tér, és ott marad tisztán, egyma-
gában az írás, hanem most, a sötétben még gondolom szerint sem lehet kibet űzni. 

No, te magvaszakadt semmi, majd hamarosan elválik, hogy mennyit vagy 
képes fölfogni ebb ől az egészből! A jókora tömegükből, ahogy inkább a kocsmát 
kerülgetik, és nem a templomot! Mintha áldozatot akarnának bemutatni a követ 
sem látott küszöbnek .. . 

Ahogy meggyullad bennük a különben egész hétre elegend őnek látszó 
pálinka — ha egyesek nem képesek ennyi id őt várni, egyszerre megisszák az 
egészet, és szétfutnak, miként a lidércfény az éjszakában; nem tudni, ki akadhat-
na a nyomukra, ha majd elindulnak keresni őket, nagy hűhóval, fonott üveggel, 
mintha még mindig nem lenne nekik elég. És kiáltoznak is közben, akkora 
hangon, mint akik ki akarnák dönteni a telefonpóznát, pedig jó lenne az még, 
visszafelé, megkapaszkodni benne, hogy el ne merüljenek a sárban. 

Micsoda mocsaras talaj, és még ezt nevezik szemhatárnak; csak a meghök-
kenésüket kellene látni, ahogy a hideg pofájukkal beleragadnak! És utána már 
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bánhatják, hogy nem valami mást öltöttek magukra, olyan ruhadarabot, amit a 
disznók sem rágnának meg, hanem félve elhúzódnának t őle, ha történetesen 
volna hová, nem lucsokban laknának, amelyben négy lábuk akár az evez ő, s ahogy 
távolodnak, röfögnek vissza, mocsoktól fényl ő  orral. Hogy miben nem találnák 
meg a boldogságukat ... Előbb rendül meg a szemlél ő  a látványuktól, mint ezek 
a váratlan szalmalángtól .. . 

De ha valaki közöttük keresi hazáját, nem lehet föltartóztatni, s különben 
is, kinek lehetne ebbe beleszólása: nem mindenki vágyik magasra, és sokaknak 
még álmaikban sem merült föl a fölülnézet mint perspektíva. Hogy milyen céllal 
merítették alá velük ezt a hatalmas búvárharangot .. . 
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VAJDA GÁBOR 

VÉGLETES MEGHATÁROZOTTSÁG 
SZIRMAI KÁROLY: KÖDBEN (1933) 

Szirmai Károly első  novellagyűjteményének kötetnyitó és egyben címadó írása 
túlságosan sokat tartalmaz ahhoz, hogy antologikus érték ű  lehessen. A későbbi 
válogatásokból tehát rendre kimaradt. A maga nemében azonban mégis jelent ős. 
Az író világszemléletét tárja fel igen közvetlenül, s ezért foglalkozhatunk vele 
részletesebben. A különféle stílusirányzati elemek e vallomásnak olyképpen 
rendelődnek alá, hogy ötvöz ődésük nem lesz teljes. A tömörítés nem éri el azt a 
fokot, amely a legjobb Szirmai-novellákat jellemzi. Hogy a mondanivaló tolako-
dik minduntalan el őtérbe, azt az a körülmény is bizonyítja, hogy a köd szó 
majdnem harmincszor fordul el ő. Vele szemben az élet kifejezés valamelyik 
formájával csak hússzor találkozhatunk, ami nem csupán a pólusviszonyra figyel-
meztet, hanem az er őviszonyokat is jelzi: a köd az élet rovására mindent beborít. 

Már ebből is látszik: a természeti jelenség önmagán túlmutató szerepet 
játszik ebben a drámai mozzanatokból lazán építkez ő, viszonylag terjedelmes 
történetben. Mindenekelőtt a novella valóságának tartozéka. Bárhova menjen is 
a főhős, a köd (mint hideg és homály) mindenhova elkíséri. A látásviszonyok 
korlátozottságának megfelel ően kaphatja a főhős a ukopottruhás férfi" min ősí-
tést. A köd őt is megfoghatatlanná teszi. Csak annyit tudunk róla, hogy valamikor 
hivatalnok volt, s hogy századosként vett részt a háborúban. Nem esik szó róla: 
vajon miért és hogyan került a nyugati nagyvárosba. S a forradalmi események-
ben való részvétele is homályban marad. Valószín űleg zsidó, mert a nyomorta-
nyán ,,Grünn"-nek szólítják. Baloldaliságáról legfeljebb nagyfokú erkölcsi 
érzékenysége, az elesettek iránti rokonszenve tanúskodik. S az, hogy expresszio-
nista hevülettel szaval a nincsteleneknek a teljes élethez való jogáról. De nem 
aktív osztályindulat beszélteti, mikor a vendégl őben a következőket mondja a 
kokottnak: ',Itt még elfeledkezhetik az életr ől, a mi életünkről. Mert oly jó 
ismeretlenül elbújni a kisemberek egymáshoz melegít ő  világában. Ha tehetném, 
de nem tehetem, hát én is eljárnék ide." A ,,kopottruhás" életének megoldatlan-
sága s anyagi nyomora miatt képtelen elvegyülni a boldogító szürkeségben. 

A narrátor azonban nem csupán őt tartja irreálisnak, hanem mindazokat, 
akikkel hőse kapcsolatba kerülhet, tehát a unyomortanya ködemberei"-t. A 
novellában.  domináló naturalista helyzetek ellenére sem biologista módon deter-
minált ez a világkép. Mert, noha az egyik öregember így mentegetőzik a családját 
meggyilkoló alkoholistával kapcsolatban: gyöngék vagyunk egy ily vadállat-
tal szemben", itt a körülményekben s nem magában az emberben rejlik az 
abszurd. Egy másik tanúval ugyanis azt mondatja a narrátor, hogy nA nyomor 
tette az öreget ennyire tönkre". S őt, ezt megelőzően a következőképpen jellemzi 
hőse ideiglenes lakhelyét: ,,Az Azil pedig sötét lyukakat keres ő, csattogó fogú, 
éhes ember-patkányok: a nincstelenek menhelyévé vált — s a nincstelenségb ől 
verbuválódott gonosztev őké." Más szóval: ,tember-patkányok"-ká nem azért let-
tek a szerencsétlenek, mert az ember eleve állat, hanem azért, mert a nincstelen-
ség formálta őket embertelenekké. 
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A Köd c. novella hőse deplasšzált elem, lebegő  értelmiségi, aki csak mun-
kások között talál barátokat. Elutasítja azt a lehet őséget, hogy a-szociális nyomor. 
hangadója legyen. Vallomása az író helyett beszél, hiszen tagadja az aktivizmus 
értelmét és sztoicizmust hirdet: ',Igen, tulajdonképpen nem is élünk. Csak va-
gyunk, lézengünk. És nem kiabálunk. Nem ordítozzuk tele a világot az élet 
fájdalmával. Mert nem volna értelme. Ugyan ki hallgatná meg? S különben már 
megszoktuk a nyomort, a szomorúságot. (...) öt-tizenöt százalékunk öngyilkos 
lesz vagy éhen pusztul. De a többi él. Élni akar. Nem mondaná meg: miért?" Az 
élet áhított cél, nem pedig fejtegetés tárgya a novellában. Míszt ćriumként van 
jelen. Valahol az áthatolhatatlan ködnek a-mélyén rejtezhet. Nincs egyértelm űen 
pólusviszonyban a köddel: részben azonos vele. Ezért a meggyilkolt fiatalaszony-
nak és gyermekének látványa ilyen kiábrándulást jelz ő  képzettársítást indít: .A 
köd ablakot nyitott magán. A nyomort és a vér nyers képét mutatta meg. A köd 
utat engedett az ő  lelkének idegen ember-borzalomnak." A lényegbe tekintés 
elrettentő, a humanista Szirmai és hőse idegenkedik attól az id őnként előtola-
kodó tapasztalattól, amely szerint az ember gyilkos, önmegsemmisít ő  lény s az 
élet értelmetlen. 

Realista életszemlélet igyekszik egyensúlyban tartani a költ őien vitalista 
hevületet és az emberi többlet nélküli naturalizmust. Szirmai h őse önmegfigye-
lésében is ábrázolja ezt a paradoxont. A „kopottruhás" ugyanis majdnem beleesik 
a folyóba. ,,Visszarettent. Mily közel volt a jeges halálhoz. S elcsodálkozott, hogy 
lelketlen hangulata mellett is ily szívósan ragaszkodik az élethez." Ez az önszem-
lélet az expresszionista formában feltör ő  kívánságokat, vágyakat is figyeli. ',Haza 
akart menni. Lefeküdni, elaludni, elfeledni mindent s reggel napsugárral ébred-
ni. Haza. De hát van-e az embernek ma otthona? — kérdezte." 

A Köd egy emigráns néhány óráján keresztül az emberi lét világba vetett-
ségét ábrázolja. A ,régi lappangó mocsarak" fel ől, tehát az alföld irányából 
érkezett kopottas férfi tanácstalanul bolyong a nagyváros ködében, benyit egy 
kávéházba, beszélgetésbe elegyedik egy prostituálttal, ideiglenes lakására indul, 
ahol ezen az éjszakán már nem fogadják be. Az Azilt, a nyomortanyát kénytelen 
választani,'s akaratlanul egy gyilkosságnak lesz a tanúja. Miközben a rend őrség 
felé tart, hogy jelentse az esetet, úgy érzi, üldözik, s csak utolsó erejét megfeszítve 
érkezik meg. Ájulása el őtt ezek az utolsó szavai: ,,Az élet világos ... A fény jó, 
meleg ... Meg akarom simogatni ... Itt nincs köd ..." Nincs semmi való-
színűtlen abban, amit Szirmai elénk tár, az eset bármely hazátlannal megtörtén-
hetett volna. A novella esztétikai értékét éppen ez teszi vitathatóvá. A Köd 
ugyanis inkább szaporítja, mint elmélyíti az eseménymozzanatokat, úgyhogy 
legalább két novellának a magját kínálja a történet. Az expresszionista jegyek a 
már említett felfokozott életvágy mellett a szókapcsolatokban bukkannak fel 
néhol. Az olyanokban, mint pl. az ,,összevissza kegyelemvacok", a iikenyérláncba 
sorozottak", a .'nehéz életküzdelmek örökös rá-nem-érése", amelyek sajátos nyo-
matékkel az embernek a világgal szembeni különlétét domborítják ki. Az anar-
chiának, a sorsnak a hatalma jut kifejezésre a megfogalmazásbeli fur-
csaságokban. 

Amennyire elvont volt a tárgyalt novella, legalább olyan mértékben konk-
rét az utána következ ő  Vihar a Dunán. Szenteleky szellemének hatása szociográ-
fiai indításként, a történelmi id ő  és a népi mentalitás jellemzéseként van jelen. 
HS 1930 óta csendesen haldokolni kezdett a falu és haldokolni a paraszt. De saját 
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osztályának agonizálására még mindig nem eszmélt rá, mert látta, hogy vannak 
még olyanok,:akik élnek és lélegzenek. Meg: mert csökönyös lustavolt .a.gondol-
kozásra. És szívós, makacs gyöker ű, akár a tarack. S így. egyelőre eléldegélt még 
a pár garasos semmib ől, hiszen majd csak lesz valahogy. Majd csak elintézik 
odafönn a szegény ember sorsát." A faj, az id ő  és a környezet mint determináns 
ezzel a hozzáadással válik teljessé: ',Régi nyavalyája volt ez a parasztnak. Még 
jobbágyidőkből maradt vissza a vérében." 

A Szenteleky által propagált újrealizmusnak s -naturalizmusnak a megszív-
lelése mindazonáltal nem jelenti annak az összetett alkotói látomásmódnak a 
feladását, amelyet Szirmai Károly az alkatának leginkább megfelel ő  stílusként 
érlelt a jugoszláviai magyar irodalomban való fellépését megel őző  két évtizedben, 
s amelyet kritikusai közül többen (Szeli István, Bori Imre, Tornán László, Utasi 
Csaba) az ő  egyedül hiteles kifejezéšmódjának tekintettek. A couleur locale 
ihletésére született novellák lényegével kapcsolatban Tornán Lászlóra hivatkoz-
hatunk, aki 1965-ben, a Hídban azt írta, hogy Szirmai ,,városai, tájai sokszor 
felismerhetők ugyan, de nemcsak a mi vidékünk jellegzetességeit viselik magu-
kon, nem is konkrét helyek, hanem a valóságtól bizonyos mértékben elvonat-
koztatottak, s minden esetben szimbolikusak". Ez a megállapítás pontosan illik 
a Vihar a Dunán c. novellára is, amely a felületes olvasó számára nem több az 
élet felületi fényképezésénél, az ismert társadalomtörténeti tények illusztrálásá-
nál. 

Valójában összetett szimbolikával van dolgunk. Thuróczy András bukásá-
val ugyanis nem csupán a harmincholdas komlós úszik el, hanem a magyarság 
életerejének válsága is ezáltal lesz nyilvánvalóvá. A birtokosnemes vállalkozó 
ugyanis a családját túlz őttan fegyelmez ő  zsarnok volt, míg a novella jelen idejében 
alig hallatja szavát. S az is mond valamit, hogy az id ősebb fiát — nyilván a 
környezetnek, a feleségnek engedve - már Vládónak hívják, aki a tót iskolában 
tanító. S a másik fia, András sem a magyar keresztnevén szólíttatik, hanem 
Ondró lesz belőle a szomszéd szlovák lánnyal folytatott csevegésben. A novella 
az erők átalakulásából nyeri töltését. Vládó, a hajdani elnyomott, akinek szülei 
és öccse a kegyelemkenyerén élnek, az egykori sérelmeket képtelen lévén feledni, 
terrorizálja hozzátartozóit. Az ő  nyomása mellett egyéb is előrejelzi a tragikus 
végkifejletet. Elsősorban öccsének, Andrásnak a helyzeti bizonytalansága, az a 
törekvése, hogy a készül ő  vihar és az anyai intelem ellenére is halászni menjen 
tehetetlenségében kiszolgáltatott id ős apjával. Az író a naturalizmus széléig ás a 
lélekben. Nem talál szeretetet a fiatalemberben, aki — mivel menekülni kényte-
len testvérbátyja közeléb ől — az apja, régebbi parancsura elleni közönyében éli 
ki magát. Azonban nincs szerepe az ő  tudatalattijának, tehát lappangó gyilkos 
ösztönének abban, hogy apja balszerencsésen vízbe fullad. Annál kevésbé, mivel 
a csak a menekülésvágyának, vadászösztönének kielégítésére és fölényérzetének 
megtartására ügyel ő  András őszintén kétségbe esik apja pusztulásán. Ez pedig 
nem más, mint életszemléleti realizmus — naturalista gyökerekkel, szimbolista 
célzattal és ritkábban expresszionista kifejezési eszközökkel. Az utóbbit említve 
az olyan tömény, érzékletes mondatokra gondolunk, mint pl. a következ ő, amely 
a fiú szótlanságát így minősíti: „Tízesztend ős apai ráfekvés szárította bele András 
lelkébe." A naturalizmus egyes elemeinek a jelenlétét a teljes pesszimizmusban, 
az erőelv maradéktalan érvényesítésében és az id ősebb testvér kielégítetlen 
szerelemigényének hangsúlyozásában látjuk. Azután annak a gondolatnak az 
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érvényre juttatásában, mely szerint a nincstelenség óhatatlanul felszínre hozza 
az ember kíméletlenül önz ő  egyedi tulajdonságait. S ehhez persze a magyarság 
szükségszerű  degenerálódásának sejtelmét (mint az alkotói üzenet fontos vonat-
kozását) is hozzá kell tennünk. 

Ha a Vihar a Dunán (miként már a cím is jelezte) a természet romboló 
erőinek jegyében teljesedett ki, akkor a Staro sunce (ismét a cím által anticipál-
tan) a derűs ég alatti élet perpektivikusságát kínálja olvasójának. Nem igazi 
sikerrel — ahogyan azt már Bori Imre irodalomtörténete is sommásan megálla-
pította. E terjedelmes szöveg azért megoldatlan esztétikailag, mert terjeng ős; 
mert elbeszélés, nem pedig novella. S emellett amiatt, minthogy az életet mozgató 
erőket kizárólag idillikus oldalukról szemlélteti. Nem hiányzik ebb ől a líra, a 
mélyről fakadó vallomás s az expresszionista kifejezések is fel-felt űnnek, csak 
éppen azon a világszemléleti realizmuson esik csorba, amely a Vihar a Dunán 
naturalista elemeit egyensúlyban tartotta, s amely szerkezetbe s űrítette volna ezt 
a leíró bőbeszédűséget. 

Az elbeszélés megoldatlanságának az a nyitja, hogy Szirmai Károly élmény-
világának a politikával érintkező  határain óvatos ember volt. Ne felejtsük, hogy 
a Vihar a Dunán asszimilációs témájú, a Duna mentén, a Fruška gora környékén 
folyó cselekménye a nálunk nem jellemz ő  magyar—szlovák összefüggéseket mer-
te csak említeni. Csupán ezen keresztül ábrázolhatta azt a sorsélményt, amely 
(mint egy nemzeti kisebbség egyik tagjában) a királyi Jugoszláviában alakult ki 
benne. Igaz, Szirmai Károly az említett reláció tematizálásával m űvének szimbo-
lizáló, általánosító funkcióját er ősítette fel, hiszen a bárhol kisebbségbe került 
magyarság szorongatottsága ily módon jobban el őtérbe kerülhetett. Ezzel szem-
ben a Staro sunce ',egy az egyben" a két háború közötti vajdasági valóság egy részét 
hivatott tükrözni. Annál is inkább, mert a cselekmény helyszínének “s"-ként való 
megjelenése (Bácska, Novi Sad stb. földrajzi nevek mellett) még valószín űbbé 
teszi az eseménymozzanatoknak egy valóságos falu mindennapjaihoz, a Szirmai 
által is részben megélt történésekhez való kapcsolódását. 

Az asszimiláció fájdalmát igyekszik megédesíteni a Staro sunce. Persze, 
inkább az injekció zsibbasztó hatásáról, minta görcsök valóságos feloldásáról van 
itt szó. Ezért er őltetett, hiteltelen ez a novella. Operettíz ű. Egy kitűnő, fiatal 
úriemberben, a szláv származású Szlavikovicsban felébred az elb űvölő, már a 
neve szerint is ártatlan szerb lány iránti szenvedély, s mivel magyar nagybátyja 
sem volt nemzetileg elfogult, mikor a Monarchiában Újvidéken bíráskodott, ezért 
az ifjú közeledése nem talál ellenszenvre a hagyományait ápoló szerb családban. 
A kezdetben csökönyös nagybácsi, Barsy, a szép fiatal pár felé fordulva megfe-
ledkezik kezdeti aggályosságáról, hogy rajta kívül senki sem tanítja magyar 
betűvetésre kis unokáját. Szóval minden egyenesbe jön, s még Szlavikovics szerb 
rokona is jól jár, mert 200 dinárt és egy puszit kap a szegény ősöket nem szégynlő  
vőlegényjelölttől. Nemis beszélve a perspektivikus segédjegyz ő  pártában maradt, 
mindenkitől elhagyatott n ővéréről, aki végül is örül öccse szerencséjének, ba-
rátnőt remélve sógornőjében. 

A Staro sunce c. elbeszélést alig egy-két év választja el a gazdasági országos 
és világválságot dátumszer űen is említő, nyomorból ihletődő  novelláktól. Hogyan 
lehet ugyanaz az ember a szerz ője ezeknek a világképükben és ábrázolási mód-
szereikben egymásnak teljességgel ellentmondó szövegeknek? Olyképpen, hogy 
Szirmai Károly művészete sohasem egy lázadó temperamentum kivetülése. Szir- 
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mai olyan alkatú író, hogy többé-kevésbé mindenkiben és mindenben felleli 
önmagát. S fordítva: önmagát kifejezve a környezetér ől, a külvilágról is szól. 
Mivel sorsa — mint a toll és az erkölcs elkötelezettjét — a viszonylag bizonytalan 
egzisztenciák közé sorolta be, ezért az utazó, a vándor, a valahova érkez ő, az 
idegenben levő, a szegénységben vergődő  perspektívájából tud a legelmélyülteb-
ben, legmeggyőzőbben szólni. Ám mivel saját maga is példás hivatalnok volt, s 
minthogy nagyszerű  beleélő  képességgel rendelkezett, az olyan polgári örömök 
sem voltak teljesen távol t őle, mint amilyeneket a Staro sunce foglal keretbe. Meg 
aztán bizonyítania is kellett. Tanúságot illett tennie, hogy vágyai, látomásai és 
szerkesztői ambíciói az erősödő  rendőruralom idején nincsenek ellentétben az 
élet normálisnak tartott törvényeivel. Ennek megfelel ően a Staro sunce követ-
kezetesen a művészetalkotás apollói igényével íródott. Az optimizmus azonban 
aligha lehet meggyőző  ebben a majdnem félszáz oldalas elbeszélésben, melyben 
nem a mélységében, hanem a szélességében kerül bemutatásra egy társadalmi 
réteg élete. Retusált mikroszociográfia — ennyi csupán ez a lazán szerkesztett 
történet.  

Szirmai művészi látásának az életszerűen konkrét és a szorongó látomás 
közötti ingadozása a kötetben sorolt, ide vagy oda tartozó novellák egymás után 
következésének ritmusán figyelhet ő  meg. Ahelyett ugyanis, hogy ciklusok külön-
böztetnék meg egymástól a különböz ő  típusú novellákat, azok küls ő  formai 
jegyeiktől függetlenül követik egymást. Így aztán természetesnek kell tartanunk, 
hogy az előző, erőltetett realizmusú elbeszélést egy balladai jelleg ű  pszichológiai 
dráma követi. A Medekné c. novellában egy lelkiismereti válságának elmélyülé-
sében monologizáló öregasszony életének 25 évvel korábbi sorsfordulójáról szer-
zünk tudomást. Medeknének azóta nincs nyugta, hogy a szeret őjével megölette 
jóval idősebb férjét. A rövid történetnek a sz űkszavúság ad hangsúlyt. Az időjárás, 
a szélvész hasonlóképpen tükrözi a lélekállapotot, mint az el őző  három novellá-
ban. Ez az összefüggés azonban a szimbolizmus felé mutat, hiszen az őszi szélvész 
hatására úgy rémlik, ',Mintha láthatatlan kéz ujjai kopogtattak volna be id őnként  
a fekete üvegablakon". Az öregasszony a .,fekete romboló éjszaka" okozta ijedsé-
gében lapozza át a kalendáriumot és fedezi fel a gyilkosság negyedszázados  

évfordulóját. Közvetve e küls ő, irracionális nyomás idézi el ő  hallucinációit, majd  
pedig tragédiáját.  

A Nagy Csend Vízióinak első  darabjában, a Vesztegl ő  vonatok a sötétben  
címűben is ..olyan fekete volt az éj, mint soha máskor". Itt azonban nem a  
valóságos életet, hanem annak (mint életer őnek) az allegóriáját, a rohanó vona-
tokat készteti megállásra a természeti elem. Szemben a Medekné nagyon is  
érthető  motívumaival, a bűn miatti félelemmel, itt a ',névtelen rémület" kivetü-
lésével, racionálisan felfoghatatlan rémképekkel állunk szemben. A létdermedés-
nek ebben a szélsőségesen megmerevedett állapotában természetszer űleg  
jelenik meg ,.az ólomsúlyú Idő", mint a normális életfolyás allegóriája. A kritiku-
sok által már többször tudatosított expresszionista ihletés a következ ő ,  
képzőművészeti alkotásokból ismert képben mutatkozik meg legteljesebben:  t ~A 

szájak hangtalanul felnyíltak és sebesen mormolni látszottak valamit. Reszket ő  
kezek emelkedtek fel s rángatódzó ujjak: összevissza bökdöstek a leveg őbe.  
Dühösen felfúvódó ajkak: kiáltozásra húzódtak és szétnyitva: hangtalanul a  

semmibe pukkantak." Ebben az alkotásban maga a téma — a létérzékelés szoron-
gása — expresszionista, nem csupán az egyes kifejezések és a szókapcsolatok. S  
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ugyanez mondható el a Víziók második darabjáról is. A Dzin-dzin, don-don, 
gau gau . a lírai bensőségkeresésnek a meghiúsulása és a „halálvégtelenség"-
nek a fokozatos fölülkerekedése által lett sajátságossá. 

E novelláskötet belső  tagolatlanságára az egységes világkép, a viszonyokon 
való változtatás képtelenségének állandó érzete ad magyarázatot. Számunkra 
ismeretlen erők rendelkeznek velünk. Ez itt akkor is így van, ha adott esetben 
egyszerűen csak a szokás hatalmáról van szó. Miként a Csigaházas emberek 
esetében, ahol az ajánlás ,,a Régi ház Tróját", vagyis Tormay Cécile-t idézi. Ez a 
Staro suncéhoz hasonlóan b őbeszédűre sikerült elbeszélés azt hivatott ugyanis 
szemléltetni, hogy a vágy teljesülése nem hozza meg az ember nyugalmát, s hogy 
emiatt lehetőleg mindig megkell békélni az adott körülményekkel. A Csigaházas 
emberek c. novellában az újromantikus, lélekben szocialista ',idegen", László, 
emberismeret tekintetében alulmarad János barátjával, birtoka intéz őjével szem-
ben. Az idős tót házaspár ugyanis képtelen megszokni azt a kényelmet, amelybe 
egy átrobotolt élet végén vágyakozott, s amelyet jószív ű  gazdája önszántából 
biztosított neki. Egyértelmű  konzervativizmus, a társadalmi viszonyok megvál-
toztatásától való tartózkodás itt a lényeg. A determinizmus fátuma azonban a 
novella ',másik novellájában", László sorsában is jelen van. Akad egy kevés 
szecessziós szenvelgés is e fiatalembernek az életen kívüllevésében, tisztázatlan 
vándorlásában, túlzott erkölcsi érzékenységében, az anyagi javaknak a rezignált 
megvetésében. S a tájkép, amely ez alkalommal is bevezeti az eseményeket, azt 
az életuntságot fejezi ki őszi színeinek, szürke fellegeinek monotóniájával. 

A Gusztáv c. novella az előzőnél még közvetlenebb vallomás. Igaz, Szirmai 
Károly a szó szoros értelmében nem volt nyomorék, de a harctéren való szolgá-
latra ő  is. alkalmatlannak bizonyult annak idején. H őséhez hasonlóan ő  is 
megcsodálta a katonákat. Neki is fontos volt a szebben hangzó szó. Ő  is felesle-
gesnek érezte magát, lidérces álmaival küszködött s ',íróasztalával tologatta át 
életét egyik esztend őből a másikba". Sokat adott az „eszmeragyogás"-ra (amit A 
holló c. műve bizonyít legékesebben) s az igazán nagy tettek lelkesítették fel. 
Ennek megfelelően a Gusztáv jellegzetesen újromantikus élmény ű  novella. Sze-
rencsétlen külsejű  szereplőjét hatalmas indulatok fűtik s a harcmező  dicsősége, 
a ',nagy halál" álma által igyekszik megfeledkezni egyéni nyomorúságáról. Nem 
a nagy, közösségi értékű  tetteknek, hanem az öncélú dics őségnek az individua-
lizmusa ez. Gusztáv (és a fiatal Szirmai) felfogásában az els ő  világháború kicsinyes 
üzleti érdekéltségei, a számítva szított nemzeti gy űlölet miatt nem mérhető  a 
napóleoni világhódító vállalkozás zsenialitásához. Az értékhiánynak ebben az 
űrjében Szirmai hőse — szellemes végkifejletként — képletesen is semmivé válik. 
Először a keze tűnik el, majd a törsze és a lába is láthatatlanná lesz. E megsem-
misülést egy összetett és sokatmondó látomás váltotta ki, az ember által teremtett 
második természet végzetes önműködését jelezvén: ',Egyszer délután úgy tetszett, 
hogy az ágyára szétszórt újság elönti bet űrengetegével a várost, tovaguruló 
autókat ráz ki a megszélesedett utcákra, a járdák szélér ől ötvenemeletes felhőkar-
colókat húz ki s lök a magasba — a házak legfels őbb ablakaival egy vonalban 
repülőgépeket függöget óriási szitaköt őkként —és sehol sincs már ember." Vagyis 
a veszélyeztetettségnek képekben való kifejezése, az expresszionista m űvész-
ösztön ebben a leíró-elemz ő  novellában is hírt ad magáról. 

A lét és nemlét közötti határ még kevésbé szakaszos, az élet és halál az 
előbbinél is nyilvánvalóbb egységet alkot a Vándorlások közös címmel ellátott 
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miniatűrben. Ezek valóban a ..szürrealitás meghökkent ő  szcenáriumain játsza-
nak", ahogyan Kállay Miklós írta a Kalangyában, tehát csakugyan lehet beszélni 
Szirmai Károly novellisztikájának szürrealista vonatkozásairól, miként Utasi 
Csaba állítja az író els ő  korszakát áttekint ő  tanulmányában. A szóban forgó két 
szöveg a tárgyilagosságában tér el az expresszionista f űtöttségű  művektől. Úgy 
aránylanak egymáshoz ezek az egymástól eltér ő  formák, mint az álmok a láto-
másokhoz. Az álmok csodája ugyanis már megtörtént s az alkotó némi átalakí-
tással azt írja le, ami az emlékezetében van. A látomás ezzel szemben 
képlékenyebb, befejezetlenebb, s ahelyett, hogy ő  teremtené a nyelvet, a nyelv 
teremti őt. Az álom, ha több az álmodozásnál, s valóban a tudatalatti kinyílásának 
az eredménye, akkor meghatározza az alkotói munkát. Ennek megfelel ően lesz 
a halál magától értet ődően jelenvalóvá, az emberi elmúlás tragédiája pedig id őtlen 
élménnyé az említett két miniatűrben. A halál van és fáj — ezt mondja a 
leegyszerűsített nyelvi eszközökkel elbeszélt, Önmagában fantasztikus két álom. 
Két látogatás szolgál keretül. A narrátor el őször halott testvérbátyját, majd pedig 
a szüleit látogatja meg, akiknek a környezete és viselkedése nem sokban külön-
bözik attól, amilyen akkor volt, amikor még éltek. Csak a tudatukat és a testüket 
változtatta el az enyészet. Ha az expresszionizmus nyomait keressük ezekben a 
'rövid történetekben, akkor csak az olyan szóösszetételek, illetve szókapcsolatok 
lesznek feltűnőek, mint amilyen a ,halálborzalom', . őrületvillanás" vagy a',vörös-
izzó fényreszketés". Ezekben a hatás aligha szürreális, mivel a tagok jelentései 
összefüggnek s mintegy szorozzák egymást, nem úgy, mint a halottak fizikai 
tulajdonságai és viselkedései. 

De vajon valóban az ilyen típusú novellák jelentik-e Szirmai Károly kispró-
zájának a csúcspontját, mint ahogy azt a kritikusok évtizedeken át gondolták? 
Legfeljebb azt ismerhetjük el, hogy a realisztikusnak mondott szövegei között 
több a kevésbé hiteles, mint az irracionalista ihletés űeknél. A való életet közvet-
lenebbül tükrözők között a Sorsválasztás c. novella mindenesetre felveszi a 
versenyt az álom- vagy látomásnovéllákkal. Hasonló a problematikája, mint a 
már elemzett Vihar a Dunán címűé. Itt azonban nem bukott gazdálkodó családja, 
hanem a szézhullott Monarchia mély válságba került hivatalnokai a szerepl ők. 
Olyan emberek, akiknek csak nagy erőfeszítések árán sikerült megtartaniuk 
állásaikat. A novella ezeket a kiharcolt pozíciókkal járó veszteségeket, az emberi 
tartalmaknak a hiányát tárja fel mesteri lényegláttatással. Pszichológiai drámát 
mutat be, anélkül, hogy pszichologizálna. A két testvér (a férjével érkez ő  nő  és a 
vendéglátó férfi) a létfenntartásukért folytatott küzdelmeik során elidegenedtek 
egymástól. Az értetlenség különösen az aljegyz őnéne, Tiszolcinéra jellemző, aki 
számára felfoghatatlan, hogy testvérbátyjának, Berkenyés végrehajtónak, nem 
csupán arra a szeretetre van szüksége, amelyet nála lev ő  vénlány húgától kaphat. 
Ilyeténképpen az asszony embertelennek hiszi testvérükt ől szabadulni akaró 
bátyját. A legösszetettebben Berkenyés érzékeli a helyzetet. Bizonytalan eg-
zisztenciaként, jelent ősebb vagyon nélkül nem hozhatott feleséget a házhoz, 
szeretőt pedig csak akkor tarthat, ha egyedül él. A két n őtestvér képtelen 
megérteni, hogy bátyjuk elemi szabadságjogáért, a lelki egyensúlyáért küzd s 
képtelen beérni vénlány húga szeretetévél. 

