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MAJOROS SÁNDOR 

KÁLVÁRIA KÖRÚT 

A kápolna előtt jobbra kanyarodott a menet, rá a Kálvária körútra. Lehettek vagy 
harmincan, nem többen. A megboldogultat nyolcvanhat éves korában érte utól 
a halál, nem sok ismerőse élt már a faluban. Koporsója is könny ű  volt, sokkal 
könnyebb, mint ahogy azt a halottviv ők megszokták. Négyen vitték, az alkalom-
hoz illő  gyászhuszár ruhában, de lezserül, összevissza lépkedve, mintha nem is 
koporsót, hanem — uram bocsá' — ruháskosarat cipelnének. 

A Kálvária körút makulátlanul tiszta volt: közvetlenül a szertartás kezdete 
előtt tisztára söpörte a cs ősz felesége, mert itt ez volt a szokás. Nagyobb, 
díszesebb temetések tiszteletére még a fűcsomókat is ki szokta tépkedni a téglák 
közül, de ahhoz sok idő  kellett, no meg jó adag baksis. Itt, ennél a társaságnál 
szó sem volt ilyesmiről. A hozzátartozók mogorva pillantású emberek voltak, s 
azt a benyomást keltették, hogy haragszanak valamiért. Komor egykedv űséggel 
ülték végig a virrasztást, s nemcsak pénzükkel, könnyeikkel is takarékoskodtak. 
Egy szende fiatalasszony — talán unokája lehetett a megboldogultnak — többször 
is megnézte az óráját. Mellette egy férfi ölbe tett kézzel szundikált, s biztosan 
álmodott is valamit, mert néha érthetetlen szótöredékeket motyogott. Rajtuk 
kívül csak három öregasszony tartózkodott a halottasházban, de mert szót 
egyikük sem szólt, nem lehetett tudni, a rokonsághoz tartoznak-e .vagy fizetett 
siratóasszonyok. 

De hál' istennek, most már túl voltak a virrasztás gyötrelmein, sót a 
búcsúbeszéden is, és ráérősen ballagtak a keskeny flaszteron. Akárha korzón 
lépkedtek volna: mosolyogtak, tréfálkoztak egymással, és elfelejtették, hogy 
szorítja derekukat a kosztüm, hogy tarkójukat kidörzsölte a posztókabát, s hogy 
lábuk megmacskásodott a várakozástól, egyre csak mentek a frissen ásott sírgö-
dör felé. Közben persze egyikük sem gondolt a sírgödörre. Mintha e pár lépés 
ledöntötte volna bennük a babonák és el őítéletek gátját: hirtelen ráébredtek, 
hogy ez a hely, legyen bár a földi élet utolsó állomása, egyszer űen szólva: 
csodálatos! A platánok lombján átszüremlett az augusztusi napfény, keskeny 
fénycsíkokat vetítve a síremlékek közé, ahol megsokszorozódva villózott, szemet 
gyönyörködtetőn. És az a rengeteg virág! Margaréták, szegruk, tubarózsák, 
kardvirágok tarkállottak, takaros bokrétákba kötve. Távolabb, a temet ő  rozsdás 
vaskerítésén túl, egy árnyékos akácliget zöldellt, ami mára parókiához tartozott. 
Akik a menet elején, közvetlenül a koporsóviv ők háta mögött haladtak, a 
kőlépcsőt is láthatták, ami a plébános úr rezidenciájához vezetett. Sajnos a falu 
büszkesége, a templomtorony innét nem látszott, mert a fák eltakarták, de 
néhány lépés után az is a szemükbe t űnt volna. Csakhogy időközben odaértek a 
sírgödörhöz. 

A felhőtlen jókedvnek egyszeriben vége szakadt. Ugyanaz a mogorva kife-
jezés telepedett az emberek arcára, mint a szertartás kezdetén. Gy űlölettel 
méregették egymást, de kiváltképp a tátongó gödröt, mert megfosztotta őket-a 
szemlélődés gyönyörűségétől. Jólesett volna még egy kicsit andalogni, beszívni a 
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friss, illatos levegőt, s közben böngészgetni a fejfákra írt neveket, évszámokat. 
Mondom: nagyon jó lett volna így cselekedni, ám a halottviv ők — fájdalom — 
megálltak terhükkel. Csönd, az elmúlás dermeszt ő  csöndje telepedett a kis 
csapatra. A virágillat elt űnt a levegőből. Helyette kesernyés, köhögtet ő  párák 
szivárogtak elő  valahonnét, és átható illatukkal az ájulás környékére sodorták az 
éltesebb korú hölgyeket. Ám az egész csak egy pillanatig tartott. Egy, hosszú, 
sikollyá dermedt pillanatig, aztán — mintha összebeszéltek volna — a halottviv ők 
továbbindultak. Érdekes mód: senki sem szólt rájuk, senki sem kiáltott megálljt, 
mintha ez lett volna a legtermészetesebb dolog a világon. A gyászmenet fölvillla-
nyozódva lendült utánuk. ,,Ha fordulunk még egyet, nem fogjuk meggyalázni az 
emlékét. . ." — súgta valaki a szomszédjának, s az helyesl ően bólintott. Most már 
a koparsóvivők is hangosan beszélegettek, sőt egyikük hahotázni kezdett valami 
idétlen szóviccen. A fiatalasszony, aki a virrasztás ideje alatt többször is megnézte 
az óráját, pamutgombolyagot meg kötőtűket vett ki retiküljéb ől, s úgy, menet 
közben kötögetni kezdett. Senki sem szólt rá, mert egy férfi pálinkát kerített 
valahonnét, és körbekínálta a társaságot. Rövid id őn belül igen jó hangulat 
kerekedett. Az Újtemet őből kiérve, ahol a Kálvária körút keskeny és megle-
hetősen elhanyagolt ösvénnyé szűkül, kénytelenek voltak libasorban menetelni, 
mert tamariska- és futórózsabokrok akadályozták őket. Itt olyan sűrű  volt a 
növényzet, hogy alig hatolt át a lombok között némi világosság. Kicsit meg is 
illetődtek a repkénnyel benőtt fakeresztek meg a beszakadt kripták láttán, de 
azért elszántan törtettek tovább. Nem egész fél óra múlva elhagyták az ()temet őt, 
és a kaszálóra jutottak, ahol egyel őre még térdigért a fű, de mindanynyian tudták, 
hogy ez a darab föld is a temetőkerthez tartozik, és tíz, esetleg húsz év múlva 
sírhantok fogják borítani. 

Amikor a Kálvária körút visszavezette őket a halottasház elé, összetalálkoz-
tak a csősz feleségével, aki a fekete drapériákat szedegette le az ajtóról. A menet 
egy pillanatra lefékezett. Zavart köhécselés, torokköszörülés hallatszott, de sze-
rencsére a csősz felesége nem kért magyarázatot t őlük. Szépen összehajtogatta a 
nehéz szövetet, aztán bement a virrasztóba takarítani. A koporsócipel ő  társaság 
cseppet sem érdekelte, hiszen a ceremónia nem őrá tartozott. Csináljanak, amit 
akarnak — gondolta, és a söprűért nyúlt. 

A gyászolók természetesen továbbmentek, de igazából csak a kápolna elé 
érve könnyebbültek meg. Nem beszéltek róla, de nyugtalanította őket ez a 
nőszemély. Rongyos volt, és öreg, akár a temet ő. Szerették volna miel őbb elfelej-
teni. Érdekes mód, ez a kellemetlen közjáték sem ösztökélte őket arra, hogy 
mielőbb véget vessenek ennek az egésznek. Jólesett nekik a séta, szemlátomást 
élvezték egymás közelségét, olyannyira, hogy a szükségesnél jóval közelebb 
húzódtak egymáshoz. Könyökük, válluk összeért, beszívták egymás illatát, és 
anélkül, hogy megbeszélték volna: lépéseik ritmusát is egybehangolták. Nem 
katonás masírozás volt ez, hanem laza csoszogás, de annyira lekötötte a figyel-
müket, hogy megint maguk mögött hagyták a sírgödröt, s csak akkor eszméltek 
föl, amikor az Újtemet ő  mezsgyéjére értek. 

Nem volt visszaút: be kellett hatolniuk az ótemet ő  platánrengetegébe. Itt 
már komor hangulatban lépkedtek. A csönd, az évek, évtizedek szinte megt őze-
gesedett csöndje, begörbítette a férfiak gerincét, és ráncokat telepített a hölgyek 
arcára. Csúnyák lettek mindannyian. A férfiak tapintatból nem keresték a 
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hölgyek pillantását, mert attól féltek, nem tudják palástolni döbbenetüket, de a 
hölgyek is lesütötték szemüket, mert jól tudták, mennyire visizataszító látványt 
nyújtanak. Egyszeriben elegük lett ebb ől az egészb ől. A leg3zívesebben belehají-
tották volna a koporsót egy tátongó üregbe, mert az otromba tákolmány nagyban 
lassította a menet vonulását. Bukdácsoltak, botladoztak és keser űen átkozták azt 
a percet, amikor vállalkoztak erre az őrültségre. Közben rohamosan sötétedett, 
olyannyira, hogy a kaszálón nem tudtak különbséget tenni a térdig ér ő  fű  és az 
ég színe között. Fekete volt minden, koromfekete. Csak a látóhatár peremén 
pislákolt néhány csillag, de az is lehet, hogy utcai lámpák voltak. 

A menet megtorpant. Rövid kupaktanácsot tartottak, s eldöntötték, hogy 
most már semmi értelme továbbhalogatni a temetést. Annál is inkább, mert a 
távolból fojtott morajlás hallatszott, ami lehetett autózúgás is, de inkább az 
égzörgésre hasonlított. 

uNyomás! Irány a kápolna!" — rikkantotta valaki, s mintegy jaladásra, 
futásnak eredt a társaság. Futottak, ahogy a tüdejük bírta, pedig semmit sem 
láttak. Kinyújtott kézzel, tapogatózva, egymás ruháját marcingolva próbáltak 
fölzárkózni a halottviv őkhöz, ami cseppet sem volt egyszer ű, mert azok sötétben 
is föltalálták magukat. El is távolodtak a társaságtól egykett őre. Nem használt 
semmit, hogy a hölgyek eldobálták fölösleges kacatjaikat, s az urak lerúgták 
lábukról a cipőt: a halottvivőket elnyelte a sötétség, ők meg letértek az útról, bele 
a térdig érő  fűbe. Itt már nem lehetett rohanni, s őt lépkedni is csak módjával, 
mert a fű  telis-tele volt gödrökkel, vakondtúrásokkal. 

A szende fiatalasszony, aki a virrasztás alatt többször is megnézte az óráját, 
pityeregni kezdett, mint egy kisgyerek. Nem sietett senki, hogy megvigasztalja, 
hovatovább egy öblös férfihang ráripakodott: ',Csönd legyen! Valamit hallok!" A 
fiatalasszonynak eszébe sem jutott kikérni ezt a hangot. Ő  is hallotta, amit a 
többiek: távolról, föltételezhet őleg a Kálvária körút irányából ütemes kopogás 
hallatszott: kopp-kopp-kopp, kopp-kopp-kopp. Lélegzetvisszafojtva figyelték ezt 
a furcsa, kísérteties hangot, s közben mindenféle ostobaság jutott az eszükbe. 
Olyasfélék, amikt ől a sötét temet őben borsódzani kezd az ember háta. Aztán 
valaki — talán az iménti öblös férfihang — fölkiáltott: A halott! A halott zörög a 
koporsó tetején! Futnak vele a gyászhuszárok, és a rázkódástól hozzáüt ődik a 
fedélhez a csontos kéz!" Ha máskor, más helyütt hallják ezt a képtelen megjegy-
zést, minden bizonnyal nevetésre fakadnak, ám ott, az egyre harmatosabbá váló 
fűben, eltévedve az éjszaka sötétjében, halálos b űn lett volna a nevetés. Senki 
sem kacagott föl, s még a visszafojtott kuncogásra jellemz ő  rövid nyikkanások is 
elmaradtak. A hang, a megboldogult túlvilági jelzése, végre irányt mutatott 
nekik, ha nehezen is, de követhet ő  irányt, ami kivezethette őket ebből a labirin-
tusból. 

Nem törődtek most már azzal, hogy összetartoznak-e vagy sem. Sokkal 
fontosabb volt az, hogy végre megszabaduljanak szomorú terhükt ől. Fájlalták is, 
hogy amikor ezt könnyedén megtehették volna, úgy sétafikáltak a Kálvária 
körúton, mint ahogy a korzón szokás. Szégyen, arcpirító szégyen: még szerencse, 
hogy nem látta őket senki. A csősz felesége? No igen, ő  ott szöszmötölt a közelben, 

de lerítt a szerencsétlenr ől, hogy nincs ki mind a négy kereke: ha beszélne róla, 
nem hinnék el egy szavát sem. Gyorsan, gyorsan el kell hantolni a koporsót! 
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A halottvivők mozgása a kápolna előtt kicsit lelassult, s a kopogást követ ő  
társaság végre utolérte őket. Újabb kupaktanácsot tartottak, mert meg kellett 
keresni a gödröt. Gyufája, öngyújtója nem volt senkinek, ezért találomra indultak 
el. Végigtapogatták az út menti kereszteket, szétmorzsolták a rájuk aggatott 
virágcsokrokat, földöntötték a vízzel töltött k ővázákat. Egyre idegesebbek lettek. 
A gödörnek pedig egyszerűen nyoma veszett. Legalább, egy göröngyöt találtak 
volna! A szende fiatalasszony, aki a virrasztás ideje alatt többször is megnézte az 
óráját, megint sírva fakadt. Észre sem vette senki. A férfiak fojtott hangon 
káromkodtak, a hölgyek apprehendál ő  szókkal illették szegény halottviv őket, 
mert szerintük ők voltak okolhatók ezért a kellemetlenségért. 

Jóval később, amikor egy szárazvillám végigcikázott a nyugati ég alján, és 
egy másodpercre ragyogó, földöntúli világosság támadt, meglátták, hogy egy 
ágbogas rengetegben tapogatóznak, ahol nyoma sincs a Kálvária körút széles 
sávjának. Az ótemető! Megint csak az ()temet őben voltak! Egyetlen szó, egyetlen 
árva hang sem hallatszott. Dermedten álltak, akár a k őszobrok. Még a fiatal-
asszony is abbahagyta a szepegést. Ez volt az a perc, amikor végre megértették: 
innét, ebből a temetőkertből soha nem juthatnak ki. Hordozhatják vég nélkül a 
koporsót, körbe-körbe a Kálvária körúton, mert a pillanatot, amikor végs ő  
nyughelyére helyezhették volna, végleg és visszavonhatatlanul elherdálták. Hisz 
az idő  olyan, akár a vonatszerelvény: ha nem ugrunk föl rá a kell ő  pillanatban, 
faképnél hagy bennünket, s legközelebb ugyanott, ugyanazon a helyen már egy 
másik szerelvényre ugorhatunk föl. 

Ez a másik szerelvény, amelyre most ők fölugrottak, nem a temetés, hanem 
a végtelen vándorlás felé vitte őket. Nem léphettek ki bel őle, s nem is fordulhat-
tak vissza, mert a lendület, a közös akarat ártatlannak vélt lendülete el őreirányí-
totta. Mindez persze sokféleképpen fogalmazódott meg a fejekben. Volt, aki 
pusztulásnak, volt, aki rabságnak vélte, ám abban mindannyian egyetértettek, 
hogy nem remélhetnek szabadulást. Utazniuk kell a szerelvénnyel, amíg egy 
másik temetésmenet ugyanígy föl nem lép rá, hogy továbbcipelve szomorú terhét 
— mintegy mellékesen — megtalálja őket, s földet hintsen haló poraikra. 

BOZSIK PÉTER 

KIÁLTÁS 

májfoltos fények a kiherélt dombokon 
fölöttük a tények tehetetlensége szalmaláng de! 
hajnali derengés dübörög a lovak patájában de! 
másnapos plakátmondatok lógnak a falakon 
s rossz kertészek méregpora lebeg a réteken 
a nappalok fésületlen hónapok 
s kérdójelehhé görbült bennük a szép 

a tájban szögesdrót-kiáltás remeg 

1985. 
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GUELMINO SÁNDOR 

LAMENTÁCIÓ AZ ÉLŐKÉRT 
(RÉSZLET) 

S miért volnánk méltók 
azoknak könnyére, akik méltók értünk 

könnyeket ontani? 
Mert a futásban most nem a gyorsak gy őznek, 
nem az erős tűnik ki a viadalban, 
nem a bölcsek között oszlik szét a kenyér, 
s nem a hozzáértők viszik el a pálmát. 

Mint a halak, miket alattomos háló 
fog be, s mint madarak, melyek t őrbe estek, 
ránk omlik hirtelen a bajnak órája: 
érkeztünk — feledjük, távoztunk — nem tudjuk; 

,a nap 
csak egy percig csillog", 
ezt látjuk mi végtelennek, 
csupa hálátlan ítélet, 
vesz ődünk az értelemmel, 

,és a fogyatkozás meg nem számolható." 
Benn ült pedig az Úr 

egy sötét sarokban, 
ült a zsinagóga kopott kövezetén, 
s megnyilatkozék ott 

arcra borult őrnek, 
halkan, elcsigázva, az őt kérdez őnek, 

mit csinál: 
‚Fáradt vagyok, rabbi, halálosan fáradt." 
Így szólt negyven éve. S azóta még inkább 
belefáradt a mi gyilkos vadságunkba. 
Így a példabeszéd. 

Isten elköltözött. 
Távol lakik t őlünk, és a küldöncei 

se jutnak el hozzánk. 
Sikolt a csönd. 
Sikolt némán. 
Telesikoltja az eget. 
Hangtalan fájdalom. 
Lehorgasztja fejét, 
s tenyerébe ejti 

a világ. 
Nincsen senki. Sehol. 
Csak az 
üresség kosara. 
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Teljes súlyával. 
Bizony, 
küldöncök nem jönnek, 
és a 
látomások 
ritkulnak, mint a 
héj — 
öregedő  testben. 

Pedig nekünk szükségünk van, 
kell az elviselhetetlen, 
kell a nyomasztó, nagy terhe, 
szükség van rá, s a szükségben 

mit sem számítanak érvek, 
meghalt? vagy csak belénk fáradt? 
összekoccannak a térdek, 
fogak ver ődnek egymáshoz, 
maradtunk mi: 
herélt lovak, 
égő  sörénnyel — zsiráfok, 
ágról csorgó nagy zsebórák, 
kulcskötegek a homokban — 

eldobva, 
sómezőkre hullott madár 
fagy-tolla, 
kilőtt csillagok, 
üregek, 
szépségen elvégzett küretek 
bánata; 
tévelygés . . . 
Nekünk kéne helyette is! 
Mert: 

Dimenziók nélküli térben 
áll az ember. 

Krétapor fehérlik 
szája szegletében. 

Szaván fogtak minden racionalistát. 
'Mégse csüggedjetek: 

hisz a latrok közül az egyik 
üdvözült; 
Ádme ne bízzátok el úgy magatokat: 
mert a latrok közül 
egyik! 
elkárhozott." 

Ujjongjon, vigadjon még az elvetemült, 
nem tudhatja, mikor jut hozzá a kehely, 
megrészegül t őle, és az álnoksága 
pőrére vetkezik, önnön kardjába d űl; 
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teste elénk fekszik, paranoiás agyán 
hólyagos fekélyek; piros vére helyett 

szennyes lét szivárog. 
Felsóhajt az Ember: 
aki már vezekelt, tiszta gyolcsot ölthet, 
aki hitt tebenned, meg nem csalatkozik, 
aki látott téged éjben kóborolni, 
fejére hamut szór, kinyújtja két kezét, 

neked, érted, feléd, 
s tűzhelyéhez vezet, 
elvezeti benned az elárvult Istent, 
mert testvérek vagyunk, 
s mert szükség lesz még a megtévedt lelkekre, 
szükség az él őkre, szükség túlél őkre. 
Kimondja az Ember: 
Ne vádoljunk akkor semmi nyomorultat, 
ne adassunk számot kiszolgáltatottal, 
jobban sújtja őt a bűnei emléke, 
mintsem a büntetés, melyet kiróhatnánk. 
Fehérek, feketék, sárgák s keverékek, 
a hatalom által rendszabályozottak, 
kulik, gyöngyhalászok, málhákat cipel ők, 
tintanyaló, sápadt hivatalegérkék, 
szegények, éhez ők, semmit guberálók, 
életet kívánó megfélemlítettek, 
szóljatok egymáshoz! Irgalom azoknak, 
akik velünk lépnek, 
hogy eséllyel kezdjünk 

újrateremteni. 

Szemelvény a Forum kiadónál hamarosan megjelenő  azonos című  kötetből. 
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LACZKÓ ANTAL 

SZÁMONKÉRÉS 

Egy másik ember 
néz rám a tükörből, 
mint amilyent én ismerek. 
Szigorral, 
süllyedt szemgolyókkal 
kérdez: 
Hol vannak a fejtetődről 
fekete-tengernyi hullámaid? 
Nem felelek, 
akaratlanul odatapintok, 
sima, 
mint lópata nyomában 
fagyott ezüstös pocsolya! 
Hol az a tekintet? 
Lángoló arc 
öklödből a harc, 
csillagos cézárok barátja, 
aranycsíkos cigarettavégekből 
fi:istölgő  mennybemenetel, 
diadalív a munkád felett? 
Nem lebegsz már 
senkik felett! 
Hová csúsztál le, 
a porba!? 
Tiltakozom! 
Nem voltam senkik 
hamis barátja, 
csak a munka 
robotos szolgája, 
s nem koccintottam 
a cézárokkal! 
Hát nem látod!? 
Aszott arcomon, 
roggyant vállamon, 
izomtalan karjaimban 
a hűtlen erő  helyén 
csupán porlepel. 
Ó te szigorú másik én! 
Megvetsz, 
könyörtelen lelkiismeret! 
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LEHAJOL-E VALAKI ÉRTED? 

Lehajol-e valaki érted, 
vagy eltipor, 
szárnyaidat szegi, 
kalitkádra lakatot tesz 
és mély vízbe 
süllyeszti a kulcsot? 
A sodrásban 
törött szalmaszál 
vészesen kavarog, 
nem akad fönn a kulcs, 
alul mély iszap 
rozsdatemető! 
Keressük Attila koporsóját! 
Mikor fog csikordulni 
kalitkád ajtaja? 
Kinőnek még szárnyaid? 
Fölröppensz még valaha? 
Fakad-e rügy az olajágon? 
Megtaláljuk-e végre 
Attila koporsóját?! 

P. NAGY ISTVÁN 

ÉLNI ÉS TÚLÉLNI 

Hogy önnön kezedt ől magadat 
megóvni mindeddig sikerülhetett, 
még nem ok az elbizakodásra; ám 
jórészt őneki is köszönheted, hogy 
vigyáztál az életedre; őneki, ki 
a jó reggel"-nél jobbat még 
nem kívánt senkinek; árnyék, 
melytől nem szabadulhatsz; ha 
megszólal, nem az ő  hangját hallod, 
szavainak sorrendjét fölcseréli, 
a pontig nem jut el. 
Érte és helyette vagy kisebbségben, 
és csalárd is csak azért, mert 

• őt a felesége jól idomította. 
Túlélni egyedül csak őt akarod. 
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KÉZFOGÁSOK 

JOSIP KLARSKI 

ÜZEN AZ ÖRÖKLÉT 
(MONODRÁMARÉSZLET) 

Bocsátassék meg nekem, hogy én is tragikus sorsomról mesélni jövék. Elvégre 
minden ember élete többé-kevésbé tragédia, amiért is egyetlen, hatalmas vágya 
minden élő  teremtménynek, hogy szavatossági idejének lejártával valakinek bő  
lére eresztve, minél részletesebben elmesélje egész múltját, életének megtett 
útját. Egyetlen jobblétre szen derülni készülődő  sem halt még meg nyugodtabban,  
mert gazdagság övezte, vagy mert népes családot, számos őszinte tisztelőt hagyott 
hátra. Ellenben sokkal nehezebben vált meg az élett ől, ha senkinek nem mond-
hatta el élete történetét. 

Én is osak egy vagyok a sok közül. De nem a múltamról akarok mesélni, 
már azt sem tudom, volt-e. Jelenemről sem, mert az igen sötét. Jövőmről meg 
különösen nem, mert az nincs. 

Választékom e tekintetben oly szűkös, hogy amiről még egyáltalán mond-
hatok valamit — az örökkévalóság. 

Mesémet évek, évtizedek, de az is lehet, hogy évszázadok óta ismétlem, és 
ismételni is fogom, amíg a számon a szó kifér.  Keserű  szívvel már-már a bűnösök 
lelkiismeret-furdalásával, de végül mégiscsak nyugodt lélekkel teszem. 

Nem tudom, nem is tudhatom meg soha, egyáltalán hallgat-e valaki, mivel-
hogy teljesen, véglegesen és megmásíthatatlanul vak vagyok. 

Feltették már valamikor önmaguknak vagy egymásnak a kérdést, hogy az 
ember — tekintet nélkül fajra, osztályra, tájra, halálának időpontjára, hitére vagy 
hitetlenségére —, ha meghal, miért hal meg nyitott szemmel? 

Talán a mennyország vagy a pokol kapujára kíváncsi — már ahová könyö-
rületességünk vezérli. Netán bűnbocsánatunkért esedezik, esetleg ő  bocsátja meg 
a mi vétkeinket, melyek esetenként közre is játszhattak halálában? 

Ilyen pillanatokban ha előfordult, hogy a jélenlévők közül valaki véletlenül 
vagy meggondolatlanságból bátran a halott nyitott szemébe nézett, kés őbb 
rémülten vallotta be, hogy ama szempárban végtelen, leírhatatlan és megmagya-
rázhatatlan, hátborzongatóan ijesztő, ősi, végzetes rémületet látott. Attól elte-
kintve, hogy tudatalatti lényében még sokáig, nemritkán élete végéig hordozza 
a megboldogult jeges tekintetét, két jégdarabot, mely lassan olvad lelkében, 
semmi egyebet nem mondhat az egészről. 

Soha senki nem meséli el és senkinek nem jut eszébe feltenni a kérdést, 
hogy tulajdonképpen kinek a rémülete is volt az. A halotté, vagy az élvemaradot-
té, aki erőt véve magán elmondta, amit látott. Van, ahogy van, igaz, ami igaz, 
végül is egy leírhatatlan és kimondhatatlan rémületbe vész az egész. 
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URBÁN F. Gábor fordítása 

AL 

Sőt itt és most merészelném fennhangon megismételni a másik ugyanilyen 
tagadhatatlan, egyben tragikus igazságot is az emberi életr ől és halálról. 

Ha e végső  rémülettől visszaindulnók az elhunyt élete útján, egész addig a 
pillanatig, midőn feltör az anyaöl sötétjéb ől, hogy elkezdje életét a napvilágon, 
szembesülnénk az élőlények létezésének egy másik, frappánsan azonos termé-
szeti törvényével. Nevezetesen azzal, hogy e bolygón soha egyetlenegy ember, de 
bármely más élőlény sem jött a világra mosolyogva, a boldogság tüzének para-
zsával szemében. 

Jóformán meg sem pillantotta még a napvilágot, máris torkaszakadtából 
visítani, üvölteni, jajveszékelni kezd. 

A sikoly, mellyel az újszülött lény bejelenti jelenlétét — bármekkora öröm-
kitörést is jelent az őt világra hozók aggódó szívének —, tulajdonképpen a 
mindenkori születést megel őző  rémület őssikolya. 

A legmagatehetetlenebb lény segélykiáltása ez, kit a természet törvényei 
gorombán, bocsánatkérés nélkül, az élet boldogságos poklára vetettek. 

Soha senki el nem mesélte — nem is mondhatja el senki, hogy mit ől ijedt 
meg, miért árasztotta el oly drámai félelem, még miel őtt szemét a napvilágra 
nyitotta volna. 

Ezért volt, lesz és marad ez az ember örök titka. Titok volt és az is marad, 
azon egyszerű  oknál fogva, mivel az ember nem rendelkezik olyan képességgel, 
hogy első  és utolsó nagy félelméről bármit is mondhatna. Ilyeténképp a két titkot 
magával viszi az örök sötétség birodalmába. 

Ezért mindenüvé és mindörökre írattassék fel: 
Kezdetben volt a rémület. . . és végezetül vala a rémület! 
Mindaz, ami előtte és utána van, a legközönségesebb, örök sötétség. Az 

emberi létezés tulajdonképpeni legnagyobb rejtélye, félelmének titka. 
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ÖRÖKSÉG 

SZELI ISTVÁN 

DUGONICS ANDRÁS 
SZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJÁN 

Úgy szoktuk meg, hogy a 250 éve született Dugonics Andrásról, az egykor 
tomboló lelkesedéssel olvasott Etelka c. regény elhíresedett írójáról, csak vállve-
regetve, jóindulatú és megbocsátó mosoly kíséretében szólunk. Mint olyan lite-
rátorról, aki jóllehet becsületes buzgalommal, de a tiszta szándékhoz fül nem ér ő  
írói képességekkel megáldva igyekezett eleget tenni a XVIII. század szellemi 
embere előtt álló nagy feladatoknak. Merthogy Dugonics számára a szépírói 
foglalatosság valójában csak egyik formája volt azoknak az er őfeszítéseknek, 
amelyekre a kor embere vállalkozott, hogy nyelvében, tudományában, ',polgári 
állásában" utolérje Európa ,,haladottabb nemzetit". Ez a szándék írónk opusára 
is rányomja a bélyegét: szorgosan m űvelte a matézis nehéz tudományát; mint 
pedagógus hervadhatatlan érdemeket.szerzett a fels őoktatás előmozdításában a 
Nyitra—Nagyszombat—Pest—Szeged által határolt térségben; tankönyveket írt; 
történelmi múltunkat tette vizsgálat tárgyává: gy űjtötte a közmondásokat és 
népi szólásokat; német irodalmi szövegeket adaptált — egyszóval a lassan polgá-
rosodó társadalmunk tipikusan »hasznos embere" volt, a század egyik kulturális 
mindenese, noha az utókor emlékezetében jobbadán csak mint az 1788-ban 
megjelent Etelka c. román szerz ője maradt meg. »Román" műfaji megjelölést 
említünk, mert a »regény" csak mintegy ötven év múlva jelöli majd a hosszabb 
terjedelmű  prózai elbeszélés fogalmát. Mindaddig csak egyfajta — rendszerint 
szerelmi tárgyú — kalandos történet volt a román jelentése, mint ahogy erre 
következtethetünk Dugonics művének az alcíméb ől is: »egy igen ritka magyar 
kisasszony Világosvárott, Árpád és Zoltán fejedelmink idejében." Jegyezzük meg 
mindjárt azt is, hogy ez a munkája sem esztétikai értékei vagy irodalmi min őségei 
okán élte túl a maga korát, hanem inkább mint regényírásunk 'vaskorának" 
egyfajta dokumentuma, amely a XVIII. századvég ízlésbeli állapotait példázza, a 
maga módján azonban mégis úttör őnek számít prózánk történetében. 

Mind a kortársak megítélésében, mind pedig a kés őbbieknél úgyszólván 
máig Dugonicsról szinte egymást kizáró vélemények alakultak ki. Pályatársa, 
Kazinczy Ferenc — hogy saját szavaival éljünk — a »legízetlenebb galantéria" s a 
legalacsonyabb popularitás" megtestesít őjét látja benne. Kármán is hasonlóan 

szól róla. A nemzet csinosodása cím ű  művelődéspolitikai értekezésében megrója 
a közmondásokkal teletűzdelt stílusa miatt, meg azért, mert »illetlen Trópusok-
kal, motskos Allúziókkal" él, amelyeket inkább mondhatnánk »idétleneknek", 
mintsem »gyöngyszemeknek", mint némelyek állítják. Velük szemben Csokonai 
ódaverse 1795-ben a magyar halhatatlanok Helikonján jelöli ki a helyét, ahol 
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Sok dücs ő  őseink nevei a fényben 
Kezdettek ragyogni a nagy Építményben. 
Ezek között látszott a nagy nevezet ű  
Dugonicsnak metszve néhány arany-bet ű, 
Mellyet a hív magyar kezek így metszének: 
A haza Dugonics András nagy nevének. 

Ha meggondoljuk, hogy a Kazinczy és Csokonai között lappangó felfogás-
és ízlésbeli különbség arra megy vissza, hogy a széphalmi mester a klasszikus 
szépségideálnak hódol, Csokonai költészetében pedig már a Dugonics által is 
képviselt népi és népies irányzatok is kifejezésre jutnak — akkor a lényeges 
különbségekre tapintottunk rá. Mégpedig nemcsak az ő  kettejük véleményét 
illetően, hanem Dugonics egész kés őbbi értékelésére nézve is. 

Az utókor sokszor ingatag vagy téves vélekedése azzal is magyarázható, 
hogy az irodalomtörténészek és a kritikusok Dugonics m űvét történelmi össze-
függéseiből kiemelve, egy Európához igazított esztétikai mércével ítélték meg, s 
ezt kérték számon t őle. Gyengeségei azonban éppen abból erednek, hogy alapjá-
ban véve írónk európai mintákat követ, a barokk regénytípust, amelyben a h ősök 
egyéni sorsát az udvari élet etikettje, formái, az uralkodó(ház) érdekei, a személye 
körüli intrikák, cselszövések és csapdák határozzák meg, nem pedig h őseinek 
gondolkodásmódja, egyénisége, jelleme. Persze, az udvari élet e meghatározó 
elemeivel Dugonics a korabeli Magyarországon nem találkozhatott, s ez is egyik 
oka, hogy a cselekményt Árpád és Zoltán fejedelem idejébe helyezi. Ez pedig azt 
hozza magával, hogy a 800 esztendős történelmi keret és az időszerű  írói monda-
nivaló nem felel meg egymásnak, ami aztán a történelmi anakronizmus, az 
időtévesztés egész sor esetét produkálja a regényben. Csak példaképpen említjük, 
hogy írónk Árpád korában, a kereszténység el őtti időkben játszódó cselekménybe 
templomszentelést iktat; alakjait épített k ővárak falai között mozgatja; börtö-
nökről, 18. századi intézményekről, törvényekről beszél a Szent István el őtti 
időkről szólván; figurái — különösen nőalakjai — a barokk etikett szerint gondol-
kodnak és viselkednek, ami nem gátolja őket abban, hogy Dugonics vaskos 
szögediességével társalogjanak. 

Jobban megértjük mindezt, ha egy pillantást vetünk az író korának társa-
dalmi viszonyaira, történelemfelfogására, tudatvilágára, összefüggésben a regény 
témájával, cselekményével és személyeivel, de a szerz ő  politikai nézeteivel és 
törekvéseivel is. 

Dugonics regénye II. Józsefnek, az ellenzéki magyar nemesség körében 
Ironikusan csak ,,kalapos királynak" nevezett uralkodónak az évtizedében szüle-
tett meg. Dugonics dalmát származású, de magyar patrióta érzelm ű  szegedi 
polgárcsalád gyermeke. A piaristák gimnáziumában került a megkésett rendi 
barokk szellemének a hatása alá, aminek következtében az egykori ncivis dalma-
ta" gyermekéből türelmetlen magyar hazafi lett, a neofiták minden túlzásával és 
értetlenségével. A magyar uralkodó rend sok képvisel ője több-kevesebb megér-
tést tanúsított József császár reformjai iránt, amelyekkel az elmaradt feudális 
viszonyok modernizálását vette célba, legfeljebb ha németesít ő  nyelvrendeletét 
és adópolitikáját nehezményezte. Ugyanígy a jozefinista értelmiség is jórészt 
méltányosnak tartotta a vallási toleranciára, ajobbágyság helyzetének javítására, 
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a megyék átszervezésére, a m űvelődés előmozdítására irányuló intézkedéseit. A 
massza" azonban, ahogy a szintén jozefinista Kazinczy nevezte a magyar közne-

messég nagy részét, egzisztenciájában érezte magát veszélyeztetve József reform-
jaitól, s ezért, mint a nemzeti közvélemény képvisel ője, a magyar függetlenség 
eszméjét, a történelmi múlt ideálját, a nemzeti eszményeket állítja szembe az 
osztrák abszolutizmussal. Dugonics Etelkájának valódi mondanivalói teljesen 
egybevágnak ezzel a köznemesi szemlélettel. Érthet ő  tehát, hogy szinte lázba 
hozta vele az egykori olvasóját, mert az mindaddig az idegen tárgyú és szellem ű  
német, francia és széphistóriákban legfeljebb a kalandos cselekmény izgalmait 
élhette át, az Etelka viszont már nemzeti érzelmeit is mozgásba hozta. 

Milyen eszközökkel, regénymechanizmussal, miféle figurákkal és történet-
tel valósulnak meg ezek az írói szándékok? 

Magát a regény epikai anyagát (cselekményét) akár egy mondatra is le lehet 
szűkíteni: az ifjú szerelmesek az el őttük tornyosuló sok akadályt leküzdve 
egymáséi lesznek. A 17-18. század barokk heroikus regény formulája ez, mind-
össze a körülmények, a kalandok természete és színhelye s persze a h ősök 
változnak ebben a sémában a szerz ők céljainak megfelelően. Mert míg egyikük 
csak a kalandos szerelmi történet bonyolításával akar hatni, a másik erkölcsi 
példázatnak szánja, a harmadik a hatalmi viszonyokat, az udvari vagy állami 
élettel kapcsolatos kérdéseket helyezi m űve központjába a cselekmény elmondá-
sa során. Az Etelka a regények ez utóbbi típusához tartozik. Cselekményszövésé-
ben fölismerhet ő  az antik görög irodalomtól örökölt, majd a francia, a német s 
más irodalmakba átplántált s Dugonics korában igen divatos gáláns h ősi barokk 
ízlés, látásmód és regénytechnika sok jellemz ő  vonása, motívuma és szokvány-
fordulata. ',Magyar" regénnyé (persze a nyelvén kívül) az teszi, hogy az ismert 
formulákba magyar színteret és h ősöket helyettesít be. A honfoglalást követ ő  
időkben játszódó történet el őadja, hogy a legyőzött bolgár fejedelem, Zalán fia 
(Zalánfi) szemet vet Etelkára, Gyula magyar hadvezér lányára. Etelka azonban 
a délceg Etelét szereti, aki nem más, mint a messzi Finnországból, annak is Karjel 
tartományából való herceg, aki a finnek követeként érkezett a magyar fejedelem, 
Zoltán udvarába. Kölcsönös érzelmeik beteljesülését azonban nemcsak Zalánfi 
Etelka iránti féltékenysége zavarja meg, hanem Huba vezér Világos nev ű  lányá-
nak cselszövése is, ő  twanis Etelét akarja megkaparintani magának. A két 
intrikus (Zalánfi és Világos) fölbérli Rókát, a fondorlatos tót udvari embert, aki 
rossz hírbe keveri a sz űzi tisztaságú Etelkát s a nemesen gondolkodó Etelét is. 
Kiderül azonban az igazság, s a fejedelem karóba húzatja az ármánykodó Rókát. 
A szerelmesek boldogsága elé újabb akadály gördül. Gyula vezér ti. mégis Zalán-
fihoz kényszeríti Etelkát. (Közben kiderül, hogy Etelka valójában nem is Gyula, 
hanem Árpád vezér lánya, tehát Zoltán fejedelem testvére.) Párbajra kerül sor 
Zalánfi és Etele között, amelyben az utóbbi gy őz, de a haldokló Zalánfi utolsó 
erejével meg akarja ölni Etelkát. Rátámad kardjával, de a lány megmenekül, s a 
szerelmesek végre egymáséi lesznek. 

A sok hihetetlen fordulattal, véletlennel, lélektani képtelenséggel el őadott 
áltörténeti regény nem is magával a meséjével vált hihetetlenül népszer űvé, 
hanem Dugonics egyéb üzenetei folytán. A magyar történelmi háttér, a dics ő  
honfoglaló ősök szerepeltetése, az ártatlanul meghurcolt erény diadala az ármá-
nyon már önmagában is szavatolta volna a könyv sikerét, a lelkes fogadtatás oka 
mégis abban rejlik, hogy az olvasó a történelmi példázatban a maga világára és 
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helyzetére ismert. Noha mindez nagyon is egyértelm ű  a regényben, Dugonics — 
igaz, majd csak 1790-ben, a császár halála után — szükségesnek tartotta, hogy 
följegyzéseiben megmagyarázza, mi volt a szándéka az elmondottakkal, kiket 
ábrázolt alakjaiban. Az Etelkának kulcsa című  följegyzéseit így kezdi: 

',Etelka nevezetű  könyvemet 1786-dik esztendőben kezdettem, és két hol-
napok alatt szerencsésen el is végzettem. De a következ ő  két esztendők alatt, még 
nyomtatás alá adtam, simogattam. Ezen könyvem írásának f ő  oka vala Magyar-
országnak ekkori siralmas állapotja második József császárnak igazgatása alatt. 
Ezen császár, Mária Theréziának, édesanyjának, halála után, 1780-ikban a ma-
gyar birodalmat a kezéhez vévén, megígérte volt a magyaroknak: hogy őket 
minden szabadságjokban meg fogja tartani. De szavának embere nem vala. 
Elsőben magát megkoronáztatni nem akarta teljes életében, attól tartván: ne-
hogy esküvéssel lekötelezze magát a magyar szokásoknak és törvényeknek a 
megtartására. Hogy pedig a magyaroknak ezért teend ő  izgágájokat megfojthatná, 
a magyar koronát Pozsonyból elcsípte. Elvitele idején nagy mennydörgések és 
záporesők voltanak. Ezen koronának elcsípése és a bécsi kincstartó házba letétele 
1785-ben esett. Császárunknak megkoronázatlan fejét eleven festékkel leírtam 
Etelkámban, és abból következhetend ő  rosszakat az ország eleiben terjesztettem, 
az első  könyvben, negyedik szakaszban, harmadik részben, ezen szavakkal 
kezdvén: Árpádnak eltemetése után stb'. 

A szerzőnek gondja van arra is, hogy regényalakjait azonosítsa a közélet 
figuráival, s hogy regényben tetteiket a valóságból vett mozzanatokkal vesse 
egybe. Így pl. elmondja, hogy ő  személy szerint becsülte ugyan a császárt, de 
neheztelt a környezetére, amely félrevezette: 

•,Elvittem őfölségét az univerzitásunkban és mindeneket megmutattam 
neki, amik látni voltanak. Ekkor bizonyosan tapasztaltam oly nagy kegyességet, 
melyet nem tapasztalhattam már újonnan született grófjainkban és felfuvalko-
dott nagyokban. El is hitettem magammal: hogy amiben Magyarország ellen 
vétett, azt nem annyira néki, hanem rossz tanácsosainak és országáruló embe-
reinek tulajdoníthatni." 