A Sorsválasztás c. novellát a motívumai s ezekkel együtt a nyelve teszi 
sajátossá. Ugyanaz a feszültség van itt is jelen, mint a Vihar a Dunán címűben, 
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csakhogy a Sorsválasztás tömörebb s így a kifejezésbeli energiája nagyobb. 
Realizmus, naturalizmus és expresszionizmus itt szervesen, közvetlenebbül hatja 
át egymást. Itt is aránytalanul sokszor említ ődik az élet (mint a Ködben), ám az 
erőelv magát a nyelvet s ezáltal a lelki helyzeteket is fokozatosabban átitatja. A 
novellában azok az igék fordulnak igen gyakran el ő, amelyek erővel vagy erősza-
kossággól kapcsolatos eseményt vagy történést jelentenek. S ez akkor is így van, 
ha belső  rezdüléseket, átalakulások érzékeltet az író, ezzel is jelezve az ember 
elgépiesedettségét. Tiszolci például ''lassan, türelmesen és megfontoltan rakta 
össze gondolatainak kockáit. S amit megalapozott, nem lehetett többet kidönte-
ni. Olyan súlyos volt, mint valami kőtömb. Kivésett gondolatait annak rendje és 
módja szerint megőrizte, elraktározta. S nagynéha, ha megszólalt, egy-egy csen-
des megjegyzésével ledöntötte az embert". Tiszolci azonban nem csupán ter-
melője ennek az erőnek, hanem (a feleségével együtt) elszenved ője is, ti. a 
határváltozás után ',ide-oda dobált és elcserélgetett emberek lelkileg elrongyolód-
tak és elhasználódtak". (Kiemelések: V. G.) E kiszolgáltatottság még inkább 
felcsigázza a vitalizmust. Az elszántságot, a kíméletlenséget, az elmagányosodást, 
a szenvedést, a kiszolgáltatottságot tükrözik a következ ő  mondatokból kiemelt, 
küzdelmet jelző  kifejezések, főleg igék: ,,Tiszolciné még örült, hogy protekciótlan 
férje állásában megmaradhatott s hogy legalább megkapaszkodhatott egy darabka 
életrögben. S ezt görcsösen őrizte, mert élni —élni akart. (...) S még makacsabbul 
törte magát előre. Nem engedte, hogy kimarják és megfojtsák. Elkísérte férjét 
egyik faluból a másikba. Vele nélkülözött, de nem hagyta, hogy elmagányosodjék 
s hitevesztetté váljék. Életben tartotta, nógatta, aktivizálta." Ez a család fennma-
radásáért fanatikusan küzd ő  asszony azt tervezte, hogy "összehozza két testvé-
rét". '.Hogy megkösse egyiket a másikkal." Mindezt csak azért, mert ',úgysem 
tartogat számukra csodát az élet". Tehát csak az er ő, a hatóképesség, a fanatikus-
ság a törvény; adott esetben a minél tartósabb kötelék: ',Nem akarta, hogy a 
többiekhez hasonlóan széthul janah. Akik átszakadtak, azok úgyis elidegenedtek 
és elvesztek. Csak még a név tartotta őket össze, gyönge, vékonyka cérna, 
melynek már csak egy rántás kellett, hogy egészen elszakadjon." Az amazon 
természetű  asszonyt ',Csak az nyugtatta meg, hogy férjét kedve ellenére útra 
erőszakolta. Legalább bátyja nyakára ültetheti, hogy megemlegesse az utolsó 
órákat". Berkenyés végrehajtó (aki legalább a családon belül igyekszik alkalmazni 
a ',többet ésszel, mint erővel" elvét) szintén az erőkomplexusnak a nyomorékja, 
mivel egy egész életen keresztül ... alig jutott számára valami az élet-
örömből, pedig sárba és porba szórta ifjúságát, hogy az élet, mint egy fattyút, 
ellökte az egyik asztalától és ellökte a másiktól, nem számított sem úrnak, sem 
parasztnak, nem tartozott sehova sem". Gyönge, az érzékeinek, vágyainakkiszol-
gáltatott ember ő, alárendelődik a sógorának, aki ',verte elcsendesedésével. Akit 
Tiszolci egyszer kiejtett a szájából, azt nem vette fel többé ... félretolta, csendesen 
elhárította. Esett embernek érezte, akit nem volt ereje magához emelni és meg-
menteni, így hát elhagyta bajában az úton. Pedig ha csak egy b űnbánó szót szól 
magamagáért, hát Tiszolci felsegíti". ',Olyan volt, mint egy székbe hajított, elzüllött 
ember." Egyszerűen úgy lehetne fogalmazni, hogy Berkenyésb ől a magánélete 
rendezésére való képtelenség kikoptatta azokat az el őítéleteket, amelyek húga 
előtt még mindig szentek és sérthetetlenek. Ebben a bácskai történetben, egy 
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bukott társadalmi réteg utolsó verg ődésében a kultúra s a civilizáció szorításában 
vergődő  ember tragédiája, a modern ember tipikus konfliktusa is benne van — s 
hogy valóban benne van, ez Szirmai prózanyelve szimbolizáló erejének köszön-
hető: ez teszi az egyedi esetet mélyebben érvényes tartalom hordozójává. 

Ha itt lehorgadt Szirmai Károly képzelete, akkor A hollóban ismét felszár-
nyal. S nem is akárhogyan. Nemhiába lelkesedett ugyanis ezért a műért Tormay 
Cécile, a Napló novellapályázatának bírálóbizottsága, majd pedig Kállay Miklós, 
valóban szimfonikusan gazdag, páratlan ez a teljesítmény. Ám az értékei, nem 
pedig a végkicsengése miatt különleges. Üzenet tekintetében nem emelkedik ki 
a többi novella közül. Annál kevésbé, mert minden pátosza ellenére a romantikus 
irónia is szerepet játszik benne. Legalábbis a témában,- hiszen egy sas ambícióit 
vállaló hollóval van dolgunk. A gúny nem érezhet ő, mivel Szirmai lényegében 
saját magáról, illetve azokról az idealistákról vallott, akikhez saját maga is 
tartozott. Az indítás a biológiai szükségszer űség felől történik. Mintha magának 
az emberiségnek a távolmúltja is felsejlene, mikor a hollók édeni állapota ecse-
teltetik. A nyugalom korában a fejfenntartás ösztöne uralkodott — mondja a 
narrátor. ',Az élet csak azoknak terhes, akik természeten kívül akarnak élni." 
Erre a stádiumra vonatkozóan az író még tagadja e madarak jelkép voltát. „Dehát 
ők hollók voltak és nem emberek." Az állati lét spontaneitása, az értelem 
előttiség, az emléktelenség magával a boldogsággal azonos — állítják a történet 
rövid mondatai. A biológiai lét természetszer űen torkollik erőkultuszba, ' a 
testnek az elgépiesedésébe, amelyet egyik-másik izmusnak az irracionalizmusa 
tűzött zászlajára: fiatal energia megállás nélkül hömpölyög tovább a rostokban 

keménnyé, acélossá vált t őle a hús, az izom — a b őr megfeszült." Innent ől 
kezdve a dionüszoszi mámor hangulata s költészete uralkodik el a novellán. Az 
ilyen sorokat minden bizonnyal Nietzsche is vállalta volna: ,,Hollóélet. — Kerin-
gés, keringő  repülés — szomjas, meg nem álló; leveg őt legyűrő, büszke szárnyalás 

magasság, messzeség, mélység — hideggé tisztult repülésmámor. — Kóborlás, 
ha ideje jön — örök vándorlások, hazátlan, bitang ... Hollószívszomjúság. — Nem 
tudni: hová, merre, miért, csak menni! ... Soha meg nem állva! Ha a vándorlás 
hívó szava szólít. Napfényben vagy komor viharfelh őkkel — nem kérdve, de 
örökké vágyódva újra, ismeretlenre ..." A vágy megjelenése a természetes élett ől 
való eltávolodást ígéri. S ezzel együtt a fokozatos antropomorfizálódást. is. Ez 
azonban nem egyenl ő  a humanizálódással, hiszen a vágy és az akarat korlátlan s 
alig több a vadászszenvedélynél (annál tehát, amit Szirmai Károly csak halászga-
tásain mert kiélni). A kiválasztódás darwini elve, a létfenntartást is szolgáló naz 
erősebb győz" szállóige érvényes erre a ragadozó magatartásra: “Most — óvatosan, 
oldalról keringve, mit sem sejtetve lekanyarodni — azután feszüljenek meg ínnal 
kihúzva a sarlóba görbül ő  karmok, hogy hirtelen kilökve beletépjenek és bele-
vágjanak a tompán szakadó állati testbe. S jöjjön nyomukba a kemény, koppanó 
csőr és verje szét acélhegyével a roppanó, hasadó koponyát. S d őljön a vér s 
szakadjon a hús cafatokba." Persze, a zsákmányszerzés öröm is, kéjes önérvénye-
sítés, monotóniát elűző  szórakozás. Nem más ez, mint ősi szenvedély, az élet 
alapprincípiuma, az, amit Szirmai Károly, az erkölcsi ember nem vállalhat. Pedig 
a kísértés nagy, ti. amilyen mértékben megújítja az életet az ösztönök kiélése, 
legalább annyira elszürkíti az alulmaradás, a gyöngeség. Ez az átváltozás sokszor 

miként a hollók példázata mutatja — csupán pszichológiai kérdés: a valami-
képpen mégiscsak felismerhet ő-átélhető  ismétlődés ugyanis lesújtja az er ősöket 
s hódításaik ellenére is naz örök enyészet" rabszolgáinak érzik magukat. 
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Pedig csupán a demiurgoszi létezés tartalmas. Ezért a prózapoéma 12. 
egysége világalkotónak mutatja a most már a végleg emberi (zseniális) tulajdon-
ságokkal felruházott hollót. A romantika logikájának megfelel ően a művész az 
elsőrangú teremtő, ezért a magasban repül ő  alatti táj képz őművészeti aktus 
nyomán bontakozik ki. Ez azonban kevés, ezek csak pillanatok. A holló ezzel még 
nem győzte le a nehézségi erőt. Számára, miként alkotója számára is, magával a 
halállal egyenlő  a földi viszonyok elfogadása. Ezért ő  felfelé, az abszolútum 
irányába tör, s emiatt alkuszik meg Szirmai Károly a körülményekkel, inkább a 
viszonylagosan boldogító célokat s a halál állandó kísértését vállalva, mint 
magának a hiú mértéktelenséget büntet ő  tényleges halálnak esve áldozatul. 
Inkább tehát a völgyek „bujdosó, szomorú köd"-e (amelyet a holló megvet, de 
amelyet a Köd c. novella ,,kopottruhása" képtelen elhagyni), mint a végtelen 
magabiztosság és a kierőszakolt bizonytalanság. Ilyen gátlások immár a madár 
lelkületében is feltűnnek, mivel viselkedésének — szimbolikus keretek . között — 
egyre inkább emberi jellemz ői vannak. A bűnbeesés, az erkölcs is terhelni kezdi, 
tehát a rabszolgatudat kialakulása is a végzetes fölrepülésre ösztönzi: „A végs ő  
győzelemérzést sokszor mérgezte meg, hogy csak örök véráldozat vezethet fel a 
hódítók útján." Az örökös visszatérés komplexusa el ől, nietzschei szabadság-
igénnyel menekül a holló a gyors önmegsemmisítés, a magasság káprázatai 
irányába. „Álomvitorla' emeli, „álomheged ű ' zokogását hallja a csúcs közelében. 
Ezért nem alaptalanul feltételezzük, hogy nem egyszer űen csak a lehetetlen hiú 
megkísértése, az értelmetlen önfeláldozás példázatának szánta e m űvét Szirmai 
Károly. Konkrétabban a m űvészi sorsot, a vágy kielégítéséért hozott áldozatot 
szimbolizálja. Annál is inkább, mert a költőlétnek leginkább a madárlét a meta-
forája. (Elszállta fehér sas ... — olvashatjuk Farkas Geiza Szenteleky-nekrológja 
fölött.) A magasság vágya, az élet anyagi törvényein való túlemelkedés óhaja 
elsősorban a költői lelkeket jellemzi. Ez az igény írónknak helyenként expresz-
szionista nyomatékkal, pl. a „végtelenbe száguldó acélmozdony" metaforájával 
fejeződik ki. 

De nem csupán az élet túlfeszülésének az .eredménye a halál. S nem is 
csupán a szorongás következtében az élettel alkotott szimbiózis. A halál hisho-
csisa c. novella váratlan, kíméletlen vendégnek ábrázolja. Különösen azért ke-
gyetlen, mert olyan költ őre tör rá, aki mindig menekülni igyekezett az elmúlás 
gondolatától. A bajt még tetézi a költ ő  kisfiának naivitása, a legérzékenyebb 
kérdéseknek a firtatása. A gyermeknek az apja érdekeivel való öntudatlan 
szembenállása a groteszkségig fokozódik a temetésen, amikor felkéredzkedik a 
kocsis mellé s pattogtatja az ostort szül ője utolsó útján. Nem melodráma ez, 
hanem az élet és a halál egymást feltételezésének példája, a kett ő  egységének egy 
lehetséges esete, az író létélményének sajátos megfogalmazása. 

Ugyanerre a gondolatra épül a Mesemondó is, amely nem más, mint a 
hivatás viszontagságairól szóló közvetett vallomás. A halál, a háború itt is 
elkedvetleníti az embereket, elhallgattatja a vén mesemondót, „ őszapót". A rossz, 
a romlás azonban itt expresszionista metaforákban érkezik: „A puszták csendje 
belopódzott az emberek közé. Felkúszott a koponyák szemüregéig. S a megder-
medt szemek ablakaiba telepedvén, kilógatta petyhüdt lábait. S egyszerre hang-
talanul hahotázni kezdett. S mialatt a torz kacagás szakadatlan lihegéssel 
fujtatott a száján, egész teste hihetetlenül felpuffadt." A borúra azonban derű  
következik, mert a háború sötét látomását — misztikus katarzis eredményeként 
— a béke erősödő  szólama oszlatja szét, .mert „A folyók partja mentén új, er ős 
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emberek álldogáltak sörvendez ő  megértéssel hallgatták az új szavak és monda-
nivalók muzsikáját: az új Élet parancsszavát". 

Az utóbbi két novellánál megrendít őbb az Üzent az ősz, Szirmai Károly 
prózaművészetének egyik remeke. Itt nem csupán elbeszél, mint az el őző  törté-
netben, hanem tömören jelez. Valójában írónk m űvészetének tipikus motívumai 
és módszerei fonódnak össze ebben a páratlan teljesítményben. A keret realista. 
Egy mélakóros elmebeteg üldögél a tébolyda udvarán, majd egy óvatlan pillanat-
ban átveti magát a falon. A rend őrök hasztalanul keresik a Duna parti erd őben, 
csak kereső  hangja hallatszik. Végül egy faluhoz érkezik, ahol reménytelenül ver 
egy ajtót. Létének valahol a ködös sötétségben szakad vége. A tartalom és részben 
a módszer expresszionista. A történetet ugyanis balladai homály tölti ki. Nem 
tudjuk meg: mikor, hogyan és miért őrült meg az ápolt. S az sem derül ki: kit 
szólít az erdőben; kitől várt ajtónyitást, mikor dörömbölt. Viszont annál többet 
mond, hogy a rendőrök nem érhetnek el hozzá. Annál bens őségesebb kapcsolat-
ban van a vadlibákkal. Az expresszionista látás a zörgetés során teljesedik ki. Az 
erdei kiáltást (nincs szó róla, ki rejt őzik a messzeségben, az olvasó különben is 
tudja, ki lehet az ismeretlen) úgy követi a zörgetés, hogy egy egész oldalon át csak 
a műveletet végző  kezek említődnek, hogy egy pillanatra a lábak is felt űnjenek s 
a fej is megmutatkozzon. Mindez inkább csak a hanghatások kedvéért. De f őleg 
a személytelenség, a tragikus élettapasztalat minél közvetlenebb általánosítása 
érdekében. Ennek kapcsán arról az impresszionista-szimbolista vonatkozástól is 
szólnunk kell, amely e Szirmai-kötet darabjainak nagy többségében így vagy úgy 
jelen van. Azért kell éppen itt e motívumot érintenünk, mert már a. címben — 
Üzen az ősz — is jelen van, az első  sorok pedig mintha Ady ismert párizsi 
ősz-versének adaptációja lennének. (“Egyik csendes délután a hegyekbe is meg-
érkezett az ősz. Nesztelenül lépkedett végig a pirostet ős állami tébolyda fáradt-
zöldbe öltözött fái között, ujjai gyöngéd simogatással érintették a leveleket .. . 
(...) Senki se látta, mikor jött — senki: mikor elhagyta a kertet. De mindenki 
érezte, hogy megérkezett és itt járt az ősz. Estére halkan összesusogtak a levelek 
és éjszakára a tébolyda mögött felnyögött a fekete erd ő." Az ősz és a szél kellékén 
kívül a sötét és a köd is jelzi, hogy Szirmai Károly ennek a m űvének az alkotása 
közben is ugyanazt az eszköztárat használta. 

Ehhez képest újdonságot jelent az Elvándorol az erdő  különös szimbolikája. 
Aligha minősíthető  szürrealistának az író módszere, hiszen a fák kivándorlásá-
nak története akkor íródott, amikor a szegénység nem találta helyét az ország-
ban. A látomásban az a jelentés is benne van, hogy a civilizáció felfalja a kultúrát, 
vagyis hogy az erdők a meggondolatlan irtás áldozataivá válnak. Az Elvándorol 
az erdő  tehát közvetett kritikai szöveg, a társadalom és a kultúra tömény bírálata. 
Annak a megdöbbenésnek a mélysége teszi hatásossá, amely a narrátort fogja el, 
mikor az erdő  útra kelésének lesz a tanúja. A köd, persze, itt is jelen van. „S 
láttam, hogy ereszkedik le a hegyoldalakról csendben, könny ű  fekhőgomolyba 
takaródzva az erd ő  s hogy menetelnek végtelen, hosszú sorban — szállongó 
felhőrongyokba fogódzva: a messzi, őszi országúton a fák." A természetrajongó 
természetféltése szólal meg ezekben a kétségbeesett költ ői sorokban. 

A szerencsétlenség és a magány nem csupán félelmetesen kiáltani, hanem 
halkan sóhajtani is tud Szirmai világában. Egy igen csendes vívódásnak, segély-
kérésnek a következménye az a telepatikus vonzalom, amely Az állomáson c. 
tárcanovella egymás számára ismeretlen férfi és n ő  szereplője között alakul ki. 
Ennek további fokozása az a szeretet, amely a kis suszterból árad környezete, de 
a véletlen következtében főleg egy szerencsétlenül járt tisztességes lány felé (Báze 
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Bul). Ez azonban szokványos realista módon, szegényes eszközökkel formált 
történet. Nem így a Karambol, amelyben az emberek iránti felel ősség a mérték-
telenné fokozódott szorongás következtében önmaga ellentétévé billen át, igen 
hatásosan, nem függetlenül az iszonyt adekvátan kifejez ő  képektől. Ehhez 
képest a Ludvig csupán visszaemlékezés és világszemléleti vallomás. Arról szól, 
hogy az emberi viselkedés szigorúan determinált s holmi forradalmak csak 
fokozzák a zavart. Szirmai a h őse családjának tragédiája által a világháborút 
követő  újfajta erőszak és általában embertelenség ellen tiltakozott, kissé hossza-
dalmasan, naturalista elbeszél ői rutinnal, halyenkénti költ ői effektusokkal. Lud-
vig gyermekének szomorú halála valójában egy szemléletes példa. A szimbólum 
megfejtéséhez a narrátornak a következ ő  kitétele jár legközelebb: ',Bizony úgy 
éreztem, hogy rimák vagyunk: semmihez sem hűek és semmit sem veszünk 
komolyan. Mindent vásárra viszünk s lelkesedést ől habzó, teli szájjal a divat 
kocsiját húzzuk, mégha a gyermekeinket is gázoljuk el vele." A Kun Béla nevéhez 
fűződő  fordulat lényegét írónk csak a rossz ösztönök elszabadulásában, a gátlás-
talanná való fosztogatásban érzékelte. 

Áttekintésünkben azért nem bocsátkoztunk Szirmai els ő  könyvének tipo-
logizálásába, mert egyrészt az ilyen osztályozások csupán egy alkotói korszak 
egészét vizsgálva lehetnek hitelesek, másrészt pedig a szintetikusabb megközelí-
téssel eddig ketten is (viszonylag meggy őző  eredménnyel) próbálkoztak. Benk ő  
Ákosnál és Rónay Lászlónál csak az szólhat elmélyültebben a Szirmai-novellák 
belső  jellegzetességeiről és külső  összefüggéseiről, aki nagymonográfia megírásá-
ra szánja magát. Mi főleg azért voltunk műközpontúak és induktívak értékelé-
sünkben, mert az eddigi kritika jobbára csak általában beszél írónk kisprózájának 
jellegzetességeiről. Minthogy számunkra a realizmus, expresszionizmus stb. ön-
magukban nem értékmérő  fogalmak, ezért a Ködben c. gyűjtemény darabjait 
sorra véve igyekeztünk elmondani: mit és milyen mértékben tartunk jelent ősnek 
ebben az irodalmunk egésze szempontjából is jelent ős könyvben. Rövidebb vagy 
hosszabb elemzéseinkben nem csupán azokat a szövegeket boncoltuk, amelyeket 
a legértékesebbeknek tartunk. Figyelmünk összpontosításában az is szerepet 
játszott: vajon melyik novellával foglalkozott érdemtelenül kevesebbet a kritika. 
A kötet néhány alkotása nem pusztán stílusirányzati el őítéletek, hanem (a 
részben ezeket feltételez ő) politikai okok miatt rekedt háttérben az elmúlt 
évtizedekben. Szirmai Károly ugyanis, ',reakciós" lévén, nem hitt a nagy szavak-
ban, váratlan változásokban. Az erkölcs embere volt, aki a két háború között 
saját, minél sikeresebb érvényesülése érdekében képtelen volt a szó könyvelési 
értelmében leírni a régi vármegye itt rekedt, szerencsétlenül vegetáló urait. Igaz 
ugyanakkor, hogy a Staro sunce c. novellát sem egyszerűen a hízelgés, hanem az 
idő  szavának megértése adta a tollára. 

A Ködben szempontjából az eddigi válogatások között a Herceg Jánosét, a 
Muzsikáló messzeség (1968) címűt tartjuk viszonylag teljesnek. F őleg azért, mert 
az általunk taglalt kötetb ől a valóban legkiválóbb Holló és néhány reprezentatív 
expresszionista mű  mellett a Sorsválasztás című  egzisztencialista ízű  szöveget is 
felvette. Igaz, a Báze Bul helyett, a Vihar a Dunán jobban ideillett volna. Tomán 
László némileg kisebb anyagot felölel ő  kiadása (A csend víziói, 1965) a Szirmai-
novellák, köztük elsősorban a Ködben darabjainak ciklusba sorolása miatt érde-
kes. No meg azért, mert válogatásának negyedrésze az általunk bemutatott 
könyvből származik. Erre, valamint Benk ő  Ákos és Rónay László motívumkuta-
tásaira itt nem reagálhatunk. Mindez egy másik tanulmány tárgya lehetne. 
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SZIRMAI KÁROLY HÉT LEVELE 

Egy egészen személyes vonatkozással kell kezdenem. Szirmai Károllyal 1945 
karácsonyán ismerkedtem meg Verbászon, tizenöt éves koromban, egy családi 
látogatás alkalmával. A nevét már ismertem a Kalangyából, melyet épp azokban 
a hónapokban lapozgattam. Ezután 1953 őszéig nem találkoztam vele, csak a 
nevével, pl. a Téglák, barázdák című  antológiában (1947), Ködben című  novellás-
kötetében, mely ugyan 1933-ban jelent meg, én azonban csak az ötvenes években 
jutottam hozzá egy antikváriumban, 1952-ben pedig Viharban című, akkor meg-
jelent könyvét olvastam. 

1953 őszén Baki Gyula hajdani kúlai tanfelügyel ő  jóvoltából magyartanári 
állást kaptam Verbászon a 3. sz. Általános Iskolában, mely nemsokára felvette 
Kinizsi Pál nevét, kés őbb pedig Testvériség-Egység Általános Iskola lett. Nem 
sokkal Verbászra való érkezésem után értesítettem Szirmai Károlyt, hogy ott 
vagyok. Tanítványaim, akiknek egy része a cukorgyári telepen lakott, ismerték 
— Szirmai bácsinak hívták, a feln őttek pedig doktor úrnak szólították —, velük 
üzent, hogy keressem fel. El is mentem a cukorgyár közelében lev ő  lakására, s 
látogatásaim kétéves verbászi tanárkodásom alatt rendszeresek voltak. Termé-
szetesen elsősorban az irodalomról beszélgettünk, felolvasta legújabb novelláit, 
s kikérte róluk véleményemet. Miután 1955 szeptemberében végre sikerült 
Újvidékre helyeztetnem magam, csak néha volt alkalmam Verbászra utazni, ő  
azonban gyakrabban keresett fel újvidéki családi otthonunkban, amikor — f őleg 
irodalmi — ügyeinek intézésére ideutazott. Közben többször váltottunk levelet. 
Persze itt is az irodalom volt a legfontosabb. 

1961 szeptemberében a Forum Könyvkiadó szerkeszt ője lettem. Ekkor 
levélváltásunk sűrűbb lett, gyakrabban találkoztunk is. Szirmai id ős korára — 
míg többféle betegsége teljesen le nem gyűrte, s szinte szobafogságra kényszerí-
tette — igen mozgékony volt, nem esett nehezére verbászi kültelki lakásukról a 
távoli vasútállomásra gyalogolni. Újvidéken — mivel akkoriban még a régi vasút-
állomás közelében laktunk — első  megállója vagy elutazás el őtti pihenőhelye 
lakásunk volt. Azután, hogy Újvidéken felépült az új vasútállomás, terhére volt 
a buszozás, a gyaloglás a messzi vasútállomásról, akár hozzánk, akár a Forumba, 
s erre panaszkodott egyik levelében is. Amikor már nem utazhatott be, gyakrab-
ban kerestem fel Verbászon, főleg, ha valamelyik könyvén dolgoztam. 

Amint elkezdtem szerkeszt ői munkámat a Forumban, azonnal egy új 
Szirmai-kötet kiadására gondoltam. El őző  könyvével (Már nem jön senki, 1960) 
nem voltam megelégedve. Régebbi és újabb írásaiból összeállítottam az Örvény 
című  kötetet (1962), 1965-ben jelent meg válogatásomban A csend víziói című  
könyve. 1970-ben Falak, puszta falak című  — életében megjelent utolsó — kötetét 
szerkesztettem. (Ennek borítóját és fed őlapját Ács József tervezte, aki épp 
azokban a napokban hunyt el, amikor Szirmai hozzám intézett leveleinek sajtó 
alá rendezésén dolgozni kezdtem.) 1979-ben jelent meg Az éjszakák motorosai 
című  válogatásom Szirmai novelláiból a Tankönyvkiadó Intézet kiadásában. 
(Szirmai novelláskönyve egy ideig házi olvasmány volt a magyar tannyelv ű  
középiskolákban.) Szirmai Károllyal és alkotásaival tehát életében majd húsz évig 
voltam szoros kapcsolatban, s ez a kötelék halála után sem szakadt el. 
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Barátságunknak, együttm űködésünknek fontos dokumentumai Szirmai 
Károly hozzám intézett levelei. A teljes anyag összeállítása, felmérése a jöv ő  
feladata, ezúttal csak négyévi levelezésünket sikerült felkutatnom és elolvasnom. 
(Hozzáintézett leveleim sorsáról nem tudok. Sajnos, mindig csak egy példányban 
írtam őket.) 

Valószínűleg 1961 előtt is váltottunk levelet, de ezeket nem találtam meg. 
Azok, amelyekre rábukkantam, már abból az id őből származnak, amikor az 
Örvény összeállításán dolgoztunk. Az 1961-1964-es id őszakból hét levelet válasz-
tottam ki. Azt hiszem, ezek eléggé jellemz őek Szirmai leveleire, s őt egyéniségére 
is. Nagyon sok levél publikálása lehetetlen, valószín űleg évtizedeknek — akár 
emberöltőknek is? — kell eltelniük, hogy a nyilvánosság elé kerülhessenek, ha 
akkor még érdekesek lesznek valakinek. 

Szirmai mindig géppel írta leveleit A/4-es papíron, csak néhányat írt kis 
alakú levélpapírra. (Egyetlen kézírásos levelez őlapom van tőle, az újvidéki kór-
házból küldte, mielőtt onnan elment volna; reszket ő  kézzel, ceruzával és tollal 
írta. A címzés és a feladó itt is géppel van feltüntetve, alighanem megcímezve vitte 
magával a kórházba.) Még az aláírást is gépelte, sohasem írta alá magát kézzel. 
Az ékezést sem tette fel. Több írógépen írt (részben otthoni, részben — míg a 
cukorgyárban dolgozott — hivatali gépén), váltakozva kék és fekete szalaggal. 
Minden levelén szerepel a helymegjelölés (következetesen Vrbászt írt!) és a 
keltezés. Leveleiben sokszor volt utóirat, nemegyszer a levél margójára is gépelt 
üzenetet. Fontos jellegzetességük Szirmai leveleinek, hogy őszinték, szókimon-
dóak, panaszkodóak. Olyanok, mint Ő  volt. 

A leveleket betűhíven közöljük, a gépelési hibákra külön felhívjuk az 
olvasók figyelmét. 

1. 

Vrbász, 1961. április 26. 
Kedves Barátom! 

Befejeztem végre a Lázadást. 1  Megkinlódtam érte, ugy, mint alig néhány 
irásomért. Töröltem, töröltem, töröltem, egész oldalakat dolgoztam át ujra, mig 
végrevalahára ugy éreztem, hogy nincs benne semmi szükségtelen, s a párbeszé-
dekben mesterkéltség. Persze ki kellett hagynom néhány viszonyainkra jellemz ő  
részt, mert irásom egységét megbontotta. A „Kutyák"-at nem is kezdtem el. 
Tulságosan más hangulatot kiván, mint jelképes irás. A Lázadás-on kivül mellé-
kelem még, mint tájirást: a Néma zuhatag-ot. De ha ellenzed, ne tedd be. 

Nem tudom, mikor fogod az anyagot2  birálatra kiadni. Ha még 22-e el őtt, 
mert akkor utazom be ruhám próbálására, akkor mégis küldök valami ujabb 
csoportositást. Mert elbeszéléseim ezt megkivánják. Persze kinlódom, hogy mi-
lyen csoportcimeket adjak.* 

Egyébként nem érzem magamat jól. Hideg szobában kopogtatom dolgai-
mat, és megfáztam, ujra köhögök. Pedig az utóbbi napokban már egészen rendbe 
jöttem. Hangulatilag is. 

462 



Nekem is tetszett a „Téves kapcsolás'. Csak kissé tulhajtottnak, illetve 
eröltetettnek éreztem egy-két részét. Az az érzésem, hogy az eredeti más hatást 
tett volna. 

Szóval aggódsz az uttesten átszaladó kisgyerekekért. Vannak-e még mindig 
Nálatok embereket megtámadó huligánok? 

Be is fejezem levelemet. S id őd megengedi, irj. 
Szeretettel ölelünk Benneteket 

Károlyék. 
Böskei  is nagyon kinlódik. Reuma stb. A fürdőből még nincs válasz. Ugy 

látszik, nem is lesz. 
*Az ott levő  anyagból kidobom: A madár és Az örökbefogadott cimü irást. 

Szirmai elbeszélésének címe. Ebben a levélben több írását említi cím szerint 
(Kutyák!, Néma zuhatag, A madár, Az örökbefogadott). 

A készülő  Örvény című  kötetről van szó. 
Szirmai Károly második felesége (Benyák Erzsébet, 1905-1970). 

2. 

Vrbász, 1962. január 28. 
Kedves Laci! 

Bár szerdán vagy csütörtökön — föltéve, hogy nem lesz cs ő  — be szeretnék 
utazni, mégis küldöm "Az örökség" megváltoztatott végét. Vedd, kérlek, figye-
lembe a tömöritett hosszu bekezdést is, ha nem volna birtokodban az átirt oldal. 

A befejezés két változata közül válaszd a Neked jobban tetsz őt. Nekem 
jobban hangzó ez a változat: 

„hogy ég lángolva, pattogó szikracs őben, a fölgyujtott villával a vádoló 
mult." 

Vizuálisan viszont a „csapkodó szikraes őben". 
A ..7 Nap" két hét előtti számában ökonomikus tömöritéssel megjelent 

',LÁZADÁS" c. ismert elbeszélésem itt nagy hullámokat vert föl. Többen lefordít-
tatták jól-rosszul szerbre, s ugy élvezték a kipellengérezést. Néhány nagyob kutya 
mosolyogva állitott meg, találkozás közben, amit azel őtt nem tett. Nekem azon-
ban nagyon kellemetlen volt az ügy, mely a két legfels őbb személyt ellenem 
forditotta. Csak nagynehezen sikerült őket följelentési szándékuktól eltérite-
nem, noha sem a cukorgyárat nem emlitettem, s a f őszereplőket is összekever-
tem. Dehát olyasmiról irtam, amiről széltében-hosszában beszéltek, tehát irásom 
kapóra jött. Remélem, hogy nem változtatják meg elhatározásukat, s nem keverik 
az ügyet biróság elé. 8 napig nagyon komisz hangulatban éltem. S őt még most 
sem vagyok egészen nyugodt. Pedig ha mindazt megirnám, ami itt történt, ugy, 
mint néhány orosz iró. 

Tehát a valószinü viszontlátásig! 

Szeretettel ölel Mindnyájatokat 
Károly. 
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3. 

Vrbász, 1962. február 15. 
Kedves Laci! 

Köszönöm értesitésedet. Az ivenként fizetend ő  tiszteletdijjal elégedett va-
gyok, mert legföljebb 17-18.000 dinárra számitottam. 

A visszaküldött irásokat megkaptam. Mint látom, vagy 25-26 kerül bele 
kötetembe, aminek nagyon örülök. A .,Gyilkosság" is. (Helymegtakaritásból nem 
lehetne-e egy s negyed oldallal röviditett és egységesitettebb formában, mert 
mindjárt szedésre gépelten elküldeném, vagy magammal hoznám.) Csak azt 
sajnálom, hogy a ',Viszontlátás" nem kerülhetett bele, mert jellemz ő  irásnak 
tartom. 

Állandóan készültem beutazni, de a pocsék id őjárás s a csuszós közlekedés 
visszatartott. 

Remélem, hogy a szerz ődésaláirás délel őtt lesz, s nem este, mert ebben az 
időben nem szeretnék ott éjjelezni. 

Egyébként ,,Negativ" cimü regényemmel )  kinlódom, de eddig 'csak a 28. 
végleges, legépelt oldalnál tartok. Egy-egy részt többször is átirtam, részben 
röviditve és tömöritve, részben szükségesnek érezve kib ővitését. Nem tudom, 
kész leszek-e vele május végére. 

Majd magammal hozom a Független Magyarország2  s a Látóhatára  utolsó 
számait, illetve példányát. Talán addig nem töröm ki a lábamat, mint néhányan. 

Mindnyájatokat szeretettel üdvözöllek. Böske szintén az id őjárás miatt nem 
utazott be, pedig föltétlenül el kellene mennie, mikor is Titeket szintén fölkeres. 
Az ő  üdvözletét is tolmácsolom. Sajnos, 12 napja csak altatóval tudok valahogy 
aludni. 

Különben eddig még nem voltunk betegek. Ne is legyünk. 