Negatív alakjait tehát a császár környezetéb ől vette: 
',Ezen tanácsosai között ketten voltanak legveszedelmesebbek ezen id őben: 

gróf Lacy (közönségesen Laszczinak neveztük), ki f ő  hadi vezérje vala a török 
háborúnak els ő  esztendejében. A második tanácsosa vala gróf Niczky Kristóf, 
judex curiae. Gróf Niczkynek erkölcsei, tanácsadásai és más fortélyai egészlen le 
vannak írva Etelkában Rókának színe alatt, ki Árpádnak titkosa vala. Ezen 
Niczkynek kimenetelét hozom el ő  mostanában; azután szólok tanácsadásairól. 
Ez, valamint Róka felnyársoltatott, úgy ő  is felnyársolás-formaképpen múlt ki e 
világból. Mert végső  betegségében lévén 1787-ik esztendőben decembernek vége 
felé magának krisztért adatott; a es őnek alfeliben dugásával megsértődött vég-
hurkája, és ebbe belehalt. (. . .) Ezt Etelkámban tettem azon alkalmatossággal, 
mindőn Rókát a második könyvben felnyársoltattam." 

Politikai mondanivalónak id őszerűségén kívül van az Etelka sikerének más 
oka is, ez pedig az író stílusának, alakjai beszéltetésének, a regény nyelvi 
megformálásának a magyarossága, népies tónusa. Dugonics nyelvi eszménye 
szinte szöges ellentéte a Kazinczy-féle ',fentebb stil"-nek, azaz az emelkedett, 
választékos, finom nyelvi ízlésnek: a szentimentális és preromantikus érzelmes- 
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ség nyelvi eszközeinek. Emiatt nemcsak a széphalmi mester marasztalta el, 
hanem még Arany János is. Arany a nagykőrösi gimnázium diákjai számára írt 
irodalomtörténeti vázlatában még eléggé tapintatosan fogalmaz: Dugonicsot a 
«népi irány" követőjének mondja, s megállapítja, hogy.. .kétségtelen érdemei 
vannak az olvasóközönség gyarapításában, a nemzeti érzés terjesztésében, s őt a 
nyelvújításban is; .noha választékos ízlés űnek nem mondhatjuk". Egy későbbi 
értekezésében azonban már nem unépiesnek" nevezi, hanem csak «népszer űnek", 
stílusáról pedig úgy nyilatkozik, hogy .ízlés nélküli, sok helyen pedig éppen 
aljas". Még ha tudjuk is, hogy az «aljas" Arany szóhasználatában csak azt jelenti, 
hogy ',alantas", akkor is igen szigorú az ítélet. Mi inkább tévelyg ő  stilisztának 
mondanánk, olyannak, akinek nincs érzéke, hogy a stílusrétegek között különb-
séget tegyen; nyelve nem eléggé hajlékony ahhoz, hogy beszédmódjukkal jelle-
mezze hősei lelkiségét, gondolat- és érzelemvilágát. E stílustévesztésre idézzük a 
kifinomult érzelemvilágúnak mondott «ritka magyar kisasszonynak" korholó 
szavait, amelyekkel Rókát pirongatja: 

«Ezekre a szemérmetlenül nyerít ő  szavakra szerfölött fölháborodott Etelka. 
Abbahagyta a gyenge szavat, mivel hasznát nem látta. Nekitüzesedvén, éllel állott 
ellene, mert ama nincsenvött és semminárult hitvány portékáit más böcsre 
alkalmatosoknak nem állíthatta. Mélyebben öltötte a t űt. Így kezdette tehát 
megváltoztatott keményebb szavait: Oh, színlés! óh átkozott álorca! A magyarok 
Istenére kérlek, ne kévánd azt t őlem, hogy magam személyét ől megváljak. Ne is 
hántsd (ha nem hámlik) a hársat! Oly patvar amazonnak lönni vélöd-é Gyula 
vezérnek magzatját? Ne gondold, hogy a magyar kisasszonyokban az a tökélet-
lenség mögfoganjon, ki is csírázzék, mellyel a sátorosságban Osszelelközött s 
egyetértő  párakat egymástól elszaggathassák vagy pedig férjeiket megölhessék. 
Ki szeméten nevelködtél, kódus, hogy mást is rühesnek gondolj? Nem fog tiszta 
aranyunkon förtelmes rozsdád. Ha fülem nem vóna, nem is hallanám botránkoz-
tató föcsösgéseidet. Testöm-lelköm megunta. Még egyszer a magyarok szent 
Istenére kérlek: hagyj föl egyszer e lustos szavakkal, netalántán szívemben 
el-elfojtogatott mérgem kiüssön és gyalázatos kopasz fejedre köbölszámra mér-
jem tüzes magyar szitkaimat. Tanuld meg eleve, hogy egy magyar sz űz, noha 
ugyan gyönge, de mégse szalmaszál avagy könny ű  pöhöly. Tudd meg azt is 
vénségödre: nem vagyok oly apró pozdorja madár, hogy kerep őidtől féljek!" 

A «tüzes magyar szitkok"-ban azonban mégsem történik fogyatkozás, egy 
más helyen ui. Így folytatja: 

Eb  után kutya vagy, vad ember. Te is azon elsővel egy forrásbul buggyantál. 
Ó, büdös vaj; te kukacos szalonna, egybeillötök. Eb is fújja nótádat; kutya is járja 
táncodat. Hatalmas Isten, be igaz az, hogy a rossz szolgának legrosszabb tagja a 
nyelve." 

Noha ez Dugonics regényéb ől szövegszerűen nem mutatható ki, már Her-
der tanítása is benne rejlik írónk e m űvében. Az eredeti, a népi, a nemzeti, az ősi, 
a hagyományos s ezek azonos lényegként való felfogása a német filozófus szem-
léletének a térfoglalására enged következtetni. Ezek úgyszólván a leveg őben 
vannak a tizennyolcadik század írástudóinál, noha csak közvetetten, mint Dugo-
nicsnál is. Nagy merészség lenne föltételezni Dugonicsról, hogy mára nyolcvanas 
évek közepén ismerte a pályakezd ő  Herder alig két évtizeddel korábban megje-
lent munkáit, amelyekben a fönti fogalmak már irányjelöl ő  jelszóként bukkan- 
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nak fel. Inkább arra kell gondolnunk, hogy Dugonics ösztönösen ad hangot 
annak, amit majd Herder tudományos apparátussal fölszerelve és szisztematiku-
san fogalmaz meg nagy történetfilozófiai munkájában a nemzeti történelem, 
kultúrák és nyelvek mibenlétéről és fejlődési törvényeiről. Evolúciótana, fejlődés-
koncepciója azonban már itt is felt űnik, mintegy előkészítve a talajt a romantika 
irodalmi kibontakozásához: a nép, a nemzet, a hagyomány jegyében kifejl ő  
irodalom felvirágoztatásához. 

Ha regénytörténeti (irodalomtörténeti) néz őpontból közeledünk az Etelhá-
hoz, minden kezdetlegessége ellenére is meg kell állapítanunk, hogy írója el őször 
tett kísérletet az autentikus magyar regény megteremtésére, noha kétségtelen, 
hogy csak felületesen érintkezik a magyar élettel és történelemmel; társadalmi 
és erkölcsi szemlélete, életfilozófiája pedig egyoldalú, sekélyes, mint ahogyan a 
történelmi személyek ábrázolásában is megelégszik a küls őségekkel, a dekoratív 
elemekkel. E fogyatkozásokat azonban nem szabad csupán Dugonics számlájára 
írnunk, hisz a magyar történetírás is még gyermekcip őben jár, Anonymus Gestá-
ját is csak nem sokkal elóbb fedezték fel és adták ki nyomtatásban; Sajnovics 
János alig egy évtizeddel korábban fedezi fel a finnugor rokonságot, legrégibb 
nyelvemlékünk, a Halotti Beszéd is csak másfél évtizede ismert. Dugonics moz-
gékony szelleme azonnal reagál az ezekben a fölfedezésekben rejl ő  lehetőségekre: 
ha kezdetlegesen, ha tudománytalanul és kell ő  elmélyültség nélkül is, regénytár-
gyává avatja őket. Ezzel pedig nagy lépést tesz az anyagában is eredeti mágyar 
regény felé. Alighanem a mindig tárgyilagos és elfogulatlan Horváth Jánosnak 
kell hinnünk, aki Dugonics prózáját az irodalmi fejl ődés menetébe illesztve 
értékeli: 

“Dugonics regényei: Etelka (1788), Jolánka (1803), Cserei (1808) a honfog-
lalást közvetlen követ ő  korban játszanak, a fejedelmek korában. Népszer űségük 
fő  oka s irodalmi fontosságuk is ebben rejlik. Nem eredeti 'művek ezek, bár az 
elsőt Dugonics maga annak mondja. Bebizonyítottan vagy gyaníthatólag idegen 
regények átdolgozása mind, de magyar történelmi vagy fiktív magyar személyek-
kel játszatja végig a merész kalandokat. S Dugonicsnak e primitív, sokszor 
ízléstelen, sokszor hazafias túlzásoktól pufogó, idegen regények invencióját ma-
gyar történelmiségként áruló regényírásában kell a magyar romanticizmus csíráit 
keresnünk. A XVIII. század végi regényfordítások, melyek a heroikus vagy 
áltörténeti regénytípust hozták be irodalmunkba, ha eredetijöket nem ültették 
is át magyar földre, magyar szerepl ők közé, mint Dugonics, lehetőleg iparkodtak 
magyar vonatkozást fedezni fel regényök tárgyában. Dugonics azonban még az 
átmagyarításnál is többet tett. Etelkája a sűrűn hozzáfércelt jegyzetekkel nép-
szerűsíti, amit Anonymus, a krónikák, az idegen kútfők, s a hozzájuk fűződő  latin 
nyelvű  történetirodalom a honfoglalásra s legrégibb történelmünkre vonatkozó-
lag megállapítottak, s kiegészítve azt a hazafiúi képzelet naiv merészség ű  lelemé-
nyeivel ingerül, sőt forrásul szolgált hasonló elbeszélések számára. Nyomában, s 
kimutathatólag az ő  hatása alatt írják a verses regény s az eposz határán biceg ő  
műveiket (sokan mások), s e uhonfoglalási" vagy ,,finnugor" vagy Hamazon"-regé-
nyeken át megindul már egy ősmagyar mitológiai fikció és ősmagyar társadalom-
rajz kiképzése, s mindez, valamint némely történelmi személy jellemrajza, 
továbbszármazik belőlük a honfoglalási tárgyú nagy eposzokba.. 

Elhangzott az Újvidéki Rádió Könyvek, Írók, emberek c. Műsorában 1990. október 
19-én. 
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HERCEG JÁNOS 

DERŰSEN ÉS BÖLCSEN 
A SZÁZESZTENDŐS MOLTER KÁROLYRÓL 

Jó múltkor Bordás Győzőnek meséltem el, milyen kés őn ismerkedtem meg 
Molter Károly munkásságával, s aztán él ő  valóságában vele magával személyesen 
is. Pedig milyen jól beleillene Molter is abba a vidám békebeli körképbe, amely-
ben Bordás az elmagyarosodott német értelmiséget vonultatja fel a régi Ver-
bászról. Mert abban az els ő  világháború előtti időben társadalmi felemelkedést 
jelentett, s az uúri" osztályhoz tartozott, ha valakib ől német létére magyar lett. 

Különben ezt maga Molter mondja el önéletrajzi regényében, a Tibold 
Mártonban, amely több kötetes életművének talán legrokonszenvesebb munkája. 
Már azzal is, hogy a kisebbségi sors határvonalait érinti abban az id őben, amikor 
a bácskai németség nem szervez ődött még nemzeti öntudatát keményen és 
elszántan őrző  egységbe, s a középosztály útveszt őiből boldogan lett magyarrá, 
jóllehet a német kisebbség számarányánál fogva fölényes többséget jelentett 
Verbászon és Bácska nem egy helységében. 

Én azonban ezzel a Tibold Mártonról szóló regénnyel is kés őn találkoztam. 
A zombori Új Hírek szerkeszt őségében lelkendezett róla munkatársam, Muhi 
János, aki szerette az efféle valósághoz kötött irodalmat. S most, hogy ezt írom, 
szegény Muhi ugyancsak eszembe jut. Tavaly még készültem is megemlékezni 
róla halálának huszadik évfordulóján. Aztán valahogy elmúlt fölötte az id ő , 
megfeledkeztem róla, úgyhogy emléke csak most éled fel bennem a meghitt 
barátságból kibontakozva. Muhi a régi újságíróknak abból a fajtájából való volt, 
akit soha egy pillanatra sem hagyott nyugton az érdekl ődés minden iránt, s 
amiről azon melegében, a lelkiismeretes szolgálat permanenciájában be kellett 
számolnia az olvasónak. Nem voltak kedvenc műfajai, nem volt a szakma specia-
listája, a vezércikktől kezdve a szövetkezeti riportig, s a törvényszéki tudósítástól 
a színes hírfejig terjedt széles diapazonja. Ezekb ől szőtte bele olykor szinte lopva, 
a sorok között, a szenvedélyér ől árulkodó zengedelmeket. 

Molter regényéről is az elragadtatás hangján írt, valóságos példabeszédet 
tartva kisebbség és többség viszonyáról egy olyan id őszakban, amikor a bácskai 
németség már nagyon is öntudatosan ragaszkodott a származásához. S a harmin-
cas évek végén csakugyan úgy látszott, mintha mégis a sváb fiúból magyarrá lett 
Tibold Márton találta volna meg a genius loci szellemében a rokonszenves 
megoldást. 

Én a mesélő  kedvét csodáltam, s azt a játékos iróniát, amelyben mégis úgy 
megszépültek a dolgok. F őleg a befejezés lapjain, amikor a magyarrá lett Tibold 
Márton egy újabb, türelmetlenebb, megalázóbb kisebbségi helyzetben találja 
magát a Romániához tartozó Erdélyben. S most már keményen és öntudatosan 
küzd az elnyomott nemzetiség jogaiért. 

Ezt annak idején meg is próbáltam írni, de túl éles volt a hang, a királyi 
Jugoszlávia cenzúrája nem engedte volna ki ezt a megalkuvást nem ismer ő  
ellenállást. Nem az enyémet, hanem a Tibold Mártonét. 
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Azután már minden fellelhet ő  írását elolvastam Molter Károlynak, s a 
hetvenes évek elején fel is kerestem marosvásárhelyi otthonában. Csendesen 
kedélyes bölcs öregember volt, túl a nyocvanon, s szinte megkönnyebbülve 
mesélte, hogy a fiai már le is tették az ő  nevét, Marosira magyarosítván, minden 
félreértést elkerülendő  határozottsággal. 

Szép, barátságos őszi délután volt, mindenszentek el őestéjén, s amíg az 
utcán sétáltunk, s ő  nagyokat pöfékelve a pipájából engem kérdezgetett Ver-
bászról, s szemmel láthatólag élvezte a Csatornáról, a zsilipr ől és egyéb helyi 
nevezetességr ől szóló részleteket, külön is megkérdezve, Kiss József szobrát 
meghagyták-e még, miközben mellettünk csokrokat és koszorúkat vittek a 
temetőbe. Az utca túloldalán a magyar szecesszióba öltözött palotát láthattam, a 
sarkon meg kihúzott fehér ingében kalapot emelt el őttünk egy délceg, középkorú 
bocskoros ember. ',Román pakulár — mondta Molter —, talán most jött le 
sztánájából a hegyről!" 

S míg nem győztem csodálkozni, hogy mindez milyen jól illik hozzá, a 
virággal vonuló asszonyok, s a magyarul köszön ő  román pakulár, egyszerre azt 
vettem észre, hogy füst száll fel Molter felölt őjének zsebéből. 

— Károly bátyám, vigyázz! Valami ég rajtad! — kiáltottam megrémülve, de 
ő  mosolyogva leintett, s kivette zsebéb ől az égő  pipát, megint a szájába tette, és 
Vígan fújta tovább a füstöt. 

Mikor aztán pár év múlva feltehet ően ugyanolyan derűsen és bölcsen, 
ahogyan mindig is élt, csendesen meghalt, egész Erdély megsiratta a matuzsálemi 
korban távozót. 

Én meg most, hogy születésének századik évfordulójáról kell megemlékez-
nem, kénytelen voltam ellen őrizni hozzá kötődő  emlékeimet. Így lapoztam fel a 
Nyugatnak azt a számát, amely az átmenetileg visszatért Erdély néhány id ősebb 
íróját szólaltatta meg a kisebbségi sorsról, köztük Molter Károlyt is, aki többek 
között ezt mondta: 

uBizonyos, hogy a magyarországi átlagízlésnek nem volt eléggé irredenta az 
erdélyi magyarírás. Nem gondoltak arra, hogy csak az erdélyiek tudták, mit lehet. 
És nem mindenki volt frontkatona, aki tapasztalatból tudja, hogy a küzdelem 
hevében senki se hangoztatja váltig a zászló színeit. Harcban az ember minden 
porcikáját az önfenntartás és az ellenség foglalja el." 

Babits Mihály meg erre az egyetlen lehetséges következtetést vonta le, 
amikor összefoglalásként azt írta: ',Minden nemzetnek oka van félni a regiona-
lizmustól, a magyarnál ennek a szónak nincs értelme." 

Molter Károlyt meg Öntudatának minden részével fiatalkora óta ez a 
felismerés éltette! 
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NAPLÓJEGYZETEK 99. 

Az a hatalmas eszmei földcsuszamlás, amelynek tanúi és talán áldozatai vagyunk, 
az irodalomban érezteti leginkább korszakot jelz ő  hatását. A politikai élet sze-
replőit rövid úton s a szemünk láttára menesztették, a könyvek viszont tovább 
élnek, ha százszor megtagadjuk is őket. Majakovszkij verseit nem lehet rendelet-
tel s egyszerre kiiktatni, s József Attila lázító szavai se mennek mindjárt feledés-
be, ha nincs is többé szükség osztályharcra, mégis hallani véljük: 

De — elvtársaim! — ez az a munkásság, 
mely osztályharcban vasba öltözött. 
Kiállunk érte, mint a kémény: lássák! 
És búvunk érte, mint az üldözött. 

A költészet tovább él, mint a politika, sőt recidív természeténél fogva 
visszatér, akár a trópusi láz, kés ő  korok ízlésébe is beleszólva. Pet őfi forradalmi 
és királyellenes versei a levert szabadságharc után hosszú évtizedeken át kima-
radtak életművének köteteiből, hogy aztán kötelezően ott legyenek a tanköny-
vekben is. A szocialista realizmusnak nincsenek klasszikusai, gondolná az ember, 
de hogy néznek majd vissza rá száz év múlva, nem tudható. .,Az a szemét" — 
mondta Sade márki Justin-jér ől Gusztav Flaubert, a tökéletes impasszibilité 
szigorú híve, s egyszer csak felfedezték megint a szadizmusnak ezt az irodalmi 
monstrumát, divat lett az önkínz ő  kéjelgés ezer oldalon át, úgyhogy Wittgenstein 
se tudná megmagyarázni ezt a csodát, ha még élne, a minden titoknak ez a nagy 
megfejtője. Pedig az irányított irodalom évtizedeit Kelet-Európában elszánt el-
lenállás is jellemezte, s az elnémítás gyakorlata, ha valaki meg akarta kerülni. A 
Zsivago doktor szerzője, Pasternak kénytelen volt lemondani az irodalmi Nobel-
díjról, Szolzsenyicinnek emigrációba kellett vonulnia, s Dery Tibort börtönbe 
hurcolták, mert szabadságot követelt a magyar irodalomnak. És most minden-
nek vége. A könyvek égetése még a fasizmus er őpróbája volt, ezt már nem lehet 
megismételni, legalább egyelőre nem, de egy időre agyonhallgatni, ha már a " 
leszámolás megtörtént, annál inkább. ,A szovjet irodalmat a szocialista realista 
koncepció hozta létre — hangoztatta a Wheatland Alapítvány tavalyi budapesti 
konferenciáján Viktor Jerofejev — és megsokszorozta az író jellemgyengesége, 
aki a falat kenyérről, dicsőségről és a hatalommal kialakított status quóról 
álmodott." Csakhogy a falat kenyér álmát nem oszlathatta el tartósan semmilyen 
kor. Már Villon is ezért késelt és lopott, s kívánt a királynak hat gyereket, csupa 
fiút, mert megkegyelmezett neki. S az id ő  mondja majd meg, hogy mi marad 
Gladkovból, Fagyejevb ől és a többiekből. Az elkötelezett irodalommal egy id őben 
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bontakozott ki egy semmiféle formát és kötelmet nem tisztel ő, de egyenesen 
kihívó és tagadó Joyce és Ezra Pound, nyomukban azzal a lármás tömeggel, amely 
fütyült Goethe követelésére, hogy rendnek kell lenni a költészetben is, egyben 
nevetségesnek tartva a Vándor éji dalát: Über allen Gipfeln ist Ruh, amit egy 
erdei vadászház falára írt, s ez a gyönyör ű  semmiség örök példája maradt a tiszta 
költészet szépségének. Éppen azért talán, mert nem világot megváltó szándékkal 
szakadt ki a költ őből, csak egy sóhajtás volt az elmúlásról. Ha akarjuk, bizonyos 
szentimentális hatással is. Ebben a pillanatban meg se tudnám mondani, mi volt 
a véleménye Lukács Györgynek e klasszkussá lett pár sorról, pedig neki aztán 
minden költői megnyilatkozásról megvolt a maga kollektív szempontokat követ ő  
ítélete. Önmagának is gyakran ellentmondva, csak önkritikára kész gyakorlata 
mentette meg Szibériától. S ez az ellentmondása keltett figyelmet, nem a kész 
sablonokat követő  próféciája a szocialista realizmusról, amelyet most végleg 
eltüntet egy politikai rendszer bukása, legalább egy id őre szabaddá téve a költé-
szet csodáját, amíg egy új hullám át nem csap rajta megint. 

Megszűnt egy magyar folyóirat. Az ilyesmi nem szokatlan a folyóiratok 
életében. Nagy lelkesedéssel megindítják őket, aztán rövidebb-hosszabb id ő  
múltán nem jelennek meg többé. Ez a folyóirat azonban negyven éven át 
rendesen és pontosan megjelent. El őfizetői voltak, s hűséges olvasói a világ 
minden részén, szétszóródva ugyan, de mégis mint egy összetartó nagy család. 
Ez a Münchenben megjelent magyar folyóirat, az Új Látóhatár, egészen különös 
szerepet töltött be. Nemcsak a szétszóródott olvasóival, akiket a magyarságukon 
és hazátlanságukon kívül bizonyos világnézeti kohézió is összetartott. Többsé-
gükben ugyanis emigránsok voltak, a második világháború utáni id ők áldozatai, 
akiket meghurcoltak vagy bebörtönöztek, illetve a fenyeget ő  meghurcoltatások-
tól félve hagyták el hazájukat, s az idegen messzeségben gyakran ez a negyed-
évenként megjelent folyóirat jelentette számukra a szinte egyetlen kapcsolatot 
anyanyelvükkel s az otthoni emlékekkel. S ezen a nem kis misszión kívül 
csaknem az egész négy évtized alatt az egyetlen független és szabad szellemi 
fóruma volt a magyar emigrációnak, nemcsak az otthoni irodalomról beszámol-
va, de magas színvonalon tartott történelmi és politikai értekezéseket is közölt, 
olyan tekintélyek tollából, mint Jászi Oszkár és Fenyő  Miksa volt. Mintha a 
Huszadik Század és az egykori Nyugat hagyományának őrzését tartotta volna 
kötelességének. S tette mindezt krajcáros gondok között, úgyhogy kiadója kény-
telen volt kitanulni a nyomdászmesterséget, és saját kez űleg kiszedni a lap 
szövegeit, mivel a nyugati nyomdák magasra tartott árait nem bírta volna el. 
Negyven éven át tartott ez a megindítóan áldozatos szép szegénység, mialatt 
nemcsak hajlékot adott hontalan magyar literátoroknak az Új Látóhatár, olyan 
jelentős, korábbról ismert és megbecsült íróknak, mint Cs. Szabó László, Kovács 
Imre és Szabó Zoltán volt többek között. Fiatal tehetségeknek is lehet ővé tette 
a kibontakozást, úgyhogy már húsz év előtt kilenc, addig ismeretlen fiatal költő  
verseiből antológiát jelentetett meg Haz emigráció alvilági fénnyel foszforeszkáló 
gyöngyszemeivel", ahogy a kötet szerkeszt ője, Szabó Zoltán írta el őszavában, a 
régi Nyugat emblémáját közölve a bujdosó Mikes Kelemen alakjával. Kés őbb 
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számos olyan kötettel kiegészítve programját, amelyek Magyarországon nem 
láthattak volna napvilágot. Közben változások is végmentek az Új Látóhatárnál, 
Horváth Béla és Vámos Imre hazament, s így a folyóirat minden gondja Molnár 
Józsefre és Borbándi Gyulára szakadt a most bejelentett megsz űnésig. Előbbi a 
kiadásért, utóbbi a szerkesztésért felelt. A közben otthon végbement örvendetes 
változások a száműzöttek előtt is felhúzták a sorompót a megjelenés lehet őségé-
vel, feltehetően olvasói közül sokan haza is mentek, úgyhogy — mint Molnár 
József búcsúsoraiban írta — . .ennek a folyóiratnak az ideje lejárt, nincs értelme 
a további erőfeszítésnek és áldozatoknak". Igen, valószín űleg ez a fájdalmas 
igazság. A magyar irodalomtörténetb ől azonban mégsem lehet majd kitörölni 
szerepét, amely különösen az ötvenhatos forradalom után lett jelent ős, mert az 
egyetlen fórum volt, amely esztend őkön át nyilvántartotta ezt a tragikus ese-
ményt, s ami otthon november 4-e után történt a forradalom vérbe fojtása után, 
Illyés versével (Egy mondat a zsarnokságról), Tamási Áron Magyar fohászával, 
s Németh László Emelked ő  nemzet című  vallomásával. És aztán még sokáig csak 
itt lehetett a magyar történelmi sorskérdésekr ől nyíltan s az igazságnak megfe-
lelő  módon írni. S ha most kiadó és szerkeszt ő  Ha mór megtette kötelességét" 
keserűségével is búcsúzni kénytelen, azzal még külön megszépül négy évtizeden 
át tartó hűséges szolgálatuk. 

Az izgalmas kelet-európai változások után megint felmerült a menni vagy 
maradni nyugtalanító kérdése. Ezúttal Romániában s az irodalmi életben. S így 
voltak, akik elmentek Erdélyb ől azzal a meggyőződéssel, hogy magyar irodalom 
csak egy van a világon, s a helyhatározónak nincs jelent ősége a dologban. Régen, 
a századunk két háborúja el őtti időkben a kérdés korántsem volt ilyen szónoki. 
A prágai német irodalmi életben például senki sem érezte veszteségnek, hogy 
Rilke után Kafka, sőt Werfel is többet publikált bécsi és berlini lapokban és 
kiadóknál, mint otthon. Ellenkez őleg, még csak öregbíteni érezhették ennek a 
vállalt sorsnak jelentőségét és tekintélyét a megmaradásban. Az egyetemes 
német irodalomban különben se kérdezte senki, honnan jöttek. Az Osztrák—Ma-
gyar Monarchia meg olyan gazdag volt az etnológia nemzetiségi változataiban, 
hogy megengedhette magának az elnézés, a tolerancia fény űzését. Más kérdés, 
hogy a világ nagyhatalmi versenyében ez a természetesnek t űnő  fölény végül 
megbosszulta magát, s éppen a maga etnológiai sokszín űsége okozta a birodalom 
vesztét, illetve ennek látszata indokolta, hogy egy vesztett háború után szétszed-
jék darabokra. Az uralkodó német, illetve magyar irodalom mellett volt szerb is, 
román is, cseh és szlovák is, amelynek művelői a maguk népe nevében beszéltek, 
illetve írtak. És megmaradtak a saját földrajzi nyelvi és népi közösségükben. A 
szerb irodalom és szellemi élet meg Magyarországon akkora fénnyel bontakozott 
ki, hogy beragyoghatta az évszázadokon át leigázott kis Szerbiát is. Egymás után 
mentek át az írók Dura Jakšiétól kezdve Veljko Petroviéon át Isidora Sekuli čig, 
mintha a kisebbségi megmaradásnál fontosabb lett volna az egyetemes szerb 
irodalom gazdagítása. Az erdélyi magyar írók menése vagy maradása nem ilyen 
egyszerű. Az egykori Monarchia utódállamaiban a nemzetiségi kérdést már nem 
kezelték olyan liberális szellemben, mint régen, el ődjük sorsán okulva alaposan 
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megcsorbították a nemzetiségek jogait. Iskolákat zártak be, szellemi, s őt gazda-
sági megkülönböztetéssel és nyílt elnyomatással az er őszakos beolvasztást sür-
gették Erdélyben, kitelepítést ől se visszariadva, és az egész világ szeme láttára 
adták el például a németeket, mint a rabszolgákat. A magyarokat nem volt, aki 
megvegye. Feldúlt falvak, Ősi szülőhelyek megszüntetése várt rájuk, akárcsak a 
lélekszámban kisebb bánáti szerbekre. Ez a magyarázata, hogy tízezrek mene-
kültek a határon át szabadabb hazába, mindent maguk mögött hagyva. Írók még 
korábban is börtönből szabadulva, vagy börtön el ől menekülve. Mindezek után 
most, amikor a nyílt diktatúrát megdöntötték Romániában, érthet ően újra 
időszerű  lett a menni vagy maradni kérdése. Mert nem tudni, mi lesz holnap. A 
szabadabb légkör az ígéretek ellenére sem szavatolta a nemzetiségi egyenjogúsá-
got, de egyre hangosabbak a magyarellenes megyilatkozások, s az erdélyi írók egy 
részének korábbi áttelepülése feltehet ően csábító példaként hat az otthon mara-
dottak némelyikére. Ugyanakkor hazahívó hangok is hallatszanak, s ebben a 
sorsdöntő  dilemmában sokan nehezen tudnak dönteni. De hát az írás m űvészete 
némely helyzetben társadalmi kötelezettség is. ,,Akik elmentek, nem is voltak 
közülünk valók!" — üzente a ma talán legjelent ősebb erdélyi költő, Kányádi 
Sándor. S nem kell világgá kiáltani Süt ő  Andrásnak sem a maradás parancsát, 
mert egész életműve a sorsvállalás marasztaló példaképe. Ez a parancs hagyo-
mány lett az erdélyi irodalomban, nem a bezárkózással és elkülönüléssel, hanem 
ellenkezőleg: az együttélés humánumának békés modus vivendijével. Mert ez a 
nemzetiségi író mindenekfelett való feladata mindenütt a világon. Élete m űve is 
ettől lesz színesebb, eredetibb és európaibb. Ezért szeretném hinni, hogy az 
erdélyi irodalom a legnehezebb időkben is kitart eredend ő  küldetésének szolgá-
latában. 

Samuel Beckettet gyászolja az irodalmi világ. Az ír elbeszél őt, aki angolul 
kezdett írni, majd amikor Párizsban Joyce barátja lett, áttért a franciára, s érett 
műveit már többnyire azon írta. Az ',érett" jelz ő  az ő  esetében persze nem mond 
semmit, s egyáltalán mellőzni kell szemlélet és bemutatás konvencióit, ha róla 
szólunk, annyira új és idegen minden Beckettnél, mintha önmaga paródiája 
volna, ebben is sötéten és vigasztalanul, a létezés értelmetlenségének abban az 
egész riasztó tudatában, hogy emberek vagyunk. Tagadja az élet legcsekélyebb 
rendezettségét, s az ember világhoz való viszonyát a maga teljes kaotikusságában 
mutatja be gyakran minden m űgond nélkül, az irodalomesztétika egész eddigi 
törvényét sutba dobva. S a szépr ől való érvényesnek hitt fogalmakat, akárcsak a 
jóságot, a szeretet megnyilatkozását és minden rendezett viszonyt az emberek 
között észrevétlenné téve és mell őzve. A nyers valóságot mutatja be, mondaná 
az ember, mint mestere Joyce az Ulyssesben, aki a maga korában szentségtör őn 
utasított el minden addigi normát a literatúrában. Mesét, folyamatos cselek-
ményt, logikát és szándékot, ugyanakkor ezer kitér őben rögzítve a pillanatnyi 
valóságot. Már amilyen esetleges az emberi létezés a lassan múló id őben, ezernyi 
logikátlan mozzanatával. Az olvasó egy ideig tiltakozott a szokatlan mutatvány 
ellen,de végül is megadta magát azzal, hogy úgy látszik, csakugyan ilyen az élet. 
A történelem is úgy alakult a civilizáció rengeteg változatát háborúkkal és 
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forradalmakkal végigjátszva, úgyhogy Beckettnek a művészet minden addigi 
eredménye mesterkéltnek látszott a maga rendezettségében, s a mindenáron 
való harmóniára törekedve. Őnála az értelmetlenségnek ez az abszurd logikája a 
Godot-ra várva című  világsikert aratott drámájában jutott kifejezésre, abban a 
megrendítőnek tűnő  felismerésben, hogy az élet is így múlik el hiábavaló örök 
várakozásban, reménytelenül. Ugyanakkor mégis belejátszik id őnként a felcsil-
lanó remény. Mintha Joyce mellett másik mesterét, Proustot se tudta volna 
megtagadni, mert fiatalon írt tanulmánya után egész életén át izgatta .fényb ől és 
lírából szőtt meséjének ragyogása". De miután Godot után megírta a Végjátékot, 
egyre többet foglalkoztatta a kimondhatatlanság felismerése. A halála el őtti 
években mintha fel is adta volna a küzdelmet, s töredezett, befejezetlen monda-
tokban írt, gyakran csak jelzésekkel, halvány utalással folytatva az írást, amely-
ben különben sem történt semmi, csak az idő  múlása, de az aztán megdöbbent ően 
érzékletes volt. uTele van a levegő  a kiáltásunkkal" — mondja Vladimir egy 
pillanatra eltűnődve az emberi lét iszonyú sorsán, s aztán hozzáteszi: ',De a 
megszokás hatalma elnémítja. . ." Mert Beckett fiatalkorától kezdve küzdött a 
megszokás ellen. Afiélkül, hogy lemondott volna a szavak mágiájáról. Amikor 
megkérdezték tőle, miért írta franciául a Gondot-t, azt felelte: ',Félek, hogy 
magával ragadnak anyanyelvem kész képletei. Így viszont a francia nyelv idegen 
fegyelme megóv a stílus, metafora és asszociáció közhelyeit ől. HEgyik utolsó 
írásának szövege feltehet ően hű  magyar fordításban így hangzik: HAkkor hát most 
igyekezzen tekintet nélkül most egyik irányban most egy másikban el vagy 
másképpen ne moccanjon soha többé bármelyik legyen is amint hiányzó szó lehet 
amely mintha intene hogy szomorú vagy rossz például akkor magától értet ődőn 
mindezek ellenére az egyik és ha az ellenkez ője akkor magától értet ődőn a másik 
vagyis ne moccanjon soha többé." Ami a képben éppen az elrajzoltságával tud él ő  
és meggyőző  lenni, olyan ez a szöveg is minden abrakadabra ellenére, vagy épp 
ezért. Beckett tovább ment, mint Proust és Joyce. Kitört a közlés megszokott 
határai közül, s így teremtett iskolát az irodalomban. Hogy követésében meddig 
lehet eljutni, az idő  mutatja majd meg. 

Az a hatalmas társadalomtudományi átalakulás, amelynek mostanában 
tanúi és résztvevői vagyunk, a szocialista realizmus után is végleg becsukja a 
kaput. Létezése ugyan a megjelenése után sem volt zavartalan, s így a szocialista 
realizmust ugyanazzal a terrorral kellett életben tartani, mint az egész milliók 
fölött uralkodó rendszert. Pedig a szovjet írók második kongresszusán, 1934-ben 
Makszim Gorkij ezt látta egyedül üdvözít őnek a XIX. század passzív rezisztenciája 
után, ahogy ő  állította bizonyos teremt őkészség hiányával jellemezve ezt a kort, 
éles határvonalat húzva polgári és forradalmi irodalom között. Beszédének óriási 
hatása volt, visszhangzott tőle az irodalmi és művészeti világ, mert oly egyszerű  
volt és világos, ahogy a valóság igazabb és meggyőzőbb, mint a képzelet. Hiszen 
voltak, akik ezt tagadták, akik az alkotás szabadságát féltették, s plakátm űvé-
szetnek mondták a gyáróriásokról, például Magnitogorszkról zengett ódákat, 
mondván, hogy ua plakát az utca gyermeke", de ezt a megállapítást is inkább 
dicséretnek kellett felfogni, mint tiltakozásnak. Mikor aztán kezdték elfelejteni, 
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mert Zsdanov sem élt már, a szocialista realizmus hóhéra, s őt Sztálin is jobblétre 
szenderült, a nagy szocrealista zenekar másodheged űse, Lukács György viszont 
1965-ben még mindig lelkesen bizonygatta az erőszakolt elmélet életrevalóságát. 
Makacsul, most már negatív tendenciákban is felismerve üdvös jelenlétét, például 
Szolzsenyicin lágerekről szóló regényében, mintha korántsem a lakkozás lett 
volna a célja és rendeltetése. Pedig akkor már nem illett beszélni a szocialista 
realizmusról, ha követelményként ott is maradt a párthatározatok alján. Azok a 
magyar írók, akiknek kilenctizedét a Moszkvából hazatért Lukács György a 
háború után hosszu időre elnémította, az ötvenhatos felkelést követ őn újra 
írhattak. Minálunk ennyi időig sem élt a megkövetelt irodalmi lakkozásnak ez a 
kényszere. De amíg nem jutottunk el a szakításig Sztálinnal, nálunk is szigorúan 
megkövetelték. Nem csoda, hogy a fiatalságában forradalmi hangoltságú Krleža 
évekig nem írt, bölcsen hagyta eláradni a partizántörténeteket az egész jugoszláv 
irodalomban, míg a Nobel-díjas Andrié korábban írt történelmi regényeivel 
jelentkezett, mintha neki a maga korának felforrósodott világáról nem lett volna 
semmi mondanivalója. S ha most mindezek után azt a következtetést kellene 
levonni, hogy a szocialista realizmus nem hagyott maga után nagy és figyelemre 
méltó alkotásokat, óriási tévedés lenne. Mert Gorkijtól kezdve Gladkovig hosszú 
a sora azoknak szovjet íróknak, akik úgy tudtak eleget tenni a rendszer követe-
lésének, hogy mégis csodálatosan szép és maradandó remekm űveket hagytak 
maguk után. Maga Gorkij is az Artamonovokban, s a befejezetlenül maradt Klim 
Szamginban, ahol a forradalomban való csalódását is kénytelen bevallani, mi-
közben hősét maga a forradalom tapossa el. Szóval hiba lenne az egész korszak 
irodalmát semmibe venni csak azért, mert egy izmust kényszerítettek rá. A 
művészet még minden izmust fölényesen maga mögött hagyott, s így a szocre-
alizmus terrorját is elfelejti, mintha sose lett volna, hiszen máris számos jelét 
láthatjuk az újabb szovjet nemzedékek alkotásaiban az újat és eredetit teremt ő  
készségnek. Ahogyan a társadalmi rendszerváltozások is mindenkor könnyen 
megszabadultak előző  korok nyűgétől és hagyták kibontakozni az ígéretes újnak 
a jövőjét. 
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KALAT'IS ZOLTÁN 

DECEMBERI ÉLETRAJZI KALAUZ 

MOLTER KÁROLY 

Molter Károly életsorának alakulását akár a sors fintoraként is felfoghat-
juk: a századforduló táján egy bácskai szegény sorsú sváb család sarjaként 
mindent megtett, hogy asszimilálódjon, az uralkodó nemzet részévé váljon, s 
végül erdélyi magyar író lett bel őle, azaz csöbörb ől vödörbe esett. Közben — el őbb 
mint kisebbségi, később mint beolvadó — átélte a poklok poklát; a sehová se 
tartozás keserűségét: a németek magyarnak, a magyarok németnek tekintették. 
Amikor fiatal tanárként Marosvásárhelyre került, s a románok bevették Erdélyt, 
már nem volt sem ereje, sem motívuma, hogy mindent elölr ől kezdjen. Az egyik 
nemzetb ől a másikba való áttérés nála egyébként is őszinte, úgy is mondhatnánk, 
hogy természetes folyamat volt. Ő  nem a váltásból akart megélni, hanem ma-
gyartanárként. ',Európában — mondatja egyik regényh ősével —, e fajtákat kavar-
gató üstben, csak egyetlen kritériuma van az ember hovatartozására nézve: X. Y. 
úr szabad akarata. Ő  tudja, miért akar német, magyar, román vagy szerb len-
ni 

Molter Károly száz évvel ezel őtt született a bácskai nagycsatorna mentén, 
Verbászon, 1890. december 2-án. Apja, Peter Molter uradalmi, kés őbb önálló 
falusi kovácsmester volt, anyja, Elisabetha Weiss leánykorában úri házakban 
szolgált, férjhezmenetele után pedig a család gondvisel ője lett. A magyarságtuda-
tot a 48-as emlékeket őrző  nagyapa ültette el benne, úgyhogy a gyermek magyar 
iskolákba járt; az elemit és az algimnáziumot szül ővárosában fejezte be, érettségi 
vizsgát pedig a kecskeméti református kollégiumban tett. Az iskoláztatás költsé-
geit részben már a középiskolában maga viselte, budapesti egyetemi évei során 
pedig főleg abból élt, amit tanítással, cikkezéssel keresett. 1913-ban nevezték ki 
német—magyar szakos tanárnak a Marosvásárhelyi Református Kollégiumba, 
ahol harminckét évig megszakítás nélkül tanított. Pályájának vége felé egy rövid 
ideig egyetemi tanárként Kolozsváron m űködött, majd nyugdíjasként ismét 
visszatért Marosvásárhelyre, ahol 1981. november 30-án halt meg. 