Böske és Károly 

Ominizós [ominózus] novellám4  sok hivet és megbecsül őt szerzett, a tisztes-
ségesebb fejesek között. A leginkább érintetteket azonban meggyülöltem. Ugy 
szeretnék egy nagy-nagy szatirikus regényt irni az egész szövevényes és gyaláza-
tos korrupcióról, törvényszéki tárgyalás beiktatásával. 

Nem fejezte be. 
Ausztráliai magyar nyelv ű  lap, Nagy Kázmér (1920 ?-1985) szerkesztette. Azóta 

megszűnt. 
Müncheni magyar folyóirat, kés őbb Új Látóhatár címmel jelent meg, kiadója 

Molnár József, szerkesztője Borbándi Gyula volt. 1989-ben megsz űnt. 
Valószínűleg a már említett Lázadásról van szó. 
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4. 

Vrbász, 1964. március 19. 
Kedves Laci! 

Elfoglaltságod közepette nem szivesen zavarlak, de ugy érzem, meg kell 
irnom Néked a legujabb fejleményeket. 

Tisma válaszolt, s készséggel fölajánlotta, hogy az általam megfogalmazott 
véleményezési szöveget leforditja, aláirja és megküldi. Én tehát tegnap feladtam 
a cimére. 

Ma, hosszu idő  mulya, betértem Andróczykohoz [Andróczkyhoz]. 2  Tőle a 
legnagyobb meglepetéssel értesültem a következ őkről: 

Mirosavljevic3, aki karácsony előtt, előzetes értesitem [értesítés] nélkül, 
megrendezte a Szirmai estet a Népegyetem egyik helyiségében, tovább tevékeny-
kedett könyvem verbászi kiadása ügyében. Annak ellenére, hogy a gyártói valaki 
beköpött. Sikerült is neki megnyerni az illetékeseket, csak szakvéleményt kellett 
neki még beszereznie, mire a FORUMHOZ fordultak. Ott, egyik jóakarom ugy 
nyilatkozott, hogy már elég könyvem jelent meg az ő  kiadásukban. Vagyis ujabb 
kiadására nincs szükség. Képzelheted, hogy miként hatott reám ez a közlés. 
Egyébként Mirosavljevic is azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy nem nyilat-
koztak rólam kedvezően. Ennyit. 

A másik érdekesség: 
A gyárhoz fordult költeményei kiadásáért valami boszniai fiatalember is. 

Ekkor emelkedett valaki szólásra, s tette szóvá, hogy a csika Szirmainak is benn 
fekszik egy hasonló kérvénye. 

Mivel a bizottságban megvolt a készség, hogy a költeményeket kiadják, ezek 
után ugy határoztak, hogy a két kérvényr ől együtt döntenek. Ezért hivtak flil, 
hogy. szerezzem be a véleményezést, s a nyomdakiadási el őirányzatát. 

Ezt is Andróczky közölte velem. Azt mondta, megvan a remény, hogy a gyár 
mégis rászánja magát a kiadásokra. Szakszervezete utján. 

Reám lesujtó hatással volt a Forum illetékesének rosszindulatu kijelentése. 
Ha nem lovaltam volna bele magamat az irásba, nyomban fölhagynék vele. Bár 
rá tudnám magamat szánni. Ha még dolgoznék, sokkal könnyebben menne. 

Már arra is gondoltam, hogyha Bandi 4  tudna nekünk jobb megfér ő  helyet 
szerezni, s ellátásunkról gondoskodni, kivándorolnék feleségemmel, bár az ide-
genségérzés nagyon megviselne. 

Lehet, hogy a jövő  hét egyik szebb napján mégis beutazom, hogy beszéljek 
a FORUM illetékeseivel. 

Szeretettel ölelünk Benneteket 
Károlyék. 

Tájékoztatásodra: 

A Magyar Szót, a Dolgozókat s a Hidat nem zaklatom kézirataimmal. A Magyar 
Szónak 16 hónap alatt összesen 4 elbeszélést küldtem. Ez csak nem sok. (Eddig 
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2-őt közöltek.) A Dolgozóknak ugyanezen idő  alatt 3-at. (Eddig 2-őt közöltek.) 
Jánosnak5  csak akkor, amikor kért, Ó mindig feloivastatta. s  Ugy, mint a hónap 
elején is legujabb viziós irásomat. A hidnak összesen 5 irást küldtem. Egyet 
közöltek. Papnak?  vagy 3 héttel el őtt küldtem egy 10 és fél oldalas irást. Utazás 
a vágyak városába cimmel. Értesitést nem kaptam. Ebb ől tehát láthatod, hogy 
senkit sem ostromlok kézirataimmal. — A FORUM-nak az Örvény é  óta semmit 
sem adtam oda. 

Aleksandar Tišma író. 
Andrócžky Sándor, a verbászi nyomda akkori igazgatója. 
Jovan Mirosavljevi ć, a verbászi Művelődési Otthon akkori igazgatója. 
Fia, dr. Szirmai Endre. Stuttgartban él. 
Herceg János író. 
Az Újvidéki Rádióban. 
Pap József orvos, költő, annak idején a Híd főszerkesztője. 
Az 1962-ben megjelent novelláskötetr ől van szó. 

5. 

Vrbász, 1963. szept. 15. 
Kedves Barátom! 

Gergely Boriskától)  csak az itt mellékelt két levelem van, Benczt ől2  pedig 
féltucatnyi levele közül e -zt tartottam legmegfelel őbbnek, mert a többi tartalmi-
lag jóval jelentéktelenebb. Sajnos, Gergely Boriska levelei sem jellemz őek. 

A legtöbb levelem — többek közt — Kázmértól 3  van, Kisbérytől4  talán 
negyed annyi, de különféle vonatkozásaiknál fogva épp a tartalmilag legérdeke-
sebbek — ma — nem közölhetők. Sajnos! Pedig azok több széles látóhatáru témát 
érintenek. Igaz Kázmér néhány olyan levelét soroztam be, melyekb ől telán [talán] 
mégis tudsz majd kettőt kiválasztani, s azonfelül kulturális hátterüek. 

Ha ceruzával irt megjegyzéseim, illetve javitásaim zavarólag hatnának, ki 
kell radirozni. 

Kisbéry utolsó levele jajkiáltás! Ilyen több is van, pl. Kázmér utolsó levele 
is. 

Az, hogy szigoru mértékemre többször történik utalás a mellékelt levelek-
ben, engemet nem bánt. Még igy is közöltem kedvem ellenére irásokat. Kázmér-
nak azt vetettem szemére, hogy egyik nagyobb tanulmányában hizelgett a 
jugoszlávoknak, s a magyarokkal szemben nem volt ugyanoly konciliáns. Ezt 
csak tájékozódásodra közlöm. 

Kisbéry, ha nem tudnád, Kosztolányi fölfedezettje. Nála lakott egy ideig 
budai villájában, s érdekesen indult. Én külön segélyet [segélyt] eszközöltem ki 
részére a cukorgyár egyik irodalompártoló igazgatójától, de ezt az érdekesebb 
levelemet épp azért nem mellékeltem, mert nagyon megköszöni közbenjáráso- 
mat, (bár — ugyanakkor fejbe is kólint, mert egy másik segélyt — összegét növelni 
akarván — nem fogadtam el, csak kés őbb.) 
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Laták5, Csépes  s más is hozzájutott a révemen pénzbeli segélyhez, Csépe 
még ruhákhoz is. 

Most, ahogy belelapoztam a vaskos levélgyüjt őkbe — kb. 8-ba — látom, hogy 
mi minden történt szerkesztésem7  alatt, ugy érzem, több is, mint 1936-ig. Dehát 
hagyjuk, ugysem kell senkinek. 

Nem válaszoltál arra a kérdésemre, hogy elküldh[e]tem-e Vukovicsnak 8  
Szentelekynél tett látogatásomról szóló és mivel halálának nemrég volt 30. 
évfordulója, rövid bevezet ővel ellátott irásomat. Igy tehát mégis elküldöm, mert 
talán közlik. 

Ha teheted, vedd meg a Tribina 9  aug. 31-i számát. Itt nem tudtam sehol 
sem hozzájutni. 

Böske haza jött, itt ismét nagyon rosszul volt, ma láza[s] is, képzelheted, 
hogy milyen rossz emiatt amugyis gyalázatos hangulatom, pedig 20 nap alatt 2-3 
novellát szeretnék irni, ismét különöset. Egyet János td  olvastat majd föl a 
rádióban, melyet aug. közepén irtam. 

Sajnos, azt már nem érem meg többé, hogy a FORUM kiadjon t őlem egy 
vékonyabb kötetet különleges novelláimból, melyéket még 4-5-tel szeretnék, ha 
győzöm, megtoldani. 

Szeretettel ölelünk Mindnyájatokat 
Károlyék. 

Holnap elmegyek Böskével a gyári orvsohoz [orvoshoz], s azután majd 
meglátjuk .. . 

A Kosztolányi számban ll  1936. márciusában megjelent tanulmányomnak cime: 
A Halál költője. Ez a tanulmány külön nyomattal megjelent a szegedi Délvidéki 
Szemlében is, a magyar id őkben. Gellért Oszkár, a Magyar Csillag (A Nyugat 
utódja) egyik szerkeszt ője meleg szavakkal gratulált hozzá, amikor Budapesten 
voltam. 

Gergely Boriska író (1885-1943) 
Bencz Boldizsár költő  (1919-1949) 
Kázmér Ernő  kritikus (1892-1941?) 
Kisbéry János író (1901-1975) 
Laták István író (1910-1970) 
Csépe Imre író (1914-1972) 
Szirmai Károly 1933-tól, Szenteleky halálától 1941 márciusáig szerkesztette a 

Kalangyát. 
Vukovics Géza, a Magyar Szó akkori szerkesztője, későbbi főszerkesztője. 

Újvidéki szerb nyelvű  hetilap, 1960-1964-ben jelent meg. . 

Herceg Jánosról van szó, aki az Újvidéki Rádió irodalmi szerkeszt ője volt. 

A Kalangya Kosztolányi-száma (1936. 3. sz.). 
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6. 

Vrbász, 1964. aug. 15. 
Kedves Laci! 

Sajnálom, hogy nem találkozhattam Veled. Reggel, amikor kerestelek a 
FORUM-nál, azt mondták, hogy szabadságon vagy. Én ott ültem a kávézóban 1/4 
11-től 1/41 óráig. Aztán elmentem, Hozzátok is. Ott tudtam meg, hogy megjöttél, 
s be kellett volna menned a FORUM-ba. 

Először is itt küldöm vissza a KÖDBEN c. könyvet. Sajnos, gépelés közben 
a lapok meglazultak. Ne haragudj érte. 

Juhásznak 1  2 részletben adtam át az anyagot. 2  240 oldalt jul. 30-án, leveled-
re. Most szerdán pedig további 40 oldalt. A Staro sunce legépelt példányát. Tehát 
összesen 280 oldalt. 

Itt küldöm Néked könyvenként csoportosítva a jegyzéket. 

Azt hiszem, nem lesz ellene kifogásod, hogy bevettem még következ ő  
irásaimat: 

II. Viharban-ból: 

A fenyőt, 
A rózsafát, 
A sárga állomást (halálviziós irás) 

IV. Már nem jön senki-b ől: 

A fenyegető  hegyeket, 
A titok cimüt 
Az édes otthont 

Tehát 7 irást. Egyik sem válik a kötet szégyenére. 
Nagyon szerettem volna, ha a legujabbak közül besoroztad volna a ',Vonat 

elment" cimü jelképes irást. Ha teheted, mellékeld utólag. 

A szerződés — sajnos — hozzávet őleg 16 ivet irányoz el ő. Pedig szerettem 
volna 20-ra kiegésziteni. Németh P. Istvánnak 3  is ez volt eredetileg az elgondo-
lása. Igy nem tudom, hogy mi lesz a 280 oldalnyi anyaggal. Egy 20 ives jobban 
tájékoztatta volna a hozzáért őt egyéniségemről. 

Juhász Reád várt, hogy az anyag csoportosítását elvégezzed. Nem tudom, 
nem volna-e jó, ha külön csoportba vennéd a ,Nagy Csend viziói"-t, külön a többi 
valóságfölötti siku irást, külön a liraiakat: Elvándorol az erd ő  (jelképes is,) 
Fenyő, Rózsafa. Szeretném, ha ismertetnéd erre vonatkozólag véleményedet. 
Vagy ha jobbnak tartod, beutaznám egy napon, melyet Te jelölnél meg, legalább 
feleségem elvégezhetné a lakás téli id őre szóló nagy felsurolását. 

Ma különös hangulategyveleg rohant meg. Ily napom még nem volt életem-
ben. Köztük egy sereg nagyon jó érzés — régi, kivált fiatalkorom ritka hangulatu 
óráiból. Természetesen egy tucat témavillanás, hangulatba ágyazva. Kár, hogy 
nem volt módomban mindezt lerögziteni. Oly termékeny voltam, mint régen 
nem. És talán boldog is. Sajnos, nem tudtam őket kerögziteni [lrögziteni], 
ugyhogy cigarettafüstként belesemmisültek a leveg őbe. Ó, ha itt lehettél volna 
Te mellettem. Mostanában ugy kivánlak magam mellé. 
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Juhász nagyon kedvesnek, őszintének és készségesnek mutatkozott. Ird 
meg, kérlek, bejöjjek-e Hozzád, és mikor. 

Szeretettel ölel Tiéiddel 
Károly 

Juhász Géza, akkoriban a Forum Könyvkiadó szerkeszt ője. 
ValószínűlegA csend víziói című , abban az időben készülő  kötetének kéziratáról 

van szó. 

A Forum Könyvkiadó akkori főszerkesztője. Élt 1922-1985. 

7. 

Vrbász, 1964. december 13. 
Kedves Laci! 

Itt küldöm a rólam szóló, elején átirt, felén tul pedig egy-két szóval módo-
sitott ismertetésedet, )  mely egyébként elismerően szól irodalmi munkásságom-
ról, ugyhogy másolatát, a reám vonatkozó Kalangya-résszel, Bandinak is 
elküldöm. Bevezetőben szükségesnek tartottam a beállitást valóságh űen vissza-
adni. 

Mellékelem azonkivül a 7., 8. és 9. oldalra vonatkozó és szükségesnek érzett 
szövegezés szerinti megjegyzéseimet, természetesen tetszésedre bizva, hogy 
mennyire kurtitsd. 

Különösen 1937 s 1941. között én voltam a Kalangya valóságos szer-
kesztője, noha egyben-másban kikértem Draskóczy 2  s olykor Radó3  véleményét. 
Előbbiét főképpen társadalmi vagy politikai vonatkozása irások tekintetében, 
utóbbiét pedig szépirodalmiakéban. 

Szükségesnek tartottam bevenni, hogy Németh László a velem folytatott 
baráti levelezés során ajánlotta föl ',Ember és szerep" c. nagy port fölvert önélet-
rajzi regénye közlését stb. 

Te azt irtad, hogy Kázmér munkatársa volt magyarországi folyóiratoknak, 
köztük a Nyugatnak is, amir ől nékem nincs tudomásom. Az 1927-ben, Benedek 
Marcell szerkesztésében megjelent nagy Irodalmi Lexikonban neve nem fordul 
elő, holott ott található pl. Csuka Zoltáné, Szenteleky Kornélé, Radó Imréé stb. 
(Az enyém nem, mert még nem is lehetett benn.) Tudomásom szerint csehoszlo-
vákiai [!] kapcsolatai voltak. Én különben többször is kénytelen voltam nyelvileg 
és szerkezetileg tanulmányait átjavitani. Elismerem, hogy nekünk pótolhatatlan 
volt, mert ő  megkapott odaátról minden uj könyvet. Arról a szerepr ől pedig, mely 
a P. E. N. Klub ülése idején ellene bőszitette Kornélt4  és másokat, mert érdemes 
irókat mellőzve, szabadkai barátait ajánlotta PEN-tagságra, nem kivánok szólni. 
Én becsültem őt. 

Erdélyi irókat én juttatam szóhoz 1940. végét ől kezdve. 
A Kalangyát ingyen küldtem egy-egy iró cinvére, nagyobb példányszámban 

szétosztásra s nem el őfizetők gyüjtésére, mert akkor az ilyesmi a felb őszült 
románok miatt nem volt realizálh[a]tó. 
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Több cikk is szól a vajdasági néprajzi anyagról időnkből. 
A szlavóniai a leggazdagabb. 
Bartha Katalintól, valamint Ágoston 6  néhai ref. püspöktől is közöltem 

nagyon érdekes szlavóniai anyagot. 
A Kalangyában, lehet őségemhez képest, megjelentettem külföldre szakadt, 

zsidó nemzetiségű  magyar irókat is. Ebben együtt dolgoztam a szabadkai Arató 
Endrével. 

2. oldal. A hosszu bekezdést valóság szerint módositottam. Kurtitsd belá-
tásod szerint. 

Mivel válaszom sürgős a Számodra, az 1-től 7-ig terjedő  oldalakra vonatkozó 
megjegyzéseimet mellőzöm. 

Kornéllal én csak 1929-ben vettem föl a levelezést. Addig — itt — csak a 
Reggeli Ujsággal állottam kapcsolatban. (Fuimus álnéven.) A ,,Vesztegl ő  vonato-
kat" ugyan elküldtem a Bácsmegyei Napló pályázatára, de nem kapott helyezést, 
Novoszel Andor uPéterke gatyát kap" c. novellája kapta a dijat. Ennyit, sietve. S 
ha még kell valami 1-7-ig, azonnal ird meg. 

Szeretettel ölel Károly 

Ki a másik két megbizott? 8  
Báró Szterényi, amikor 1941. májusában fenn jártam nála, a miniszterel-

nökségen, nagyon elismerően szólt szerkeszt ői müködésemről s a népszámlálási 
anyag magyar részéről, de ő  is ugy beszélt, mint aki nem gondol a Kalangya továbi 
támogatására. 

Valószínűleg arról a szövegről van szó, melyetA magyar irodalom története VI. 
kötetébe (Akadémiai Kiadó, 1966) írtam, s véleményezésre küldtem Szirmainak. 

Draskóczy Ede (1893-1945) becsei ügyvéd, 1937-t ől Szirmai Károllyal együtt 
szerkesztette a Kalangyát. 

Radó Imre író (1885-1944). 
Szenteleky Kornél író, a Kalangya alapítója (1893-1933). 
Bartha Katalin nyelvész. 
Ágoston Sándor jugoszláviai református püspök (1882-1960). 
Arató Endre költő . 
A már említett irodalomtörténet itteni munkatársaira gondol. 

Közzétette: TOMÁN László 

Írásának közlésével tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük hatvana-
dik születésnapján Tornán Lászlót, aki — kritikusi tevékenysége mellett — 
csaknem három évtizede mint a Forum Kiadó szerkeszt ője — könyveink 
százának megjelenését segítette el ő . 
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Németh István hatvanéves  

. JUHÁSZ GÉZA  

NEM LEHET IGAZ ÍRÓ, AKI .. .  

Vallomással kell kezdenem születésnapi köszönt ő  írásomat Németh Istvánról  
(nekem ő  Pista, mégpedig a ',bajszos", mert volt egye, sajnos már csak volt, egy  

',kopasz" Németh Pista is, az újságíró, könyvkiadó, színházalapító, azaz P. Pista,  

mivel apja Péter volt). Azt kell megvallanom, hogy egyszerre éreztem Örömöt és  

szorongást, amikor az Üzenet épp engem tisztelt meg a feladattal, hogy írjak  

ebből az alkalomból Németh Istvánról. Örömöt? Igen, hisz ki ne örülne annak,  

hogy őt tartják méltónak egy ekkora feladatra. És szorongást? Igen ;  mert több-
ször leírtam már, hogy nagy, jó írónak tartom, minden sorát örömmel, élvezettel  

olvasom, az egyetlen Parasztkirályság kivételével valamennyi könyve itt sorako-
zik — elolvasva — a polcomon. (Persze, els ő  könyvét is olvastam.) Nagyobb  
részükről írtam is: 1960-ban .,Parasztprofilok" címen az Egy ember ül az udva-
ronról, 1976-ban ',A lírikus újságíró"-ról aSzomszédok vagyunk kötet megjelenése  
alkalmából, aztán ',Egykori és mai élmények" címen a Hajnali utazásról (1979),  
„Lemerülni kincsesbányákba" az Arcok zsebtükörben kötetről (1980), s írtam egy  
átfogó igényi tanulmányfélét ötvenedik születésnapja s tizedik, tizenvalahánya-
dik kötete megjelenése alkalmából ',Állandóan az igazat írni" címen 1980-ban.  

Úgy véltem tehát, hogy már mindent megírtam, amit róla és írám űvésze-
téről vallok s tudni vélek. Azt ugyan még nem, hogy ',szomszédok" is vagyunk,  

hogy emberileg és barátilag is közel állunk egymáshoz, s nem is csak azért, mert  

kettőnk szülőfaluját alig öt-hat km választja el egymástól. De hát ez nem tartozik  

az irodalmi nyilvánosságra, meg alig is van szerepe a köztünk lev ő  rokonsághoz.  
Azért, bevallom, jólesik rálapozni a Hűtlen este következő  dedikációjára:  
~,.. .Földimnek a legjobb barátsággal, ha mást nem, hát egy kis hazai levegőt.  
Németh István, Újvidék, 1964. VII. 30."  

S van a szorongásomnak még egy nagyon nyomós oka. Tudok róla, hogy  
hatvanadik életévében, tehát még az idén várható válogatott elbeszéléseinek  

megjelenése, de a sorok papírra vetése idején még csak sajtó alatt van. S lehet-e  

vajon egy csaknem négy évtizedes írói pályáról, ilyen gazdag életm űről szólni az  
említett, előkészületben levő  könyv ismerete nélkül? Nem volna szabad, de kell.  
Mi mást tehet a kritikus, mint ígéretet — a folyóirat nevében is —, hogy a kötetre  

,,még visszatérünk".  
Lapozgatva, olvasgatva a Díszudvart, ezt a nem hivalkodóan szép, hanem  

kedves-formás könyvecskét, a fenti szorongásom lapról lapra oldódik, majd  

szertefoszlik. Olyan új vonásait fedezem fel Németh István írónak, melyeket  

eddig vagy nem vettem észre, vagy nem voltak ilyen szembet űnőek írásművésze-
tében: a meditációra és az esszéírásra való hajlamát, készségét.  

„Szorong a szívben a világ" illeszti címként egyik írása fölé (akár a felkiál-
tójelet is utána tehette volna), amely mintha ',csak" a galambokról szólna, holott  

471  



az emberiség igencsak bizonytalan jövend őjéről meditál itt az író, arról a jö-
vendőről, amelyet az ember természet-, azaz környezetromboló cselekedetei 
tesznek bizonytalanná. Noé, emlékeztet az író, hét nap elmúltával másodszor is 
'kibocsátá a galambot a bárkából ..., és megjöve ő  hozzá esteyen, és leszakasztott 
olajfalevél vala annak szájában". Ez áll az özönvízr ől szóló bibliai történetben. 
De ... Mivel térne most vissza a galamb, mit hozna vajon most a szájában? ',Talán 
egy csillámló műanyag pántlikát. A szemébe fojtott föld hulladék ökörnyálát." Az 
író bizakodik, s igykszik bennünk is táplálni a reményt: „egyszer az igazi félelem 
nélküli béke olajágát hozza el nekünk fölsebzett cs őrében. Ha elhozhatja még 
egyáltalán. Akkorára talán már nem is lesz galamb ..." Ezt a mélységes aggodal-
mat és szorongást az emberiség, a jöv ő  nemzedék sorsáért egy rövid, mondhat-
nánk, prózai hírecskéb ől bontja ki: a középületek védelmére feltalálták, s máris 
sorozatban gyártják a galambriasztó készüléket. 

Jó tíz évvel ezelőtt ütött szíven Németh István egy mondata. Végigtekintve 
a falusi házsoron, döbbenten konstatálta: 'Nem pipálnak a kémények" — noha 
tél volt. „Pedig — folytatta — az égett szalma és égett kukoricaszár illata ... 
elvegyülve a pörkölt disznó illatával ... valahogy a biztonság és othonosság 
érzésével töltött el mindig." Most ezt tapasztalja, ugyancsak a szül őfalujában, a 
Lenin utcában: ',új házak, kibetonozott kocsiutak, gyalogjárdák, autók, de lovas-
kocsik sehol, bandázás nincsen már. Nem hallani semmit, csend van, mint egy 
kiglancolt előkelő  kertváros előkelő  utcájában. Mindenki otthon ül, bezárkózva 
önnön magányába". S a végkövetkeztetés: ',Lenin elvtárs, ...ebben az utcában a 
forradalom befejeződött." S valóban, ha a „forradalmon" a falusi, paraszti élet 
felbomlását értjük. S mi mást érthetnénk rajta? Ugyanezt szemlélteti a Díszudvar 
című  írás is, azaz a kisbetűs díszudvar: a beüvegezett gang, a fémkeretes ajtók, a 
lebetonozott udvar. Ez már „a második nemzedék m űve". Jogos az író kételye, 
hogy ',hátha ilyen szürke, sivár, minden egyéniséget feladó az a másik, a bels ő  tér 
is, a gazda lelkivilága". 

A ',forradalmi átalakulás" látszatsikerét, illet őleg külsődleges megnyilatko-
zását kiváló diagnosztaként állapítja meg, s egy alig néhány soros telitalálat-ér-
tékű  fogalmazásban ragadja meg. Hallgatja , egy, mondhatnánk, „szocialista" 
temetés hivatalos szónokának gyászbeszédét, s emlékezetben összehasonlítja a 
kántoréval. E mostani szónoklat ',minden szava patikamérlegen méretett le. Nem 
a halottról szól, és nem a halotthoz; minek is szólna hozzá, hisz úgyse hallja már. 
Mellesleg jobb is, hogy nem hallja. Viszont a gyászszertartás legrangosabb sze-
mélyiségei mindent hallanak, rezdületlen arccal ugyan, mégis egyetért ően. Ezt 
szemmel látható megelégedéssel regisztrálja magában a szónok, mert, mondani 
sem kell, állandóan két dologra figyel: a szövegre meg a legrangosabb személyi-
ségekre". És a kántor? Ő  is mindig ,,a leghűbb férjet, a legjobb családapát 
búcsúztatta a leghűbb feleségtől, a legjobb gyerekektől", tehát „a rigmusát mindig 
a legközelebbi hozzátartozók szája íze szerint állította össze". Mi háta különbség? 
Látszatra semmi. Sablon szerint ',dolgozik" mindkét szónok. A kántor búcsúzta-
tójában is csak s'a neveket kellett »konkretizálni«". Mégis óriási különbségre 
nyitja rá szemünket az író. A kántor még tudta, kikhez szól, kikt ől várja a 
jutalmat. A mai, illetőleg a közelmúlt szónoka viszont a legrangosabb személyi-
ségek kegyeitől függ, azok a még rangosabbaktól s így tovább. Az emberi viszo-
nyok tehát összekuszálódtak, elszemélytelenedtek. 
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Maradjunk még egy Írás erejéig a témánál, a let űnőben levő  rendszer 
erkölcsromboló, embernyomorító mechanizmusánál. Egy röpke találkozásról 
szól a Karácsonyi pulyka. Az íro még a nevét sem tudja, de a karácsonyra pulykát 
vásároló valaki, nyilván közéleti személyiség, mindenesetre párttag mégis fontos-
nak tartja, hogy mentegetődzék: „ez a mi családi ünnepünk egybeesik a szentes-
tével, akik nem ismernek bennünket, gondolhatják azt is, hogy a karácsonyt 
ünnepeljük". Nahát! — mondhatnánk. Ám ez a jegyzet vagy karcolat néhány 
mondatával fontos kordokumentummá lesz: senki senkiben nem bízik, mindenki 
mindenkitől fél. Mert mit lehet tudni .. . 

Ugyancsak e tárgyhoz kapcsolódik a Katakombás idők is. Nem először 
foglalkozik Németh István a „kötelez ő  beszolgáltatással", vagy mondjuk ki ma-
gyarul: a parasztüldözéssel, amelyre annak idején ezt a politikai m űszót vették 
át a sztálini gyakorlatból: „rasjula čenje sela", a falu kuláktalanítása. Az írás 
azonban nem a hajdani kampány áldozatairól szól, azaz nem a kulákokról, hanem 
egyik aktivistájáról. Rezignáltan jegyzi meg, hogy immár sokan vannak, akik 
„utólag nem értettek egyet a beszolgáltatás valóban kegyetlen módszereivel", de 
neki még az is osztályrészéül jutott, hogy „épp azok, akik Sztálin ellenében 
lényegében továbbra is Sztálin módszerét követték", őt épp azok gyanúsították 
meg azzal, hogy imformbürós. Sokan tudják, mit jelentett ez, s mind több 
dokumentum is előkerül róla. 

Elolvasván a Mi játszottunk tovább című  írást, s külön annak a Zákány Antal 
költőről szóló bekezdését, ezt írtam a jegyzetembe: mért nem ír Németh István 
esszét? Aztán tovább olvasva a Reflektorfényben, majd a Stigma című  írást s még 
egy egész sor további hasonlót, megfordítottam a kérdést: mi az, hogy nem ír 
esszét? Nem rőfre mérik azt. Miért ne volna esszé egy bekezdésnyi villanás, egy 
pillanatfelvétel Zákányról, Dobó Tihamérról, az alkotói m űhelygondokról, a 
népszerűségről stb. 

Lássuk, milyen pontos, találó rajzot ad Zákányról, a költ őről, az emberről 
s a költészetéről néhány mondatban: „Felidézném jellegzetesen lassú, mindig 
ráérő, mert soha sehova nem siet ő  ember járását, sovány, nyúzott arcát meg a 
szemét, amelyben mintha mindig valami szelíd szemrehányás ült volna: te is 
elárultad a Szegényeket. Fölidézném találkozásainkat, mindenekel őtt a legelsőt, 
amikor egyetlen novellámmal a zsebemben költ ővé ütött. Pedig a költ ő  ő  volt, 
talán az egyetlen, aki ugyanaz maradt a legutolsó versében, aki volt a legels őben. 
Tehát rögtön az indulásnál kész, befejezett." 

A Stigmában így vall Dobó Tihamér emberségéről, művészetéről egyik 
rajzát szemlélve, s kétbet űs szignóját keresve: „A két bet ű  nem mindig fedi fel 
magát azonnal, olykor mintha rejt őzködne a vörös keretben ... Pedig olyan 
tiszta és világos. De most nem a lényeg, nem a két bet ű, hanem a betűk körül 
fehéren hagyott mező, mezőcskék próbáltak jelekké formálódni. Jelentést hor-
dozó jelekké ... Ki voltál? ... Seb voltál. Nyitott seb. S mi szórtuk a sót erre a 
nyílt sebre. Meg a port. Vasport. Igen, seb voltál. Ebb ől a sebből kiszivárgott vér 
a szignód nagy tusrajzod sarkában. Stigmád. Sebhelyed." 

Köztudott, s az író maga is tudja, mennyire népszer ű  az úgynevezett széles 
olvasóközönség körében. Érthet ő  kételyei is vannak ezzel kapcsolatban. Nem 
törekszik „népszerűségre", így idéz őjelesen, mert meggyőződése, hogy „csak azon 
kevesek törekszenek erre, akik törekvésük ellenére sem tudnak népszer űkké 
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válni". Ó az itt és most olvasónak akar Írni, akit a szórakozáson, a puszta szellemi 
élvezeten túl más is érdekel: ',alighanem az itt és most művészi megfogalmazása, 
szintézise. Épp az, ami sajátosan, véresen, fájdalmasan a miénk". 

',Ami végleges", olyat kellene írni, töpreng a saját személyi igazolványát 
tartva a kezében. ',Nincs az a vers, amely úgy föl tudna kavarni, mint ez a 
szűkszavú hivatalos okmány. Nekünk firkászoknak tanulni lehetne a Hivataltól. 
Ilyen könyveket, könyvecskéket kellene írnunk; ilyen szűkszavúakat, ennyire 
testreszabottakat. Ami csak neked íródna, Olvasó, csak hozzád szólna. És csak 
rólad szólna." 

Valóban, minden igazán nagy művészi alkotás ilyen, de ez nem mindig 
sikerül sem neki, sem másnak. Meg is vallja , hogy rengeteg jegyzetet vet a t űzre, 
',esetleg azért, mert egy-egy mondatból nem sikerült felépíteni, újraépíteni a 
széthullott világot". 

Németh István mindig vállalta, ma is vállalja a kisebbségi író hivatását, 
fokozott felelősségét és irigylésre éppen nem méltó sorsát. Err ől talán legszebben 
Töröktopolya című  írásában vall. ',Kicsi ez az én pátriám, lélekszáma »állandó 
csökkenő  irányzatot mutat«. Nem az örökkévalóságnak írok, annak a néhány 
embernek, aki itt még'olvas. Szűkebb pátriám néhány olvasójának. Nem a szájuk 
ízét szeretném eltalálni, zavarodottságukat, fájdalmukat, árvaságukat szeretném 
néven nevezni." 

E törekvésből kiindulva ad hangot őszinte kétségeinek is a saját alkotómun-
káját illetően, s fogalmazza meg kisebbségi írói credóját: 

',Leírtam-e a néptöredékr ől, amelynek magam is tagja vagyok, egyetlen 
lényegbevágó mondatot? Ennek a néptöredéknek — nemzetiségnek — a jelenér ől, 
közelmúltjáról, sorsáról. Szerintem nem lehet igaz író, aki ezt megkerüli, aki 
efölött elsiklik." 

Hiszem és vallom: Németh István igaz író. 
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JUNG KÁROLY 

NÉMETH ISTVÁN VÁLOGATOTT 
ELBESZÉLÉSEIRŐL 

A jugoszláviai magyar elbeszél ő  irodalomban idestova négy évtizede jelen lev ő, 
az idén hatvanéves Németh Istvánnak nem lehet oka arra, hogy ne tartsa magát 
és elbeszélői opusát számbavettnek és számontartottnak ennek az irodalomnak 
a csillagképében. 1950 óta, amióta elbeszélései íródnak és megjelennek, kezdet-
ben kisebb, később nagyobb időbeli hiátussal kötetekbe rendezte elbeszél ői 
termését; a negyven esztend ő  Németh István eddigi életművében nyolc elbeszé-
léskötetet jelent: közülük négy az úgynevezett gyermeknovellákat tartalmazza, s 
megjelenése idején igazi sikernek számított a jugoszláviai magyar gyermekolva-
sók körében, s a kritika is, szinte minden alkalommal, irodalmunk figyelemre 
méltó alkotásaiként üdvözölte őket. A sikert az is aláhúzza, hogy az egyik kötet 
(Hajnali utazás) két, egy másik pedig (Lephelánc) három kiadást is megért, ami 
igazán rendhagyó jelenség a jugoszláviai magyar könyvkiadásban. 