A tanárság nem kényszer, inkább természetes állapot volt számomra. Az 
élet elevenségét az írás jelentette" — mondta egyik öregkori nyilatkozatában. 
Eleinte a bácskai és a pesti lapoknak dolgozott, irodalmi pályájának kezdetén 
színműírással próbálkozott, kritikai munkássága is számottev ő, de igazi területe 
mégis a karcolat, a novella, a regény. Legsikerültebb m űve a ',rejtett" önéletrajz-
nak is tekinthet ő  Tibold Márton. Ez egy jellegzetesen kelet-közép-európai regény, 
azaz egy olyan térségben játszódik, ahol sokfajta nép és kultúra keveredik, 
ütközik egymással, ',ahol az etnikai-nyelvi különböz őség nem országhatároknál, 
hanem úgyszólván a szomszéd kertjénél, asztalánál, templománál kezd ődik, 
ahogy azt a Tibold Márton legújabb, 1984. évi kiadásának el őszavában Gy. 
Gyímesi Éva fogalmazta meg. Nos, ebben a miliőben válik emberré Tibold 
Márton, alias Molter Károly, a ',szerb—magyar környezetben él ő  bácskai svábok 
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gyermeke, aki a másság hátrányára el őször németül döbben rá, hogy a regény 
végén aztán magyarként eszméljen — ugyanarra". Az élet ezeken a tájakon 
sokszor olyan szituációkat teremt, hogy elviselhet ővé csak a humor, az irónia, az 
Öngúny teheti. Erre a nagy titokra Molter Károly is rádöbbent, s amellett, hogy 
bőségesen élt a mikszáthi hagyományokkal, megteremtette a maga nyelvét is, 
amely a bácskai nwitzmacher" és az erdélyi góbé észjárásából veszi eredetét, ennek 
sajátságos ötvözete. 

A Tibold Márton azonban nemcsak igazi kelet-közép-európai regény, ha-
nem ízig-vérig ',vajdasági" is, méltán helyezhet ő  Herczeg Ferenc és Gozsdu Elek 
bánáti, meg Papp Dániel bácskai fogantatású m űvei mellé. 

BALOG ISTVÁN 

Kétszáz évvel ezelőtt, 1790. december 8-án, a baranyai L őcsön (Luč) szüle-
tett Balog István, a magyar színészet egyik úttör ője, vándortársulati igazgató, 
színpadi szerző  és fordító, emlékiratíró, illetve naz els ő  és legigazibb magyar 
vándorszínész", ahogy egyik méltatója megfogalmazta. önálló vándortársulatát 
1815-ben hozta létre, s az elkövetkez ő  másfél évtizedben fáradhatatlanul járta a 
vidéket, ,,faluzott", de a leggyakoribb vendége a városoknak volt, így Szabadkának 
is. Hosszú pályájának emlékeit (Pesten halt meg nyolcvanhárom éves korában, 
1873. június 21-én) Egy agg színész naplójából címmel írta meg, de csak jóval a 
halála után, 1927-ben, Makón jelent meg. 

A vándorszínészet h ősi korszakában maguk a színészek, a társulati igazga-
tók gondoskodtak a repertoárról, mégpedig részben átdolgozásokkal, fordítások-
kal, részben pedig önálló munkákkal. Ezt csinálta Balog István is, így benne 
tisztelhetjük az egyik els ő  Moličre-fordítót. Hírét-nevét azonban egy eredeti 
színművel örökítette meg, az 1813-ban bemutatott Cserny Györggyel, amely az 
elkövetkező  fél évszázadban a színházak ,kasszasikere" lett, jóllehet el őadását 
többször is betiltották. ,,Hosszabb élethez addig eredeti magyar dráma nem 
jutott" — állapította meg Waldapfel József irodalomtörténész a Balog István 
egykori Karadorde-drámája és a szerb színészet kezdete című  tanulmányában, 
amelyet két részben, 1923-ben és 1934-ben publikált az Egyetemes Philológiai 
Közlönyben. 

A mű  eredeti címe a helytartótanács levéltárából meg őrzött, a cenzori iratok 
közül előkerült súgópéldány címlapja szerint a következ ő: ,,Czerni Gyúró vagy 
Belgrád megvétele a Törökökt ől. Nézőjáték 4 Felvonásban. A Csá. kir. priv. Bétsi 
újságok szerént írt Balog Istvány színjátszó Pesten 1812 Júliusában." Mint a 
címből is kitetszik, Balog a korabeli újságok — a Wiener Zeitung, a Magyar Kurir 
és a Hazai Tudosítások — helyszíni jelentései alapján írta meg zenés, látványos 
tömegjelenetekkel teletűzdelt darabját, dalbetétekként pedig a szül őföldjén, Ba-
ranyában megtanult sokac népdalokat használta fel, az egyiket Vuk Karadži č  is 
közölte a bemutató után megjelent gy űjteményében. A 19 éves Széppataky Róza, 
a későbbi Déryné, aki a darab naivaszerepét, Ružicát személyesítette meg, a 
dalokat szerb és magyar változatban is elénekelte. Ez volt a kezd ő  színésznő  első  
nagyobb sikere. ,,Én még kis életemben olyat nem kaptam, de akkoriban tán még 
senki sem" — írta később naplójában. Balog Istvánt is ünnepelték, emlékiratában 
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közli, hogy «a váciutcai szerb keresked ők majd szétszedtek lelkesedésükben, s 
elegánsan kiöltöztettek". 

Pesten 1812-ben háromszor tűzték műsorra a Cserny Györgyöt, de a har-
madik előadást már nem tartották meg, mert I. Ferenc császár, egy besúgó 
jelentése alapján, személyesen betiltotta. A tilalomnak külpolitikai, de f őleg 
belpolitikai indítékai voltak: az Önálló szerb állam születése felkeltette a Monar-
chiában élő  szerbségben az egyesülés gondolatát, s ezért úgy találtatott, hogy a 
darab veszélyes lehet az ország integritására nézve. 

A «nézőjátékot", illetve a későbbiek során népszínműnek nyilvánított dara-
bot közvetlenül a bemutató után lefordíttatta szerbre Joakim Vuji ć, a szerb 
színjátszás atyja, de Pesten ő  sem kapott engedélyt el őadására. Vidéken mutatta 
be a cenzúra figyelmét kijátsztva, el őször szülővárosában, Baján, majd Szegeden 
1815-ben, később pedig már csak Szerbiában. Emlékiratában közli, hogy a 
darabot magyarból fordította, de a színm ű  1843-as újvidéki kiadása eredeti 
szerzőként tünteti fel. Ennek következtében Jovan Gr čić  Milenko is «eredeti 
szomorújátékként" említi a Borovszky-féle megyei monográfiában közölt Vuji ć-
művek jegyzékében. Később a színháztörténészek tisztázták a félreértéseket. 

Balog István tehát nemcsak a színészet h őskorának egyik színes egyénisége 
és a vándorszínészet megteremt ője, hanem a délszláv—magyar irodalmi és szín-
házi kapcsolatok egyik jeles alakja is. 

DAMJANICH JÁNOS 

Damjanich János szabadságh ős, 48-as tábornok, az aradi vértanúk egyike 
a horvátországi Sisak környékén lev ő  Staza faluban született 1804. december 
8-án. Igen sok korábbi forrás tévesen a bánáti Straža települést tüntette fel 
szülőhelyének. A tévedést a rossz fordítás okozta, ő  ugyanis nem a 2. bánsági, 
hanem a 2. báni, azaz horvátországi határ őrezred területér ől eredt. Apja ott 
teljesített határ őrszolgálatot, ősei azonban Drvar környéki szerbek, a Karan, 
illetve Karanovič  nemzetség sarjai voltak. Családi nevük egy D amjan Karan nev ű , 
hat fiúgyermekes, korán elhunyt el ődtől származik. Feleségét, aki önerejéb ől 
nevelte fel hat fiát, messze földön úgy emlegették, mint Damjan özvegyét, 
gyermekeit pedig Damjani čoknak. 

A gyermek Damjanich Jánost, gyenge testalkata miatt, szülei papi pályára 
szánták, de ő, mint mondta is, «inkább akart prófont és víz mellett közvitéz lenni, 
mint rajnai bor és fácánpecsenye mellett zárdaf őnök". Kívánságának később már 
a testalkata sem volt akadály, mert a vézna gyerek herkulesi termet ű  legénnyé 
serdült. 

Hivatásos császári tisztként önszántából csatlakozott a magyar szabadság-
harchoz, mivel demokratikus eszméket valló, republikánus és forradalmi ér-
zelmű  ember volt. Katonái eleinte nem jó szemmel néztek rá, főleg a megerőltető  
kiképzést, a szigorú fegyelmet nehezményezték. Szerb származása, német ve-
zényszavai miatt is bizalmatlanság vette körül. Egységének megbízott képvisel ői 
megfenyegették, hogy lelövik, ha nem távozik t őlük. Damjanich válaszként 
felképelte a fenyeget ő  katonát, s a kiképzést még rigorózusabbá tette. Néhány 
nap múltán, gyakorlatra készülve, éles töltényt osztott ki közöttük, mintegy 
alkalmat adva nekik, hogy fenyegetésüket beváltsák. Senki sem emelt kezet rá, 
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sőt csakhamar megszerették, tisztelettel néztek rá és t űzbe mentek érte. Piros 
sapkás, fehértollas katonáinak híre hamar bejárta az országot, ő  maga pedig, 
jórészt Vajda Jánosnak, az Önkéntesnek beállt költ ő  haditudósításai révén, az 
egyik legismertebb csapattiszt lett. F őleg az általa megrajzolt kép maradt meg az 
olvasók emlékezetében, mely szerint Damjanich az ágyút űz alatt álló csatatéren 
szoborként ül lován, s flegmán szivarozva várja az alkalmas pillanatot, hogy 
rohamra vezesse katonáit. Negyvenhárom ütközetben gy őzedelmeskedett, a 
kudarcot, a vereséget szinte nem ismerte. Személyes bátorságával is nem egyszer 
kitűnt, úgy ismerték — s ismerik ma is —, mint a forradalom legvitézebb 
generálisát. Már ezért is a katonai ranglétrán gyorsan haladt fölfelé. 1848 
októberében alezredes, novemberben ezredes, decemberben tábornok. 

Aradon, 1849. október 6-án az utolsók között került bitófára. ,,Azt gondol-
tam, hogy utolsó leszek, ki mindig első  voltam a csatákban" — mondta egy 
korabeli szemtanú feljegyzése szerint, amikor a veszt őhelyre szólították. Holt-
testét még aznap éjjel, titokban, három társával együtt — száz arany ellenében — 
kiadta a hóhér. Damjanich Jánost az éj leple alatt, október 8-án Mácsán, az ottani 
uradalmi parkban temették el. 

KIS JÓZSEF 

Nyolcvan évvel ezel őtt, 1910. december 13-án, Csantavéren született Kis 
József lap- és folyóirat-szerkeszt ő. írt verseket és novellákat, meg festegetett is. 
Írásai elszórtan megtalálhatók a harmincas években kiadott újságokban, id ősza-
ki kiadványokban, festményei elkallódtak. Nevét valójában szervez őmunkájával 
Írta be a vajdasági magyar sajtótörténetbe. 

Az első  folyóiratot még gimnazista korában adta ki Ő rtűz címmel, amely a 
szabadkai érettségiz ők emlékalbumának folytatásaként jelent meg. A 21 éves 
szerkesztőnek két maturázó társa, Tóth Bagi István és Kovács Sztrikó Zoltán 
segédkezett. 1931-ben a folyóirat négy hektografált száma jelent meg, 1932-ben 
pedig még három. Ebben az évben tértek át a nyomdai el őállításra; miután a 
folyóirat kiadásába betársult a becskereki Magyar Közm űvelődési Egyesület, 
ennek titkára, Juhász Ferenc lett felel ős kiadója. A főszerkesztői poszton Kis 
József maradt, de az együttműködés nem bizonyult tartósnak. Jóllehet a folyóirat 
példányszáma 60-ról 300-ra emelkedett, és sok új munkatárs is jelentkezett — 
Szenteleky Kornél, Dudás Kálmán, Laták István, Thurzó Lajos, Illés Sándor, 
Kolozsi Tibor (ez az utóbbi, Őrtűz fényénél címmel 1969-ben megírta a folyóirat 
történetét) —, az alkalmazkodni nem nagyon tudó, a mások véleményével nem 
túlságosan türelmes alapító az Ötödik szám el őállítása után kivált, s lapját újra 
sokszorosító eljárással jelentette meg. 1932-ben kett őt, 1933-ban pedig még ötöt, 
az utolsót júniusban. 1934 januárjában újra a nyomdai el őállítással kísérletezett, 
de csak egy szám jelent meg. 

Időközben az örökké nyüzsgő  Kis József még két időszaki lap megjelente-
tésében vett részt. 1932 júliusában, H. Halász Dezs ővel együtt kiadta a Vajdaság 
című  szépirodalmi, művészeti és kritikai szemlét. Az összeférhetetlen Kis József 
a harmadik szám után kivált a szerkeszt őségből, mivel nem tudott szót érteni 
társszerkesztőjével, aki egyik kritikájának hangvételét kifogásolta, nem tartotta 
összeegyeztethetőnek a szerkesztőségi elképzelésekkel. A folyóirat egy ideig 
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Tovább címmel élt tovább Laták István szerkesztésében, H. Halász Dezs ő  kiadá-
sában, de csakhamar megsz űnt. 

Kis Józsefet ott találjuk 1934-ben a Híd indulásánál is, amelynek kiadását 
a szabadkai Népkör ifjúsága kezdeményezte, a becskereki és a zombori fiatalok-
nak, meg a belgrádi magyar egyetemi hallgatók egyesületének, a Bolyai Far-, 
kasnak támogatásával. ',Hidat verünk a keser ű  ma és az ígéretes holnap között 
tátongó szakadék felett . . . Hidat kívánunk építeni a magyar és a délszláv nép 
közé. . . Hidat akarunk építeni a korok, életfelfogások, nemzetek — hidat ember 
és ember között" — hirdette els ő  számában az életképesnek bizonyult, ma is 
megjelenő  folyóirat. Az első  szerkesztőbizottságban helyet kapott Kis József, 
Lévay Endre (felelős szerkesztő  és kiadó) és Tóth Bagi István Szabadkáról, Dániel 
Gy. László Becskerekről, Komáromi József Sándor Belgrádból, Pál Sándor Zom-
borból és Faragó Imre Óbecsér ől. Kis József nem lett volna Kis József, ha ebb ől 
a testületből is nem vált volna ki hamarosan. Erre már az els ő  számok megjele-
nése után sor került. 

A szerencsétlen és a maga igazához ragaszkodó Kis József az elkövetkez ő  
időben nyomdászattal foglalkozott, másolóirodát nyitott, ahol iskolai jegyzeteket 
sokszorosított, a megszállás idején pedig gépíró volt a Délvidéki Magyarság 
szerkesztőségében. Közvetlenül a felszabadulás után, az 1944. október 16-án 
megjelent Slobodna Bačka előkészítésében vett részt, ugyanebben a hónapban a 
szabadkai Rádió vesti és a Rádióhírek megjelentetésénél bábáskodott, 1945 
januárjában a Zidne vijesti című  kiadványt, majd 1946-ban és 1947-ben a Mun-
kánkat, a szabadkai középiskolások lapját sokszorosította. 

A mostoha életkörülmények, az egzisztenciális gondok, szellemi és anyagi 
erejét meghaladó vállalkozások id őnap előtt felőrölték életét — 1949. szeptember 
24-én, Szabadkán, harMinckilenc éves korában elvitte a tüd ővész. 

VIDACS ISTVÁN 

A XIX. század első  felében nem egy uradalmi kovács és más mesterember, 
szövetkezve a helyi bognárral, házilag fabrikált félvasekéket és egyéb talajm űvelő  
eszközöket. Közülük a legnagyobb hírnévre Vidacs István, több bánáti kincstári 
birtok gépésze tett szert, aki kés őbb Pesten megalakította az els ő  nagyobb 
mezőgazdasági gépgyárat. Nem mindennapi szakértelmére vall, hogy 1842-ben 
saját készítésű  cséplőgéppel is próbálkozott, üzemeltetéséb ől Bartók János, a kor 
egyik legképzettebb mez őgazdásza, a zeneszerz ő  nagyapja tudósította a Magyar 
Gazda című  lap olvasóközönségét. 

Vidacs István Kalocsán született 1802. december 19-én, egy ottani szabó-
mester fia volt. A lakatosmesterséget Szegeden tanulta, a segédvizsga utáni 
vándorévekben, főleg Bécsben, a mezőgazdasági gépgyártást tanulmányozta. 
Visszatérése után a Torontál megyei Bánátkomlóson, a ma Romániához tartozó 
Comlosul Mareban telepedett le. Eleinte uradalmi gépészként m űködött, de 
csakhamar önállósult, s műhelyéből különféle mintájú ekék kerültek ki. Legna-
gyobb sikere a saját szerkesztés ű  félvasekéjével volt, mert eredményesen alkal-
mazta a helyi körülményekhez. A köztudatba Vidacs-eke néven került be, 
fogalommá vált, s csakhamar minden félvasekének, illetve fagerendelyes ekének 
általános elnevezése lett. 
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Pesti gépműhelyét, az ipari úttörő  Röck Istvánnal társulva, 1842-ben nyi-
totta meg, 1851-ben pedig már bérbe vette a Schlick-féle vasöntödét, s gyárilag 
állította elő  termékeit. A jól induló üzemb ől 1850-ben 600 eke került ki, 1855-ben 
már több mint 3500 az eladott mennyiség. 1860-ban öt-hat féle ekét gyárt és csak 
az egyik típusból több mint 3000 jutott a piacra. Ebben az évben ő  maga is írta: 
»Munkásságunk fő  tényezője az elmúlt évben is az eke volt, s Vidacs-ekéink még 
most is a közönség kedvencei, ugyanannyira, hogy alig bírunk eleget készíte-
ni ...", majd valamivel lejjebb örömmel nyugtázta, ',hogy az utóbbi id őkben 
vásárlóinknak nevezetes része a parasztgazdákból állott, bizonyságul szolgálván 
arra, hogy a mezei gazdászat okszer ű  kezelése már az alsó rétegekben is megho-
nosulni kezd". Az eszközcsere valóban az idő  tájt indult el nagyobb ütemben, a 
vas- és a félvaseke fokozatosan kiszorította a használatból a faekét. Ez persze 
nem volt látványos fordulat, hiszen még 1871-72-ben is a faekék aránya Torontál 
megyében 20 százalék, Bács-Bodrogban 51, Szerémségben pedig 74 százalék. 

Vidacs István egyik ekéjével 1867-ben aranyérmet nyert a párizsi világkiál-
lításon, de akkor már az értékesítés évek óta akadozott az olcsóbb külföldi 
termékek nagyfokú beáramlása miatt. A mesterb ől lett gyáros sok mindennel 
próbálkozott, hogy felvegye a versenyt a fejlettebbekkel, így a mez őgazdasági 
gépek mellett kísérletet tett az élelmiszeripari gépek meg varrógépek gyártására 
is, sőt új gépgyárat is alapított a romániai Craiovában, hogy közelebb kerüljön az 
orosz és török piachoz. Vállalkozása közül egy sem vált be, az 1873-as gazdasági 
válság pedig alapjaiban ingatta meg, cs ődbe juttatta. Az idős Vidacs 1883-ban 
pénztelenül tért vissza Craiovából Budapestre, s még abban az évben, június 
17-én szegényen halt meg. 

SZTRÓKAY KÁLMÁN 

Sztrókay Kálmán író, folyóirat-szerkeszt ő, a tudomány széles körben ismert 
népszerűsítője Budán született 1886. december 21-én, de a gimnázium utolsó 
három osztályát Szabadkán végezte, mégpedig a századfordulót követ ő  években, 
annak a híres nemzedéknek tagjaként, amelyhez Kosztolányi Dezs ő  és Csáth 
Géza, Munk Artúr, Fenyves Ferenc, a Lányi testvérek és még sokan mások 
tartoztak. Dévavári Zoltán kutatásaiból tudjuk, hogy ezek a fiatalok egymást 
ösztönözve fejlődtek eredeti, alkotó és er ős egyéniségekké, de termékenyít ő  
szellemi közegként ott állt mögöttük a gimnázium kit űnő  tanári kara, amely 
közül külön is kiemelkedik a tudós magyartanár alakja, Toncs Gusztávé. »Írói 
pályámra Ön adta az útravalót. A fényt osztotta ki tanítványai között . . ." — írta 
tanárának Kosztolányi, amikor már híres költ ő  volt. 

Sztrókay Kálmán esetében sem beszélhetünk az egyébként szintén kit űnő  
matematika, fizika és kémia tanárok elhatározó szerepér ől, bár ezt sem kell 
lebecsülnünk, hanem Toncs Gusztáv kisugárzó erejér ől, aki őt is megtanította 
írni, helyesen gondolkodni, s beoltotta a tudományos búvárkodás szeretetével. 
Sztrókay természettudományi pályára lépett, matematika-fizika szakos tanári 
oklevelet szerzett, de mivel megérintette az a fény, amir ől Kosztolányi írt, az írást 
választotta hivatásának, s egy sajátságos területen, a tudomány népszer űsítése 
terén érvényesült. Ez az igazi terepe, jóllehet írt szindarabokat, regényeket, sokat 
fordított meg szerkesztett is. A századunk derekán, de a napjainkban felcsepe- 
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redő  nemzedékek szemében is a természettudományok népszer űsítőjét testesí-
tette meg. Azzal a csodálatos képességgel rendelkezett, hogy a kezd őknek, a 
laikusoknak egyszerű  nyelven el tudta mondani a komplikáltnak t űnő  vegyi 
folyamatokat, fizikai jelenségeket, technikai vívmányokat. Különösen a diákok 
sok nemzedékét vezette be kézen fogva a tudomány és a technika világába. 

• . Mielőtt belépnénk a csodák országába — így biztatta a kis olvasóit —, el őbb 
át kell rágnunk magunkat a fizika ábécéjének kásahegyén." 