A négy évtized elbeszélései tehát ötévenként sorolódhattak volna kötetbe, 
ámde ez csak összegzésként mondható el így; egy írói életműben sok minden 
meghatározó erej ű  lehet, s csak az évtizedek távlata mutatja majd meg, hogy az 
alkotókedvet, az írói szemléletmódot, az elbeszél ői eszköztárat miként határoz-
ták meg; befolyásolták ilyen vagy olyan irányban a tehetség, a valóság, a té-
pelődés, a korlátok, nemkülönben az irodalmin kívüli tényez ők. Az ötvenes évek 
elején, Németh István prózaírói indulásakor, a föntebb említett ötévenkénti 
virtuális elbeszéléskötet megalkotása, összehozása és közzététele lehetségesnek 
tűnt, sőt realitás volt; nem szólva itt az els ő  gyermeknek szánt elbeszéléskötet 
első  kiadásáról (Lepkelánc, 1961), másfél évtized alatt, 1950-től a hatvanas évek 
derekáig, az irónak háróm elbeszéléskötete jelent meg: a Paraszthirályság, 1954; 
Egy ember ül az udvaron, 1959; Hűtlen este, 1964. S utána két évtizedes csönd; 
Németh István csak 1985-ben tette közzé a következ ő  elbeszéléskötetet (He-
gyomlás), amelyet a kritika egyöntet ű  elismerése fogadott, s az író a jugoszláviai 
magyar irodalom legrangosabb elismerését, a Híd Díjat is elnyerte vele. Azóta 
újabb öt esztendő  telt el, s az irónak a Hegyomlás óta újabb elbeszéléskötete nem 
látott napvilágot. 

A négy évtized nyolc elbeszéléskötete nem jelenti azonban a Németh 
István-i életmű  egészét. Három évtized alatt, a hatvanas évekt ől számítva, még 
ugyanennyi kötetben tette közzé ifjúsági regényeit, riportjait, karcolatait, esti 
jegyzeteit, melyeknek szinte mindegyike eseménynek számított a jugoszláviai 
magyar könyvkiadásban. Hírlapírásunk csúcsai közé tartozik e gy űjtemények 
többsége, szinte mércévé vált napjainkra a bennük megfogalmazott tartás, világ-
látás, s nem utolsósorban a nyelvi teremt ő  erő, amely Németh Istvánt — elbe-
szélőként és hírlapíróként egyaránt — irodalmunk egyik legjelent ősebb 
nyelvművészévé avatta. 

E jubiláris elbeszélésválogatás azonban az író életm űve — terjedelmében — 
csupán kisebbik hányadának legjavát kívánja nyújtani, ezért a különben is tovább 
alakuló, árnyalódó, s minden valószín űség szerint témakörében tovább gazdago- 
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dó nagyobb résszel nem kíván foglalkozni. Bennünket ezen a helyen és ebben a 
kötetben az elbeszél ő  Németh István érdekel, a negyven esztend ő  elbeszélésvilá-
gának ma már minden bizonnyal levonható tanulságaival egyetemben. Az adatok 
teljessége kedvéért megjegyzend ő, hogy az írónak tíz esztend ővel ezelőtt már 
megjelent egy válogatott kötete (Szeptemberi emlék. Válogatta Szeli István. 1981), 
e könyvecske azonban egeszen más elvek és szempontok alapján készült; váloga-
tást nyújtott Németh István könyveib ől (a regények kivételével), mintegy 
szövegeket kínálva az egykori egységes középfokú oktatás és nevelés kör-
nyezetnyelv-tanulási (és -tanítási) törekvéseinek el őmozdítására: a magyarul 
tanuló másajkú középiskolások az író szövegeinek olvasásával pallérozhatták 
nyelvtudásukat. Azóta nagyot változott a világ; nyelvhasználati és oktatásügyi 
gondjaink egészen mások lettek. S egyre több az okunk arra, hogy ragaszkodjunk 
az anyanyelvhez, melyen Németh István elbeszéléseit és más m űveit írja. 

Németh István elbeszélő  művészetéről eddig nem készült elemz ő, összefog-
laló áttekintés, bár az elmondható, hogy elbeszéléskötetei nem maradtak vissz-
hangtalanok. A jugoszláviai magyar irodalom második világháború utáni alaku-
lástörténetében, 1950-t ől errefelé, az egyes korszakok kritikája és kritikusai, nem 
mentesen persze a közben eltel ő  négy évtized uralkodó ízlésirányaitól, mást és 
mást láttak meg az író elbeszél ő  művészetében, másként s másként ítélve meg azt 
az alkotói törekvést, írói világlátást, tárgy- és témaválasztást és módosulást, ami 
Németh István elbeszél ő  törekvéseiben és megvalósulásaiban megfigyelhet ő. Ez 
az elbeszélői életmű  ennek dacára a maga szabta alkotói törvények szerint 
lombosodott napjainkig, felrajzolva egy nyelvi, tematikai és szemléletbeli fejl ődé-
si ívet, amely a jugoszláviai magyarság létét ől, több mint fél évszázados nem-
zetiségi mikrotörténelmétől egyáltalán nem független, hanem annak alakulás-
történetével, napfényes és borús id őszakaival, olvadásaival és csikorgó fagyaival 
emberileg és íróilag mélységesen összefügg. Mindez persze nem csupán az elbe-
szélésekből olvasható ki; az iró maga is utal rá, akár nyilatkozataiban, akár 
írásaiban. 

,,Mindnyájunk kötelessége, hogy valamilyen összegezésben számot adjunk 
erről a világról" — nyilatkozta másfél évtizeddel ezel őtt . az  azóta elhunyt írótárs-
nak, Fehér Ferencnak a Magyar Szó hasábjain, a Szirmai Károlyról elnevezett 
elbeszélői díj első  nyerteseként. Ezt az irodalmi és hírlapírói összegezést Németh 
István azóta is állandóan folytatja, ennek az erkölcsi programnak jegyében 
jelentek s jelennek meg könyvei. T űnhet ez irodalmon túli (kívüli) programnak, 
nem kétséges azonban, hogy éppen napjainkban kellett rádöbbennünk a benne 
rejlő  mélységes igazságra: évtizedekig lebegett irodalmunk néhány áramlata e 
fölött a disznóólszagú valóság fölött, hogy Szenteleky megfogalmazását használ-
juk, anélkül, hogy legalább megkísérelte volna az írói szembesülést e valóság (és 
nemzetiségi mikrotörténelem) kérdéseivel. Mintha a szóbeli m űalkotás esztéti-
kuma kapcsán támadt elképzeléseink el őbbre valóak lettek volna mindannál, ami 
az irodalom, s egyáltalán az írott szó tudatformáló és megtartó szerepével kap-
csolatos egy nemzetiségi közösség azonosságtudatának formálásában, elmélyíté-
sében. 

Nem kétséges tehát, hogy Németh István elkötelezett író, ha az írói elköte-
lezettség fogalmát nem abban a jelentésben használjuk, amely ezeken a tájékon 
évtizedeken át divatos volt, b őségesen leprostituálva az írói feladatvállalás erköl- 
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csi dimenzióit egy azóta hovatovább alapjaiban megrendült társadalomformáló 
elképzelés minduntalan való szajkózására és írói szolgálatára. Németh István 
ennek a világnak, az itt él ő  embereknek sorsformáló konfliktusaiba, egyéni 
sorsokat alakító felemel ő  vagy gerincroppantó összeütközéseibe enged betekin-
teni — az irodalom, az elbeszélő  művészet eszközeivel. 

Egyáltalán nem tanulság nélküli az a kritikai visszhang, vagy inkább 
kommentárirodalom, amely az író irodalmi munkásságának egészét, s ezen belül 
elbeszélésköteteit kísérte a négy évtized során. Ahogy a négy évtized valóságának 
alakulása rajta hagyta bélyegét Németh István egész elbeszél ő  művészetének 
alakulásán, ugyanúgy vélhet ő  esendőnek a mai szemlélő  számára nem egy szem-
pont, amely felbukkan az író elbeszéléskötetei kapcsán megjelent bírálatokban, 
különösen a kezdeti parasztnovellák és a második kötet kapcsán. Szó sincs persze 
arról, hogy ma már bármiféle értelme lenne polémiába bocsátkozni az ötvenes 
évek ',vajdasági irodalmának" azzal az egy-két kritikusával, aki Németh István 
első  elbeszéléskötetét méltatta. Ma már irodalomtörténeti tény, hogy az 1950-
ben húszéves Németh István egyike volt a hórukkhajrás, hurráoptimista és 
traktoros irodalmi gyártmányok (és az ennek megfelel ő  szerkesztők és főszer-
kesztők) korszakát követő  (illetőleg szemlétetét megingató) új jugoszláviai ma-
gyar írók egyikének, akik — közös fellépésükkel — a Híd híres, 1950. áprilisi, 
ifjúsági számában mutatkoztak be. Németh Istvánt ekkor még mindössze néhány 
hónap választotta el elsó elbeszélése megjelenését ől (Karcolt szívek. 7 Nap, 1950. 
január 12.). Nem volt tehát kis teljesítmény, hogy 1954-ben már kész, teljes 
elbeszéléskötettel léphetett az olvasók és kritika elé. 

Kimondva és kimondatlanul ő  volt az új jugoszláviai magyar elbeszél ő  
irodalom nagy reménysége, a Parasztkirályságot méltató kommentárok azonban 
nem pátyolgatták túlságosan sem az írót, sem pedig a könyvet. Ahogy az egyik 
méltatásban olvasható: ',Németh nem az lett, akinek réméltük, több lett és 
kevesebb." Ennek ellenére a kritika kiemeli, hogy m űve kiállás az új világ mellett. 
(Igaz, a cikk ',társadalmi kiállítást" emleget, de mivel szilveszteri lapban jelent 
meg — Ifjúság Szava, 1950. december 31. —, odaképzelhet ő  a nyomda ördöge, bár 
mai szemmel nézve a mélylélektan búvárai bizonyára más magyarázatot is 
fölvethetnének.) Ugyanezen a helyen olvasható továbbá, hogy témaválasztása 
folytán a Parasztkirályság egyedülálló nemcsak a vajdasági, hanem a magyar 
irodalomban is, s a méltatás záradéka szerint „Németh elbeszéléseiben és Petko-
vics riportjaiban születik és született meg a mi prózairodalmunk". Csak meg-
említjük azt a néhány megjegyzést, amely Németh elseszélései kapcsán a 
megszerkesztettség, a kompozíció gyengeségeir ől beszél, s nyilván ebb ől követ-
kezett az a némi csalódás a különben ',irodalmi életünk nagy jelent őségű  esemé-
nye" kapcsán, amit a Parsztkirályság jelentett. 

Ekkor társult az író elbeszél ő  művészete mellé a móriczi világlátást és írói 
megközelítést megfogalmazó ítélet is, amely az azóta közkézen forgó irodalom- 
történeti áttekintések vele foglalkozó fejezeteit is áthatja. Igaz, hogy ezt az ítéletet 
a Hegyomlás (1985) igazán döbbenetes erej ű  elbeszélései még nem befolyásol-
hatták, hisz ezek az összefoglalások korábban fogalmazódtak, illetve jelentek 
meg (A jugoszláviai magyar irodalom rövid története, 1982; A magyar irodalom 
története 1945-1975. IV. A határon túli magyar irodalom, 1982). Nos, az a kissé 
vállveregető, ugyanakkor pedig pirongató jelleg ű  recepció, amely általában kijár- 
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ni szokott a mezei zseniknek vélt íróknak, mint például errefelé Csépe Imre 
esetében, Németh István műve kapcsán is megfogalmazódott, s hovatovább 
napjainkig ható érvénnyel kísért az író azóta kilombosodott elbeszél ő  művészete 
kapcsán is. Pedig ma már nem kétséges, hogy Németh István elbeszélésvilága 
szinte kínálkozó értekezési téma egy olvasni tudó és kell ő  esztétikai, nyelvi, 
poétikai és történeti szenzibilitással megáldott doktorandus számára. 

A Parsztkirályságot öt esztendővel követő  második kötet (Egy ember ül az 
udvaron, 1959) már a tematikai gazdagodás, a faluval még kapcsolatot tartó, de 
onnan mar kiszakadt emberek világának és gyötr ődéseinek jegyében fogalmazó-
dik, mintegy nyomon követve a jugoszláviai magyar kisember felemelkedésének 
útját. Ha az els ő  kötet elbeszélései a bácskai és bánáti falu évszázados nyomorvi-
lágát, az emberi elesettség íróilag átélt megfogalmazását adják, egy-egy részleté-
ben a néprajzi hitel teljességével, a második kötet prózája már inkább a várost 
rajzolja meg helyszínül, nem függetlenül nyilván az író tapasztalataitól, de h ősei 
továbbra is csak a kisemberek maradnak, függetlenül attól, hogy eddigi elbeszél ői 
életműve csúcsának számító legutóbbi elbeszéléskötetében (Hegyomlás, 1985) 
ennek a világnak magasabb régiói is megcsillannak, de e felszíni fények mögött 
ott kísért a közelmúlt: az igazgatók, párttitkárok, vezet ők, volt bebörtönzöttek 
féllábbal mindig ott vannak a faluban, ahonnan maguk vagy szüleik származnak. 
Németh Istvánról írt 1976-os esszéjében Tolnai Ottó volt az, aki ráérzett arra a 
bölcs nosztalgiára, ahogy az író ezt a bácskai—bánáti világot átéli elbeszéléseiben 
négy évtizeden át: «Mi a titka, kérdem mind gyakrabban, Németh különös 
népszerűségének, tekintélyének ... Talán: az egyensúlya. Igen, Németh sohasem 
billen ki bölcs-nosztalgikus állapotából, centrumából. Mondatai is valami terá-
piahatási nyugodtságot, csöndöt lehelnek ..." 

Ezt a terápiahatású nyugalmat, ezt a bölcs-nosztalgikus egyensúlyt vala-
hogy nem észlelte a második és harmadik elbeszéléskötet (Hűtlen este, 1964) 
fogadtatása sem. Valószínűleg a gyors fogalmazás, a hetilapi kurtaság és az 
egymással hadakozó benyomások révén kerülhettek Az egy ember ül az udvaron 
(1959) kapcsán egymás mellé olyan mondatok, amelyek arról beszélnek, hogy 
.'Németh István írásművészete teljesen kialakult", hogy ',nyelve és stílusa hibát-
lan; legtöbb írásában friss, tiszta és világos", ugyanakkor viszont «megállt valahol 
a félúton, és ebben a könyvben még nem lépett tovább". 

Németh István nem modern prózaíró, nem formabontó; ilyen törekvései 
sohasem voltak. Erről egyébként maga vall egyik írásában (A számadó), amely 
ugyan nem módszeres kifejtése egy négy évtizedes prózaírói törekvésnek és 
ízlésnek, mégis egyfajta ars poetica-szer ű  megnyilatkozásnak kell tekinteni. Így 
vall: «A modern próza új kifejezési lehet őségek után kutat, olykor bele is feledke-
zik a kutatásba, mélyít, tágít, szélesít, s addig gyúrja az anyagát, hogy észre sem 
veszi: már rég nem gyúr semmiféle anyagot, a saját ujjait gyötri, tördeli, ropog-
tatja végső  kétségbeesésében. Pedig épp a próza az, amely nem nagyon t űri a.  
rafinált semmitmondóst. Jó; tűri, elviseli; ideig-óráig, néhány lap erejéig az olvasó 
első  ásításiig." 

Nos, egy ars poetica Írói szándékot, ízlést, stílust nyilatkoztat ki, s nem 
biztos, hogy mindaz meg is valósul az írói életműben. Németh István elbeszél ő  
művészete kapcsán azonban elmondható, hogy ennek a cikkbe rejtett pár mon-
datos megfogalmazásnak fedezete van az elbeszélésekben is. Tolnai Ottó föntebb 
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idézett alapvetően fontos meglátása igen sok tekintetben igazolja az író vallomá-
sát: Németh István elbeszéléseit olvasva nem ásítozik az olvasó, hisz nem a nyelv 
és szöveg csűrésével és csavarásával, netalán facsarásával találkozik, hanem az 
életből ellesett, tehát autentikus történetekkel, melyeket az író a maga írói 
(máskor hírlapírói) módszerével alakít, formái, adja hozzá ezt a csak író által 
megvalósítható egyetemes többletet, amely által az életb ől hallott emberi törté-
netek elnyerik a művészi szöveg, tehát az irodalom dimenzióit. Németh István 
az egyik legjobb (ha nem a legjobb) jugoszláviai magyar újságíró is, ezért a 
jugoszláviai magyarság körében évtizedeken át barangolva alkalma volt meghal-
lani és meghallgatni az embereket; ezért is van minden írásának, elbeszélésének 
töbszörös aranyfedezete, s a negyven esztend ő  elegendő  tanulságot kínált a 
konklúziók levonására és az illúziókkal való leszámolásra. 

Ennek a nagy rádöbbenésnek, az illúziókkal való leszámolásnak magas 
szintű  írói megfogalmazása az 1985-ben megjelent Hegyomlás című  elbeszé-
léskötete. Válogatásunkban ennek a kötetnek az anyaga szinte teljes egészében 
szerepel, szemléltetve azt a prózam űvészeti szintet, amelyet Németh István 
megvalósított. Hogy az ember ennek a kötetnek értékeit teljes egészében érzé-
kelhesse, figyelmesen végig kell olvasni az el őtte megjelent hét korábbi elbeszé-
léskötetet is. Ekkor bontakozik ki a maga egészében az a fejl ődésrajz, amely 
Németh István elbeszél ő  művészete szempontjából méltánylandó; s nem biztos, 
hogy abban az értelemben, ahogy a kritikák annak idején elvárták. Utaljunk 
néhány mozzanatra, amely a komplex értelemben vett irodalom szempontjából 
nélkülözhetetlen. Ha a nyelvi szintet figyeli az olvasó ebben az elbeszél ői 
életműben, akkor egy nagy nyelvi fejlődési-eszmélési ívnek lehet a tanúja: a 
Parasztkirályság elbeszélései nyelvi szinten is, főképpen természetesen a dialó-
gusokban, a nyelvjárásiasság jegyeit helyezték el őtérbe, a jellemzés félreérthetet-
len írói szándékával. Tudjuk, hogy a dialektusnak lehetnek, s vannak is 
stilisztikai minőségei. Ahogy azonban az író h őseinek társadalmi emancipációja 
alakul a négy évtized során, úgy szorul háttérbe s t űnik el Németh István 
elbeszéléseib ől a dialektus, mint stilisztikai min őség. S ezzel párhuzamosan 
gazdagodik az író nyelve, azzal a félreérthetetlen szándékkal, hogy szavakat, 
fogalmakat, fordulatokat mentsen be szövegébe, amelyeket a felületes szemlél ő  
unépies fordulatoknak" nevezne. Ez az a magas szintű  köznyelvgazdagító törek-
vés, amely egykori önmagunk (tegnapunk) nyelvi értékeit legalább az irodalom 
által át kívánja menteni a következ ő  generációk számára is. Érdekes módon ez a 
fajta nyelvi indíttatású törekvés, a hovatartozástudat er ősítésének funkciój ában, 
Kelet-Közép-Európa más (nemcsak nemzetiségi) irodalmaiban sem ismeretlen 
jelenség napjainkban. 

A másik jellemzője Németh István elbeszélő  életművének az a szemléleti és 
társadalomelemz ő  hozadék, amely az ötvenes évek ma már naivnak t űnő  hitétől 
napjaink minden tekintetben igazolt szkepsziséig vezet. A Paraszthirályság 
némely hőse még vakon hisz a deklarált ideológia társadalomformáló erejének 
lehetőségében; mai ismereteink fényében természetesen perverzitás lenne az 
ötvenes évek hitét a negyven év történelmének és kudarcainak fényében értel-
mezni és helyretenni. Ezt az író maga végezte el a Hegyomlás szövegeit írva és 
kötetbe rendezve. Amikor Németh István a Parasztkirályság elbeszéléseit írta, a 
nagy társadalomformáló indulatok és szólamok mögött, rideg valóságként, ott 
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működött egy könyörtelen er őszakszervezet, amely öszszeroppantott minden 
embert, aki, akárcsak a kérdés szintjén is, vállalni merte a másként gondolkodás 
kockázatát. Az 1985-ös Hegyomlás kötet legjobb szövegei ezt a nagy rá döbbenést 
fogalmazzák meg, mintegy évekkel korábban tudatosítva mindazt az irodalom 
eszközeivel, amit éppen napjainkban érzünk rideg és könyörtelen társadalmi 
valóságként. 

Németh István prózaírói-elbeszél ői fejlődése tehát elválaszthatatlan mind-
annyiunk negyvenéves történelmét ől, s ennek a fejlődési ívnek mai állomásain 
az egyik legjelentősebb jugoszláviai magyar prózaíróvá lépett el ő. Akik negyedfél 
évtizeddel ezel őtt a Parasztkirályság elbeszéléseiben csak a mezei zsenit vették 
észre, s tanácsokkal próbálták írói fejl ődését egyengetni, többségükben, mai 
szemmel, maguk is eligazító tanácsra szorultak volna. A próféciák ugyanis vagy 
beválnak, vagy nem. 

Az 1964-ben megjelent Hűtlen este kötet és a húsz év múlva megjelent 
Hegyomlás elbeszélésgyűjtemény közti idő  csak látszólag tűnik hosszúnak. Ez 
alatt a két évtized alatt érett Németh István alapvet ően komoly, jelentős próza-
fróvá, a szónak a legigazibb, legsúlyosabb értelmében. Ő  ugyanis ',valamilyen 
összefüggésben" számot adott err ől a világról. Erről tanúskodnak e válogatott 
kötet elbeszélései. 

Németh István Mogyorófa virág című , az újvidéki Forum gondozásában hamarosan 

megjelenő  kötetének utószava. 
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DÉR ZOLTÁN 

A BÖLCSŐHELY EMLÉKEI 
A VÖRÖSBEGY ÍRÁSAIRÓL 

A Vörösbegy Németh István gyermekeknek írt elbeszéléseit tartalmazó kötetei 
(Lepkelánc, 1961; Ki látta azt a kisfiút?, 1973; Hajnali utazás, 1978) között előkelő  
helyet foglal el, még akkor is, ha nem éri el az el őbbi és az utóbbi színvonalát. 
Jellegzetes darabja az életm űnek, ezért érdemes röviden szólni róla a szerz ő  
születésének évfordulóján. Annál is inkább, mert megjelenésekor a kritika, ha 
emlékezetünk nem csal, eléggé mostohán bánt vele: elhallgatta, vagy nem mél-
tatta úgy, ahogyan azt erényei, értékei miatt megérdemelte volna. Pedig könnyen 
fölismerhetők benne Németh István írásművészetének sajátos jegyei. 

Nem kétséges, első  olvasásra is nyilvánvaló, hogy az öt évvel el őbbi Hajnali 
utazás folytatása. Mintha már akkor készen lett volna ezekkel az írásokkal is, de 
a szerkesztő  vagy ő  maga kiszűrte volna őket. Talán azért, mert úgy érezte: nem 
kelt bennük eléggé erőteljesen életre a nosztalgia dallama. Mert bizonyos, hogy 
a múlt iránti meghatottság ihlete termette ezt a könyvet is. Egy réveteg, furcsa 
érzület, melynek megnevezésére Németh Istvánt mindig is elementáris er ő  
kényszerítette. ',De hogy magyarázzam meg nekik azt, amit Petinek, a barátom-
nak se tudok megmagyarázni?" Az óváros zegzúgos utcáiról van szó, ahol minden 
csupa meglepetés. Máshol kolompokról, cseng őkről, melyek hajdan juhok nya-
kában vagy boltajtón töltötték be jeladó hivatásukat. Milyen mások ezek, mint 
na türelmetlen és agresszív villanycseng ő '! Ugyanez a vonzalom beszél kegyelettel 
a szomjoltó korsóról, a régi kulcsokról, a falióráról, melyek a múltat őrzik s idézik 
a szerző  számára. 

Tehát az idő  sodró, őrlő  folyamában afféle szigetek ezek a tárgyak, melye-
ken összegyűl, megkövül az, ami múlékony s veszendő  az ember életében. A lét 
iszap belepte tájaiért folyik itt a játék. A könyv mind a négy ciklusában. A címek: 
Gyerekkor, Egyedül, Természet, Tárgyak az élmény rétegeit és változatait is jelzik. 
Valamennyiben a bölcsőhely emlékei fénylenek föl, csak a narrátor változik. Hol 
az író beszél, hol hajdani gyermeki vagy ifjú énje, hol a gyermeke. A f őhős 
azonban mindig a régi élet vagy egy-egy régi ember, régi tárgy. 

A narrációnak ez a változatossága magát a könyvet is változatossá teszi. 
Teheti is, mert a fölidézett emlék gazdag és eredeti. Ezzel a nosztalgikus ihletek 
lehetőségeinek kulcskérdéséhez értünk, s Németh István ilyen nem ű  írásainak 
lényegéhez. A nosztalgiát ugyanis, mint minden érzületet, az min ősíti, hogy mit 
szabadít föl, mennyi és milyen epikai anyagot tud az elbeszélés áramkörébe 
vonni, s ezek epikai szövete milyen lírai erőteret képez. Ha a klasszikus példákra 
utalok, Proust regényfolyamáravagyA szegény kisgyermek panaszaira, nyomban 
tudható, mire gondolok. 

Németh István említett et űdjeinek tárgyi anyagát a magyar és a jugoszláv 
irodalom nagy bőséggel mozgósította eddigi történelme során. Ehhez képest is 
az, ami ebben a gyűjteményben megjelenik, nem törmelék, mert a beállítás, a 
fénytörés, a nosztalgia ihletének szervesít ő  hatalma jut kifejezésre benne. A 
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szerző  emlékeihez, tárgyaihoz való viszonya árnyalatos, helyenként originális. A 
vizeskorsóról való emléke például több mint etnográfiai adalék, mivel igyekszik 
személyessé tenni. Ezzel sokat nyer az írás, mert a személyesség lényeges, sorsra 
kiható, föltétlen. 

Eredeti az Ismerhedésben lezajló párbeszéd s maga a szituáció, a bérházba 
bezárt gyerek társalgása, ismerkedése az ablakon át. A Krivaja partján című  
írásban a gyermekkor tiszta patakjának elszennyez ődéséről írva már-már lírája 
is fölszáll. S ezt érvényesnek véljük a könyv egészére. Olyanok ezek áz elbeszélé-
sek, mintha mély kutak fölé hajolna a lélek, s közben kedvet kapna, hogy megírja 
mindazt, amit észrevett, megsejtett, megérzett. 

Németh István 

(Dormán László felvétele) 
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ÉGTÁJ 

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 96. 

Olvasom a méltatást Konrad Lorenz professzor társadalombíráló könyvér ől, 
amely magyarul húsz évvel később jelent meg, mint eredetiben. Pesten várni 
kellett, amíg megenyhül az idő  és nem minősítik izgatásnak a munkásosztály 
ellen. Az ilyesmit persze megszokja az ember, mármint a kivárást, ha még oly sok 
mindent megenged Kelet-Európában a peresztrojka után a politikai klíma. Ne-
kem eközben Madame de Stačlre kellett gondolnom, aki nem volt ilyen türelmes, 
nem várta meg a rendszerváltozást, de bátran megmondta a véleményét Napóle-
onról is. Pedig annak egyszemélyes diktatúrája volt olyan veszélyes, mint a XX. 
század nem egy demokratikusnak mondott rendszere. Igaz, a korzikai személy 
szerint megsértette, s így ellenszenve érthet ő  volt. Azt kérdezte ugyanis első  
fogadása alkalmával: «Maga egyedül táplálja a gyermekeit?" A cercle jelen volt 
tagjai visszafojtott nevetéssel várták a választ, mert a kérdés a hölgy mélyen 
dekoltált nagy kebleire, szabad érzelmi életére is vonatkozhatott. Válasza azon-
ban elmaradt, sarkon fordult és elment, ami ugyancsak merész viselkedés volt a 
mindenható Napóleonnal szemben. Attól kezdve Madame Sta čl szalonja a Na-
póleon-ellenes körök találkozóhelye lett. Azt hitte, ezt is megengedheti magának, 
mert — mint XVI. Lajos pénzügyminiszterének lánya — nemcsak anyagilag, 
politikai szempontból is függetlennek érezhette magát. A mai rendszerek bírálói 
ennek hiányában persze sokkal hátrányosabb helyzetben vannak. Bonaparte 
vele szemben sem volt elnéz ő, kitiltotta Franciaország egész területér ől. S tulaj-
donképpen ezzel bontakozott ki Mademe Sta čl munkásságának irodalomtörté-
neti jelentősége. A Genfi-tó partján, Coppet-ban telepedett le, fény űzően 
berendezett kastélyában, melynek fejedelmi udvartartása volt, ahol mindenki 
megfordult, aki az akkori szellemi világban valamit számított. És sokat utazott, 
bejárta Bécset, Svédországot, Nagy-Britanniát, Szentpéterváron is megfordult és 
hosszabb időt töltött Németországban. Weimarban fogadta Goethét, aki akkor 
még nem volt a költ ők fejedelme, ellenkezőleg, illő  tisztelettel fordított is egyet-
mást a divatos írón őtól. Berlinben Lujza porosz királyné ezekkel a szavakkal 
fogadta: 'Remélem, Madame, megérti, hogy ízlésünknek megfelel látogatását 
hízelgőnek tekinteni." S úgy látszik, Madame de Sta čl emez udvari etikettel is 
elégedett lehetett, mert hazament és háromkötetes könyvet írt Németországról, 
amelyben első  ízben ismertette meg a távolabbi világgal a szegény német nép 
költőit, bölcselőit és muzsikusait. Napóleonnak Savary belügyminiszter tartotta 
kötelességének jelentést tenni a háromkötetes De l' Allemagne megjelenéséről. 
Azt mondta, ő  figyelmesen elolvasta mind a három kötetet s azokban sem 
Franciaországról, sem a császárról nem esik szó, úgyhogy terjesztését a maga 
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részéről nem látja kifogásolhatónak. „Mićsoda? — kiáltott fel Napóleon. — Három 
kötet és én egyszer sem fordulok el ő  bennük? Azonnal betiltani!" Madame de 
Staél azonban nem maradt adósa. Másutt, más alkalommal adott jellemrajzot 
róla: ',Úgy néz az emberi teremtményre, mint valami tárgyra. Szerinte az egész 
világon csak ő  maga létezik, a többi csupán szám és semmi más ... ellenfele az 
egész emberiség, amelyet neki, mint valami sakkjátszmában, le kell gy őznie ..." 
És aztán írt még egy könyvet, kicsit hoszszú a címe, de különben érdekes lehet: 
az irodalomról, különös tekintettel a társadalmi intézményekhez való viszonyá-
ra, amelyben, mint olvasom, 'megkísérli a forradalomból született társadalom 
eljövendő  irodalmát vázolni". Azt hiszem, ez a könyve sok ponton érintkezhet 
Konrad Lorenz témájával. Azzal a különbséggel, hogy szerz ője csak elképzeli, 
milyen lehet az ilyen irodalom, míg a német professzor már post festa kénytelen 
beszélni róla, s ilyen megállapításokat tenni: ,.Az Egyesült Államokban, Kínában 
és'a Szovjetunióban a hatalom birtokosainak egy része teljesen egyetért abban, 
hogy az ember korlátlan kondicionálhatósága a legnagyobb mértékben kívána-
tos." Madame de Staél nem ilyen óvatosan fogalmazott! De hát a n ők ebben is 
bátrabbak! 

Úgy látszik, a zsidókérdés még mindig időszerű  Németországban. Ezt 
bizonyítja többek között az Arthur Koestler Tolvajok az éjszakában című  regé-
nyéből készült film. A regényt Koestler 1946-ban írta, öt évvel a világsikert aratott 
Sötétség délben után, amelyben a szovjet rendszer bels ő  meghasonlását írta meg 
személyes élményeinek és csalódásának tükrében. Ezt követte, mintegy fordított 
sorrendben másik nagy csalódásának története. Koestler ugyanis pesti és bécsi 
gyerekkorának emlékeivel, húszévesen Palesztinába ment, amely akkor az euró-
pai zsidóságnak az Ígéret földjét jelentette. Ő  a bennszülött zsidókról írt, akiknek 
a valláson kívül semmi közük nem volt az európai zsidósághoz. Még alkatukban 
is különböztek az utóbbiaktól, a n ők nagy keblűek voltak, tömzsik és vastag 
lábúak, a vidékiesség minden riasztó jelével és sovinizmusukkal az arabokkal 
szemben. Koestler tulajdonképpen ezzel a riportsorozatával debütált, s azután, 
hogy a Komintern fiúsági szervezetének lett a tagja, majd kalandos körülmények 
között a spanyol polgárháborúban vett részt, elfelejtette palesztinai élményeit, 
amelyeket csak húsz évvel kés őbb elevenített fel, amikor Európában úgyszólván 
nem voltak többé zsidók, mert a második világháború alatt kiirtottak őket. Dé 
ebben a regényében alig esik szó háborúról és hatmillió Zsidó pusztulásáról, a 
regény játéktere Palesztina marad, s h ősei az oda menekült emberek, akik új 
hazát kerestek maguknak és új életet próbáltak teremteni, erd őt irtva és 
termőföldet keresve a kibucok munkaközösségében, ,,Ezra tornyában". Az újon-
nan jöttek magukon viselték az embertelenség megannyi megalázó bélyegét. A 
szép Dina, akibe József beleszeretett, testi viszonyra alkalmatlan volt, mert mint 
nő  a legborzalmasabb tortúrákon ment keresztül, úgyhogy félelmében reszketett, 
valahányszor József vágyakozva közeledett hozzá. Hasonló emlékei Józsefnek is 
voltak, mert őt meg korábbi nagy szerelme, egy keresztény lány kilökte az ágyból 
és utána köpött, amikor felfedezte rajta a zsidó körülmetélés jelét. Bauman, aki 
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itt egy terroristacsoport vezére lett az arabokkal való állandó har čban, nem 
felejtette el, hogy amikor Bécsben Dollfuss diktatúrája alatt mint szocialistát 
letartóztatták, a fogház őr azért köpte le minden alkalommal, mert zsidó volt. 
Minden okuk megvolt tehát a kivándorlásra, a menekülésre abban a reményben, 
hogy zsidó sorstársaik között otthonra lelnek. És ez a reménytelenségig nehéz 
volt. Mert meg kell érteniük, hogy hiába tépték ki magukat a környezetb ől, 
amelybe beleszülettek, annak ezer nyoma maradt rajtuk tovább, s így Paleszti-
nában született sorstársaikkal nem tudják megértetni magukat. A kibuc közös-
ségi szelleme ugyanakkor olyan er őszakos, hogy tagjainak magánéletét sem 
kíméli. Így azt követelik Józseft ől, vegye feleségül Ellent, akivel csak viszonya 
van, miközben változatlanul Dinát szereti. A politikai viszonyok is mind nehe-
zebbek, Nagy-Britannia feladta kezdeti rokonszenvét a zsidók palesztinai lete-
lepedését illetőleg, s az új hazában a hatalom korrumpálódott. Mindez eltép-
hetetlenné teszi az emlékeket, s az egykori életformával, az otthonnal mintha a 
gyökerek eltéphetetlenek volnának. Amir ől Koestler regénye nem szólhatott, 
mert arra az ő  idejében még nem került sor, a visszatérés a filmben, mint egyetlen 
megoldás, már érezhet ő. S ehhez hozzá kell adjuk, hogy maga Koestler, Öregen, 
életének sok csalódása után el őször egy adventista gyülekezetben keresett vigasz-
talást, majd 1983-ban, mint aki már nem bírja kivárni a természetes halált, 
feleségével együtt öngyilkos lett. Most alighanem Európa és az arab világ közötti 
növekvő  ellentét tette időszerűvé ezt a filmet, amely Wolfgang Storch rendezé-
sében ismeretlen francia és izraeli szerepl őkkel került a közönség elé, s a kritika 
szerint egy fájdalmas korszakot idéz vissza minden megnyugtatás nélkül. 

',Ezt a drámát most már csak Moszkvában kell bemutatni!" — jegyezte meg 
rosszmájúan a Danton halála párizsi bemutatója után a Le Monde kritikusa. 
Napjainkban ugyanis kétszeresen aktuálisnak találták a színjátékot. Mert ugyan-
akkor, amikor a francia forradalom emlékét idézte, a kelet-európai rendszervál-
tozásokra is félreérthetetlenül utalt. A Danton halála határozott példabeszéd 
arról, hogyan lesz egy forradalmárból ellenforradalmár. Csak a neveket kellene 
megváltoztatni Georg Büchner drámájában, hogy a Sztálin—Trockij ellentétnek 
ugyancsak történelmi példája megmutatkozzék a mai ember el őtt. Nem is jutott 
eszébe senkinek Sztálin alatt el őadni ezt a drámát a Szovjetunióban, s Lukács 
György is kötelezőnek érezte elmarasztalni az ifjú német zsenit, aki a Sturm und 
Drang korszakában huszonegy évesen ezzel a végig pattanásig feszült színjátékkal 
lépett a világirodalomba. Büchnerb ől persze hiányzott a forradalmak történelmi 
szükségszerűségének elmélete, ami majd csak Hegel és Marx felismerésében 
jelenik meg. Büchner érzelmi forradalmár volt, s ha lelkesedését a francia 
forradalom váltotta ki, egyben száz évvel megel őzte a korát. Ő  maga még csak 
visszhangját se hallhatta drámáinak, mert huszonnégy éves korában meghalt. A 
Danton halálát pedig csak 1902-ben, majdnem hetven évvel a szerz ő  halála után 
mutatták be Németországban, Budapesten pedig Kosztolányi fordításában 1928 
őszén vitték színpadra a Magyar színházban. Nem a témáját méltátták, a fiatalos 
szertelenséggel írt remekm ű  aratott sikert. Mert dramaturgiai szempontból 
meglehetősen laza kompozíció Büchner drámája. Ezen azonban ma már köny- 
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nyen segít a modern rendezés. Párizsban például Danton és Robespierre egymás 
mellett ül a színpadon, s közömbös hangon olvassák a maguk monológját, 
miközben kissé távolabb a guillotine-t egzaltált tömeg táncolja körül, míg a 
színpad távoli részein, mintha nem ide tartoznának, zavartalanul játsszák a 
szereplők a maguk jeleneteit. A Théatre des Amandier a szokatlan rendezés 
ellenére, vagy éppen emiatt, zsúfolásig tele volt jó néhány héten át. A tánc 
erotikus jeleneteket is megenged sejtelmesen, az érzelmességet különben is n ői 
szereplőkre bízva, akik fölött egyszerre csillagos lesz az égbolt, amikor a dráma 
végén felhangzik a kórus éneke: „Egy arató jön, s a neve halál!" Szóval a párizsi 
közönség mégsem az időszerűnek látszó allegóriát ünnepelte Büchner drámájá-
ban, hanem a költészetet, amely fiatalos  hévvel és magával sodrón árad a 
drámában. A maga idejében, amikor íródott, a biedermeier édeskés hangulatvi-
lágával állt élesen szembe. Az volt talán a legnagyobb jelent ősége a korabeli német 
irodalomban, hogy realista mert lenni, s őt a naturalizmustól sem ijedt meg, s 
ezzel magyarázható az elutasítása is hosszú évtizedekig, amikor már Gerhardt 
Hauptmann is itt volt, s őt a német expresszionizmus is életjelt adott magáról. 
Viszont a századel ő  éveiben egyszerre felfigyelt Büchnerre, s főleg a Danton 
halálára a világ, úgyhogy majdnem divat lett színpadra vinni. Most meg, mint 
olvasom, mindenütt más és más felfogásban és rendezésben játsszák, úgyhogy 
eredenő  mondandója talán el is vész lassan a kórusok és táncbetétek, a díszletek 
és kosztümök látványos váltakozásában a remekm ű, amely már majd csak olva-
sásban marad meg a maga eredetiségében. S akkor csak elképzelni kell, amit a 
színpadon élő  valóságában láthatunk, a Dantont sirató Miriam Boyer-t, amint 
zokogás közben kibuggyan a melle és ez állítólag még delejesebbé teszi a jelenetet 
a párizsi közönség el őtt. 

Olvasom a beszámolókat a finnországi Lahtiban megtartott nemzetközi 
frótalálkozóról, s megpróbálom elképzelni, mit mondtam volna én, ha ott lettem 
volna, ami már magában véve szertefoszló álom. Mert akik ott voltak és felszó-
laltak, azok se tudtak többet mondani általános, s őt közhelyszerű  igazságokról, 
amelyekre rég nem kíváncsi senki. Már azért is, mert százszor felvetették a költ ői 
igazság kérdését Horatius és Szophoklész óta mindmáig. A válasszal minden kor 
adós maradt, s még jó volt, ha csak szétkente a dolgot s nem büntette meg, nem 
hurcolta börtönbé vagy haláltáborba a balga felszólalót. Vigasztalásul a kétes 
értékű  szentencia maradt, hogy írni annyi, mint ítél őszéket tartani önmagunk 
fölött. Lehet, hogy Ibsen ebbe a demokratikus többes számba a hatalom gyakor-
lóit is besorolta, amire azok persze fütyültek. Pet őfi jóval határozottabb és 
világosabb volt, amikor elkiáltotta: '.Akasszátok fel a királyokat!" Ma, amikor már 
csak mutatóban van itt-ott egy-egy király, ennek se lenne hatása, hiszen az 
erőszak demokráciája olyan rendszereket teremtett a költ ők asszisztálása mel-
lett, hogy itt vannak a kiskirályok, akik jóval hatásosabban képesek gyakorolni 
a hatalmat, mint az egykori uralkodók. S most veszem észre, amíg ezt mondom, 
hogy ez is csak afféle üres szóbeszéd. Konkrétabb formában felvetve a kérdést, 
hogy mi a költő  dolga és kötelessége, a társadalom szolgálatában rendszerek 
szerint változik. S alighanem azoknak volt igazuk, akik figyelmen kívül hagyták 
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ezt a szolgálatot, amely néha ama szerény látszatot igyekezett kelteni, hogy az 
író népének tanítója, nemzete nyelvének őrzője, ha ugyan népe egyáltalán igényt 
tartott arra, hogy tanítója legyen. S amennyiben ezt a látszatot mondjuk egy 
szórványban vagy kisebbségben indokolt lenne hangoztatni. Ahogy Reményik 
Sándor Erdélyben hitte és Gy őry Dezső  Szlovenszkóban, hogy csak ilyen távoli 
példákat hozzunk fel. Mert a maguk közösségének nyelvét őrizni és pallérozni is 
csak akkor látszott fontosnak, ha ilyesmire ez a közösség egyáltalán igényt 
tartott. Századunkban már voltak költ ők, akik az efféle nemes szolgálatot simán 
megtagadták, s bölcsen bezárkóztak a l'art pour l'art elefántcsonttornyába. 
Persze, ehhez is egyféle szabadságra volt szükség, s olyan függetlenségre, amely 
a közönség, az olvasó igényét is figyelmen kívül hagyva megél a maga zsírján, 
hogy kellő  öngúnnyal tekintsen arra is, ami saját költészetének tekinthet ő. Ez 
volt az egyetlen sálvus conductus, amely csak önmagával szemben tartott igényt 
a szabadságra, mint James Joyce és Ezra Pound. S mintha ez lett volna az 
egyetlen ellenzéki magatartás, minden hatalmi er őszakkal és szellemi impoten-
ciával szemben. Valami ilyesmit mondtam volna, ha ott lettem volna e finnor-
szági találkozón, ahol, mint olvasom, népi demokráciák és t őkés társadalmak írói 
egyforma igénnyel adtak hangot szabadságvágyuknak. Nem el őször és nem 
utoljára. Mert az idők folyamán valóságos szezoncikk lett minden ilyen írótalál-
kozó, akár Párizsban rendezték meg, akár Moszkvában, ahova elment a kommu-
nista Panait Istrati, hogy majd a helyszínen gy űjtsön bizonyítékot az egyetlen 
üdvözítő  társadalmi rendr ől, s aztán csalódottan ment haza, hogy a román 
vasgárda tagja legyen. És mégis hinni kell, mondtam volna, ha elmentem volna 
Lahtiba a költői szabadság védelmének szükségét hangoztatva, hinni kell önma-
gunkban, hinni alkotó szabadságunk egyszer mégiscsak megvalósuló álmában, 
mintha ez lenne a legfontosabb, amiben az embernek hinnie kellene bárhol éljen 
és bármilyen nyelven írjon is, tanítói és egyéb szolgálatától függetlenül. Ilyesva-
lamit mondtam volna azon a finnországi találkozón, ha elmentem volna .. . 

Már az is elgondolkoztató a trieszti Claudio Magrisr ől szólva, hogy bár 
olaszul ír, szlovén származását is hangsúlyozni kívánja, miközben Közép-Európa 
sorsa foglalkoztatja. ',Trieszti vagyok, s ez talán sok mindent 'megmagyaráz" — 
mondta magáról, miközben az ausztriai német irodalom ismert kutatója. Pár év 
előtt IZ Danubio címmel könyvet írt a Duna menti népekről anélkül, hogy 
magmaradt volna szigorúan és következetesen témája vonulatánál. Ahogy Ady 
nem tért el a Dunától és népeinek sorsától. Duna-táj bús villámhárító, Fél-em-
berek, fél-nemzetecskék számára készült szégyen-kaloda ... — " írta, s ezt a 
kemény szavakkal rögzített világnézeti credóját nem zavarták távolabbi vonat-
kozások. Claudio Magris viszont folyton elkalandozott elképzelt Duna menti 
vándorútján, mert nem útirajzot írt, hanem ellenkez őleg: egy távlataiban is 
összetartozó világ megannyi dolgáról tett vallomást. Az olasz kritika nemis tudta 
műfajilag meghatározni a könyvét, úgyhogy Magris kénytelen volt utólag meg-
magyarázni művét, mintegy na gyengébbek kedvéért", mondván: ,,Az I1 Danubio 
mindenekfölött utazás az id őben .. olyan utazás a Duna-táj széles Európáján át, 
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ahol évszázadok folyamán annyi nép találkozott, keveredett és harcolt egymással, 
úgyhogy híres és mégis ismeretlen kultúrák meg népek, németek, magyarok, 
sokácok, bunyevácok sokrét ű  mozaikján át visz az út ..." Én ezt a magyarázatot 
magyar fordításban olvastam, s így kénytelen voltam kiegészíteni a népeket 
illetőleg szerbekkel és románokkal, Ada-Kaleh szigetnél is megállva egy pillanat-
ra, amely pedig már nincs is: vízer őműhöz tartozó medence épült a helyén, pedig 
itt még a két háború között is minden kirándulóhajó megállt egy-két órára, hogy 
utasai a romantikus sikátorokban megcsodálhassák a szép török n őket, ameny-
nyiben persze kicsit félrehúzták arcukról a fátylat. Mert tudatában voltak ide-
genforgalmi érdekességüknek, hiszen a szigetecskének mindössze ötszáz lakosa 
ebből élt. És milyen elkeseredett harcok folytak érte törökök, szerbek, románok 
és magyarok között! Már ez is kiszélesítheti a témát egy útirajzhoz! Közép-Euró-
pához? — húzza fel az olvasó csodálkozva a szemöldökét ehhez a színes etnográfiai 
és geográfiai képhez érve, amely már bele se tartozik a Magris által oly nosztal-
gikusan visszasírt Közép-Európába. De hát nemcsak népek útjai kiszámíthatatla-
nok, a történelem sem állt meg a Dunánál, tér és id ő  kapcsolatait messze túllépte. 
S így a Duna hullámai a Fekete-erd őtől a Fekete-tengerig sok mindent vittek és 
hoztak magukkal. Ezért érthet ő  Claudio Magris elkalandozása távolabbi égtájak 
szellemi és földrajzi terein, álmokat és reményeket is megszólaltatva, mintha a 
világ mégiscsak egységet képezne. Ha itt-ott az olvasó el őtt nem is elég világos 
egy-egy kép vagy esemény, ahogy a szerz ő  például a Bánát népi olvasztó- tégelyé-
nél megállva a ',német katasztrófa" el őrevetett árnyékát véli felfedezni. Szóval az 
Il Danubio nem egy realitásokhoz ragaszkodó útirajz. De nem is lehet zavartala-
nul rögzíteni s megállni az időben egy helyen anélkül, hogy az ember ne látna 
messzebbre, különféle kultúrák felé, amelyeknek átszivárgása annyi mindenben 
megmutatja jelenlétét. Magris el ődje, a kétszáz év előtt Dalmáciát felfedez ő  Fortis 
sem elégedett meg azzal, amit látott. Élményeit sokoldalú érdekl ődése váltotta 
ki. Különben el se tudná képzelni az ember, hogy sok minden más mellett lejegyzi 
az addig ismeretlen népi eposzt, a Hasanaginicát, amely Goethét is bámulatba 
ejtette, úgyhogy azonnal hozzá is fogott az átköltéséhez. S ezzel jelennek meg a 
szerbek a világ előtt. Szóval a Duna Magrisnak is ürügy volt csupán, hogy 
megírhassa kortörténeti jelentését népekr ől, országokról s a huszadik század 
emberének álmairól és reményeiről. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

JIJNIUSI ÉLETRAJZI KALAUZ 

VÖNÖCZKY-SCHENK JAKAB 

Vönöczky-Schenk Jakab, az ismert ornitológus és zoológus még gyermek-
korában, a Bácskát átszel ő  Ferenc-csatorna nádasaiban ismerkedett a madárvi-
lággal. óverbászon született 1876. június 2-án, s apjának, a k őművesmesternek 
éppen a Kiss József építette víziút mentén állt a háza, a parti nádas benyúlt 
kertjének végébe. A kanálisnak ez a félig-meddig elvadult része a vadludak és 
más vízi madarak tanyája volt, de a kis Vönöczky-Schenk Jakab pompás játszó-
tere is. A sváb kőműves fia azonban sohasem madarászott itt, nem emelt fegyvert, 
hálót a szárnyasvadra, nem rabolta ki fészkeit, inkább csak nyitott szemmel leste 
fészkelésüket, megfigyelte a kicsinyek költését, etetését. 

Apja azt kívánta, hogy vegye át t őle a szakmát, de ő  a továbbtanulás mellett 
'döntött, amit igen körülményesen valósított meg. Elszökött otthonról, s a nagy-
mama segítségével Szarvason fejezte be a középiskolát, majd matematikusnak 
készült a kolozsvári egyetemen. A gyermekkori szenvedély ott is lobogott benne, 
így figyelt fel rá Herman Otto, aki az Ornitológiai Központ vezet őjeként éppen 
egy matematikai képzettség ű  madártani szakemberjelölt után kutatott. Amikor 
rátalált, asszisztensként maga mellé vette, s ett ől kezdve Vönöczky-Schenk 
Jakab neve összenőtt a központtal, illetve a kés őbbi Madártani Intézettel, amely-
nek évekig igazgatója is volt. 

Tudományos munkássága hat vaskos kötetet tesz ki. F őleg a madárvonulás 
kérdéseinek tanulmányozásával szerzett magának nemzetközileg is elismert 
nevet. Elsőnek figyelt fel egy-egy dán és német tudósra, akik fémgy űrűvel látták 
el a költöző  madarakat. Ennek meghonosítását javasolta Herman Ottónak, aki 
felismerte a módszer jelent őségét és támogatta kezdeményezését. A munka 
1908-ban kezdődött, a fiatal tudós az ország több részén, főleg a gólyákra 
erősítette a fémkarikákat. Társai kinevették, haszontalanságnak tartották azt, 
amit olyan megszállottan művelt, s a bírálatok csak akkor maradtak el, amikor 
már az első  év is eredményt hozott. Több afrikai visszajelzés érkezett, két Verbász 
környékén gyűrűzött gólyára például egy Nílus menti faluban bukkantak rá. 
Egyik tanulmányában, évekig tartó adatgy űjtés után, kimutatta, hogy milyen 
kapcsolat van a légköri depressziók és a szalonka vonulása között, egy másikban 
pedig a holdváltozások és a madárvonulások összefüggéseivel foglalkozott. 

Munkássága kiterjedt sok minden másra is. így összeállította a magyar 
madártani irodalom jegyzékét, összefoglalta a Brehm-k őzetek alföldi vonatkozá-
sait, kézikönyvet írt, madárnévjegyzéket állított össze. 

Szülőföldjére is legtöbbször a munka hozta vissza. A szép emlék ű  csatorna-
parton és a kanizsai Kapitány-réten gólyákat gy űrűz. A bellyei birtok vendége-
ként a Duna és a Dráva összeszögelésben, a baranyai Kopácsi-réten madártani 
alapkutatásokat végez. Szerémségben is többször járt: a Kupinovo melletti Szá-
va-ág madárparadicsomában, az úgynevezett Obedszka Barában látja el jegyekkel 
a gémeket, kócsagokat, kárókatonákat. 
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MOKRY SÁMUEL 

A XIX. század els ő  felében a Bezdán alatti Monostorszegen egy m űvelt 
értelmiségi hásaspár élt, id. Mokry Sámuel, a Ferenc-csatorna tisztvisel ője és 
Ágoston Vilma. Két fiuk maradt életben, s mindekett őjüket jól felbatyuzva 
bocsátották életútjukra. Az algimnáziumot a szomszédos Újverbászon fejezték 
be, egyetemi tanulmányaikat külföldön végezték, azzal, hogy otthon, serdül ő-
korukban gyakran kaptak olvasnivalót a családi könyvtárból, az apától pedig 
alapos zongoraleckéket is. A fiatalabbik Mokry utód vízimérnök lett, az id őseb-
bik, Mokry Sámuel pedig búzanemesít ő  és mezőgazdasági szakíró. 

Mokry Sámuel a hallei egyetem teológiai szakán fejezte be stúdiumait. 
Orosházára került segédlelkészként, majd a békéscsabai evangélikus gyülekezet 
választotta hitszónokává, ugyanott az algimnázium tanára, kés őbb igazgatőja 
lett. Az egyre súlyosodó szembaja miatt azonban feladta addigi pályáját, s 1864-
ben, 32 éves korában bérelt földön gazdálkodni kezdett. 

A nagy fordulat után hangyaszorgalommal fogott hozzá hiányos gazdasági 
ismereteinek pótlásához, meg igen módszeresen, az el őző  évi nagy aszály súlyos 
következményein okulva, a szárazságnak jobban ellenálló, s emellett jól bokro-
sodó, nagyobb kalászt fejleszt ő  búzák szelektálásához és szaporításához. 

,,Az első  évben — írja életrajzírója, dr. Fülöp Éva Mária — a válogatott, 
céljához alkalmasnak látszó kalászok kiválogatott legszebb szemeit vetette el a 
jól előkészített, trágyázott anyaparcellába, melyet iskolának" nevezett. Ritka 
sorokba vetett búzáját kapálta, gyomtalanította. A második év nyarán a ter-
mésből ismét kiválasztva a legdúsabb kalászokat, ezek szemeit ismét az anyapar-
cellába, a többi termést a szaporításra szánt búza parcellájába vetette. Az ',iskola" 
növényei az cselit" vet őmagot adták, a második rész magvait pedig a harmadik év 
nyarán sűrű  sorokban, táblákba vetette el szántóföldi szaporításra. Eredmé-
nyeiről törzskönyvszerűen feljegyzett adatokat vezetett, rendszeres tenyészkivá-
lasztási utódbírálattal kötve egybe. Vet őmagja nagy keletnek örvendett a gazdák 
közt ... néhol a századforduló táján is lehetett Mokry-féle búzát találni." 

A Mokry Sámuel által alkalmazott tömeg- és egyedi szelekció ma már nem 
elég hatásos módszer, lehet őségeit mára századforduló táján mindenütt kiaknáz-
ták. Napjainkban a keresztezéses nemesítés, a hibridálás meg a mutációk indu-
kálása az alapvet ő  módszer. A maga korában azonban úttörő  munkát végzett, a 
legjobb európai nemesít ők sorába tartozott. A búzanemesítés című, 1875-ben 
kiadott könyve pedig az első  ilyen jellegű  szakmunka volt a Kárpát-medencében. 
Halála után munkássága már-már feledésbe merült. Jelent őségét csak az utóbbi 
időben ismerte fel a tudománytörténet és az agrártörténet-írás, s ett ől kezdve 
már az őt megillető  helyen tartja számon. 

Mokry Sámuel Monostorszegén született 1832. május 8-án, s Budapesten 
halt meg 1909. június 10-én. 

KISS ERNŐ  

Eleméri és ittabei Kiss Ern ő  honvéd altábornagy, az aradi tizenhárom 
vértanú egyike a szabadságharc, a polgári forradalom ellentmondásos alakja. 
Mint a kettős előnevéből is kitetszik, a dúsgazdag bánáti, örmény származású 
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Kiss család sarja volt, Temesváron született 1799. június 13-án. Kora ifjúságától 
kezdve szenvedélyesen vonzotta a katonai pálya, a fényes egyenruhák varázsa. 
Származásánál fogva minden út nyitva volt el őtte, úgyhogy már pelyhes állú 
legénykeként hadapród az egyik huszárezredben. A család b őkezűen támogatta, 
gyorsan kijárta részére a tiszti rangot. Kiss kés őbb maga is, a családi vagyon 
örököseként, illetve az ország egyik leggazdagabb embereként részben a maga 
költségén ruházta és látta el ezredének legénységét, a lovak tartásához és tenyész-
téséhez is hozzájárult. Tiszttársainak hatalmas összegeket adott kölcsönbe vagy 
ajándékba, így hadosztályparancsnokának, Haynaunak is. 1848-ban nem zárkó-
zott el a forradalomtól, s a hadvezetés, mint rangid ős tisztet a bánsági sereg 
főparancsnokává nevezte ki, tábornokká léptette el ő, ilyen minőségben egy kicsit 
saját birtokait is védelmezte a haza nevében. Kés őbb altábornagy lett, országos 
főhadiparancsnok, azaz háttéri szolgálatra rendelték. 

A bukás után az aradi várba zárták és bíróság elé állították. A kihallgatási 
jegyzőkönyv szerint császárh űségét próbálta bizonygatni, azzal magyarázkodott, 
hogy a véletlenek közrejátszása folytán sodródott Kossuth táborába. "Remélem 
nem képzelik azt, hogy demokratikus elveim vannak" — áll az egyik vallomásá-
ban. Vádlói azonban egyhítő  körülménynek csak azt fogadták el, hogy a császári 
csapatok elleni harcban tényleges parancsnokságot nem viselt, s ezért kötél általi 
halál helyett golyó általi halálra ítélték. 

Az ítélet indoklásában Kiss Ern ő  felségsértését még azzal is magyarázták, 
hogy nem rendelkezett különösebb szellemi képességekkel, s ez a jellemszilárd-
ság bizonyos hiányával is párosult. Kiss valóban nem volt katonai tehetség, 
tehetetlen hadvezetése miatt kellett megválnia a bánsági sereg f őparancsnoki 
tisztétől is, de bíráinak a jellembeli fogyatékosság felhánytorgatására semmilyen 
erkölcsi joguk nem volt, legkevésbé Haynau tábornoknak, aki halálos ítéletét 
aláírta és aki adósa volt Kissnek, s őt ezüstneműjét is megkísérelte eltulajdonítani 
halála után. 

Kiss Ernő  nem tudta megtagadni arisztokrata mivoltát, torontáli nábob 
volt és az is maradt, ez szabta meg gondolkodásmódját, életszemléletét, de a 
szabadságharc ügyét jóhiszem űen szolgálta. Sem önös érdekekkel, sem rang-
korsággal nem lehet vádolni engemet" — írta utolsó beadványában is. A szabad-
ságért életét áldozta fel tábornok társaival együtt Aradon, 1949. október 6-án. 
-Ennél többet igazán nem adhatott. 

KOSZTKA JÁNOS 

Csaknem 250 évvel ezel őtt, feltehetően 1740-ben, Lugoson született Ko-
sztka János vízimérnök, a török korszak utáni nagy temesközi vízi munkák egyik 
vezetője. Az osztrák hadmérnöki akadémia elvégzése után, 1763-ban, 23 éves 
korában Maximilian Fremaut vallon 'geodéta-hadmérnök mellé került gyakor-
noknak, aki Mária Terézia meghívására jött az országba. A néhány évtizeddel 
korábban felszabadított bánsági részeken lecsapolásokkal, csatornázásokkal 
mintegy 250 000 hold földet ármentesített, megteremtve ezzel a tömérdek kincs-
tári birtok, száznál is több új falu és telep létrehozásának feltételeit. Évekig 
dolgoztak együtt, majd a mester halála után a tanítvány fejezte be a nagy m űvet. 
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Koszta János életútjáról nem sokat tudunk. Pályafutásának körvonalát 
csak fennmaradt kéziratos térképei segítségével lehet úgy-ahogy meghúzni. Az 
egyik első  gyakornoki évéb ől, 1763-ból maradt fenn: a Temesvár környéki 
faúsztató Bega-csatorna helyszínrajzát vette fel, nyilván Fremaut utasítására és 
szakmai felügyelete mellett. Három 1805-ben készített térképén feltüntette, hogy 
azok Fremaut 1741-es tervei alapján készültek. Az egyik a Brazava vizének, a 
másik az illancsai és az alibunári, a harmadik pedig a verseci mocsárnak a 
lecsapoló csatornáját ábrázolja. 

A XVIII. század hetvenes éveinek elején az osztrák birodalom vizügyeit 
négy osztályból álló, egységes szervezetbe sorolták. Az egyik osztály élére Kosztka 
Jánost neveztéki; gyakorlatilag csaknem az egész akkori Magyarország vízrend-
szere hatáskörébe tartozott. F ő  feladata a víziforgalom zavartalan lebo- nyolí-
tásának biztosítása volt. Az elkövetkez ő  években egyre jobban a bácskai és a 
bánáti víziutak kerültek előtérbe. A gazdasági fellendülés következtében évr ől 
évre nagyobb gond lett a gabona- és egyéb mez őgazdasági terményfelesleg elszál-
lítása, ezért a vízimunkák súlypontja is újra átkerült a Begára, a Temesre, a Duna 
déli szakaszára. Ehhez igazodott az országos vízi szervezet 1783-ban megejtett 
újbóli átszervezése: a bécsi kamara négy departementet hozott létre, s élükre 
egy-egy folyammérnököt nevezett ki. Kosztka János a bánsági, Sax Zakariás a 
Maros menti, Kiss József a bácskai, Klohammer János pedig a Száva menti 
kerület vezetője lett. 

Kiss József munkásságának csúcsa a Ferenc-csatorna megépítése volt, 
Kosztka János viszont a Maros, a Bega és a Temes szabályozásával az erdélyi 
sószállítást meg a bánsági búza transzportját tette zavartalanná. 

Amikor a magyarországi vízügyek irányítása 1788-ban elszakadt a bécsi 
központtól, s a helytartótanács mellett megalakult az önálló Vízi és Építészeti 
Főigazgatóság, Kosztka Jánost Nagyváradi székhellyel kinevezték a temes-
nagyváradi kamara igazgatójává. Kés őbb azonban újra visszatért a déli részekre: 
egyik forrásunk szerint 1818-ban „a volt nagyváradi kamarai igazgatót" bízták 
meg a Maros Arad körüli szabályozásával, arról egy térképe maradt fenn. 

Ekkor, 1820-ban már 78 éves, két évvel kés őbb pedig örökre lehunyta 
szemét. Halálának helyét, dátumát sem ismerjük, egy azonban bizonyos: Kosztka 
János korának egyik legjelent ősebb vízimérnöke volt, még akkor is, ha nem 
hagyott olyan jelentős művet maga után, mint kortársa, Kiss József. 

FREY IMRE 

Frey Imre azok közé a régi, nevezetes zomboriak közé tartozik, akiket 
Herceg János oly érzékletesen rajzol meg írásaiban, könyveiben. . Mindig 
sötétszürke öltönyt viselt — írja róla —, a magántudósok nemzetközi egyenruhá-
ját, akár esett, akár fújt, fehér keménygallérral, amely már azért is igen praktikus 
volt." 

Frey Imre valóban t őrőlmetszett zombori. Ott született (1885. VI. 16.), ott 
halt meg (1954. X. 15.), s ott élte le életét diákként, járásbíróként, nyugdíjasként. 
Csak a kissé hosszúra nyúlt kolozsvári és budapesti egyetemi éveit töltötte a 
városon kívül, s hát persze azokat a napokat, heteket, amikor valamilyen érem-
ritkaság beszerzése ügyében Európa utait járta. Mert a hamisítatlan vidéki 
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úriember híres numizmatikus volt, nemzetközileg is számon tartott szaktekin-
tély. 

Ehhez a szenvedélyhez — ma úgy mondanánk: hobbihoz —, ehhez a tudo-
- mányhoz rengeteg idő  és pénz kell, s persze egy nagy adag megszállottság is. Frey 
Imre szerencsés csillagzat alatt született, mert semmiben sem szenvedett hiányt, 
s a szükséges adottságoknak is a birtokában volt. 

Apja vagyonos aranyműves. Tulajdonképpen ő  alapozta meg a híressé vált 
gyűjteményt, az ő  kezdeményezésére doboltatta ki a Történelmi Társulat minden 
faluban, hogy az, ami az eke után kifordul a földb ől, akkor is érték lehet, ha nem 
arany. A fiú, dr. Frey Imre tehát apjától, id. Frey Imrétöl örökölte a hajlamot, az 
ő  nyomdokain haladt, amikor a huszadik század els ő  felében némelyik történelmi 
korszak éremgyűjteményét a tökéletesség, a teljesség szintjére emelte.Nem volt 
jelentéktelen a két Frey régészeti gy űjteménye sem, sőt az ifjabbik már húszéves 
korában az Archeológiai Értesít őben értekezett a kiskőszegi és a mátételki 
leletekről, s a mindenre felfigyel ő  Gozsdu Elek ennek alapján kérte fel az els ő  
éves egyetemi hallgatót, hogy tartson el őadást a Zombori Szabad Líceumon, de 
a numizmatika első  helye mégis vitathatatlan. A gy űjtemény főleg római és 
magyar pénzekben gazdag. A leletek a környékr ől, s általában Bácskából kerültek 
elő, kezdve Macedóniai Fülöp aranyától, amelyet egy disznó túrt ki a földb ől, 
egészen a római dénárokig, Traianus ezüstjéig, a társcsászárok bronzpénzéig, a 
bizánci solidusig, Szent László obulusáig, meg a többi Árpádházi és Vegyesházi 
király érméig. Gyűjtőnk mindent megtett, hogy kollekciójának még hiányzó 
részeit kiegészítse. Így külön erőfeszítéseket tett, hogy beszerezze I. Géza nagy 
ritkaságnak számító királyi pénzét, amelynek árát akkoriban 500 aranykoroná-
ban állapították meg. Elutazott az északi-tengeri Rostockba is, hogy egy ottani 
régiségkereskedőtől megvegye a Szent István pénzének mintájára veretett, helyi 
készítésű  érmét, amely a maga korában nagyon népszer ű  volt. 

Frey István szakíróként is ismert volt: A Numizmatikai Közlöny mellett 
publikált a Kalangyában, ahol Bácska érmészeti leleteir ől adott részletes tájékoz-
tatást, s beszámolt az Árpádházi és Vegyesházi királyok pénzeir ől, ezeknek 
'egyébként elismert szakért ője volt. 

Frey István 1952-ben a felbecsülhetetlen érték ű, 12 000 érméből álló 
gyűjteményét a zombori Városi Múzeumnak ajándékozta, az 1224 tárgyból álló 
régészeti gyűjteményével és az 1200 kötetböl álló szakkönyvtárávál együtt. 