Könyveit az ifjúságnak szánta, az ő  részükre írta A kis mérnök, A kis 
csillagász, A kis ezermester, A technika ábécéje, Az ezerarcú anyag, Barkácskönyv 
című  könyveket és még jó néhányat a csaknem 30 Önálló kötete közül. Ezek nem 
szakkönyvek, nem tankönyvek, hanem olvasmányok, érdekfeszít ő  lektűrök. Az 
a bizonyos fény árad belőlük, s bevilágítja a tudományok megismerése felé vezet ő  
utat. 

Sztrókay Kálmán Budapesten halt meg 1956. december 23-án. 

SCHUSTER FERENC 

Az életben nyomorgó, halála után pedig felfedezett fest ő  a művészettörté-
netek ismert alakja. Elegendő, ha csak a francia Gauguinre vagy a holland Van 
Gogh ra, az átkos festősors mintaképeire emlékeztetünk. Koruk nem értette meg, 
semmibe sem vette őket, sőt megvetettek és számkivetettek voltak, ma viszont 
szinte mindent tudunk róluk, vigasztalan életükr ől éppúgy, mint kivételes 
életművükről. A díszes albumok, a képeslapok jóvoltából sok festményük ismert-
té vált, az eredetik pedig dollármilliókért cserélnek gazdát. Hasonló életsorsa volt 
Csontváry Kosztka Mihálynak is, akinek életm űve az elmúlt évtizedekben törte 
át a nemzeti korlátokat, s vált a világ közkincsévé. 

Még több azonban azoknak a száma, akiknek nevét nem vonta be a 
megkésett elismerés romantikus máza, akiknek csak a nyomor jutott. A kevésbé 
tehetségesekért, a középszer űekért talán nem is olyan nagy kár, de azokat, akik 
néhány fennmaradt munkájuk alapján ítélve értékeset alkottak, csak sajnálhat-
juk, s eltöprenghetünk sorsuk igazságtalan alakulásáról. Hiába, nem állhatott 
mindenki mögött egy Gerlóczy Gedeon, aki kalandos módon mentette meg 
Csontváry Kosztka Mihály képeit a pusztulástól. 

Azoknak a csoportjában, akiknek opusát jórészt elnyelte a feneketlen múlt, 
egy külön réteget alkotnak a korán távozók, azok, akiknek pályája derékba tört. 
Ilyen volt'a nagy tehetségű, verseci születésű  Melegh Gábor, akit fiatalon ragadott 
el a halál. 

Nos, ezeknek az egyébként is sanyarú fest ősorsoknak szinte minden előny-
telen részéb ől ötvöződött a fehértemplomi Schuster Ferenc élete. Százhúsz évvel 
ezelőtt született 1870. december 24-én a dél-bánáti városkában. Pályakezdése 
némileg hasonlított Hangya Andráséhoz, csakhogy ő  nem fűszeresboltban volt 
inas, hanem vaskereskedésben. Nem ismeijük ifjúkori éveit, de ő  is, környezete 
is bizonyára korán észrevette, hogy hajlama van a rajzoláshoz. Tizennyolc évesen, 
1888-ban került a bécsi akadémiára. Nyomorúságos körülmények között élt, 
alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Nem változott sora az akadémia befe-
jezése után sem, Bécsben tengette életét, a koplalás elkísérte a sírig. Ha egy kis 
pénzre tett szert — cégtáblákat festett, fényképeket retusált befektette a 
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hónapos szobában kialakított műtermébe, így élete vége felé hozzájutott egy 
használt kézipréshez, ezen készítette nyomatait. Schuster Ferenc ugyanis grafi-
kus volt, szűkebb területe pedig a rézkarc. Naphosszat görnyedt asztala fölé, 
vörösréz lemezeit gondosan megalapozta a méhviasz, gyanta, aszfalt és terpen-
tinkeverékkel, s tűszerszámaival ezekre karcolta rá a motívumokat, amelyek 
kikívánkoztak belőle. A munka nehezebbik része ezután következett: a maratás. 
A savval telt tálból többször emelte ki a lemezt, majd a kívánt, a bejegyzettnek 
vélt részek elfedése után többször is megismételte az edzést, s így a pókhálószerű , 
vékony vonalak mellett megjelentek a mélyebb, erőteljesebb vonalak is. Schuster 
mestere volt szakmájának, csodálatos árnyalatokat tudott el ővarázsolni a rézle-
mezről, illetve grafikai lapjain. Nem sokkal halála el őtt tűnt fel félig-meddig 
szimbolikus karcolataival meg az Anya című  sorozatával. Ennek több lapja a 
budapesti Nemzeti Galéria grafikai gy űjteményében található, de feltehet ően 
több munkája a bécsi művészeti múzeumokban lappanghat. Munkássága lénye-
gében még ma is feltáratlan. 

A sok nyomorgás aláásta Schuster Ferenc egészségét, s viszonylag korán, 
harminchárom évesen ragadta el a halál — Bécsben, 1903. június 14-én. 

BÁRÁNY ÁGOSTON 

Bárány Lgoston történelmi munkáit korának romantikus szemlélete hatja 
át, ezért ma már könyveit inkább kuriózumként vagy kegyeletként, mintsem 
forrásmunkaként vehetjük kézbe. Különösen vonatkozik ez életrajzaira, amelye-
ket hazafias lelkesítés céljából írt, s nem forráskutatások alapján. De mégis, 
ezekből a szerény kezdeményezésekb ől született — mint ahogy azt Bori Imre is 
megállapítja a Jugoszláviai magyar irodalom rövid története című  kötetében — 
az a nagyarányú tudományos tevékenység, amely a XIX. század második felében 
Becskereken, Zomborban és Szabadkán kibontakozott. Bárány Ágoston az els ő  
helytörténész volt vidékünkön, az els ő  tudós, akinek munkásságát akadémiai 
levelező  tagság koszorúzta 1836-ban. 

Bárány Ágoston 1798. december 28-án született Miskolcon és 27 éves 
ügyvédként, 1825 tavaszán érkezett Torontál megyébe, a Begaszentgyörgyön 
uradalmi ügyészként dolgozó unokabátyjához, aki maga mellé vette segédnek. 
Innen küldte verseit az Aurorába, történelmi életrajzi dolgozatait pedig a Miner-
vába. 1828-ban a bánlaki Karátsonyi uradalmi levéltár lajtromozására kap meg-
bízatást. Egy évvel kés őbb megyei szolgálatba lépett, el őbb tiszteletbeli aljegyző, 
majd hosszú ideig levéltáros volt, meg táblabíró, pályája végén pedig másodal-
ispán. 

Bárány Ágostont ugyan még Kazinczy eltanácsolta a költészettől, de ver-
sekkel azért még egy ideig jelentkezett, e mellett novellákat, útirajzokat írt, 
színműveket, regényeket fordított, főművei azonban mégis a történelemtudo-
mány köréből valók. Legjelentősebb a Torontálvármegye hajdana című  munkája, 
amely Budán jelent meg 1845-ben. A készülő  könyv eseményszámba ment, az 
előfizetők gyűjtésében postamesterek, aljegyz ők, uradalmi tisztviselők, megyei 
esküdtek, főszolgabírók, főpénztárnokok, kapitányok, ügyészek meg törvényszé-
ki bírák vettek részt, azaz megmozdult csaknem az egész hivatalnoki kar. 
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• 1 

Számottevő  Bárány Ágoston másik megyetörténete is, amelyet Temes 
megye emlékezete címmel adott ki 1848-ban, Nagybercskereken. Az ottani Pleitz-
nyomda ezzel a kötettel kezdte meg igen jelent ős könyvkiadói tevékenységét. 
Ezenkívül még két megyetörténetet írt, az egyik Bodrog megye az el őkorban 
címmel jelent meg, a másik, amely Heves megyér ől szólt, kéziratban maradt. 

Bárány Ágoston munkásságáról több mint száz évvel ezel őtt is megemlé-
keztek — 1885 májusában, Nagybecskereken, a tavaszi megyei közgy űlésen. A 
díszteremben elhelyezték portréját, Lauka Gusztáv pedig alkalmi ódában 
dicsőítette ,,Délvidék els ő  magyar monográfusát". Az ünnepség szónoka viszont 
arra mutatott rá, hogy történészünk érdeme ',nem a m ű  nagyszerűségében rejlik", 
hanem abban, hogy feltörte tiaz előtte járatlan utakat". Ezt az értékelést ma is alá 
lehet írni. Ez után az ünnepl ő  közönség kivonult az Úri utcába, ahol Bárány 
Ágoston egykori lakóházán márványtáblát lepleztek le, amely még ma is szeré-
nyen hirdeti a ubánáti történetírás atyjának" emlékét. 

Bárány Ágoston a .‚nagy szaladás" idején, 1849. április 11-én halt meg 
Makón, s ott is temették el egy ma már jeltelen sírba. 

MIHÁLIK JÁNOS 

Mihálik János azok közé a nagy vízépíő  mérnökök közé tartozik, akik 
tehetségükkel a múlt századi nagy vízépítési munkák színhelyén, Bácskában és 
Bánátban érvényesültek. Mihálik 1856-ban alapozta meg hírnevét, azaz akkor, 
amikor befejezte a bezdáni hajózsilip építését, amelynek egy része ma is áll és 
szolgálja a víziközlekedést. A műtárgynak nevezetessége, hogy ez Európa els ő  
betonépítménye. A műszaki újdonságoknak nagy visszhangja volt, a szakembe-
rek az ókontinens minden részéb ől csapatostól jöttek, hogy megtekintsék, tanul-
mányozzák. Egy korabeli újság, a Magyar Néplap így írt róla: A. béton olyan 
keverék. . . mely eleinte lágy, de mindinkább megkeményedik a vízben, s egy év 
alatt ollyá lesz, mint a legszilátdabb gránitkő, melynek színét is magára ölti. Ilyen 
anyaggal megtöltött vasládákat süllyesztett Mihálik úr víz alá, hol a vasládák arra 
alkalmazott egyszerű  gépezet által maguktól felnyíltak, kiürítvén a lágy anyagot, 
mely természeténél fogva mindinkább megszilárdult, s úgy egybeforrott egymás-
sal, hogy midőn a kész medencéb ől a vizet kiszivattyúzták, úgy tetszett, mintha 
egy darabból lenne az egész roppant tekn ő  kivájva." 

A korabeli riporter így látta korunk egyik legelterjedtebb épít őipari anya-
gának, a betonnak első  alkalmazását Bezdánnál. 

Mihálik János, az újdonság bevezet ője 1818. december 28-án született 
Aradon. Osztrák mérnökkari iskolát végzett, 1842-ben mérnökkari hadnaggyá 
nevezték ki. Széchenyi biztatására 1845-ben a pesti Mérnöki Intézetben is 
oklevelet szerzett. A szabadságharc el őtt részt vett a Ferenc-csatorna építésében, 
a szabadságharc idején tábornoki főnök volt ezredesi rangban, a szabadságharc 
után pedig folytatta a félbemaradt bezdáni zsilip építését, illetve a Szerb Vajda-
ságban és Temesi Bánságban az út- és vízépítés munkáival foglalkozott. Kés őbb 
osztrák területen folyók szabályozásán dolgozott, majd ljubljanai mocsarak ki-
szárításán munkálkodott. 

Vajdaságban még egy kezdeményezése volt: 1856-ban fél kilométernyi 
zombori utcarészt próbaképpen beboríttatott kongo-téglával, illetve klinkertég- 
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lával. A kőben szegény vajdasági városok főutcái csakhamar ezekt ől a fagyálló, 
zsugorításig égetett borítókockáktól sárgálltak. Eltartottak ezek egész napjain-
kig, csak az elmúlt években váltotta fel őket az aszfalt. 

Mihálik János Budapesten halt meg 1892. március 28-án. 

BAUMHORN LIPÓT 

Baumhorn Lipót műépítész (Kisbér, 1860. december 28. — Kisbér, 1932. 
július 8.) messze földön híres zsinagóga-épít ő  volt a XIX. század végén és a XX. 
század elején. Bécsi diák volt, ott fejezte be a m űegyetemet, majd Budapestre jött, 
ahol tizenkét évig dolgozott Lechner Ödön és Pártos Gyula építészeti irodájában, 
a magyar szecesszió e nagy hatású m űhelyében. 

Elsó Önálló műve az 1888-ban, mór stílusban épített esztergomi zsinagóga 
volt. Ezzel alapozta meg hírnevét, s ett ől kezdve még 21 zsidó templomot 
tervezett, köztük az 1903-ban befejezett szegedi zsinagógát, amely az Osztrák—
Magyar Monarchiában a legnagyobbak közé tartozott (740 férfi és 600 n ői 
üléssel). Jelentős alkotása még az egri, brassói, temesvári, szolnoki és ceglédi 
zsinagóga. Budapesten ő  építette az Aréna úti, Páva utcai és Csáky utcai zsinagó-
gát. A megrendelések sokasága a magyarországi zsidóság gazdasági erejét is 
tükrözte. 

Jugoszlávia mai területén hármat emelt: Rijekán, Nagybecskereken és 
Újvidéken. A két előbbi sajnos a második világháború éveiben elpusztult. A 
szecessziós stílusban tervezett, 1896-ban befejezett becskereki zsinagógát a zsi-
dók deportálása után, 1941-ben felrobbantották, a fennmaradt épületanyagot 
pedig felhasználták. 

Baumhorn Lipót munkásságának egyik fontos állomáshelye Újvidék. Az 
itteni zsinagógát, a háromrészes, iskolából, templomból és hitközségi épületb ől 
álló együttest 1909-ben adta át rendeltetésének. Hasonlít a szegedire, de kisebb, 
s kevésbé díszes. Bela Duranci megállapítása szerint (A vajdasági építészeti 
szecesszió, 1983) Baumhorn ez esetben a román kori bazilika tapasztalatait 
használta fel. “Az újvidéki zsinagóga bazilikás alapzatú . . . — írja. — Jobb oldalán 
az egyházközség, bal oldalán pedig az iskola kétemeletes épülete, amelyek tet őze-
ténél csak a zsinagóga két nyolcszögletú kupolás tornya magasabb, négyzet alakú 
tömbjük viszont azonos magasságú az említett épületekkel. A centrális elhelye-
zésű  laternával kiegészített félgömb alakú kupola nyolcszöglet ű  dobja az egész 
épületegyüttes fölé emelkedik . .." 

Az első  újvidéki zsinagóga 1717-ben már állt a mai Vojvodina Szálló udva-
rában, az elkövetkező  négyet pedig már a mai zsinagóga telkén építették 1749- 
ben, 1780-ban és 1828-ban, a mostani pedig 1906-1909 között került tet ő  alá. 
Jelenleg hangversenyteremként szolgál. 

Újvidéken még három köz- és magánépületről állapították meg, hogy 
Baumhorn Lipót tervei alapján készültek, mégpedig a zsinagóga építésének 
idején, a XX. század els ő  évtizedében. A főtéri bankház, a bölcsészeti kar volt 
épülete alkalmazkodik a városközpont klasszicista stílusban emelt épületeihez. 
Ilyen kötöttségek már nem voltak a Matica srpska székházának közelében, a 
Toza Markovič  téren épített, kivételes szépségű, szecessziós stílusú családi 
lakóház esetében. Akárcsak a zsinagógán, itt is jelent ős stíluseszköz a fúgázott 
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tégla, csakhogy ez esetben nem sárgatéglával, hanem vöröstéglával alakította ki 
a szép vonalú, dekoratív díszítőszalagot. 

Újvidék egyik legszebb épületét, a Menráth-féle palotát is (Néphősök utca) 
Baumhorn Lipót tervezte. Az ötvenes években ebben a házban kapott helyet a 
Magyar Szó szerkesztősége. A gazdagon díszített palota homlokzatát így írta le 
idézett könyvében Bela Duranci: HA bejárati részt is beszámítva összésen hét 
függőleges kompozíciós elem különíthető  el az épületen. A földszint egyszerű  és 
funkcionális, az első  emeleten díszes kovácsoltvas korlátok és beépített erkélyek 
váltogatják egymást. A nagyméret ű  ablakokat gazdagon díszített szegély keretezi. 
A második-emelet leghangsúlyosabb eleme az a két erkély, amely ajtó- és ablak-
nyílásával teremt újabb szimmetriát. A játékos könnyedségű, díszítőplasztikával 
élénkített épülethomlokzatot az ablakok feletti hullámos csík zárja le, amelynek 
hangsúlyozott ellentéte a közvetlen felette lev ő  egyenes vonalú övpárkány. A 
díszített pártafal nem rejti maga mögé a tetőszerkezet erőteljesen kiemelkedő  
középső  részét . . ." 
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ALKOTÓM ŰHELY 

DA1VYI MAGDOLNA 

KÖLTŐI KIFEJEZÉSFORMÁK JELENTÉSTANI ÉR-
TELMEZÉSE PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN 
A JELZŐI MINŐSÍTÉS JELLEMZŐI 3. 

I. 2. 3. a Aparadoxális, az ellentétez ő  (oxymoron), a metonírnikus és a metaforikus 
jelzői minősítések voltaképpen mind értelmez ői minősítések is, hiszen a jelzett 
szó jelölte fogalomra mind e min ősítések során egy olyan tulajdonságjegy proji-
ciálódik, amely nem tartozik a fogalomnak sem a lényegi, sem a potenciális 
tulajdonságjegyei közé, hanem a mer őben szubjektív költői értelmezés eredmé-
nye. Az értelmezőinek nevezett jelzői minősítéstől azonban egy igen lényeges 
vonatkozásban különböznek, abban, hogy a jelzett szó jelölte fogalom valóságvo-
natkozásai ellent is mondanak a jelz ői predikációknak, vagyis a jelz ői predikációk 
az adott fogalmat egy olyan új tulajdonságjeggyel látják el, amellyel az lexiko-sze-
mantikai tudásunk és általános ismereteink alapján nem rendelkezhet. Mind e 
jelzői predikációk a világra vonatkozó nyelvi tapasztalat és a konkrét szövegösz-
szefüggések alapján rekonstruálhatók, amely során feltárhatjuk azokat a jelen-
tésvonatkozásokat, amelyek a jelz ői predikációt értelmezhet ővé, logikussá 
teszik. Míg azonban a puszta minősítések és az értelmezői min ősítések esetében 
ezek a jelentésvonatkozások a jelz ő  és a jelzett szó jelölte fogalmak tartalmazta 
tulajdonságjegyek közötti szorosabb vagy kevésbé szoros kapcsolatteremtésen 
alapulnak (elsősorban), addig e jelzői predikációkban a) a jelző  és a jelzett szó 
jelölte fogalmak egymás antitézisei (paradoxon; oxymoron), illet őleg b) a jelző  
csak mint nem szó szerinti értelemben használt jelz ői predikáció vonatkozhat a 
jelzett szó jelölte fogalomra (metonímia; metafora). 

I. 2.3. b A klasszikus retorikák fogalomhasználatától eltér ően különbséget 
teszek a paradoxon és az oxymoron között, s ez utóbbit ellentétez ő  minősítésnek 
nevezem, a paradoxális minősítések körébe viszont azokat a jelz ői predikációkat 
sorolom, amelyek ellentmondást alkotnak a jelzett szó jelölte fogalommal, de 
egyben nem tiszta (kizáró) ellentétet is, mint az oxymoron esetében. E megkü-
lönböztetésre azért volt szükség, mert Pilinszky jelz őhasználatában viszonylag 
nagy azoknak a jelz ői predikációknak a száma (10%), amelyek valamilyen fokú 
ellentmondást tartalmaznak a jelzett szó jelölte fogalommal szemben, ám nyelv-
érzékem szerint nem minősíthetők oxymoronnak («lassú mély", «égi semmi", «élő  
eledelt", «extatikus torlaszai", «égi vályukat", «sötéten izzó alkohol", «eleven táplá-
lék", «meleg űrben", «alacsony zajában", «szakadozó fák", «légies pokol", «szörny ű  
szerelem" stb.). 

Azt mondhatnánk, hogy az értelmezői és a paradoxális minősítések közötti 
egyedüli eltérés az értelmezés önkényességének (szubjektívitásának) a fokában 
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mutatkozik meg. Ez az eltérés azonban igen lényeges, ha a jelzett szó jelölte 
fogalom értelemköréb ől indulunk ki: 

•  .sikamló, sűrű  pikkelyek 
lepik be sűrűn szívemet, 
a mélyén édes-jó iszony, . 
kitéphetetlen orv szigony, 
mit észrevétlen vert belém 
a víz, a víz, s a lassú mély." 