THAN MÓR 

Becse központjában egy földszintes, sokablakos, sárgára festett ház boltíves 
kapubejárata mellett kényelv ű  márványtábla őrzi Than Mór emlékét. A történel-
mi festészet múlt századbeli nagysága a Tisza-parti városban született 1828. 
június 19-én. Becsén, szülőháza mellett, nem sok tárgyi emlék maradt fenn róla, 
ami részben érthet ő, hiszen a család a múlt század ötvenes éveiben Becsér ől 
Zomborba költözött, s a fest ő  működési területe is Bécs, Párizs, Róma, Velence 
volt, s főleg Budapest, ahol tehetsége kibontakozott. Ha azonban vizsgálódásun-
kat kiterjesztjük a szül őváros határain túl, akkor már a Than-hagyaték viszony-
lagos gazdagságával számolhatunk. Jugoszláviában, mai ismereteink szerint, 
ugyanis mintegy 30 Than Mór-festmény van. 

493 



A legtöbb egyházi vonatkozású, s főleg a bácskai templomokban, illetve 
egyházi tulajdonban.található: négy Becsén, kett ő-kettő  Kishegyesen és Szentta-
máson, egy-egy Felsőhegyen és Törökkanizsán. Ez az utóbbi kimért akadémiz-
mussal Szent Annát, a bibliai Jézus nagyanyját ábrázolja az árkádok alatt, amint 
jobbjával nyitott könyvet tart az ölében és oktatja a gyermek Máriát. 

További három-három festménye zombori és újvidéki magángy űjtemé-
nyekben, illetve vajdasági múzeumokban, képtárakban lelhet ő. Talán érdekes 
megemlíteni, hogy az újvidéki Matica srpska rendkívül gazdag képtári gy űjtemé-
nyét egy Than Mór-vászon alapozta meg. Sava Tekelinek, az intézmény egyik 
nagy jótevőjének egész alakos, természetes nagyságú arcképe ez, emely 1865-ben 
készült rendelésre. 

A belgrádi Nemzeti Múzeumban szintén van egy m űve: Karadordenak, az 
első  szerb népfelkelés vezérének meggyilkolását ábrázolja. Az a tragikus pillanat 
látszik a képen, amikor az orgyilkos baltájával, alvás közben súlyos nyaksebet ejt 
rajta. A vezér egy fa alatt, a szalmára terített sz őttesen, félig ül ő, félig fekvő  
helyzetben látható, amint ledobja a magára terített katonaköpenyt, kardot próbál 
rántani, de ehhez már nincs ereje, a hüvelyb ől csak félig tudja kihúzni. A 
festmény a romantika stílusjegyeit viseli magán, s megfelel az esemény korabeli 
leírásának. 

Egészen kivételes tíz Than Mór-m űből álló gyűjtemény van az eszéki 
képtárban. Ebből öt eredeti alkotás, öt pedig — nagyobbrészt kézjegyével ellátott 
— másolat híres olasz mesterek műveiről. A fiatal Than Mór a múlt század ötvenes 
éveiben dolgozott itt a Pejácsevich család két szlavóniai kastélyában, innen 
kerültek a felszabadulás után az eszéki képtárba. 

Than Mór termékeny fest ő  volt, a Jugoszláviában található mintegy 30 
festménye csak kis hányada életművének, s a jelentősebbekhez sem tartoznak, 
de azért itteni hagyatéka mégis sokkal több és értékesebb annál, mint amennyit 
a köztudat számon tart. 

Than Mór Triesztben halt meg 1899. március 11-én. 

LÉNER JENŐ  

A két háború közti két évtizedben — 1920 és 194 között — a nagyvilági 
hangversenypódiumok felkapott, ünnepelt együttese volt a Léner-kvartett. Bé-
csi, illetve párizsi bemutatkozásuk után bekerültek a mesterbérlet-ciklusokba, s 
húsz éven át uralták a világ legismertebb hangversenytermeit, a lapok tömjénez ő  
cikkekben számoltak be minden lépésükr ől, nagystílű  életükről, remek hangver-
senyeikről. Az estélyi ruhás hölgyek, a szmokingos urak elárasztották a koncert-
termeket, a világvárosok mondén közönsége szinte kötelességének tartotta a 
megjelenést, a tapsot, az ünneplést. 

Léner Jenő  hegedűművész, a vonósnégyes telyhatalmú m űvészeti vezetője, 
menedzsere és reklámfőnöke Szabadkán született 1894. június 23-án. Valójában 
autodidakta volt, az egyébként kiváló Bloch József professzor ugyanis eltávolí-
totta a budapesti Zenem űvészeti Akadémiáról. Az els ő  világháború éveiben 
Fricsay Richárd katonakarmester keze alatt honvédzenekarban játszott, kés őbb 
felvették a budapesti Operaház zenekarába. Itt találkozott a kés őbbi Lénert-kvar-
tett többi tagjával, együtt játszottak, 1917-ben pedig létrehozták a vonósnégyest. 
A prímási helyet a 23 éves Léner Jen ő  töltötte be, az.ugyancsak 23 éves Smilovits 

494 



József volt a másodhegedűs, a 22 éves Hartmann Imre a csellós, a 21 éves Róth 
Sándor pedig a brácsás. Az őszirózsás forradalom idején a gyárakban léptek fel, 
s örültek, ha honoráriumként egy-egy jó vacsorát kaptak. Keményen, szinte 
megszállottan gyakoroltak, a próbák olykor 7-8 órát tartottak naponta, de 
elviselték, mert határtalanul hittek képességükben. Sokat köszönhettek a hallat-
lanul szigorú Weiner Leónak, a kamarazene-tanítás egyik világviszonylatban is 
legjobb tanárának, aki csak Léner játékában nem talált javítanivalót, őt a kvar-
tettgyakorlat legjobb primáriusának tartotta. 

A vonósnégyes első  komolyabb bemutatkozása Szegeden volt 1919-ben, a 
következő  évben már Bécsben muzsikáltak, ahol hangversenyükön részt vett 
Maurice Ravel. Teljesítményükkel el volt ragadtatva, azonnal meghívta őket 
Párizsba. Innen aztán az út már csak felfelé vezetett. Egymás után következtek 
a sikeresebbnél sikeresebb koncertsorozatok az európai és amerikai világváro-
sokban. Hatalmas tömegeket mozgattak meg, hangversenyeiket nem kamara 
jellegű  termekben, hanem a hatalmas csarnokokban rendezték. Így Londonban 
az Albert Hallban koncerteztek. New Yorkban és másutt is megtöltötték a 
legnagyobb termeket. Közben a Beethoven-centenárium alkalmából (1927) a 
Columbia cég meghívására lemezre játszották Beethoven összes vonósnégyesét. 
Meghódították Dél-Amerikát és Ausztráliát is. Hangversenyeiket olyan hangulat 
előzte meg, mint manapság a Pogoreli ć-koncerteket: a látványosságot, a szenzá-
ciót, az élményt jelentették. Bársonyos hangzás, virtuóz összjáték, briliáns 
technika — ez jellemezte játékukat. Igyekeztek is persze mindent a siker szolgá-
latába állítani, még véletlenül sem kísérleteztek, a legf őbb műsorpontokat mindig 
Haydn, Mozart és Beethoven töltötte be. 

Lénert Jenő  kemény kézzel, már-már diktátori módszerekkel tartotta 
kézben az együttest. A siker, a világhírnév miatt kollégái elnézték szeszélyeit. 
Lénertben a kiváló előadóművész szerencsésen egyesült a nagyszer ű  üzletember-
rel. ',Bámulatos — írja életrajzírója, Molnár Antal —, mily könnyen és gyorsan 
alakult át. a kispolgári származású, szegény, rosszul öltözköd ő, silány kilátású 
muzsikus nyagati dandyvé! Tüstént értett a finom holmikhoz, szakszer űen bánt 
a pénnzel ... ínyenccé vált az étkezésben ... ügyes kez ű  az üzletkötésben, remek 
ösztönű  a műsortervekben ..." 

Amikor már mindent elértek, megsz űnt a motiváció, s a vonósnégyes 
1942-ben széthullott. Lénert új együttest alakított, a háború után megpróbálta a 
régit is feltámasztani, de ebben a halál megakadályozta: mirigyrák végzett vele 
New Yorkban 1948. november 29-én. 

DR. MAGYAR ANTAL 

Egy újabb főidény kezdetén az idegenforgalom egyik hazai úttör őjére 
emlékezünk, dr. Magyar Antal nyugalmazott huszárkapitányra, aki századunk 
első  éveiben A zöld tengerparthoz címzett zelenikai penziójával létrehozta az 
Adria egyik első  turisztikai létesítményét. Akkoriban ugyanis ez volt az egyetlen 
tengerparti szálló Crikvenicától délre. 

A budapesti születésű  dr. Magyar Antal (1857. III. 24.) vállalkozását a 
véletlen szülte. 1895-ben orvosi tanácsra Brassóból Dubrovnikba helyeztette át 
magát az egyre erősödő  asztmatikus rohamainak enyhítésére. A sós tengeri 
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levegő  jót tett egészségének, de a visszatérdst egyik kezel őorvosa sem tanácsolta. 
Nyugdíjaztatta magát, s hozzáfogott, hogy új egzisztenciát teremtsen magánk. Az 
idegenforgalom nagy esélyeit jó szemmel fedezte fel, s választása a Herceg Novi 
melletti Zelenikára esett. Figyelme kiterjedt arra is, hogy kihallgatást kérjen a 
császártól és kijárja, hogy az akkor épül ő, Szarajevóból induló keskenyvágányú 
vasút végállomása ne Meljine legyen, hanem a néhány kilométerrel távolabbi 
Zelinika. A vasút megnyitásával egyid őben, 1902-ben, elkészült Magyar Antal 
vendégfogadásra berendezett, várkastélyszer ű  emeletes családi háza is 15 hektár-
nyi területen, amelyet évekig nagy gonddal parkosított, így ő  honosította meg az 
Adrián a kanári főnixpálmát, amely azóta mindenütt elterjedt. A vendégeket 50 
ágy, 5 különálló lakosztály várta. A személyzetet a helyi lakosság köréb ől tobo-
rozta, saját költségén küldte őket továbbképzésre Budapest, Párizs és Marseille 
szállodáiba. Eleinte a penziót Magyar Antal pesti ismer ősei, a gazdag arisztokra-
ták és polgárok keresték fel, majd a németországi, csehországi, angliai, francia-
országi és amerikai turisták is. A meg őrzött vendégkönyvekbe olyan címeket 
viselő  látogatókat is bejegyeztek, mint a szerb trónörökös, a bolgár cár és a Crna 
Gora-i uralkodó. Az exkluzív üdül őhelyről sokat írtak a korabeli lapok, így a pesti 
Vasárnapi Újság 1908-ban több mint egyoldalas képes tudósítást közölt az 
érintetlen mediterráni természetben, illetve, ahogy a lap írja, a ',paradicsomi 
vidéken" megbúvó klimatikus üdül őről. Egy más alkalommal ugyanez a lap a 
szálló vendégeinek Crna Gora-i és albániai kirándulásairól számol be, azaz 
egzotikus külföldi kiruccanásairól, mivelhogy Zelenika akkoriban az Osztrák—
Magyar Monarchia egyik legdélibb pontja volt. 

Dr. Magyar Antal hirtelen halálával — 1909. június 16-án hunyta le szemét 
Dubrovnikban — nem szűnt meg a szálló, fia, a római tanultságú m űvészettörté-
nész, szobrász, kilenc nyelvet beszél ő  Magyar Adorján vette át és fejlesztette 
tovább. A felszabadulás után gyermeknyaraló lett bel őle, s így az idegenforgalom 
viharos változásai elkerülték. Csak mostanában kezdeményezték a zelenikai Zöld 
tengerparthoz címzett penzió felújítását, részben gazdaságtörténeti emlék-
ként is. 

HERMAN OTTÓ 

Öt évvel ezelőtt, születésének 150. évfordulója alkalmábol (1835. június 26.) 
számos megemlékezést olvashattunk, hallhattunk Herman Ottóról, az etnográ-
fusról, a természettudósról, a politikusról. Rendkívül sokoldalú ember volt, 
zseniális alkotó. Ifjúkorában kitanulta a lakatosszakmát, próbálkozott fényírás-
sal, azaz fotografálással, de volt konzervátor, múzeum őr, újságíró — az egyik 
kolozsvári lapban ő  írt mindent, a vezércikktöl kezdve a színházi kritikáig —, 
később tanulmányokat publikált, képvisel őségét vállalt, folyóiratokat indított, az 
élclapok munkatársaként humoreszkeket irt, karikatúrákat rajzolt. Mégis, ha 
nevét halljuk, leginkább a tudósra, az autodidakta tudósra gondolunk. A mai, 
agyonspecializált szaktudományok szemszögéb ől nézve elképesztő  könnyedség-
gel lépte át az egymástól távolabb álló tudományágak határát is, napjainkban 
emiatt aligha kerülhetné el a sarlatanizmus vádját. Száz évvel ezel őtt azonban, 
bárhová is nyúlt, fehér foltra bukkant, úttör ő  volt, sőt k, ezdeményezőként mara-
dandót is tudott alkotni. Számtalan tudományág vallj ot ma is megalapítójának, 
első  nagy sikerű  művelőjének, így a tárgyi néprajz, a madár- és rovartan, az 
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őslény- és embertan, de a tudományos ismeretterjesztés is, amelynek egyik 
legnagyobb, ma is követend ő  mestere volt. 

Öt évvel a kerek évforduló után nincsenek újabb mozzanatok a Herman 
Ottó-életmű  tanulmányozásában, értékelésében, most legfeljebb csak emlékez-
tezhetünk azokra az id őkre, amikor — részben kényszerb ől, részben saját akara-
tából — a mai Jugoszlávia területén tartózkodott. 

A 22 éves Herman Ottót egy korábban elmulasztott sorozás miatt katona-
szökevénynek nyilvánították és .1857-ben büntetésb ől 12 évi katonai szolgálatra 
kötelezték. Előbb egy Velebit-aljai határőr helyőrségbe került, ahol a karsztvidék 
sivárságán ütközött meg, s feljegyezte a helybeliek hiedelmét, mely szerint .,az 
ördög haragjában idehordta a nagyvilág minden felesleges kövét". Kés őbb a 
sziklatengerről az igazira került, s ',egy adriai hattyú hátán", azaz a Minerva 
gőzhajó fedélzetén új állomáshelyére, Dubrovnikba utazott. Ezredírnokként két 
évet töltött az egykori városállamban, délel őtt a főtéri parancsnoki épületben 
körmölt, délután az ódon várfalak, a pompás paloták tájékán bolyongott, felka-
paszkodott a teraszos kertek olajfáihoz, a parti agávék és pálmák alatt pedig 
elnézte a tenger játékát a szirtek között. 

Herman Ottó egy jóindulatú alezredes közbenjárására négyévi katonásko-
dás után leszerelt, de benyomásai még 1877-ben is frissek, amikor Adriai képek 
címmel a Vasárnapi Újság hasábjain beszámolt élményeir ől. Ezzel egyúttal úti-
rajzíróként is bemutatkozott. 

A nyugtalan, állás nélkül maradt Herman Ottó 1873-ban Afrikába készült, 
de azok a kevesek, akik felfigyeltek tudományos munkásságára, lebeszélték err ől, 
s megbízták, hogy fejezze be a már jóval korábban megkezdett tanulmányait a 
pókok világáról és írja meg tervezett monográfiáját. Némi pénzt is biztosítanak 
neki, úgyhogy az elvégzett kiegészít ő  gyűjtés után 1874 februárjában hozzáfogott 
az íráshoz. Jóllehet már 39 éves, otthona még nincs, s ezért Doroszlóra vonul 
vissza, sógorának, Scultéty Náthán királyi erd őmesternek házába, ahol nyugod-
tan dolgozhat. Egy évet töltött a faluban, a háromkötetes Magyarország pókfau-
nájának első  részét fejezte be. Nehézségeit érzékelteti az a körülmény, hogy neki 
kellett megalkotnia a tudományos szaknyelvet is. Pókokról lévén szó ezt úgy 
oldotta meg, 'hogy elment a bezdáni takácsokhoz és a t őlük ellesett kifejezéket 
alkalmazta munkájában. Így lett az ő  pókjainak bordáskarma, fonalsz űrője, 
csévéje, fonója. 

Az örökké mozgó és tettre kész Herman Ottó szabad idejében Doroszlón 
olvasóegyletet alapított, felfigyelt a helyi búcsúhelyre, a Szentkútra, a közeli 
Apatinban iparkiállftást szervezett, közben szerteágazó levelezést is folytatott, 
így Kossuth Lajossal is felvette a kapcsolatot. Ezek a levelek Herman Ottó bácskai 
tartózkodásának fontos dokumentumai. 

A neves tudós és közéleti férfiú Budapesten halt meg 1914. december 27-én. 

SZIRMAI KÁROLY 

Száz évvel ezelőtt, 1890. június 27-én, Temerinben született Szirmai Károly, 
a jugoszláviai magyar próza egyik legnagyobb alakja, a Kalangya háború el őtti 
szerkesztője. Szülővárosából még ugyanebben az évben elkerült, s az élet kés őbb 
is ide-oda vetette. Apja falusi jegyz ő  volt, rokonai 'szintén falusiak, így aztán 
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gyermekéveit a soknemzetiség ű  bácskai településeken töltötte: az alvégeken, a 
kertek alján, a gyepszéleken, s képzeletét leginkább a .komor lakomákkal egybe-
kötött halotti torok" ragadták meg. Iskolaéveit Újvidéken töltötte, de egyik 
elbeszélésének tanúsága szerint ide is ,idegenként érkezett, s mindig idegen 
maradt", sőt, önéletrajzának szavai szerint, itt is útra kész, esténként ,,elb űvölten 
hallgatja a Duna fel ől ködben dudáló gőzhajókat, vagy a péterváradi alagút felé 
elzakatoló vonatokat." Egyetemi évei során ide-oda sodródott, hol a kisvárosok-
ban, hol a vidéki kastélyokban tanítja ógörögre vagy más tantárgyra a gazdag 
családok bukott gyermekeit, hogy rendkívüli hallgatóként befejezhesse a jogot. 
A diploma megszerzése után ugyancsak évekig hányódik, hol kiskereset ű  hiva-
talnokként, hol állástalanul. 

Harmincöt éves már, amikor munkát kap a verbászi cukorgyárban. Mer ő  
véletlen, hogy éppen itt eresztett gyökeret, mint ahogy a pusztai ballangókóró 
esetében sem lehet tudni, hogy hol fog végül is felakadni. Az örökösen hányódó 
embernek a megállapodás azonban nem hozott polgári értelemben vett megnyug-
vást, a korábbi viszontagságokat másfajta nyugtalanságok, másfajta vándorlások 
váltották fel. 

Tollat vett a kezébe: 1927-ben jelentek meg elbeszélései Tormay Cécile 
folyóiratában, a Napkeletben. Jóllehet korábban is írogatott, nagy ritkán publi-
kált is, irodalmi pályafutását csak ett ől az évtől lehet számítani, ,,Így indultam 
íróként 37 éves koromban" — közli maga is életrajzában. Kés őn rajtolt tehát — 
Szenteleky még 1931 elején is egyik levelében naz újonnan felfedezett nagyszer ű  
novellistaként" emlegeti —, de a húszas évek végén, a harmincas évek elején 
gyorsan kibontakozott, 1933-ban pedig megjelent a Ködben című  első  novellás-
kötete, amelyben már minden írói erénye jelen volt. Az elkövetkez ő  években nem 
szárnyalta túl önmagát, nemis tört új utakat, a legtöbb, amit megtesz, az az, hogy 
megerősíti kivételes helyét irodalmunkban. Ez pedig nem kevés, Utasi Csabának, 
a Kalangya monográfia írójának szavai szerint .,a két háború közötti korszak, s őt 
irodalmunk egész történetének egyik legeredetibb novellistája" volt. Ezekben az 
években Szentleky közeli munkatársaként, kés őbb pedig a Kalangya társszer-
kesztőjeként, illetve főszerkesztőjeként jelentős szerepet játszott az irodalmi élet 
megszervezésében. Ennek egyik dokumentuma a Kázmér Ern ővel folytatott 
levelezése, amely Levelek Szirmai Károlyhoz címmel 1975-ben jelent meg az 
Életjel kiadásában. Szirmai kritikai munkássága is számottev ő . 

Irodalmi vezér persze sohasem lett, programokat sem adott, mert alkatától 
ez teljesen távol esett. Vissavonultan élt verbászi magányában — társtalan jege-
nyeként a csatorna partján —, sorsába beletör ődve, miközben erősen dúlt benne 
az elvágyódás, a menekülés szenvedélye, s emésztették a félelmek, a borúlátó 
gondolatok, a nyugtalanító látomások. Szirmai novellah őseit hasonló érzelmek 
nyomorítják, ebből az örvényből nincs is menekvés, az indulatok minden re-
ményt izzé-porrá zúznak. Szirmai azt teszi, amit az író egyedül megtehet: megfi-
gyeli, töviről hegyire részletezi vergődésük körülményeit, feszít ő  erőit, s a maga 
fegyelmezett stílusával és írói eszközeivel próbál eligazodni szövevényei között. 
Legtöbbször ez sikerül is neki, olykor még lírai hangokat is meg tud ütni. S éppen 
ezzel a ',fátyolos lírával megírt víziókkal" teremtett magának rangos helyet 
irodalmunkban. 

Szirmai Károly Verbászon halt meg 1972. október 6-án. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

BORI IMRE 

KEGYENCNŐ  REGÉNYE 
EGY KÉSZÜLŐ  ANDRIĆ  KÖNYV RÉSZLETE 2. 

Másnap Veli-pasa elindul és kilovagol kicsiny csapata élén Szarajevóból. Andri ć  
- tüzetesen meséli el ezt a kivonulást, amely a Hadži-Loja lázadásának apró 

eseményei közepette játszódik le. Figyelmes és mesteri a látvány el őállításában a 
történetmondó író. A reggeli elvonuló frissessége és méltósága például gyorsan 
megcsorbul: a pasa ugyan most is fess, de adjutánsának, Safet őrnagynak sötét-
sárga és bamba arca van. A menet a mulának, Sulejman Jakubovi ćnak a házához 
kanyarodik, és most felhangzik a mula el őző  napon mondott jövendölése: 

Éppen az baj, hogy a Hadži-Loja ideje jött el. Az ilyenek a jó id őkben 
láncra verve törték a követ, és nem hadat gy űjtöttek és nem az urakkal tanács-
koztak. És aki megéli, meglátja majd, mi lesz velük. Kétszer-háromszor még 
emlegetik az Isten nevét, kil őnek néhány golyót, azután hazaszaladnak, hogy az 
asszony zárja be őket a raktárba. S maradjon a sváb csak három évig Szarajevó-
ban, ők lesznek az elsők, akik fejükbe tűzik sapkájukat és a sváb keresztek után 
kapkodnak és disznóhússal áldoznak. Ej, derék Veli-pasám, nincs itt többé 
ember, csak éhes koldus és még éhesebb bég. Sok mindenkié lesz ez itt még, de 
a mienk csak az, ami volt. 

És egészen halkan, mint aki imádkozik, Ibn Abas jövendölésének szavait 
mondta a rettenetes, az utolsó id őkről, amikor az igazhitűeknek elolvad a szívük, 
ahogy a szó olvad a vízben és nem lesz sehonnan segítség." 

Azután a višegradi kapun túl a forrásnál a felkel ők örségét látja az elvonuló 
pasa. Idillikus tájban állnak meg egy pillanatra, a termékenység öleben szinte, a 
városszéli utolsó kávézónál, amilyenek az Andri ć-novellák nagy sorsszínterei 
szoktak lenni a lét utolsó stációjaként, mint a Mustafa Madžar című  elbeszélés-
ben is. A szarajevói el őtt a tétlenked ő  felkelők vörös szukát fognak le, amely körül 
fekete, kócos kankutya kering. Onnan, a magasból nézve a látványban volt 
valami természetellenes és undorító, mert hang nem hallatszott, ezért úgy tűnt, 
hogy mindent némán és komolyan csinálnak. A jellemzéshez még hozzátartozik 
a következő  is: ',A tisztek egymás között beszélgettek és gúnyolták a bosnyák 
sereget, amely kutyákat pároztat." 

Veli-pasával ilyen módon vonul ki Boszniából a török uralom, s várja ez a 
,,tuhaf vilajet", ez a „csodálatos föld" az új világot. A kivonulás rajzának a végs ő  
pontján, amikor a távozók szeme el ől eltűnik Szarajevó, a višegradi út kaptatóin 
felfelé halad a pasa és kísérete, egy kesernyés Bosznia-képzet fogalmazódik meg, 
és Andrić  szülőföld-élményének egyik sötét szín ű  változata készül el. Míg a lovak 
csúszkálnak és patkóik szikráznak az út sima kövein, a tisztek káromkodnak: 

Az Istenüket, nekik is meg Boszniájuknak is! Hát milyen ország ez? 
Kaptatsz, kaptatsz fölfelé, törtetsz, mintha az égbe akarnál jutni, de amikor 
felértél, nincs semmi: új kövek és új meredély. 
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— Pfuj! Tuhaf vilajet. 
Azután ismét elhallgattak és rosszkedvűen, a rekkenő  melegben utaztak 

tovább." 
A gondolat is, a helyzet is ismer ős, a magyar olvasó szemében mindenkép-

pen: Papp Dániel példázódott a volhiniai sárral és a ntündérlak-gondolattal" nem 
egészen három évtizeddel el őbb, s majd Andrić  után egy évtizeddel Veljko 
Petrović  idézi a szülőföld-élmény e sajátos, az Andrićéval rokon irodalmi formá-
ját. 

Kevés maradt a több száz éves török uralomból: egy pasa elhagyott ágyasa, 
egy világvéget ígérő  jóslat és a kutyák üzekedési jelenete. S a semmi kis élet 
fonalán, amilyen a Maróé volt, világok változásának képeihez vezeti az olvasót az 
író mesteri módon, esztétikai-antropológiai, de társadalmi hitelességgel is. A 
kisregény következ ő  fejezete, egyben Maro életének is következ ő, egyben utolsó 
szakasza naturalista színezetű  és manierja is erőteljesen naturalista. 

A magára maradt lányt Hanuša, a cigányasszony Anušához, az öregasszony-
hoz vezeti, hogy annál egy-két nap alatt megnyugodjon. De nem nyugalmat, 
hanem riasztó zűrzavart talál Anuša anyó szobájában. Riasztót, hiszen Maro a 
maga sorsát látja reprodukálódni az öregasszony lányunokájának a sorsában, akit 
előző  nap erőszakoltak meg legények, s most mintha megbénult volna, eszmélet-
lenül fekszik. Látszólag nem szerves része Maro történetének ez a vastag színek-
kel megfestett epizód. Felmerülhet a kérdés, milyen szándék vezérelte az írót, 
amikor a kislány megerőszakolásához vezet ő  utat egészen részletesen adta el ő. 
A kíváncsi, a nemiségére ébredt lány esik csapdába: ',Korán érett, szepl ős arcú és 
valami tapasztalattal és dacossággal a szemében ..." — rögzíti Andri ć  a szerelem 
e korai áldozatának kinézését. Cukorka a léprecsalója egy jól öltözött fiatalember 
kezében, kísérőjük pedig a környéken ismert Sal čin, egy nyavalyatörős gyilkos, 
tele pattanással, tagbaszakadt; bal keze nyomorult, homloka mindig kék-zöld. A 
tett színhelye az elhagyott kőfejtő  Szarajevó felett, ott találják majd meg gallyat 
gyűjtögető  cigányasszonyok. Naturalista figyelemmel és mindent rögzíteni akaró 
szándékkal részletezi a csalogatást, míg magáról az er őszakról Salčin tágra nyilt 
szeme és tátott szája beszél, majd az epilepsziás rohama lenn a mélyben, a lánytest 
mellett, ahonnan társának úgy kellett fel- és kitámogatni. Az író csak ezután vet 
pillantást az erőszak színhelyére: 

HA nap pedig dél felé közeledett, és mindinkább bevilágított a k őfejtőbe és 
a gazzal benőtt lyukakba. Abban a mélyedésben, a letaposott füvön és a feltúrt 
földön feküdt a kislány. Inge fejére volt borítva, gyerekes teste pedig, mintha 
valamilyen tárgy lenne, kicsinyen, elveszetten és megtiportan rejt őzködött az 
éles, szürke sziklák között a napon. Legyek zúgtak körülötte. A napos csendben 
hallani lehetett, hogy lenn, a városban a nép morajlik és néha száz meg száz hang 
olvad egy nyújtott, értelmetlen felkiáltásba: 

— A- a- a- a- a-!" 
Egészen a naturalizmus embergalériájából lépett át a kisregénybe Anuša 

anyó. A télen két hónap leforgása alatt meghalt a fia és menye, ezért kerültek a 
gyerekek hozzá, a tízéves leány és a fiatalabb fiú. Iszik az öregasszony: pénze nincs 
pálinkára, háta zsidó szatócs boltjában spirituszt vásárol, cukrot pörköl, és készíti 
a sagrdan nevű  italt. Alig eszik, unokáival nem tör ődik, a megerőszakolt kislány-
nyal nem orvoshoz megy, hanem maga próbálja kuruzslással gyógyítani. 

500 



A szobában meghúzódó Maro most találkozik másodízben a titokzatosság-
gal. A szorongásba merülő  fiatal asszonyka mágikus szertartást lát bizonyos 
cselekedetekben — a létezés bajt hozó er ői hatásainak kiszolgáltatottságában. Ezt 
látta Veli-pasa éjjeli vizsgálódásaiban, amikor a tükörben tanulmányozta az arcán 
terjedő  sömört. Úgy látta a kulcslyukon beles ő  Maro, hogy a pasa .'érthetetlen 
szertartást végez, és misét szolgáltat valaminek, ami titokzatos, borzalmas és 
teljességgel gonosz". Anuša anyót éjjel, holdfényben látja: feje bekötve, valami 
furcsa módon élénken hajladozott és maga körül kezével csapkod. Unokáján 
váltogatta a borogatást, közben értelmetlen szavakat, nyilván varázsszavakat 
mondogatott: 

Ukrsti, prekrsti, ukrsti, prekrsti." 
Azaz: 

Átvesd, keresztezd, átvesd, keresztezd." 
Maro ismét félni kezd, azt hiszi, hogy megint valami rút és borzalmas 

történik vele és a nagyvilággal is. Lázadás van Szarajevóban, a boltok zárva, a 
hatalom urai elmenekültek, a pap és az orvos elbújt, mindenki magára van 
hagyatva, mindenki tehetetlen. Fut is Maro reggel már Anuša anyó szobájából, 
egyenesen Grgo atyához, hátha sikerül megel őzni a rosszat. Útközben ismét 
felrémlik benne a halál gondolata, amikorra Miljacka hídján megy át, azután egy 
megölt török tiszt meggyalázott holtteste riasztja az utcán. A kisregény misztikus 
szólama ezután sem halkul el. Maro Grgo atya zord pillantásainak súlya alatt 
most a vallásos misztika mélyvizeiben kezd fuldokolni. Riadtan hallgatja a pap 
rettenetes vádjait, mert egy török ágyasa volt, majd az Udvözlégy Máriát mondják 
együtt, és most is úgy tűnik neki, hogy Grgo atya is valami titokzatos dolgot 
cselekszik, és csak ő  tudja, kinek szolgál vele. «Ez kevésbé látszott ismeretlennek 
és kevésbé tűnt borzalmasnak, de a maga módján ez is kínos és titokzatos volt, 
akárcsak Veli-paša és Anuša anyó éjjeli virrasztása." Így ér ismét fordulóponthoz 
a lélekben megtört, reszket ő, az éhségtől, nem alvástól, a sok virrasztástól, a vele 
történtek teljes meg nem értését ől megkínzott Maro. 

Az elbeszélés eddig vékonyabban, de er őteljesen csergedezett, egy-egy kis 
epizódban szélesedett csak ki, például a szarajevóiak lázadásának tüzetes rajzá-
ban, a deputáció fogadásának, illetve Anuša anyó lányunokája elcsalogatásának 
leírásában. Most, a Pamukovi ć- házban szállást kapó Maro révén egy jellegzetes 
polgári történet bontakozik ki — a lassan folyó történet mintha az epika egy 
tavába torkollt volna! E benyomást er ősíti az a betét is ebben, amely ezt a címet 
viseli: Ovo je pričala Nevenka Pamukovićeva nevjesta (Ezt mesélte Nevenka, a 
Pamukovićék menye). Ez a betét, elbeszél ő  fogásként, de Andrić  művészi hajla-
maival teljes összhangban álló szövegrész, hiszen Andri ć  feltűnően vonzódott a 
kettőzésekhez, azaz azt beszélni el, amit mások beszélnek el, ami által mintha a 
múlt egy történet-krátere nyílna meg, hogy a történelem mélyébe pillanthassunk, 
ahol az emberi sorsok, a Maro sorsa is magyarázatát kapja, mert minden titok 
nyitja ott lapul. A Pamukovi ćok pedig mintha boszniai Glembayok lennének, 
akik azonban csak egy novellányi figyelemben részesültek. A gazdag szarajevói 
ház falai között ugyanolyan indulatok feszülnek, elrontott életek szenvednek, 
végső  soron pedig ugyanolyan jelképes kísértetjárás folyik, mint Krleža nagy 
Glembay-kompozíciójának részleteiben. 

Maro utolsó menedéke a Pamukovi ćék háza, ahova Grgo atya menekíti, s 
ahova maga is rejtőzik az osztrák megszállást megel őző  zűrzavaros interregnum 
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idején. Maro megtudja a gazdag szarajevói család cselédszobájában; nagykonyhá-
jában élve, mi a valóság a jómód látszatai mögött. Ketten is árulkodnak: Jelo, a 
ház mindenese és a legfiatalabb meny, Nevenka: 

'Az ő  szavaikból és mindabból, amit külön-külön mondtak el, lassan 
megtudta, mi Pamukovićékkal kapcsolatban az igazság: hogy őket is megkínozta 
a gonosz és a szerencsétlenség, mint ahogy a többieket is, akiket ismert, mint 
anyját, Hafizadičkát, az öreg Ilija Garićot, mint Veli-pasát és Anuša anyót; csak-
hogy ezek a maguk módján viselték és rejtették el bajukat a világ szeme el ől. Maro 
aggódott mindattól, amiről a két asszony mesélt neki, bár gyakran nem is értett 
meg minden részletet, de gyakran rájuk sem figyelt, hanem mindig csak magára 
gondolt. Hosszú meséjükból és panaszaikból mind világosabban megérette, hogy 
ezek mögött a nagy ablakok és oszlopok mögött sem élnek jól, és hogy ott is az 
rejtőzik, ami őt űzi egyik házból a másikba, és kínozza éjjel-nappal. Általános 
érvénnyel Jelo fogalmazza meg ezt a lét-tapasztalatot, amelyhez gondolatban 
Maro nem tud felérni, amikor a két, szülés el őtt álló fiatal asszonyt ápolja, 
Nevenkát, a hevest és elkeseredettet, és Marót, aki beteg és elveszett: ',Mennyi 
rossz és mennyi szenvedés és minden pillantással szaporodik és sokasodik." 
Ennek a gondolatnak pedig az írói tapasztalat sem mond ellent! 

A Pamuković  család a világban uralkodó gonosz megtestesülése — nemcsak 
a rémült és rettegő  Maro szerint. Nem is érti — és ahonnan ő  nézi őket, nem is 
értheti — az élet élésének és élvezésének a Pamukovi ćok képviselte formáját. Ők 
azok, akik a ',mindent" akarják, éppen ezért természetes, hogy ott van nyomuk-
ban az ördög, s hogy a bomlás, amely az ő  világrendjük lényegét teszi, testükben 
is jelt ad magáról, hiszen amikor megöregszenek, kezükön, lábukon sebek nyíl-
nak, amiket rejtegetniök kell, tehát éjjel, titokban mosogatják őket, s azért azután 
fiatalon nősítik-házasítják gyermekeiket is! És mégis, övék a világ! Nevenka 
ismeri fel, mi az, ami a Pamukovi ćok lényegét teszi: 

',Az első  és állandó gondolata volt: honnan a sok gonoszság? A jóság szikrája, 
a sajnálat, a gyöngédség nélkül minden és mindenki iránt, aki nem Pamukovi č. 
Mint a sötétben, úgy gázolt az ő  gonoszságuk és nem látszott vége, értelme, oka. 
Csak: a gonoszság. 

Az ilyen gondolatainak a végén, amelyeket el őhívni és növeszteni tudott, 
de kibogozni és megoldani nem, minden alkalommal megtorpant és elbukott 
elcsigázottan és tehetetlenül a gondolat súlya alatt, hogy soha nem tudja elárulni 
és közhírré tenni gonoszságukat és csúfságukat, és hogy mindörökké és minde-
nütt tekintélyesek, hatalmasok, megtörhetetlenek maradnak. 

— Senki nekik semmit nem tehet! 
Íme, vétkeznek, mérgezik maguk, széthullanak, lenézik és semmibe veszik 

az embereket, egymás gyűlölik, adósok, könnyelműek, szégyentelenek, de mind-
egyikük magasan hordja az orrát, keményen lép, szabad a tekintete, jól eszik, 
szépen öltözik, senkit ől sem fél és nem szégyenkezik, azt csinál, amit akar, s. 
mindene megvan, amit csak akar. 

— Senki nekik semmit nem tehet!" 
A Pamuković  család tagjait Maro csak messzir ől szemléli — közelükbe sem 

jut, ' inkább a hozzácsapódó hírük alapján ismeri őket. Tudja, hogy az öreg 
Pamukovié szüntelenül veszekszik legidősebb fiával az üzletvezetés mikéntje 
miatt, hogy az öreg Pamukovi ćnénak havonta rendszeresen rohamai vannak, 
hogy nős fiúgyermekeik és férjezetlen lányaik vannak, hogy a család fejének volt 
egy öccse, nszilaj és gyönyörű  fiatalember, aki harminchét évvel ezel őtt teherbe 
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ejtette a még tizenhat évét be sem töltött Jelót, aki azóta is ott él a házban 
cselédként, a fiú ellenben világgá ment és nem tudni róla. Félelem tölti el Marót 
Ando nénének, az öregPamukovi ć  húgának — ennek a kövér, vörös arcú, löttyedt 
könnyzacskós, ráncos, mindig fekete atlasz bugyogóban járó asszonynak — a 
láttán. Későn, negyvenévesen ment férjhez Šimunhoz, akinek a nyomában az 
ördög jár, s aki a félelmetes híre nyomán megjelenik Maro el őtt testi kívánsággal 
és részegen, hogy miután Ando néne kivonszolta Maro szobájából, az éjszaka 
folyamán kétsíer is fel akarja akasztani magát, s megkísérli harmadszor is, így 
egyöntetű  volt a vélemény a házban, hogy bizony a «sátán régen már hámba 
fogta"! Šimun ritkán van otthon, Kiseljakon kocsmároskodik, s akkor a válságos 
napok miatt ment vissza a Parnukovi ćok fedele alá. 

Amit Maro Nevenkától megtudott, az riasztó volt, nevezetesen hogy Šimun 
találkozott az ördöggel: egy részeg éjszakán, mert Šimun az volt, korhely fiatal-
ember, akinek idősebb felesége mindent megbocsátón leplezi férje éjszakai ka-
landjait és fizeti adósságait. A kisregény e betétje karakterében rokona Ady 
Endre Ős Kajánjának és Miroslav Krleža Hodorlahomorjának. Az istent látó 
Maro ellenében itt van az ördögöt látó Šimun története: 

',Egy éjszaka Šimun olyan csörtögéssel érkezett haza, hogy azt nem lehetett 
eltitkolni. Mereven áll és minden pillanatban eld ől, mint a gyertya. Fekszik a 
földön, forgatja a szemeit, színe szürke és sárga, és' mondogatja a magáét, bár 
emelgetik és csitítgatják. 

Jaj, jaj! Imádkozzatok! Szentelt sót adjatok! A Fehádiában találkoztam a 
törökkel, göndör a haja, kancsal a szeme, hintóban ül, feketék a lovaik, fekete a 
kocsisa is. Gyere, Šimun, a fiákerbe, mondja. Nekem nem akaródzik. Ülj be, ülj 
be! Beültem. Akkor azután vágtába kezdett .. . 

Itt Šimun leborul és homlokával a padozatot gyalulja. 
— Jaj, jaj! Mi meg csak vágtatunk, míg a Miljackához nem értünk. Akkor 

ráhajtunk a martra, a kövesre és gödrökön keresztül át a vízen! Hiába könyörgök 
és ágaskodok! Jaj, nagy nehezen, félholtan kirak a Ćumuriján, neki pedig úgy 
tűnt, a fiákerrel együtt nyoma veszett. 

Majd homlokával ismét a földet verte, és egész testében reszketett. Az 
asszonyok pedig vízzel locsolják, vetik a keresztet, imát mormolnak, s lábujjhe-
gyen jönnek-mennek .. . 

Mentsd meg, Szűzanya! 
Makulátlan anyánk! 

Egy idő  múltán a Kísértő  egészen az udvari ajtóig követte Šimunt. Jelo azt 
mesélte, hogy saját szemével látta Ő t, hogy valóban török, hogy ráncos arcú és 
göndör hajú, a feze félrevágott, bal szeme pedig félig csukva van. A menyecske 
állandóan erre gondolt, és álma könnyű  volt a félelem és a gondolatai miatt. 
Éjjelente felébredt és hallgatózott, amikor Ando és a többi Pamukovi ć  a kapuban 
Šimunért tusakodott, ahogy a b űnös lelkekért szokás. Ő  pedig még a kapuban is 
kapaszkodott Šimun mellényébe és hívta, hogy igyanak tovább, az asszonyok 
pedig az udvarba vonszolták. Ando volt a legbátrabb. Az olvasójával és az arról 
csüngó kereszttel ütötte Azt, mintha korbácsolná és sziszegve és fojtott hangon 
szidalmazta. 

Távozz, tisztátalan török, hadd békén az emberemet. A Szentháromság 
nevében távozz a keresztelt lélekt ől — Pokolba, te ördögfajzat! 

Šimun pedig, mint a kivágott fa, ingadozott a felhevült asszonyok és a 
mozdulatlan török között, aki ott állt az árnyékban a kapufélfa mellett ..." 
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Nevenka története képezi a kisregény betétjének a központját — ő  a 
Pamuković-ház ',rejtőzködő  ellensége és néma áldozata". A szegény iparoslány 
sorsa a gazdag keresked őházban a lenézés, a megvetés, pontosan úgy, ahogy 
anyja, a lánykérés után mondta neki: „Nem kenyérre leszel éhes, hanem szép 
szóra." Nevenka, gyorsan kiderül, egy szadista fiatalember felesége. A fiatalasz-
szony testét kék-zöld foltok éktelenítették. Majd medd ősége miatt üldözi férje, 
mindig részegen. S míg előbb Nevenka arra az elhatározásra jutott, hogy még 
imádságához is más szavakat keressen, ne azokat mondja, amelyeket a Pamuko-
vićok is mondanak, azután fellázadt és nem hagyta, hogy férje verje és üldözze. 
Visszavágott, visszafeleselt, és most, a harmadik év tavaszán mintegy váratlanul 
teherbe esett. Ezért került Maróval egy szobába ott a konyha mögött, hogy 
készíthesse a babakelengyéjét. És Maro úgy látja, hogy a .menyecske olyan 
gondolatokat álmodik, amelyeket ő  nem ismer, de amelyekről sejti, hogy bosszút, 
nyugtalanságot és vég nélküli szerencsétlenséget hoznak". 

Maro sorsát Šimun feltűnése s azzal együtt Ando néne szidalmában a ',török 
ágyas" kifejezés pecsételi meg: ez volt az utolsó csepp a Maro élete poharában. 
Egy szűk tudat és egy teljességgel testiségébe veszett ember Maro, éppen ezért 
Andrić  fiziológiai lélek-képét rajzolja kisregényében. Erre vall, ahogyan tartását 
rögzíti: félelmében, mondja az író, ,,úgy nyújtotta a nyakát, mint aki ütést vár", 
érzékeli vérének a zuborgását, illetve akadozását. A félelem olyan benyomást 
támasztott benne, mintha a háta mögött valaki becsukta volna az ajtót, örömét 
pedig azzal jelzi, hogy mondja: Maro úgy érezte, a sötétségben, amely körülvette, 
fénylő  ablak nyílt meg. A lelki tragédiának is látható jegyeit sorakoztatja fel 
Andrić: ',Pár hét alatt a leányból, aki a gyermek varázsát és a n ő  szépségét 
egyesítette magába, nem maradt más, mint egy elveszett tekintet ű, rongyokba 
öltözött szerencsétlen, aki után az utcán a gyerekek szaladtak volna, ha a 
Pamukovićok az utcára engedik." És a primitív vallásos élményt is meglelte 
öntudatának a határán, kissé már azon is túl, hiszen önmagát idegen személyként 
is ',látta" közben. Előbb éber elveszettségében ('Vontatottan és elveszetten dol-
gozott, időről időre pedig úgy tűnt neki, hogy látja magát, ahogyan térdel széttárt 
karokkal, nyúlt nyakkal, hang és könny nélkül."), azután öntudatlan eufóriában. 
Ahogyan álma visszavitte gyerekkorába, úgy vitte vissza misztikus élménye is: 
agóniájában is Mária palástja után kap: ,,Takarj be, Boldogasszony édes, ne hagyj 
el! Rejts el mindenki el ől .. . . Mindenfelé vezettek, a törökökhöz is, a mieinkhez 
is. Mindenütt üldöztek. Nem tudok semmit. Nem vagyok b űnös. Ne hagyj el! Sírva 
kiabált és teljes erőből." 

Lélegzetállító labdajátékról álmodott Maro: egy csodálatos mez őn futkáro-
zott és labdája az égbe szállt, s vele ő  is soha nem érzett könnyűséggel szállt a 
magasba, hogy másnap arcra bukjon — a valóságban a földre, ahova a mosogató-
levet szokták önteni, s ahol mérges gombák n őttek. S a piszkos sárban fetreng ő  
meglátja az utolsó menedéket, Szűz Mária köpenyét, melyet magára akar teríteni, 
hogy elrejtse lényét a fenyeget ő  veszedelmek elől. A veszedelem pedig ott lapult 
lelkében, a kín azonban arcát csúfította el, elannyira, hogy hihetetlennek t űnt, 
',akkora szépség hogyan is tudott oly rövid id ő  alatt tönkremenni"! Még világra 
hozza koraszülött (hét hónapra született) gyermekét, miközben folynak a csatá-
rozások a városért, majd agozizálni kezd. Hat napig tartott haláltusája, s amikor 
eltemetik, már az ellenállók vezéreit kísérik a Monarchia katonái a kivégzés 
helyére a temető  mellett. A naiv és védtelen szépség pusztulását siratja Andri ć  
ebben az elégikus intonációjú kisregényben. 

(Vége) 
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GUELMINO SÁNDOR 

WOYZECK 
AZ ÚJVIDÉHI SZÍNHÁZ BEMUTATÓJÁRÓL 

Talán mert ismertem a Woyzech szövegét, s azonnal megértettem az allúziót, 
nem vettem abból a szárított borsóból, amivel fonott kosárral karjukon már az 
alőadás megkezdése előtt egy-két beöltözött, kosztümös színészn ő  kínált bennün-
ket az előcsarnokban, miközben a gyülekező  közönség körbeállta azt a középre 
helyezett üvegkalitkát, melyben a darab címszerepl ője, Bicskei István, ugyancsak 
már jelmezben, lassan körbe-körbe toporgott s nézett ránk az egykedv űségnek, 
a fájdalomnak, meggyötörtségnek és kiszlogáltatottságnak valami furcsán üres 
tekintetével, mint ahogy kutyakiállításon- néznek idomított ebek a maguk 
megközelíthetetlenül zárt, bels ő  világából a látogatókra. Aztán lassan elült a 
közönség zsongása, mert valahonnan hátulról, kényszerzubbonyra emlékéztet ő  
hosszú, lógó ujjú darócingben megjelent a Bolond szerepét játszó Szilágyi Nándor, 
sápadtan, zavartan, merev, üvegszer ű, beesett szemékkel, sután darabos léptek-
kel, odamerészkedett a kalitkához, s mint két szerencsétlen egysorsú ember, ha 
találkozik, lassanként szótlan megértés, egyetértés alakult ki közöttük, üvegen 
keresztül simogatni kezdte egymás arcát két megcsúfolt él őlény, tenyerüket 
egymás tenyerére tapasztották, az együvé tartozás, azonosulás és felismerés 
jeleként. Két tönkretett ember abból a tömegb ől, amelybe mi is tartozunk, két 
kiszolgáltatott, emberségében megalázott tagja egy társadalomnak. 

És amíg a vásári Kikiáltó előadáshoz, produkcióhoz invitálja a közönséget, 
ahol majd látják ,,a művészetet, amint két lábon jár, nadrágot hord, kard fityeg a 
derekán", a Kíntornás egyhangú dala kísér bennünket, hogy ,Állandóság nincs e 
földön, Nem titok, hogy aki él, Egy napon mind sírba tér". 

A szakértők szerint a Woyzech a világirodalomnak első  ',szociális" drámája. 
S mint ilyen, mást szinte el se várhattunk, minthogy a fiatalon elhunyt Georg 
Büchner hagyatékában töredékként, kidolgozatlanul maradjon az utókorra. A 
Goethe nagyívű  klasszikus tragédiái után következ ő  német drámaírók, Grabbe 
és Büchner itt-ott már azt az utat tapogatják, amin els őként J. R. M. Lenz indult 
el, ő  ugyanis stílus tekintetében másfél századdal elébe szaladt az irodalomtörté-
netnek. Büchner Woyzeckje költ ői naturalizmusával, expresszivitásával szinte 
halottaiból támadt fel az új avantgárd korában. Nagy rendez ők _ mondhatni — 
kivétel nélkül kézbe vették a több kidolgozatlan variánsból álló töredékes drá-
mát, melynek jelenetsorozatát talán sohasem lehet végérvényesen és megnyug-
tatóan elrendezni, s ily módón is kísérletezési lehet őségeket nyújtott sokaknak, 
amellett, hogy teljes rendezői szabadságot biztosított nekik. Feltételezem, hogy 
nagy népszerűsége az újat kutató rendez őegyéniségek körében, éppen ennek a 
ténynek tudható be, vagy lagalábbis nagymértékben, hiszen a szöveg szabad 
kezet ad, megmozgatja az alkotói fantáziát. Ugyanakkor az egyes ember megalá-
zására, a hierarchikus társadalom állítólagos morálja nevében őrületbe, gyilkos-
ságba hajszolt, egyszerű  polgár mindennapi nyomasztásaira ékes példaként 
lehetett felhasználni a témát Keleten, Nyugaton egyaránt. Bár Eörsi István 
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éppen egy Woyzeck-el őadás kapcsán állapítja meg, hogy szerinte a darab forra-
dalmisága nem a témaválasztásban, hanem a szemléletében rejlik. Olyan világ 
elvenedik meg, - melyben felül vannak „a hatalmaskodó vagy tudálékos tökfejek, 
akik a morál nevében uralkodnak, alul pedig a plebs, amely kívül rekedt a 
morálon ... (Büchner) Woyzeck kaotikus világképét toronymagasan urainak 
beidegzett világképe fölé helyezi. uTompa Gábor, a tehetséges romániai magyar 
rendező, aki a darabot Újvidéken színpadra állította, ezzel szemben úgy látja, 
hogy na Woyzech annak a fordított világnak vagy tetejére állított értékrendnek a 
drámája, amelyben az egyetlen etikai lényt mint panoptikumi furcsaságot muto-
gatják a világnak. Tehát tulajdonképpen az értelmetlen, abszurd cselekvések 
erőszakos panoptikuma, egy olyan ember tragédiája, akit mássága miatt meg-
aláznak, majd pusztulásba kergetnek. Ez a.másság pedig sokféleképpen értelmez-
hető. Talán nem véletlen az, hogy Woyzeck, akinek a beszédkészsége messze 
elmarad kínjainak szörnyűségétől, nem tudja helyesen kifejezni magát azon a 
nyelven, amelyen kínzói beszélnek. Ez a vonatkozás pedig ma, az etnikai forron-
gások éš kiéleződő  ellentétek, valamint a demokrácia álarcába bújtatott pogro-
mok Kelet-Európájában nem hagyható figyelmen kívül". 

Nem véletlenül idéztem ilyen hosszasan a rendez ő  koncepciójának alapját 
képező  gondolatmenetet. Több okból. Először is, mert vitám lenne a Woyzech 
ilyesfajta, leegyszerűsített, illetve egyetlen belemagyarázott konfliktusmagra 
koncentrált értelmezésével, másodszor az erre épített egyirányultságú aktualizá-
lás tarthatóságával, harmadszor pedig, mert a rendez ő  által meghirdetett “el ődás-
program" nem mutatkozik meg egyértelm űen ilyen formában a produkcióban, 
mi több — ha nem foglamazza meg a fentieket a színlapon — ilyenfajta következ-
tetésekre, pregnánsan ilyenekre, nem is juthattam volna. El őre bocsátom azon-
ban, hogy a közzétett koncepciót illet ő  kifogásaim nem vonatkoznak a 
bemutatott konkrét el őadásra, mely — véleményem szerint — szakavatott, szín-
házban gondolkodó rendez ő  jó alkotása, olyané, akinek színészvezetése, tovább-
gondolásra serkent ő  megoldásai néhány esetben el is ragadtattak, egyes 
részkidolgozásokat illetően meghajtom előtte az elismerés zászlaját. De menjünk 
sorjában, s a recenziónak biztosított helyre való tekintettel minél rövidebbre 
fogva mondandómat: Woyzecket, a katonaborbélyt — szerintem — nem a mássá-
ga miatt alázzák meg. Ez a világrend, ilyen a társadalmi rendszer, ahol Isten 
teremtménye, az ember semmi értéket nem jelent, ',nesze semmi, fogd meg jól" 
— ahogy a Kikiáltó mondja: ez minden gyámoltalant, egyszer űt, alant lévőt lenéz, 
meggyaláz, kínoz, megaláz, ebben a gyengéknek nincs helyük, gúny tárgyává 
válnak, így hát nem tékinthetjük egyéni tragédiának, hanem az állatsorba kény-
szerített és állatként is kezelt ember össztragédiájának. Woyzeck nem más, nem 
mássága oka sorsának, hanem az, hogy lent van és nem azoknak sorában, akik 
törvényt szabnak és ülnek, akik emberszámba se veszik a tömeget. Írjuk le az 
idekívánkozó szót is: a népet. Így tehát, mivel a rendez ői tétel ingatag, az egész 
gondolatvezetés, hogy ,,nem tudja magát kifejezni kínzói, felettesei nyelvén" s 
ezért kell szenvednie, túlzó belemagyarázásnak min ősül, főképp a kelet-európai 
asszociációk időszerűsítésének emlegetésével a dráma kapcsán. S noha az el őadás 
egyrészt időtlenségre utaló jelmezei vagy aktualizálást célzó kelléktára (lemezját-
szó a Kapitány szobájában) révén elrugaszkodni kíván a XIX. század elejét ől, 
Büchner korától, valójában az idézett rendez ői gondolatot nem hitelesíti, még 
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csak be sem hozza. Úgy érzem tehát, nem ez az a darab, amellyel az említett 
etnikai forrongásokról is szólni lehet a néz őhöz, pontosabban: ez az el őadás nem 
erről beszélt. Másról. Fontosról, sokkal általánosabbról, megalázó, fájó dolgokról, 
anélkül, hogy a rendező  által megjelölt konkrétumokra hegyezte volna ki a 
produkciót. 

És most e nagy kitérő  után vissza az előadáskezdő  jelenethez, melyet 
valójában a Büchner-töredékek valószín űsített sorrendjébe nem iktattak bele 
hagyatékának eligazítói, hanem az úgynevezett Függelékben szerepel. Tompa 
Gábor — úgy tűnik — megfelelő  helyen használta fel a vásári mutatványos bódé 
jelenetet, dúsítva azt a példaként középre helyezett Woyzeck-kalitkával, s így 
mintegy leütötte azt a hangot, ami majd az egész el őadást később — a színpadon 
—jellemzi. Rámutat arra, miként megy végbe az ember lefokozása, méltóságának 
sárba tiprása. 

És amikor az önök kolumnistája arról ír beszámolója elején, hogy megsejtve 
a metaforát, nem vett az el őadás nyitányán felkínált száraz borsóból, meglehet, 
Önvédelemből tette. Hiszen ez az a borsó, népeledel, egyeneledel, mellyel egy 
rezsim táplálja polgárait. Szellemi táplálék. Mindig ugyanaz. Amit ől tönkremegy, 
behülyül az ember. Tudvalévő, hogy az egyodalú táplálkozásnak milyen káros és 
kóros következményei vannak. Márpedig a darabban is az embereken kísérlezet ő  
Doktor csak borsón tarja szegény Woyzecket, hogy lássa, milyen elváltozások 
állnak majd be nála. És ha Woyzeck jól viselkedik, eszi a borsót, betartja a 
szabályokat, pár krajcárt ad neki. Apró pénzzel fizeti ki a kísérleti alanyt, akinek 
értelme lassan Összekavarodik, aberrációs tünetek jelentkeznek nála, szellemileg 
is kezd visszafejlődni, elmezavar környékezi. S minél tömegesebb az ilyen egyol-
dalú kosztoltatás, szellemi táplálkozás, annál inkább számíthatunk a kollektív 
elmebajra, a .,visszavadulásra", a baromsorsra, melynek terméke a Bolond is, akit 
az előadás első  jelentetében migismertünk. Ez a tönkretett, nem gondolkodó, 
nem lázadó tömeg sohasem veszélyezteti majd a hatalmat, örül, ha menázsipénzt 
kap, ha szolgálhatja a diktatorikus rendszert. Ett ől a borsóztatástól aztán már 
csak egy lépésre van a tömeghipnózis, amit remekül mutat be egy kés őbbi jelenet 
az ide-oda ingó láncos zsebórával. Amikor el őbb csak a már beszámíthatatlan 
Bolond hipnotizálódik, majd az egész vásári népség, végül maga a Kikiáltó is, aki 
a mutatványt el őadta. Félelmetesen jól kitalált és megcsinált cselekménysor, 
egyike azoknak a mély értelmű, analitikus, reveláló és igazi színházi eszközökkel 
felépített metaforáknak, amelyek Tompa Gábor kivételes tehetségét igazolják. 

Nos, a fent említettek miatt nem vettem a borsóból, logalábbis nem a 
színháziból, ahol csak szimbólumértéke volt, inkább megszégyenülve fordultam 
el más irányba, mint akinek az orrára koppintottak, hiszen mi mást teszünk 
mindennapjainkban, mi mással tápláltak bennünket, téged is, engem is, mind-
egyikünket? 

Tulajdonképpen a jelenetek id őrendi pontosítását célzó dramaturgiai át-
csoportosításon kívül még két radikális rendez ői beavatkozás tanúi vagyunk. Az 
egyik, hogy Karl, a bolond elenyész ően kicsi, nem is definiált, Büchner által meg 
nem okolt szerepét felnövelte, a másik pedig, hogy Woyzeck szeret őjét, Marie-t 
még áldott állapotában, terhesen, nagy hassal szerepelteti, 'mikor pedig tudjuk a 
drámából, hogy a törvénytelen gyermek már él. 

A Bolond gyakori feltűnése, néma jelenléte nem csupán szimbólumérték ű  
(sorstársa Woyzecknek, feltehet őleg a közvetlen előtte megnyomorított emberi 
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lény, s Woyzeck lesz a rákövetkez ő  áldozat), amellett, hogy hangsúlyossá, bor-
zongatóvá válnak tőle egyes jelenetek, a néz ő  lelkiismeretét is felébreszti, hatá-
sosan alkalmazható akár a kezd őjelenetben, amikor az embert degradálják, akár 
később, amikor a bódé belsejében az ,,asztronómus lovat" mutatják be a szájtá-
tóknak, a unépségnek", ugyancsak megalázva a fajt, mely „ember, valódi állat-em-
ber — és mégiscsak barom". A tömeghipnotizáló óra-képbe ugyancsak remekül 
beillik. 

Sokkal kevésbé érzem indokoltnak Marie másállapotosságát. Büchner 
egyértelműen beszél már megszületett gyermekr ől, Marie is többször mondja, és 
a Kapitány is épp erre utal, feddi, s a morál nevében ezért is megvetheti borbélyát, 
akinek gyermeke van az egyház áldása nélkül. Továbbá, Marie színpadi szöve-
géből nem is lehetett teljesen kiirtani az él ő  gyermekre vonatkozó utasításokat. 
Igaz ugyan, hogy megrendít ő, bibliai idézetekkel, könyörgésekkel teli gyötr ődő  
szülési, vajúdási jelenetet tudott a rendez ő  színpadra komponálni egy pillanat-
ban, de utána — mintha mi sem történt volna — ismét csak nagy hassal szerepel-
teti a megesett lányt a Nagyanya-jelenetben és kés őbb a gyilkossági képben is. 
Így aztán végig nem gondolt lesz, következetlen az állati lealjasítottságra mutató 
egész lény minden cselekedete, a többi között az is, hogy összesz űri a levet — 
immár jócskán várandósan — az öntelt, parádézó ezreddobossal. Nemcsak e 
perverzitásba hajló elképzelésen ütközünk meg, hanem úgy érezzük, itt kibicsak-
lik a mű  és előadás társadalomkritikai éle, hiszen Marie állati ösztöneinek e 
formában történ ő  bemutatása nem azt hiteti el velünk, hogy a hatalom lökte ilyen 
mélyre, ahol ösztönszerű  szuka lett bel őle, vad, csalárd, üzeked ő, miközben 
mitikus félelemmel telve rebegi az imakönyv, a biblia sorait, ismételgeti, idéz 
belőlük — ami utalás lehet az egyháznak lelkek feletti állandó terrorjára és 
fennhatóságára, amit a felvilágosodás, éppen Büchner kora kérd őjelezett meg —, 
hanem egyszerűen azt tapasztaljuk: egy némberrel van dolgunk, akinek esetét 
semmiképp se azonosíthatjuk az egész népet állatsorban tartó rendszer ügykö-
désével. Egyszerűen ilyen természet. 

Tompa Gábor rendezése különben legtöbbször jól megformált, szépen 
kidolgozott mozaikokat hoz. Emlékezetes, megdöbbent ő, erős esztétikai vagy 
gondolatébresztő  képeket szerkeszt, fűz fel. Mozaikköveket, melyek azonban — 
akárcsak a töredékekb ől álló, gyakran hihetetlen költ őiséggel telített drámaváz-
lat — egységes, megrázó, mondjuk ki, katarzist nem hozó el őadást formálnak. 
Legfeljebb intő  példa lehet, mely nincs végigmondva, dramaturgiailag befejezve. 
Hiányérzetünk marad a többé-kevésbé megoldatlan zárókép miatt is. A feszült-
séget nem oldja fel, nemis rendezi el bennünk a benyomásokat. Mintha hiányoz-
na még egy gesztus, még valami apróság, ami nagy el őadássá tehetné az újvidéki 
Woyzecket. Egységbe rendezné a mozaikokat, beteljesítené az élményt. 

Sajnos, a remekbe sikerült jelenetek t őszomszédságában kevésbé frappán-
sak is meghúzódnak, néhol már-már üresjáratról is beszélhetnénk, amikor is 
csupán a színházi rutin dominál, amikor formalista megoldásokba torkoll a 
rendező. Az az érzésem, hogy a sok-sok apró kép közül nem mindegyik bontotta 
ki igazán a fantáziáját, nem mindegyiket sikerült megtöltenie szellemmel, lát-
ványt komponálnia, ráépítenie, esetleg külön üzenetet tolmácsolnia. Ilyenkor a 
feszültség is csökken. S még egy kritikai megjegyzés: a képváltások közti, helyen-
ként fölöslegesen megnyúlt szünetek a perg ő  előadást időről időre megszakítják, 
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ritmusát tördelik. Kár ezért, s remélhet ően, ha bejáródik a darab, ezek a változá-
sok gördülékenyek lesznek, amivel igen sokat nyerhet az el őadás. 

Néhány képet azonban okvetlenül ki kell emelnem, hiszen rendez ői képze-
let és színészi játék pontos kompozíciója, munkája folytán kivételes élményt 
jelentenek. Gondolok itt pcdául a borotválási jelenetre, s az ebbe kombinált 
reggelizésre, erre a karikatúraszer űen eltúlzott, erős kritikai éllel megjelenített 
cselekményre, amikor is a hatalom ostoba, eltertyedt, böfög ő  képviselője, a 
Kapitány magától értet ődő  természetességgel használja fel egyik katonáját reg-
gelizőasztalnak, a négykézlábra ereszkedett adjutáns hátára kerül a b őségesen 
megrakott étkezőtálca, s az ember megadóan t űri, mi több megszokásból, s 
ugyancsak természetesnek tartja, hogy tárgyként kezeljék. Tárgyként, de elfo-
gadja, hogy a hátáról reggeliz ő  Kapitány olykor-olykor, mint egy kutyának, 
szájába nyomjon néhány falatot meg morzsát. Az abszolút hatalom és a kiszolgál-
tatott lentiek viszonyának telibe talált gúnyrajza, mely ugyanakkor nem kíméli 
a szervilis beosztottakat sem, akik túllihegik a lojalitást is. Hasonlóképpen játszik 
rá a rendező  erre a kártyára kés őbb a Kapitány, a Doktor és Woyzeck utcai 
találkozásánál, amikor is előbb ügyesen kombinálja össze a dráma 9. és a Függelék 
4. jelenetét, hogy aztán az orvos szövegének alapján, aki korai gutáütéssel 
rémiszti meg a Kapitányt, megjátszatva el őzőleg az elviselhetetlen nyári h őséget, 
amikor is a hűtőzködni kívánó tiszt körül kendővel kelt kicsi légmozgást a 
fullajtárja, majd pedig, mikor ez nem segít, odaadóan fújni kezdje annak izzadt 
homlokát és nyakát. Később, a Doktor és a Kapitány szóváltásakor a szolgalelk ű, 
de kétszínű  katona, aki előbb még vigyorgott, kuncogott a gutaütésjóslattól 
halálra ijedt felettesén, mikor az érvek helyett, válasz híján csak egy nagyon is 
egyértelmű  dolgot mutat a távozóban lev ő  orvos felé, őt majmolva azonnal 
szintén basonlóképp kezd gesztikulálni, hiszen gerinctelensége folytán pillana-
tonként annak a pártjára áll, aki er ősebbnek mutatkozik. 

Az értelmetlen munkának és létezésnek szép metaforája az a néma jelenet, 
amikor a két kamerád, Woyzeck és Andres, feltehet őleg parancsra, két vödörrel 
jelenik meg. Egymással szemben feszes vigyázzban állnak, majd a teli vödröt 
katonás léptekkel előbb az egyik odaviszi a másikhoz, s tartalmát annak vödrébe 
tölti. Ezután visszamasíroz a helyére, és most következik a másik. Ugyanígy 
elviszi szembe a vizet és visszatölti. Ezt megismétlik még néhányszor. Abszurd, 
ám találó ötlet a léleköl ő  munka, cselekvés, az értelmetlen létezés illusztrálására. 
S mindezt fegyelmezetten, a legnagyobb összpontosítással tenni. Csöbörb ől vö-
dörbe. Annak kilátása nélkül, hogy változik valami. Sziszifuszi munka, értel-
metlen, megalázó, amely agyonüti a szellemet. Abban a rezsimben, mely 
uniformizalja az embert. Erre utal a szerepl ők egyenđltözéke. Kivételt csak a 
hatalom két képviselője, a Kapitány és a Doktor képez. Itt mindenki katona, az 
állam szolgálója, az embertelen társadalom tagja, védelmez ője, egyben legnyomo-
rultabb, eltaposásra teremtett férge. Van, mert kell hogy legyen, de a Hatalom-
nak előbb esik meg a szíve a lovakon, mert a szegény bestiáknak gyalog kell 
járniuk, míg Woyzecknek és társainak sorsa sekit nem indít meg. Legfeljebb 
orvosi esetként érdekes, akin kísérletezni lehet. De idegeskedni, mérgel ődni isten 
ments egy emberért! Még ha proteus.volna — ahogy az öntelt doktor mondja egy 
helyütt. 