(Éjféli ffirdés) 

A ',lassú" jelző  nem egyszerűen a “mélység" főnév jelölte fogalom szubjektív 
értelmezését jelenti, hanem egy olyan tulajdonságjegy rávetítését az adott foga-
lomra, mely annak értelemkörét, jelentésvonatkozásait illet ően irreleváns. A 
mély(ség) nem lehet lassú, mint ahogy nem lehet gyors sem, egyben ezért nem 
tekintem tiszta vagy kizáró ellentétnek sem e jelz ői predikációt. E megállapítással 
azonban csupán jellemeztem a jelz ői predikációt, de nem tettem lehet ővé a 
megértését is. A paradarális minősítések, miként már az értelmez ői minősítések 
túlnyomó többsége és a metalogikus min ősítések általában a szövegösszefüggé-
sekben való további értelmezésre, s őt gyakran, így a tropikus jelzői predikációk 
esetében mindig, átértelmezésre várnak. Az idézett komplex költ ői kép teljes 
elemzése helyett csak azokra a képi elemekre és jelentésösszefüggésekre utalok, 
amelyek a ',lassú mély" jelz ős szerkezet kialakításában és jelentésértelmezésében 
szerephez jutnak. Azonnal megállapíthatjuk, hogy a ,i(szívem) mélyén" f őnév és 
a jelzős szerkezet ',mély" főneve között nincs referenciaazonosság. A umély(ség)" 
főnév a kétszer is megismételt ',víz" főnévvel hozható kapcsolatba, ám anélkül, 
hogy ennek puszta hátravetett értelmez őjeként foghatnánk fel. Ez ellen szólnak 
az ,,s" kötőszóval való bevezetése is, s az újabb komplex költ ői kép helymegjelö-
lései is («Mert lenn hínáros rét lobog, / alant a kagylók boldogok. . ."); a ',mély" 
főnév a víz mélye, a víz mélyén jelentéssel önálló értelemkörre tesz szert: a 
boldogság, na fénnyel érő  sűrű  csend" tartományaként jelenik meg. S az így 
felfogott ,,mély"-nek lehet már paradoxális min ősítője a lassúság is, mégpedig a 
beszélő  én állapotát kialakító hatásában, érvényesülési módját illet ően. Ezt az 
értelmezést követve iiaz édes-jó iszony", a ukitéphetetlen szigony" sem a szenve-
désre, hanem a boldogságérzetnek, a felfokozottságnak arra a sajátos min őségei-
re vonatkoznak, amely e ,,mély(ség)"-et 

Ha sorra vesszük a paradoxális jelz ői predikációkat, s azt figyeljük, hogyan 
vesznek részt, milyen jelentéshordozó szerepet töltenek be a szövegkörnyezet/a 
szövegegész jelentésösszefüggéseiben, azt tapasztaljuk, hogy a jelzett szó jelölte 
fogalom értelemkörében az esetek túlnyomó többségében valamilyen jelen-
tésbővülés következik be, amely nem semlegesíti a jelz ői predikáció paradoxális 
jellegét, ám értelmezhetővé teszi a jelzős szerkezetet. Az ,,élő  eledelt", az ',eleven 
táplálék" és ',eleven étketek" paradoxális jelz ős szerkezetek ugyanegy versben 
fordulnak elő, a vers lexikai variációk (részleges szóismétlések) útján kialakuló 
témaszavaként olvashatók, melynek értelmezése a vers koherenciafeltételei közé 
tartozik. 
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PARAFRÁZIS 

Mindenki táplálékaként, 
ahogy már írva van, 
adom, mint élő  eledelt, 
a világnak magam. 

Mert minden élő  egyedül 
az elevenre éhes, 
lehet a legjobb szeretőd, 
végül is összevérez. 

Csak hányódom hát ágyamon 
és beléreszketek, 
hogy kikkel is zabáltatom 
a szívverésemet! 

Miféle vályú ez az ágy, 
ugyan miféle vályú? 
S mi odalök, micsoda vágy, 
tündöklő  tisztaságú! 

Szüntelen érkez ő  szívem 
hogy falja föl a horda! 
Eleven táplálék vagyok 
dadogva és dobogva. 

Eleven étketek vagyok 
szünetlen és egészen; 
emésszétek föl lényegem, 
hogy éhségtek megértsem. 

Mert aki végképp senkié, 
az mindenki falatja. 
Pusztíts hát szörnyű  szerelem. 
Ölj meg. Ne hagyj magamra. 

A vers hét négy soros, abcb (1.,2.,5.,6.), illetőleg abab rímelésű  (3.,4.,7.) 
versszakből áll, grammatikailag minden versszak zárt egységet alkot, egy-egy 
Összetett mondatból (1.,2.,3.,6.) illetve két (4.,5.), az utolsó versszak pedig négy 
mondatból áll. Az első  versmondat egyszerű  bővített mondatához  (Mindenki  
táplálékaként / adom a világnak magam.") egy módhatározói mellékmondat és 
egy hasonlat járul. Mindkett ő  a mondat mód-, illetve állapothatározóját értel-
mezi — magyarázat, illetőleg lexikai behelyettesítés formájában. A versmondat 
kiemelt eleme tehát az els ő  verssort alkotó mód-, illetve állapothatározó, mely, 
ahogyan ezt a magyarázó módhatározói mellékmondat is nyomatékosítja, a jézusi 
Önfeláldozás gesztusát (“Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem" stb.) parafra- 
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zálja, s ezzel a ',mindenki táplálékaként" és az »él ő  eledelt" kifejezések egyszerre 
két síkon jutnak jelentéshez: a ',táplálék" és a «lelki táplálék" jelentéssíkján. A vers 
szövegvilágának alakulása azonban nem ennek a metaforikus értelemnek a 
kibontását szolgálja, a kett ős értelem mindvégig megmarad, mondhatni, a szö-
vegvilágban a kifejezésben adódó kett ősség éleződik ki. A krisztusi önfeláldozás 
parafrázisa a lét kegyetlen paradoxonává alakul át. A hasonlat «mint él ő  eledelt" 
első  ízben fogalmazza meg ezt a paradoxont, melyet a 2. versszak fejt ki, eltávo-
lodva immár a krisztusi önfeláldozás tematikájától («Mert minden él ő  egyedül / 
az elevenre éhes. . ."), az emberek egymás közti létének, az emberek közti 
szeretet-megvalósulásnak a meghatározójává teszi az ellentmondást (3. és 4. 
versszak), melyet a beszélő  én, ha.lázongva is, de mint létfeltételt a magáénak 
vállal («Eleven táplálék vagyok. . .", «Eleven étketek vagyok. . ."), hogy az utolsó 
versszakban egy újabb, összetett gondolati paradoxonnal a magánosság, a senki-
földjén létezés, az önpusztítás nem alternatív min őségének az eredeztet őjévé 
tegye meg ezt a létformát! 

1. 2. 4. Az ELLENTÉTEZŐ  MINŐSÍTÉS-ben (oxymoron) a jelző  és a jelzett 
szó jelölte fogalmak a világra vonatkozó tapasztalataink alapján kizárják egy-
mást. Kizáró ellentétnek azt nevezem, amikor a jelz ői predikáció pontosan az 
ellentétét tartalmazza annak, amit ismereteink alapján elvárhatnánk. Pilinszky 
viszonylag gyakran él ellentétez ő  minősítéssel, melyek költői létszemléletét, költői 
világát közvetlenül minősítik, a lét ellentmondásos lényegét, amely sokszor csak 
ellentétekben és paradoxonokban fogalmazható meg. Az ellentétez ő  minősítések 
a jelző  és a jelzett szó jelölte fogalmak összeférhetetlenségében («komor, sötét 
mennyország", ',brutális csipkefátyla", «fekete nappal", ',nyílegyenes labirintus", 
«emelkedő  zuhanás", «lágy er őszakod", «úszó madarak", «édes-jó iszony", 'jeges 
tüzet" stb.) a látszatok, az illuzórikus érzetek mögöttesét láttató, mer őben 
antiimpresszionista világfelfogását hitelesítik. Olykor úgy, hogy a jelzett szó a 
költői képben átvitt (metaforikus) értelemben is jelentéshez jut (például: «Csupán 
/ a pórusok brutális csipkefátyla!" — Egy arckép alá), miközben szó szerinti 
értelemben vett jelentésében is érvényesül, s ezzel a képben megfogalmazott 
negatív tapasztalat mércéjévé lesz, többször pedig szó szerinti értelemben vett 
jelentését megőrizve, a feloldhatatlan ellentétben fogalmazódik meg a költői 
gondolat. Ezt tapasztaljuk például a Félmúlt («Villámlik és villámlik és / villámlik 
a fekete nappal.") és az Egyenes labirintus versekben. 

EGYENES LABIRINTUS 

Milyen lesz az a visszarepülés, 
amiről csak hasonlatok beszélnek, 
olyanfélék, hogy oltár, szentély, 
kézfogás, visszatérés, ölelés, 
fűben, fák alatt megterített asztal, 
hol nincs első  és nincs utolsó vendég, 
végül is milyen lesz, milyen lesz 
e nyitott szárnyú emelked ő  zuhanás, , 
visszahullás a fókusz lángoló 
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közös fészkébe? — nem tudom, 
és mégis, hogyha valamit tudok, 
hát ezt todorn, e forró folyosót, 
e nyílegyenes labirintust, melyben 
mind tömöttebb és mind tömöttebb 
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk. 

A vers a nehezen értelmezhető  Pilinszky-versek közé tartozik, különös-
képp, ha nem nevezzük a misztikus létfelfogást kifejez őnek, bár az értelmezés 
nehézségét ezzel sem kerülhetjük meg. Az értelmezés nehézségére utal már maga 
a cím is, a jelzői predikációban megfogalmazott ellentmondás. A labirintus 
útvesztőt jelent, áttekinthetetlen, bonyolult folyosórendszert, amelyb ől nehéz 
kijáratot találni, amely tehát nem lehet «egyenes", s őt ',nyílegyenes", — amennyi-
ben következetesek maradunk a ',labirintus" fogalomalkotó jellemz őihez. Ez a 
labirintus kétségkívül más, hiszen a jelz ői predikáció épp lényegi tulajdonságje-
gyét semlegesíti, tagadja, s mégis «labirintus"-nak mondódik, mintegy behatárol-
va gondolkodásunkat az «áttekinthetetlen folyosórendszer" fogalomkörébe. A 
kifejezést a vers szövegvilága metaforaként sem fejti ki, az ellentmondás a 
labirintus fogalma és a rávonatkozó jelz ői predikáció között mindvégig megma-
rad. 

A vers formálisan egyetlen többszörösen összetett mondatból áh, valójában 
egy összetett kérd ő  mondatra (tézis), egy ráfelel ő  tagadó mondatra (antitézis) $ 
egy ehhez kapcsolódó (mégis" köt őszóval bevezetett) összetett állító/kijelent ő  
mondatra (szintézis) tagolódik. A kérd ő  mondat egy célját és meghatározottsá-
gait tekintve ugyancsak azonosítatlan tivisszarepülés"-re kérdez rá («Milyen lesz 
az a visszarepülés. . ."), hogy a tagadás («. .nem tudom. . .") után következ ő  
megengedő  állítás a «forró folyosót", «e nyílegyenes labirintust" tételezze egyedül 
ismertnek, melyben «egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk". A «forró folyosó", 
a «nyílegyenes labirintus" kifejezések többféleképpen értelmezhet ők, ám kifejtet-
lenségük okán Pilinszky költői világának egészét szem el őtt tartva is többé-ke-
vésbé önkényesen. Ha a ,,visszarepülés" a transzcendens lét utáni vágyra, annak 
megvalósíthatóságára utal(hat), 11  úgy a ',forró folyosó", a ',nyílegyenes labirintus" 
kifejezéseket is kapcsolatba hozhatjuk ezzel, ám egyszersmind nem azonosíthat-
juk is vele, minthogy az itt-lét minőségei körében kell őket elhelyeznünk («hogy-
ha valamit tudok, hát ezt tudom. . ."). Bármiképpen értelmezzük is a ',labirintus" 
kifejezést, a jelző  és a jelzett szó közötti ellentét nem oldható fel, épp ellenkez őleg, 
ez az ellentét lesz a jelzett szó jelölte fogalom lényegi meghatározójává, sajátos-
ságának a kifejezőjévé, mint ahogyan a ,,visszarepülés" tényének min ősítése is az 
ellentétező  és paradoxális jelzői predikációk során következik be («e nyitott 
szárnyú emelked ő  zuhanás, 1 visszahullás a fókusz lángoló / közös fészké-
ben.. ."). 

Az «emelkedő  zuhanás", a ',nyílegyenes labirintus" jelz ős szerkezetekben 
tehát magát a feloldhatatlan ellentmondást kell értelmeznünk, mint olyan gon-
dolati-nyelvi alakzatot, melyben a két egymást kizáró jelentés ű  kifejezés egymás-
ravonatkoztatottsága a jelzett szó jelölte fogalom értelemkörében módosulást 

11  Dlusztus Imre: ,A sötétségből  eljutotta csodálatos világosságba."PilinszkyJános 

költészetéről. Literatura, 1985/3-4.413-442. 
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eredményez. Mind a paradoxális, mind az ellentétez ő  minősítésekre érvényes 
tehát, hogy a jelző  megőrzi a szó szerinti értelemben vett jelentését, miközben a 
jelzett szó jelölte fogalom értelemköre egy a szó szerinti értelemnek ellentmondó 
tulajdonságjeggyel b ővül. 

1. 2. 5. Pilinszky jelzőhasználatának külön nagy csoportját (megközelít őleg 
20%-át)alkotják azok a jelzői predikációk, amelyek két jelentéssíkon jutnak 
jelentéshez, szó szerinti értelemben vett jelentésüket el nem veszítve a jelzett szó 
jelölte fogalom értelemkörét egy nem szó szerinti értelemben értelmezhet ő  
tulajdonságjeggyel látják el. E tropikus jelz ői predikációk egy kisebb csoportját 
alkotják a jelzős szerkezetben metonímikus értelemben jelentéshez jutó jelz ői 
predikációk, míg túlnyomó többségük a jelzett szó jelölte fogalom (tárgy, termé-
szeti jelenség, elvont fogalom) megszemélyesítését képezik (metaforikus jelz ői 
predikáció). 

METONÍMIKUS jelzői predikációnak azt nevezem, amikor a jelz ő  egy 
olyan tulajdonságjegyet vonatkoztat a jelzett szó jelölte fogalomra, amely csak 
valamely másik fogalom okán vagy következményeként vonatkoztatható az 
adott fogalomra, vagyis nem közvetlenül, hanem egy kimaradt másik fogalom 
közbeiktatásával minősítheti azt. Ezt a másik fogalmat jelölheti a jelzett szó 
latens igei kiegészítője (pl. «gyors pengéjük" — gyorsan vágó pengéjük, ',nyugalmas 
sárga fal" — nyugalmat árasztó sárga fal, «felköltözik a halálos magasba" — 
felköltözik a halált hozó, halált jelent ő  stb. magasba stb.), vagy pedig a közvetlen 
szövegkörnyezet valamely eleme, például az Utószó vers utolsó két sorában: «S a 
lovasok zuhogó, sűrű  trappban / megjönnek a csatakos virradatban."), amelyben 
a ',csatakos virradatban" jelz ős szerkezet jelzője közvetlenül a mondat alanyát 
(«lovasok") értelmezi; olykor pedig a szövegösszefüggésb ől a redukció eredménye-
ként kihagyott fogalomra utal vissza, mint például a Kőfal és ünnepély versben: 
A félbeszakadt dallamok, / a csapzott ünnepélyek.. ." A ',csapzott" jelz ő  köz-

vetlenül nem az ünnepélyt, hanem az ünnepély résztvev őit jellemezheti. Mind e 
jelzős szerkezetek közös jellemz ője, hogy a jelző  jelentése a más fogalomhoz való 
kötődés révén bővül, s e bővült, átértelmezett jelentésében vonatkozik a jelzett 
szóra. 

• A metonímikus jelzői predikáció Pilinszky költészetében olykor a chiazmus 
nyelvi alakzatával összeszöv ődve jelenik meg. Ezt tapasztalhattuk a «csatakos 
virradatban" jelzős szerkezet értelmezésekor is a «megjöttek a csatakos lovasok 
a virradatban" szintaktikai szerkezet felállíthatóságában. Tiszta chiazmusként 
értelmezni e jelzős szerkezetet azonban azt jelentené, hogy a jelz ős szerkezetet 
mint olyat semlegesítjük, jóllehet a közlés hírértékének többlete épp abból 
adódik, hogy a szövegkörnyezet összefüggései által a »virradat" .  fogalma az őt 
közvetlenül, körülhatárolt jelentésében nem min ősíthető  «csatakos" tulajdonság-
jeggyel egészülhetett ki. 

1. 2. 6. A METAFORIKUS jelzői predikációk legtöbbje megszemélyesítésen 
alapul. A megszemélyesítés grammatikai szerkezetét tekintve, tehát attól 
függően, hogy a jelző  milyen névszó, kétféleképpen történhet. Ha a jelz ő  mellék-
név, úgy a jelzett szó jelölte tárgy-fogalomhoz vagy elvont fogalmat jelöl ő  névszó-
hoz az emberre, illetőleg az emberi magatartás viszonylatrendszerére vonatkozó 
tuldonságjegyek társulnak (pl. «nyugtalan heves fogakkal", ',irgalmatlan és 
süket egek", «orv szigony", vak önkívület", «vállad két éber sarka közt", «mostoha 
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kürtök", ',kegyetlen, néma torna", «mohó idegzetem", «a szutykos és vad szomo-
rúságot", «lázas kortyokat", «árva lécek" stb.); ha a jelz ő  főnévi igenév, úgy 
valamilyen emberi cselekvést tartalmazó jegyet vonatkoztat a jelzett szó jelölte 
elvont vagy tárgy-fogalomra (pl. 'dobogva lélekz ő  tükör", «hallgatózó kert", «szisz-
szenő  talány", ',kivert tanyák és félszerek", «elámuló szívedre", «dadogó lárma", 
',lázadó szoba", «síró fájdalom", «lüktet ő  üröm", «tébolyult pupilla", «az egymás 
ellen keserülő  szervek" stb.). 

A megszemélyesítés sajátos eseteként értelmezem azokat a jelz ős szerkeze-
teket, amelyekben a jelzői predikáció olyan cselekvést jelölő  tulajdonságjegyet 
vonatkoztat a jelzett szó jelölte elvont, emberi testrészt vagy természeti jelenséget 
jelölő  fogalomra, amely a tárgyi világ jelenségeinek cselekvés-/történésviszony-
lataira jellemző  (pl. «kisikló homlokodra", ',megnyílt éjszakába", «a g őggel égő  
évek", «foszló csillagok", «villámló meleg" stb.). E jelzős szerkezetek egyben 
átmenetet képeznek a tárgyiasító jelzős szerkezetek körébe, melyekben a meg-
személyesítéssel logikailag épp ellentétes egymásravonatkoztatás következik be: 
az elvont érzelmi—gondolati tartalmakat vagy természeti jelenségeket jelöl ő  
főnévhez valamilyen, a tárgyi világ jelenségeire vonatkoztatható tulajdonságjegy 
járul a jelzős szerkezetben (pl. «fölkér ődző  förtelem", «heges közöny", «fakó 
panasz", ',hatalmas éjszakámba", ',temetetlen árvaságban", ',sivatagos, kopár le-
vegőben", ,,ázó éjjelek", ',puha éj", «befalazott képzelet" stb.). 

A megszemélyesítést és a tárgyiasítást a metaforikus jelzői predikáció két 
alapfajtájának tekintem, amelyek Pilinszky költészetében a képi láttatás egymást 
kiegészít ő  költői nyelvi eszközeként jutnak szerephez. - 

A megszemélyesít ő  jelzői predikációk közös jellemz ője, hogy az élettelen 
tárgyakat, dolgokat vagy elvont fogalmakat a humán létjelenségekre jellemz ő  
tulajdonságjegyekkel látják el. Ez az antropomorfizmus Pilinszky költői létszem-
léletének a hitelesítését szolgálja az érzelmi-gondolati tartalmaknak az univer-
zum létjelenségeinek, tárgyainak az egészére való kiterjesztésével. Pilinszky 
megszemélyesít ő  jelzői predikációi legtöbbször a létjelenségek egészére kivetült 
nyugtalanság, szorongás, idegenségérzet, elveszettségérzés képi nyomatékosítá-
sát vállalják, például: ',Nyugtalan, / heves fogakkal visszamar / a mélyen megza-
vart elem." (Éjféli fürdés) 

Az elem főnévnek a MÉKSz nyolc jelentését különbözteti meg, ezek közül 
hármat hozhatunk összefüggésbe az idézett költ ői nyelvi közlés «elem" kifejezé-
sével: «1. Vminek kicsi v. legkisebb alkotórésze; 2. Vegy Minden atommagjában 
azonos tulajdonságú és vegyileg tovább nem bontható anyag;. . .4.  Mat A halmaz 
egy mennyisége. Végtelen kis kiterjedés ű  vonal, felszín v. térfogat". A magam 
versolvasata alapján én a 2. jelentést látom a legrelevánsabbnak az adott költ ői 
kontextusban, mindenképpen olyan «elem"-re lehet itt gondolnunk, melynek 
szemantikai jegyei közé nemcsak a »legkisebb alkotórész" tulajdonság, hanem az 
azonos tulajdonságú, tovább nem bontható anyag" jelleg is beletartozik. A költ ői 

nyelvi közlésben erre az «elem"-re három metaforikus predikáció (megszemélye-
sítés) vonatkozik közvetlenül, s egy negyedik pedig közvetve, amely ugyanakkor 
megerősíti (fokozza) az első  közvetlen metaforikus predikáció jelentését a fó-
kuszba helyezett kifejezés/fogalom viszonylatában. 
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„elem” 

megszemélyesítésen alapuló metaforikus jelzői predikáció 
(megzavart" + „elem") 

megszemélyesítésen alapuló metaforikus állítmányi predi-
káció 
(visszamar" + «elem") 

megszemélyesítésen alapuló metaforikus birtokviszonyt, 
ill. résztulajdont kifejező  predikáció 
(,‚elem" + birtok/rész: ,(ogakkal") 

megszemélyesítésen alapuló metaforikus 
jelzői predikáció 
(„nyugtalan", „heves" + „fogakkal") 

Nem nehéz érzékelni, hogy egy lehetséges (az adott!) költ ői nyelvi kontex-
tusban a ',megzavart" és a ',nyugtalan" jelz ők közös jelentésmező  összetevői 
lehetnek, jelentésük rokonságba hozható, mi több, kiegészíthetik egymást: a 
',megzavart" elem ',nyugtalan" is egyben, miközben élőlényként viselkedik (',he-
ves"  + ',fogakkal" +  'visszamar") az őt veszélyeztető  hatások ellenében, önmaga 
megőrzése érdekében. A megszemélyesítésen alapuló metaforikus jezői prediká-
ciók érzékelésének s az elemzés útján történő  lebontásának csak akkor van 
Pilinszky költői nyelvi magatartását, létszemléletét megvilágító értelme, ha 
mindeközben az ',elem" kifejezést nem metaforikusan, hanem szó szerinti értel-
mében fogjuk fel, ám olyan értelemben, hogy megengedhessük s értelmezhessük 
a metaforikus predikációk következtében érvényesül ő  jelentésmódosulást (jelen-
tés-konkrétizáció, jelentésb ővülés) is. E költői nyelvi példát, ha nem is kizáróla-
gos, de általános érvényűnek tarthatjuk a Pilinszky költői nyelvében létrejött 
metaforikus jelzős szerkezetek funkcionálására. 