Írásom vége felé engedtessék meg egy magánvallomás: sohasem szerettem 
ezt a drámát, nem tartozik azok közé a m űvek közé, melyek miatt fokozott 
érdeklődéssel mentem volna színházba, és otthon se lapozgattam a magam 
kedvtelésére. Büchner másik m űve, a Danton halála izgalmasabb, több gondola- 

509 



tot fogalmazott meg bennem. Az általam eddig látott Woyzeckek — most, hogy 
felidézem őket — kivétel nélkül visszataszítóak voltak a gyilkosság-komplexusra 
koncentrálók, elég üresen mesélték el a történetet, hogy egy szerencsétlen flótás, 
feltehetőleg hibbant, féltékenységében késsel agyonszurkálja a szeret őjét. Az 
Újvidéki Színház előadásában a Woyzeck döbbenetes dráma lehetne a kiszolgál-
tatottságában szorongásokkal, látomásokkal teli ember gyötr ődéséről és végső  
véres tettéről, melyet mintegy öntudatlanul követ el. Itt kollektív játék és a 
sziporkázó rendez ői ötletek domináltak. S nem látom tarthatónak azt a kritikai 
észrevételt, mely felrója a színészi játék eklektikusságát. Úgy vélem, Tompa 
Gábor szándékosan két stílust kért a szerepl őktől, attól függően, melyik oldalon 
állnak, illetve, alul vagy fölül vannak-e ebben az ábrázolt társadalomban. Mert 
karikatúráknak akarja láttatni a Kapitányt és a Doktort, ostobaságukban nevet-
ségeseknek, de riasztóknak is egyben. A többieken nincs mit nevetni. Ezért 
reális, néha szürrealizmusba hajló játékmódot látunk, ami alkalmanként meg-
borzongat bennünket. • 

Így aztán az utóbbi gárdából Bicskei István kisemmizett, lázálmoktól gyö-
tört, megkínzott, de mégis alázatos Woyzeckja többréteg ű, visszafogott, nagy 
gesztusoktól mentes alakítás, Szilágyi Nándor néma Bolondja, meglepetésre, az 
est egyik legjobb teljesítménye, Faragó Edit teljesen mai, könnyűvérű, ugyanak-
kor perifériára szorított kétségbeesetten szegény és gátlástalan szenzualitásában 
is reménytelen figurája, a rendez ői túlzások ellenére remekül megoldott, László 
Sándor Andrese elfogadható és jó: míg a másik táborban Fischer Károly hatáso-
san játssza a Kapitányt, talán a puhány ostobaság és epikureizmus alá rejtett 
teljhatalom néhány árulkodó mozzanata hiányzik csak, mint ahogy hiányzik 
Pásthy Mátyás Doktorából a részvéttelen kegyetlenség; hangoskodása, pózolása 
nem a szereplőt jellemzően üres, hanem színészileg — úgy tapasztalom, ő  az 
utóbbi időben műveszi válságban van. Annál kitűnőbb segédtiszt-paródiát hoz 
Banka János, látszik játékán, hogy élvezi ezt az epizódszerepet. A két csoport 
köztes figurája, Törköly Levente itt nem díszkátona, de zsíros, hátrafésült haja, 
agresszivitása, durva férfiassága mégis elegend ő  csáberőnek bizonyul Marie 
számára. N. Kiss Júlia Nagymama-jelenete kissé kilóg az el őadásból, persze nem 
az ő  hibája, hogy az elképzelés nem mondható találónak, amint Woyzeck és Marie 
ott állnak az óriásira növesztett Nagymama mellett s átszellemülten fogják 
kétoldalt a kezét, majd, miután a Mese elhangzott, elindulnak, hogy a katona 
végezzen kedvesével ... A további szerepl ők, Simon Mihály, Bicskei Elizabetta 
Giricz Attila és a főiskolás statiszták szépen illeszkednek be az el őadásba. 

A Woyzeck mégiscsak élményt jelent, ha nem is tökéletest. Mindenesetre 
mutatja, hogy jó rendezővel sokra képes a társulat, megérdemelné az állandó 
magas szintű  vezetést. 

Georg Büchner: WOYZECK Fordította: Thurzó Gábor. A versbetéteket Rónay 
György fordította. Díszlet- és jelmeztervez ő: Titi Ciupe m. v. Rendez ő: Tompa Gábor m. v. 

Szereplők: Bicskei István (Woyzeck), Faragó Edit (Marie), Fischer Károly (A kapitány), 
Pásthy Mátyás (Doktor), Törköly Levente (Ezreddobos), Simon Mihály (Altiszt), László 
Sándor (Andres), N. Kiss Júlia (Nagymama), Szilágyi Nándor (Karl, a bolond), Bicskei 
Elizabetta (Margret), Banka János (Kikiáltó, Kocsmáros), Giricz Attila (Kíntornás). Fel-

lépnek még: Tóth Loon, Sz őke Zoltán, Brücker István, Szántó Valéria. Bemutató: 1990. 
május 15-én, kedden, az Újvidéki Színház nagytermében. 
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OLVASÓNAPLÓ 

KOMPLEXSÉRELMEK 

CSÁTH GÉZA: Napló. 
Babits Kiadó, Szekszárd, 1989. 

Naplók varázsa? Mészöly Miklós Jósika Naplója kapcsán sorolta fel a varázsjellegzetessé-
geket: „Személyes, tiszteletlen, elfogult, szókimondó, frivol, rosszmájú, nagyvonalú, érzé-
keny, tárgyilagos, pletykás, bölcs, ostoba stb." Valamifeleképpen azonban megtörik a 
varázs CsáthNaplójának olvasásakor, hiszen ez a szöveg is beletartozik abba a sorba, amely 
„a pokolra szállottak díszes társaságának" feljegyzéseit tartalmazza; De Sade, Lautréa-
mont, Genet, József Attila és Hajas „botrányos" írásainak társa. És legfeljebb Nádas 
Péterrel együtt mi is bevallhatjuk, hogy melyik szöveget nem szeretjük, ám figyelembe 
vesszük az általa meghatározott kritériumot: „Ez (ti. hogy melyiket szívleljük) pedig közel 
sem ízlés dolga. Legfeljebb ha a létezés botrányáról beszél ő  szövegekről van szó, akkor az 
ember alkata szerint választ és ítél. Ám senki ne állítsa nekem, hogy van alkat, mely 
elkerülhetné a saját botrányát." 

Csáth sokáig rejtegetett morfinista naplójának megjelentetését tehát az irodalmi 
nagykorúsodás egyik lépcs őfokának tekinthetjük. A „varázs" szó azonban újabb képzettár-
sításokhoz vezet, így juthatunk el a Varázsló Naplójához, Thomas Mann éppen a pikanté-
riát nélkülöző  jegyzeteihez. Ez a napló sem „küls ő  használatra" készült. Érdemes tehát 
elgondolkodnunk Herceg János megállapításán: „Maradtak benne részletek, amelyek a 
nyilvános közlésben kissé árnyékot vetnek a világhír ű  antifasisztára és arra az íróra, akir ől 
joggal hiszik, hogy európai volt ... Lehet, hogy nincs igazam, de nem szeretem, ha a 
szenteket lehúzzák a magasból. Még akkor sem, ha saját szavaikkal követtetik el a 
szentségtörést." 

Csáth Naplója megjelent, és az olvasó alkata szerint ítélhet. Az irodalmárnak pedig 
szem előtt kell tartania azt a tényt, hogy nem szépirodalmi szöveget vizsgál, hanem a 
Csáth-képet kiegészítő  dokumentumot, hogy a napló ismert műfaji sajátosságaival és 
„élő-lélegző" nyelvével szembesülhet, illetve nchányalkotáslélektani mozzanatra is rábuk-
kanhat. A Csáth-napló a kend őzetlenül felfedett „fantasztikus élet" és sajátos élettér 
bemutatása, Esterházy szavait kölcsönözve: az intenzív, éget ő  „brennender?" élet, a mű -
vészben élő  „önveszélyes" ábrázolása. 

Az eddig titokban terjed ő  napló legfőbb szerkezeti sajátossága a töredékesség. A 
feljegyzések eleinte id őrendben haladnak. Az 1912. évi nyár eseményei után-címszó nélkül 
következnek az őszi és a téli jegyzetek, majd az 1913. január 9-ig haladó naplójegyzeteket 
a Morfinizmusom története című  fejezet szakítja meg, amely „levezetés" újra a múltba hatol. 
A történet 1910. április 9-én kezd ődik, és 1913. március 12-ig tart. A könyvecske következ ő  
lapjai a Jegyzetek D.-nek, az Általános megjegyzések és a Desirének című  részeket tartal-
mazzák. 

A Napló több szempontból is egy folyamatot tár elénk. Eleinte a fürd őorvos két 
szenvedélyét, a nők és a kábítószer iránti vágyát ismerjük meg. A feljegyzések egyéni él-
ménybeszámolók. Egyre nagyobb szerephez jut a számadás attit űdje is, amely végül az író 
legfőbb céljává válik. A vallomástevő  is rádöbben töredékesnek tűnő  naplójegyzeteinek 
folytonosságára, amikor a következ őképpen összegez: »Egymás után számolok be a véres 
kudarcokról, amelyet saját magammal való ütközeteimben szenvedtem." A feljegyzéseket 
éppen ez a gyalázatos kudarc, a hiába-élmény köti össze, a méregmentesítés hiábavaló 
kísérletei. Társas magányában sikert keres. Az irodalomban is fontos számára a siker, de 
magánéletében is ezt kergeti, hajszolja. Egyedül és önmagával vívja legkegyetlenebb harcát. 
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„Mérhetetlenül undok, megvetni való élet ez — írja morfinizmusának elemzésekor. — Oly 
undok, gyenge és szánalmas vagyok, hogy valósággal csodálkoznom kell Olgán, hogy még 
szeret, és nem csal meg.” Néha saját meglátásaihoz f űzi reflexióit. Íme az 1913. február 
6-án feljegyzett sorok els ő  bekezdése: „Mosolyogva olvasom az utolsó, elkeseredett napló-
jegyzeteket. tulajdonképpen igen komoly dolog, ami bennük van. Kétségbeesett küszködés, 
erőlködés a méregt ől való megszabadulás érdekében." És a naplóban nem egyszer jelenik 
meg az önirónia, amely mind a leleplezés, mind az ön t á v o l s á g t a r t á s eszköze. 

A naplóírás toposza a megszólítás. Csáth nem naplóját szólítja meg, hanem önma-
gát. Önmegszólító napló ez, amelynek legszebb részletei az önmagát meggy őzni próbáló 
érvelések. Amikor eljut a dacos „M i n d e g y!" állapotába; akkor megszólal a másik énje: 
„Nem szabad csüggednem. — Tehetségemben bízom, és kitartással eredményt fogok elérni. 
Megalkudni, lemondani (egy kényelmes, szép és gazdag életr ől) ma semmi kedvem. Újra 
fogom kezdeni tízszer és százszor, és ha kell — ezerszer. Nem szabad eltévesztenem a célt! 
Arra kell néznem. Még mindig látom és el őttem van az irodalmi világsiker, egy könny ű  és 
fényesen dotált fürd őorvosi állás, szép hotelben terasszal, fehér teniszcip ő, jó szivar, finom 
hálószoba, elképeszt ően elegáns rendel ő, könyvek, finom, nem szorgalmas, de mindig 
előrehaladó irodalmi működés, zene, harmincöt éves körül az els ő  opera vagy némajáték 
teljes nagyzenekari apparátussal, München, Párizs, utazások, német premierjei a színda-
rabjaimnak, később gyermeket, 1-2, mindaz a boldogság, ami e pillanatban, amikor gyenge 
hányingerem van a mai nagy dosis következtében ... elérhetetlennek, soha el nem jöv őnek 
tetszik. — Nem szabad türelmetlennek lenned, drága fiatalúr." 

A Napló szövegének vezérmotívumai a magány és az írás. Az író fürd őorvosi állása 
és rengeteg n őismerőse mellett is magányos, de egyedül „kutat" az irodalmi pályán is, 
pénztelensége viszont kirekeszti a belvárosi utcák színes forgatagából, álmaiban is magára 
marad. A soha célba nem érés növeli magányérzetét, elidegenedettségét. 

„Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Mióta az 
analyzissel behatóan foglalkozom, és minden ízében elemezem az öntudattalan lelki 
életemet, nincs többé szükség rá, hogy írjak." Ezekkel a sorokkal kezd ődik a Napló, tehát 
Csáth Géza szinte rákényszeríti önmagát az írásra. Az „írnom kell" játék-attit űdje eleinte 
csak külső  ösztönzésre, vasakaratból valósul meg, kés őbb ellenben bels ő  szükségletté, 
szinte gyógyhatásúvá válik: „Végre naplóhoz ültem. Írtam ... írtam. Már jobban érzem 
magam." A Napló szövege tehát valóban József Attila szabad ötleteinek társa, csak az 
állandó összegzésigény, a vázlatpontokba foglalt számadás különbözteti meg az utóbbitól. 

Csáth jegyzetei is a m űfajhoz hűen némi előismeretet követelnek meg az olvasótól. 
Kosztolányihoz fűződő  kapcsolata, valamint A kisasszony című  novella ajánlásából ismert 
Moravcsik professzorral való munkatársi és magánéleti vonatkozásai a Naplóba is beke-
rülnek. A zene iránt rajongó Csáth vásárolja meg E. T. A. Hoffmann iratait és az új pianínót, 
amely anyagi nehézségeit fokozza: Néhány irodalomtörténeti érték ű  adatot is felfedezhe-
tünk. Szóba kerül a Schmith mézeskalácsos c. könyvének kiadása, Puccinir ől írott művének 
német nyelvű  megjelenése, az Elmebetegségek p. m. c. megírása, de kiemelkednek az 
irodalmi csalódások is, pl. a Horváték c. színdarabjának visszautasítása, valamint a Gre-
guss-díj elmaradása kapcsán. Többször utal a Nap olvasására. 

Csáth szövegéről is megállapíthatjuk, mint a naplókról általában, hogy nagyfokú 
objektivitással ítéli meg önmaga tetteit és kudarcait. Dr. Töttös Gábor valóságos szexre-
génynek, egy freudi indíttatású lélekelemzésnek, fontos irodalmi dokumentumnak min ősí-
ti a könyvet. Napjainkban sem szoktunk hozzá ehhez a leplezetlen szókimondáshoz. Olyan 
szöveg ez, amelyen Nádas szerint nincs semmi szeretnivaló. Kiadták, a rejtély tehát 
megszűnt. Kiegészítés, „ráadás" ez, a Csáth-kép járuléka. Alkotásai maradtak igazán 
fontosak számunkra. Ilyenkor a Gorgó-fej elt űnik, és felcsillan az Egyiptomi József 
zárómondata: „Irigyeltem Józsefet, hogy ilyen szépet álmodott." 

HÓZSA ÉVA 
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AZ ÍRÓ MÁSIK ARCA 

SZAJBÉLY MIHÁLY: Csáth Géza. 
Gondolat, Budapest, 1989. 

Az első  gondolatom a könyv elolvasása után: Szajbély Mihály mintha átszabta volna az 
eddig ismert íróportrét; tény, hogy átcsoportosította ismereteinket, új megvilágításba 
helyezve a Csáth-életművet. Jórészt ismert anyagból építkezik, merészen átstrukturál, 
saját gondolatmenetébe helyezve ismert és elfelejtett publikációkat. Kétségtelenül vannak 
az életműnek jól feldolgozott és kevésbé feltérképezett területei. A kutatóra várt a fehér 
foltok eltüntetése, illetve a meglév ő  szakirodalom gondos szelektálása, a néhol nyomasztó 
rétegeződés eltávolítása. Hiszen megannyi elmélet kliséje és rozsdája rakódott Csáthra. A 
köztudatban mégis "titkos jelszó" maradt; varázsát hovatovább ezoterikusnak tetsz ő  
miszticizmusában kereshetjük, a fogalmon most érzékek felettit értve, amely átüt a 
rendhagyó életrajzi vonatkozásokon és a századel ő  szecessziós miliőjén; számunkra ez 
teszi a novellákat ma is élményszámba men ő  olvasmánnyá, igazából nem is racionális 
magyarázatokat várva t őlük test és lélek eltorzult m űködésére, rejtett bugyraira, hiszen 
vélhetjük, hogya tudatalattiból fakadó cselekedetek most is adottak, maradnak az érzékek, 
és az író-orvos választása, mert az ő  kezén minden borzongatóan más lesz, az életm ű  a 
váratlan felfedezések bányája, mélysége kimeríthetetlen. Talán ezért van, hogy olyan 
energiák rejlenek benne, melyek újabb megismerésre és elmélyülésre indítják az olvasót. 
Már évforduló sem szükségeltetik hozzá, hogy valamiféle belülr ől jövő  inspiráció hatására 
a permenens újraértékelés stádiumába kerüljön a freudi álmokkal szabdalt próza. 

Lehet, hogy szokatlan egy kismonográfia mellett érvként felhozni, de le kell írnom, 
mivel éppen Csáthról van szó, hogy els ő  olvasásra nekem az tetszett legjobban Szajbély 
Mihály munkájában, hogy pontosan és egyértelm űen fogalmaz. Visszagondoltam közben, 
mennyi mindent olvastam már Csáthról, hosszas tanulmányokat, melyekb ől nem derült 
ki semmi. Ebből a könyvből viszont azt véltem kiolvasni, hogy a szerz őnek szigorúnak 
kellett lennie önmagához, vállalva az összehasonlítást is, hiszen Csáthról talán többet írtak 
az utóbbi évtizedben, mint korábban összesen. 

Az életmű  tagolásánál lényeges hangsúlyeltolódásra figyelhetünk fel. A döntés hát-
tere: művészetelméletének és írói gyakorlatának természettudományos alapjai című  alfeje-
zethez érve kissé túlméretezettnek t űnik az érvelés Csáth természettudományos 
műveltségéről, továbbhaladva azonban kiderül, hogy Szajbély Mihály gondolatmenetének 
ez sarkalatos pontja, innen eredezteti több novella nyitját, és lényegében itt determinálódik 
a nézőpont, ahonnan végigkíséri az egész életművet. A kutató semmit sem bíz a véletlenre: 
forrásai mindig adatoltak, eleve a monográfus igényességével nyúl témájához. 

Figyelemre méltó az a hozzáállás is, ahogyan a "titkos jelszó" nyitját Csáth "hár-
masművész" egyéniségének komplexitásában keresi a szerz ő. Gondolok itt a festőről, a 
zenekritikusról és drámaíróról szóló fejezetekre, melyek a m űfaji átfedésekre mutatnak 
rá: "Csáth a szecessziós festészet plakátszer űségét formateremt ő  elvvé emelve, egymástól 
éles kontúrokkal elkülönülő  képek sokaságából alakította ki elbeszélését". Igazi bravúr a 
Tavaszok zenei szempontú értelmezése, melynek során Úgy "hallgatjuk" végig a novellát, 
mintha zenemű  lenne, "crescendójában benne rezeg az a fájdalom is, hogy az életet sem 
emberként, sem művészként nem lehet eléggé élni'. 

Jó ötletnek tartom a korabeli Csáth-kiadványok részletez ő  leírását. A látszólag 
"külső  leírásba az is beletartozik pl. Az albíróék és egyéb elbeszélések (Bp., 1909) kapcsán, 
hogy milyen reklámok szerepelnek a karcsú kötetben, hiszen a korabeli mili őnek ez is 
autentikus része. Szajbély Mihály a kötetek esetében a megszerkesztettségb ől indul ki, és 
ezekből próbál következtetéseket levonni, emellett megpróbálja tetten érni a rejt őzködőt, 
"novellán" érni a szövegkomponálót, kimutatni a zenei ihletettség ű  szerkezetben a lírát 
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éppúgy, mint a megfigyelő  orvost. Nem a legismertebb, legtöbbet elemzett novellákból 
vezeti le gondolatmenetét, ezért t űnik felfedezésnek az is, ha egy m űvet vagy annak 
részletét új megvilágításba helyezi. Itt van pl. a sokat vitatott Csáth-napló kérdése, amely 
az egész életművet bevilágitja: "a morfinizmushoz nem csupán a tüd ővésztől rettegő  ember 
menekült, hanem a művész is, aki egyre nehezebben viselte el m űvész voltának terheit. A 
művészlét ugyanis a csáthi világszemléletben a század els ő  évtizedének végére olyan 
csapdával azonosult, amelyből az élet megszokott és elfogadott keretei között nincsen 
kiút." Az idézetet annak illusztrálására ragadtam ki, hogyan következtet a szerz ő  az 
elemzett művek alapján. Módszerére jellemz ő, hogy a fejezetek vagy elemzések végén 
rövid, összefoglaló igényű  részt iktat be. 

A kismonográfia egy gondolatmenet következetesen végigvitt lánca, kevés kitér ővel, 
a lényegre koncentrálva. Nemigen hagy értelmezési álternatívákat. Ugyanakkor egységes 
alapokra helyezi mindazt, amiről csak elszórva, részeredmények formájában lehetett 
tudomásunk. Tiszteletet parancsol az a biztonság, ahogyan a novellisztikát feldolgozza, 
érdekes módon az igazi újdonságot éppen ezek az értelmezések hozzák, pl. A varázsló 
kertjének részletez ő  megközelítése. Csáth miszticizmusát tagadhatatlanul némi csodavá-
rás is övezi, minden friss publikációtól kuriózumot várnak, és valóban igazi csemegének 
számít egy-egy lappangó kézirat el őkerülése. Gyakoriak a szenzációközpontú írások. 
Megnyugtató most ebben a kismonográfiában az "irodalmi dialektika" és a szintézis, 
melyek következményeként egyformán mérlegre kerül a pszichoanalízis következetessége 
és a morfium hatása. Gyakorta egy-egy összefüggés megtalálása valóságos oknyomozással 
ér fel. Lényegében ilyen fefedezes a Nyári utazás is, amely Szajbély Mihály szerint "a magyar 
irodalom legelső, következetesen végigvitt bels ő  monológjai közé tartozik". 

Befejezésül ne hagyjuk említés nélkül, hogy a kötet tartalmaz faximiiében is egy 
mindmáig ismeretlen Csáth-levelet, melyet Kosztolányi Dezs őhöz írt. A szöveg megrázó 
tükre egyúttal annak a lelkiállapotnak, mely Csá thot alapvet ően meghatározta élete utolsó 
hónapjaiban. 

KONTRA FERENC 

SZOMORÚ ÉNEKEK A LIGETEKRŐL ÉS AZ ÉLETRŐL 

FEHÉR FERENC: Akác és márvány. 
Megvető, Budapest—Forum, Újvidék, 1990. 

Válogatott verseinek megjelenésekor immár egyértelm űen kiderül: Fehér Ferenc költésze-
tében minden emberi és költői gondja tájélményével fonódik össze, minden fájdalma és 
öröme, szomorúsága és kétségbeesése, reménytelensége és megsejtett ígérete a bácskai 
tájról szőtt vagy őrzött emlékképekben elevenedik meg, amelyek azután megtartói lesznek 
a közösségi gondoknak is. Ehhez azonban egyfel ől a tájélmény mitikus teljességére, 
törvényalkotó és törvényt parancsoló lényegének meglelésére, másfel ől a teljesség látványa 
feletti megrendültség élményére van szükség. Fehér Ferenc költészetében mindkett ő  
történelmi jellegében — tehát folyamataiban — van jelen, s egy sajátosan módosított, egyéni 
módon megélt, az id őben kiteljesített Thomas Mann-i létélménynek ad hangot, amikor a 
Változatok egy tanyaromból el őmeredő  szabadkéményre című  versében mélységről és ma-
gasságról elmondja: "Mindaz, amit az égbe felsodortál / Holdvilág-kútba szédít ő  csillag-ol-
tár"; egyre tisztábban sejtve meg valamit az élet feletti megrendülés titkaiból, egyszersmind 
tájban rejtőző, megtartó erejéb ől is. APannon téli zsoltár első  verse még teljesebben bontja 
ki a titkot: 
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Gyöngyözzetek, zöld haragú téli vetések. 
Pávarikoltást küld elénk a törpe akácos. 
Betyár-völgy. Vízmélyi ősi neszezések 
ringatják semmibe a messzi világot. 

Itt már akárha földre is rogynánk 
hantok humuszába hullna az arcunk. 
Mindig az utolsó tél napja lobog ránk, 
mindig közel érünk, s a végtelenbe tartunk. 

Egyik legteljesebb megfogalmazása a vers a létezés összes lehetséges kérdésének, 
hiszen az anyagszer ű  természet kozmikus, a veszend ő  emberi élet pedig — a végtelenre 
nyitottan — megrendítő  sorstragédiájával van jelen. Fehér Ferenc költészetében mindkét 
elem idővel a maga teljességében, a maga sokszín űségében bomlik ki, a táj magára ölti az 
emberi sors valamennyi könyörtelenségét, az élet pedig csendet és nyugalmat kölcsönöz a 
bácskai, a baranyai, a Pannón vidék örök bukolikájából. 

,Sárga akáccsoport fonnyadt fönt a lankán" — tér vissza a múltból egy régi látomás, 
s azonmód fölrémlik mögötte a történelmi emlék is: "Árnyékában á tl őtt kaszások hevertek, 
aztán / felhőkbe szálltak tajtékos lovakon" (Betyár-völgy). Másutt "a délibáb vizébe merülő  
nyári országutak"-at látja, a pipaccsal körüln őtt kilométerkarót, folyópartot fövennyel, 
füzest hűvös árnyékokkal; búzaföldet izzó forróságban, majd az emlékezetben felmerülnek 

birsalmás szagú vidéki szobák", s a kalácsszagú ünnepek. "Lengj vissza jó szagú hereföldi 
álmom" — fohászkodik a költ ő, a mező  régi békéjét álmodva újra, hogy vágyódásai visszavi-
gyék őt "tűnt gyermekarcok egyszervolt vadnarancsa" kedvesen mostoha világába. Kertek 
és ligetek, mezők és utcák emléke őriz valamit az egykorvolt világból, abból a világból, 
amelyből mai hitek és bánatok, mai fohászok és didergések erednek. S azt, hogy "köröttem 
munkál a mély idő", hogy a létezés titka a mulandóságból átmenteni valamit az örökkéva-
lóságba, Fehér Ferenc a tájból merített látomásaiban éli meg, oly hatalmas megrendült-
séggel, mely biztos alapot teremt egyéni mítoszainak létbölcseletéhez. Mindez azonban 
csakúgy lehetséges, hogy  teljesség látomásain belül a táj meg őrzi, magával hozza lényegét, 
önmaga történelmét is. 

Baranya lankáit Ács Gedeon lépi, a Tisza erd ői Széchenyi István előrelátó jóindula-
tát, megfontolt rendigényét őrzik, s a folyó — ha éppen az Isonzo — apánk kínjait rejti titkai 
mélyén. S ha a százados hagyományok felé elnéz a költ ő, lelkében szárnyra kél a szomo-
rúság, a "bánat, / melyet a bácskai ég vizeinek / lusta hulláma mos". Máskor elegend ő  a 
bólogató boglárka látványa, hogy töprengésre késztesse a költ őt: 

Fázás boglárka remegése, 
ennyi hát csupán az emlék? 
Jön-e még ide, s kijön el még, 
hogy ne súgjam: vége, vége .. . 

(A kanizsai Vigadó teraszán) 

Fehér Ferenc tájról alkotott és létbölcseletté tisztult látomásaiban feloldhatatlan 
kettősség rejlik: egyfelől őrzi a röghözkötöttség tragikumát, az "innen még nem jutott 
senki messzire" kétségbeesését, melyet Vallomás cím ű  versében fogalmazott meg a leg-
tisztábban, megérezve valamit az ősök sárba ragadt lábnyomának marasztaló hatalmából, 
másfelől a dűlőútszéli álom boldogsága ez, az ősökkel közös világ elképzelt teljessége, 
melynek igazi boldogsága, hogy képes megtartani életben és halálban egyaránt. 

Dajkáló, déli dűlők, szikkadt szül őkezek, 
ahol halkabban jár a szél, itt fektessetek 
apám elárvult kunyhója mögé. 
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Szórjátok rám porát, könnyű  porát a nyárnak, 
s majd őszre, szótlan, vén csőszök ha rám találnak, 
szúrják be botjuk a fejem f ő ié. 

(Álom a dűlőutak szélén) 

Hogy mégis, lelkes hazatalálásaiban is megrendültséget s határtalan szomorúságot 
őriz Fehér Ferenc költészete, annak okát éppen az élmény mélységében és kényszer ű  
hatalmában kell látni. Hiszen minden monumentalitás az egyszeriséget, a megismételhe-
tetlent, a mulandóságot juttatja eszünkbe, megrendültségünk lényege pedig, hogy párás 
tekintettel nézünk múltunk hatalmas mélységeibe. Sorstudattal megvert ember küls ő  és 
belső  nagyságait mérhetetlen szomorúsággal éli meg, mert tudja, hogy a feje fölött össze-
cšapó örökkévalóság az életet nem, csak a tanítást őrzi meg. Klasszikus időkben azonban 
még hatalmasabb volt az élet minden tanításnál, az embereknek nem kellett önmaguk 
lényegét tudati tartalmakba átmenteni; ezzel magyarázható a görög és a kelta der ű. Az 
európai civilizáció azonban a morál fölé helyezte az erkölcsöt, az élet fölé a tanítást, s ezzel 
elhintette a tragikus életérzés, a fájdalmas sorstudat magvát. 

Költészetünkben senki oly tisztán nem élte meg a táj nyugalmából ered ő  felszaba-
dultságnak és a „nem menekülhetsz"-erkölcsiség bénultságának kett ősségét, mint Fehér 
Ferenc. Verseinek igazi lényege az otthoni didergés mindenséget kitöltő  élménye lesz, külső  
és belső  tájakra egyként vetítve rá. Elhagyott eperfák című  versében fogalmazta meg: „a 
fehértemplomi utcák gozsdui / magányában / megsejtsem az eperfák világának / hamis 
nosztalgiáját / Verseim szomorúságának / nyitját." 

MÁK FERENC 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 42. KÖTETE 

LÉVAY ENDRE 

Régi utcák porában 
(Jegyzetek, karcolatok) 

A négy évvel ezelőtt elhunyt Lévay Endre csaknem két évtizeden át — több-
kevesebb rendszerességgel — közölte naplójegyzeteit Szabadka hétköznapjairól. 
Igaz, ezek — ahogyan maga tüntette fel a 7 Napban me gjelent írásainak alcímében 
— olykor csak jegyzetek, máskor meg feljegyzések voltak, de valamennyit 
ugyanazzal a szándékkal írta: hogy megörökítse, milyen volt szül ővárosa 
századunk húszas-harmincas éveiben. 

A negyven karcolat, amennyit ez a gyűjtemény tartalmaz, feleleveníti az 
elmúlt idők eseményeit és alakjait. Közöttük szép számmal vannak olyanok, akik 
valamikor jeles személyiségei voltak városunknak, mint például Oláh Sándor 
festőművész, a mozialapító Lifka Sándor, Kovács Kornél karnagy, Munk Artúr 
író, Kókay Károly bajmoki nyelvész, Marko Tikvicki, a köztiszteletben álló 
könyvkereskedő  és Kosztolányi Mariska, Szabadka neves költő  fiának a húga, 
aki mint rendező  igencsak kivette a részét a m űkedvelő  mozgalom 
tevékenységéből. A róluk festett portrék értékes m űvelődéstörténeti adalékok 
is, hiszen rájuk már most is csak az id ősebb nemzedék emlékezik, s 
munkásságuk egyre jelentősebbé válik, ahogyan távolodik alakjuk az id őben. 

Nem kevésbé érdekesek Lévay Endrének azok a feljegyzései, amelyekben a 
város kisembereinek az életét örökítette meg. Ezek nagyobb része — mivel 
szépirodalmi értékek is felfedezhetők bennük — jóval több publicisztikai írásnál. 

Megkülönböztetett érdekl ődésre tarthatnak számot a szerz ő  önéletrajzi 
vonatkozású visszaemlékezései, mert nemcsak az egykori, messze földön híres 
korzó tarka világát és a Városi Kávéház el őtti esti koncertek áhítatos 
hallgatóságát ismerhetjük meg, hanem olyan kivételes tehetség ű  zenészeket is, 
mint amilyen Kúnó volt, aki idehaza is, külföldön is nagy sikerrel muzsikált a 
legelőkelőbb helyeken. A "Színészkoromból" című  ciklusban úgyszintén színes 
korrajzok találhatók. Jól zárják le a kötet anyagát az Egy sétáló vallomásai, 
amelyek többnyire az író életének utolsó éveiben születtek és kulturális 
életünkkel kapcsolatos adatokban is igen gazdagok. 

Finom líraiság bujkál ezekben a sokszor meghatározhatatlan m űfajú írások-
ban, a múltból idehallatszó magányos és tiszta heged űszó, amely megnemesíti 
a prózát, s még az alkalmi írásokat is méltóvá teszi arra, hogy kötetbe 
kerüljenek. Egyrészt azért, mert felelevenítik a régi Szabadka világát, amely a 
mai nemzedékekben már csak elmosódva él, másrészt mert értékes és ol-
vasmányos könyvvel gazdagítják "a letűnt idők krónikásának" életművét 
halálának közelgő  fél évtizedes évfordulója alkalmából. 

A 140 oldalas kötet, amelynek anyagát Dér Zoltán válogatta, fed őlapját pedig 
Szalma László készítette, 15 dináros áron megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  
Munkásegyetemen (24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15), vagy pedig 20 
dinárért megvehető  a Forum újvidéki és szabadkai, valamint a szabadkai 
Napredak könyvesboltjában. 



Galériánk 

Dr. (almási) ANTUNOVICS JÓZSEF író, hírlapíró (1821-1891) 

Jó tdllú, tehetségesnek tartott író, hírlapíró, aki a múlt század ötvenes és 
hatvanas éveiben több fővárosi és vidéki lapnak volt tudósító munkatársa. 1857-
ben Szabadkai Közlöny címmel lapot is akart indítani. Tagja volt a Szabadkán 
1840-ben alakított irodalmi társulatnak. Sejan, a kegyenc című  háromfelvonásos 
drámáját 1867-ben mutatták be a szabadkai színházban. A bunyevácokról írt 
tanulmánya 1858-ben a Hazánk cím ű  folyóiratban jelent meg. Szabadka 
történetét els őként foglalta össze; nyomtatásban meg nem jelent kézirata azon-
ban elveszett. A szabadságharcot honvédként küzdötte végig, amiért büntetésül 
az osztrák hadseregben kellett szolgálnia két fivérével együtt. Városi í;anácsnok 
és országgyűlési képviselő  is volt a későbbiek folyamán. A fénykép Budapesten 
1877-ben készült Ellinger Ede mű termében. 