A tárgyiasítás költői nyelvi logikája is ennek a költői nyelvi magatartásnak, 
létszemléletnek a szolgálatában áll. Ha a költ ői létszemlélet értelmében az 
univerzum minden alkotóelemének a ',sorsában" érvényesül az a determináció 
(nevezzük itt egyszerűen így), ami az emberi létet, a szubjektumot mint olyant 
meghatározza, akkor, ahelyett, hogy ennek ellentmondana, ezt a determináltság-
tudatot egészítik ki, fokozzák fel, magyarázzák azok a jelz ős szerkezetek, ame-
lyekben az elvont fogalmak és a embert ől független létezőként számon tartott 
természeti létjelenségek tárgyiasítása következik be. Itt természetesen nem vál-
lalkozhatom arra, hogy Pilinszky költészetének minden tárgyiasításon alapuló 
metaforikus jelzős szerkezetét értelmezzem. Ennek hiányában is, függetlenül 
attól, hogy olyik tárgyiasításon alapuló metaforikus jelz ős szerkezet ellent is 
mond ennek (puhaéj"), érvényesnek látszik a tárgyiasítás funkciójára vonatkozó 
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fönti megállapítás. Az elvont fogalmak tárgyiasítása az adott fogalmak elidege-
nültségét, a világ dolgai, létjelenségei ',közé" való bekerültségét, ha úgy akarjuk 
(s Pilinszky költészetének olvasójaként akarnunk kell), ,,bedobottságát" fejezi ki. 
Az objektiváció mint olyan Pilinszky költészetében a negatív tapasztalás kife-
jezője, nem túlzás, a végső  reménytelenség tudatállapotát tükrözi, akár az elvont 
vagy természeti létjelenségeket jelölő  fogalmaknak mint anyagi dolognak a 
világban való magárahagyottságát (,,temetetlen árvaságban", ',sivatagos, kopár 
levegőben"), vagy épp végső  behatároltságát, bezártságát (,,befalazott képzelet", 
Házó  éjjelek") jelölik is a jelzői predikációk. 

A megszemélyesítésekkel és tárgyiasítással élő  jelzői (és állítmányi) predi-
kációkra jellegzetes példavers lehet az 'öszi vázlat című : 

A hallgatózó kert alól 
a fa az űrbe szimatol, 
a csend törékeny és üres, 
a rét határokat keres. 

Riadtan elszorul szíved, 
az Út lapulva elsiet, 
a rózsatő  is ideges 
mosollyal önmagába les: 

távoli, kétes tájakon 
készülődik a fájdalom. 

A vers szövegvilágában eluralkodó, az általános nyugtalanságot érzékeltet ő  
dinamizmus hordozői a megszemélyesítések és a tárgyiasítások. 

Mielőtt e metaforikus predikációk jellegével és a szövegvilág kialakításában 
betöltött meghatározó szerepükkel foglalkoznánk, vissza kell utalni a címre, 
amely kétféle értelmezést enged meg, s mely értelmezések mindegyikét tudato-
sítanunk kell ahhoz, hogy a verset értelmezhessük. Az ',őszi vázlat" szószerkezet 
jelentheti az ', ősz" itvázlatát' (vázlatos leírását), tehát a tájleíró vers hagyományai-
hoz való kötődést, s jelentheti a költ ői beszédnek az időben való meghatározott-
ságát — értsük ezt az időbeli meghatározottságot akár szó szerint, akár 
metaforikusan, amikor is a hangsúly a szubjektumra és a szubjektív látásra 
tevődik át, ellentétben a leíró költői nyelvi magatartással. Az egymással feszült-
séget alkotó kettősség a vers egészét áthatja, mondhatni, a költ ői nyelv e 
kettősségből eredő  sajátosságok által strukturált. 

Az 'őszi vázlat nem tájleíró vers, de ugyanilyen határozottsággal állítható 
és állítandó az is, hogy a költ ői nyelvi közlésekben eluralkodó természeti ele-
mekre való utalások során a természeti elemek (kert, fa, rét, út, rózsatő, tájakon) 
önmagukért valóan vannak jelen, nem szimbólumai a szubjektív láttatásnak, s 
nem is metaforák a hagyományos retorikai felfogás értelmében. Pontosabb 
megnevezés híján azt kell mondanunk, hogy e természeti elemek az emberi 
szubjektum helyettesítői, maguk is szubjektumok, melyeknek konkrét létszituá-
ciójuk van, s ez az emberi lét általános meghatározóival korrelatív. Ez a tájszem-
lélet radikálisan ellentmond a hagyományos tájfelfogásnak, természet-
felfogásnak (mind a leíró, mind a szimbolizáló költészetnek), és egyenesen 

963 



következik Pilinszky költői létszemléletéb ől, amely az univerzum minden létje-
lenségét, minden elemét (az isteni kivételével) egyként (de nem egyformán!) 
determináltnak tudja és láttatja. Elfogadva ezt, még mindig magyarázatra szo-
rulhat az az állításom, miszerint a természeti elemek e költ ői létszemléletben 
valóban szubjektumként tételezettek, s nem pusztán az emberi szubjektum 
állapotának kivetítési, metaforikus tárgyiasításai. A harmóniáról végképp nem 
tudó költői létfelfogásban a természet lehet az egyetlen létez ő, amely önmagáért 
valóan létezhet, amely kivételt jelenthet az értékek meggyalázottságának minden 
létjelenségre kiterjedő  apokaliptikus állapotában, létszituációjában. A kert, a fa, 
a rét, a rózsatő  olyan létezők, amelyek önmagukban teljesek, s amelyek a maguk 
teljessége következtében még védekezhetnek az általános determináltság ellené-
ben. Arra képesülhetnek tehát, amire egyedül a mindenfajta parcialitáson felül-
emelkedő  és a lét meggyalázottságáért önkéntesen is b űnhődni tudó emberi 
szubjektum lehet csak képes, ha egyáltalán képes lehet. A tét tehát igen nagy, s 
távolról sem csak arról van szó, hogy a költ ő  kerüli a közvetlen vallomásformát, 
hanem arról is, hogy azt a biztos pontot, amelyre szükség van, hogy a pozitív 
értékek védelmezhet ők legyenek, s ahonnan az általános veszélyeztetettség 
bemérhető  lehet, a költő  nem önmagában, nem az ,,én"-ben jelölte ki, hanem a 
természeti lét szubjektumaiban. (Külön tanulmány tárgya lehetne Pilinszky 
természetfelfogása és láttatása, s annak értelmezése, miként s miért fogyatkoz-
nak meg a természeti létjelenségekre való utalások Pilinszky kései költészeté-
ben.) A maguk létfilozófiai konkrétságában kell tehát értelmeznünk a természeti 
elemekre vonatkoztatott metaforikus predikációkat, és semmiképp sem tarthat-
juk őket formális nyelvi-stilisztikai eszközöknek: Pilinszky természetfelfogásá-
nak és létfelfogásának a hordozói ezek. 

Az első  versszak megszemélyesítésen alapuló metaforikus jelz ői és állítmá-
nyi predikációiban az általános veszélyeztetetts ég érzékelése fejez ődik ki (,,hall-
gatózó kert", ',a fa. . . szimatol", na rét határokat keres"), de jelöl ődik léthelyzetük 
minősége is: ha nem is kiélezetten ellenséges, ám mindenképpen idegen élettér, 
légüres tér veszi őket körül — levegő  helyett az nür" s a ',csend", tehát viszonylagos 
zavartalanságuk sem pozitív értékek hordozója, a rávonatkozó tárgyiasításon 
alapuló metaforikus melléknévi állítmányok (törékeny és üres") eleve kizárják 
ezt. Ez a ',csend" nem a természeti lét tartalmas csendje már, el őttünk változik 
át (,,törékeny") a légüres tér ( űr") negatív ucsendjévé", ürességgé (',üres"). A 
második versszak első  sorában először és utoljára közvetlen utalás történik az 
emberi szubjektumra (,,szíved"), metonímikusan megnevezve az embert, aki a 
természeti elemekkel együtt éli meg a veszélyeztetettség, a leveg őtlenség létszi-
tuációját, hogy a rákövetkez ő  költői nyelvi közlések alanyai ismét a táj- .és 
természeti elemek legyenek, immár a veszélyhelyzetre való védekez ő  magatartá-
sukban megnevezve őket Gaz út lapulva elsiet") a megszemélyesít ő  metaforikus 
predikációkban. A harmadik versszakban megnevezett ,,rózsat ő" (amely Pilinsz-
ky költészetében kiemelten az abszolút pozitív értékek megtestesít ője, — gondol-
junk csak a Sztavrogin elköszön című  kései versre!) pedig nem egyszerűen 
antropomorfizálódik a megszemélyesít ő  jelzői/állítmányi szerkezetekben, ha-
nem közvetlenül kihangsúlyozódik a maga szubjektum volta (önmagába les"), 
amit, mint Pilinszky költői létszemléletét meghatározó egyik sajátosságot nem 
hangsúlyozhatunk eléggé. 

(Vége) 
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TÜSKÉS TIBOR 

MOZAIK NOVELLA 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : PETŐFI SÁNDORKA 

A magyar irodalomban nagy hagyománya van az írói tiszteletadásnak, a költ ői 
főhajtásnak, az hommage-verseknek, az író-el ődökről szóló vallomásoknak. Ez a 
folytonos megújulásra, belső  növekedésre törekvő  irodalom a továbbéléshez, a 
megtermékenyüléshez az er őt elsősorban saját múltjától, kipróbált hagyomá-
nyaitól s nem a külföldi szelektől, az idegen hatások szolgai átvételét ől várja. 
Elgondolkoztató, hogy például a magyar irodalom nagy forradalmárai, a Nyugat 
első  nemzedéke, a magyar szellemi élet nagy megújítói milyen következetesen 
nyúltak" vissza irodalmunk múltjához, s kerestek el ődöket a régiségben saját 
törekvéseik, lázadásuk, új utakat keres ő  kísérleteik támogatásához. A legismer-
tebb Ady előd-keresése: a maga lírai forradalmához a ',mintát" Pet őfiben találta 
meg; 1910-ben Petőfi nem alkuszik címmel bevezetőt, nagy lírai tanulmányt írt a 
költő-előd forradalmi költeményeinek válogatott gyűjteményéhez. 

A Petőfi-hagyománnyal való szembenézésre, az örökség újraértékelésére 
különösképpen jó alkalmat adott 1923-ban a költ ő  születésének századik évfor-
dulója. Ady ekkor már nem él. Nemzedéktársai közül Babits és Kosztolányi 
vallomása, a Petőfi koszorúi  című  vers és a Petőfi Sándorka című  novella a 
legtöbbet idézett. A két alkotás egybevetése a m űfaji sajátosságok végiggondolá-
sát involválja. Mindkét író a költ ő-előd előtt tiszteleg, mindegyik Petőfi nagysá-
gára hívja föl a figyelmet, de mindkét alkotás a saját m űfaji törvényeit követi. 
Babits lírikusként, Kosztolányi epikusként nyilatkozik meg az ünnep alkalmával. 
Babits verse ,,koszorú", számon kér ő, felelősséget ébresztő, személyes vallomás. 
Kosztolányi írása elbeszélés, objektív történet. Babits a százéves nagy költ őt 
ünnepli (,'Hol a szem, szemével farkasszemet nézni?"). Kosztolányi elrejti gondo-
latait és érzéseit, Petőfi nagyságát közvetve, eseményekben és jellemekben fejezi 
ki. Babits Petőfi halhatatlanságára figyelmeztet. Kosztolányi nem a bronzalakot 
idézi, hanem azt a pillanatot, amikor a legkisebb, megszületésének percét, els ő  
lélegzetvételét, s életének ebben az els ő  pillanatában érezteti meg az újszülött 
nagyságát, hatalmát, erejét, halhatatlanságát. Babits verse korhoz kötött, a 
Trianon utáni Magyarország társadalmi és politikai viszonyaiból sarjadt, a vers 
mottójaként idézett Pet őfi-sort («Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?") aktuali-
zálja, és saját korának ifjúságához fordul, Pet őfi kérdését folytatja, megismétli és 
újakkal gyarapítja. Kosztolányi novellája ugyancsak 1923-ban keletkezett, de 
megszületésének évszáma csak láthatatlan vízjelként van jelen az írásban, nem 
lényeges eleme a novella értelmezésének, mondandója nem id őhöz kötött. Babits 
előbb költői kérdések sorozatával (mondatai így kezd ődnek: . .?", Ki.  
akarja a vers címzettjét fölrázni, majd felszólító mondatok, kemény parancsok 
(ezek az igék ismétl ődnek: ,,kelj!", ,,légy!") zárják a verset. Kosztolányi a többrészes 
történet elbeszélése után, az írás végén, a tizenegyedik fejezetben jut el az írás 
mondandóját hordozó (a költ ő-előd nagyságát implicite megéreztet ő) költői 
kérdésekig. Az egybevetést tovább folytathatnánk, de az eredmény ugyanaz 
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lenne: mindkét alkotás ugyanabban az évben keletkezett, témájuk, mondandójuk 
is rokon, de mindegyik mű  saját műfaji törvényeinek van alárendelve. 

A Kosztolányi-írás műfaji megközelítéséhez egy másik utat is választha-
tunk, akkor, ha a Petőfiről szóló novellát Kosztolányinak azokkal a megnyilat-
kozásaival vetjük össze, amelyekben esszéisztikus formában szól el ődjéről. 
Kosztolányi nadra becsülte Pet őfi költészetét, s 1915 és 1934 között hét alka-
lommal írt rövidebb-hosszabb jegyzetet Pet őfiről. A legjellemzőbb talán az az 
Írása, amelynek közvetlenül nem is Pet őfi költészete a tárgya, hanem Ady, s 
amelyet 1929-ben A Toll című  folyóirat híres Ady-vitájában tett közzé, s cSak 
érintőleg említi Petőfi nevét. Kosztolányi nem titkolja, hogy Pet őfi politikai 
költészetét többre becsüli -Ady politikai verseinél. Ezt írja Petőfiről: isteni 
zsenikölyök, aki a világirodalom legáradóbb, legtermészetesebb, leggazdagabb, 
legrokonszenvesebb, legösztönösebb, legfrissebb, legcsodásabb lírai lángelméje". 
Az elismerést, Petőfi nagyságát, amit itt Kosztolányi fokozással és felsorolással, 
hét felsőfokú jelzővel fejez ki, a novellában epikus módon, képekben, jelenetek 
sorában kellett megéreztetnie. De van ebben a vitacikkben egy olyan részlet, 
amely még közvetlenebbül — az eszközök rokonságát és a kifejezési forma 
különbségét megéreztetve — kapcsolódik a novellához. Kosztolányi a vitacikkben 
Petőfi nagyságát ellentétes tulajdonságok fölsorolásával jellemzi: »Pet őfi magába 
öleli az egész életet, minden nagyságot és kicsiséget, minden tragikumot és 
komikumot, aminthogy ez a kettő  soha sincs külön-külön, hanem együtt, örökös 
kölcsönhatásban." Az ellentétes, párba állított jellemvonásokat kés őbb ezekkel 
gyarapítja: uPet őfi bátor, lehorgadó, bohém, családias, zord, bájos, hetyke, meg-
hitt, kitartó, szeles, sötét, vidor, bölcs, izgága, csüggedt, szilaj, tartózkodó, kandi, 
hű, csapodár, önérzetes, öngúnyoló, egy él ő, szeszélyes, örökké változó ember." 
Majd ezzel az összefoglalással zárja a rögtönzött portrét: ,,Pet őfi forró egyénisé-
gében minden ellentét, minden ellentmondás szervessé olvad." 

• 	Az ellentétes vonások fölsorolása, párba állítása a novellában is a csecsem ő  
Petőfijellemzésének az eszköze. Ott ezeket a fogalmakat találjuk: haragos, szelíd, 
fekete, kék, gyönge, erős, vidám, szomorú, szegény, gazdag, nem sokáig él, sokáig 
él. De amíg a vitacikkben közvetlenül Kosztolányi mondja ki, az író expresszív 
verbis használja a szavakat, a novellában a jelz őket a történet szerepl őinek az 
ajkára adja az író, és az apa, az anya, a bakter, a kisbéres, a bába, a papné mondja 
ki. Az a különbség is megfigyelhető, hogy míg a vitacikkben a fogalmak elsődle-
ges, szótári jelentésükkel szerepelnek, a novellában a figurák ajkán metaforikus, 
szimbolikus jelentéssel telít ődnek. 

Petőfi. Sándor neve az egész novellában nem szerepel. Azt, hogy kir ől szól 
az írás, csak a cím árulja el. Itt a cím igen fontos funkciót tölt be, lényeges 
információt hordoz. Ha letakarnánk a címet, ha nem tudnánk, hogy Pet őfi apja 
még Petrovics volt, talán nem is tudnánk, hogy kiről szól a novella. De mivel 
elsőként az írás címét olvassuk el, azonnal tudjuk, hogy kiről fogunk hallani. Ez 
a közlés látszólag kioldja a várakozás feszültségét. De csak látszólag. Mert az 
elbeszélés szerepl őinek egyrészt fogalmuk sincs arról, hogy milyen nagy pillanat 
részesei. Másrészt — bár mi az els ő  pillanattól tudjuk, hogy Petőfiről olvasunk — 
a hős csak jóval az elbeszélés derekán túl jelenik meg, Pet őfi megszületésének 
ténye csak a nyolcadik részben bukkan föl, vagyis a várakozás megmarad egy 
ideig, a homály csak fokozatosan oszlik el. 
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Miért a címben a kicsinyítés? Azon túl, hogy a név ebben a szokatlan — 
kimondhatjuk: soha nem használt — formában azonnal figyelmet kelt, az írás 
tárgyát, a hős életkorát is pontosan kifejezi, megjelöli: itt nem a feln őtt költőről, 

nem Petőfi költői nagyságáról, halhatatlanságáról fogunk olvasni, hanem a 
gyermek, a csecsemő  Petőfivel találkozunk, s minden emberi élet els ő  nagy 
pillanatát, a megszületés drámáját éljük át. 

Az elbeszélés tizenkét, egymástól számokkal elválasztott, igen rövid 
részből, mozaikkockából áll. (A tizenkettő  páros, ',rokonszenves" szám, rokon-
szenvesebb, mint a tizenegy vagy a tizenhárom. Tizenkett ő  a hónapok száma, 
tizenkét részre oszlik az óra számlapja, tizenketten voltak az apostolok stb.) A 
novella elolvasása után rádöbbenünk: a részek körkörös elrendezésben, 
óraműszerű  pontossággal kapcsolódnak egymáshoz. Külön-külön ezek a mozai-
kok talán érdektelenek volnának, de egymásutániságuk, összekapcsolásuk érde-
kessé, fontossá és jelent őssé teszi Coiwt. A novella a szimultán szerkesztés remeke: 
egyetlen kinagyított pillanatot mutat be. A cselekményt ritmikus mozgás viszi 
előre. A cselekmény ideje: egyetlen éjszaka. A cselekmény színhelye: körkörösen 
épül fel, s fokozatosan szűkül. Kosztolányi azt mondja el: mi történt 1822. 
december 31-én, Szilveszter éjjelén Bécsben, Pesten, Nagyszalontán, a kisk őrösi 
pusztaságban, Kiskőrösön, Makovinyi borbély házában; azt mondja el: mit tett 
ezen az éjjelen a császár, a kancellár, mit tettek a katonai börtönök foglyai, mit 
mondott Széchenyi István, egy pesti jurátus, mit tett az ötéves Arany János, mit 
mondott a kiskőrösi bakter, milyennek látták az újszülöttet a szül ők, a szomszé-
dok. . . (Petőfi majdAz apostol hősének adja a Szilveszter nevet, ezzel is kifejezve 
a hőssel való azonosságát.) A részeket szigorú logika fűzi egymáshoz. Egyrészt 
kötött a cselekmény színhelyének a sorrendje. Másrészt szigorú, hierarchikus 
rendet fedezhetünk föl a szerepl ők sorrendjében: a társadalmi ranglétrán'elfog-
lalt helyüknek megfelel ően, egyre lejjebb következnek a császár, a kancellár, a 
gróf, a nemes kisasszony, végül a nép fiai, a bakter, a mészáros, a kisbéres. A tér 
szűkülő, zsugorodó köreivel a pillanat — a születés — nagyságát sikerül megérez-
tetnie az írónak. A társadalmi panorámával a költ ő  népi hovatartozását és emberi 
világának tágasságát és teljességét sejteti meg. 

A cselekmény színhelyében és az alakok sorrendjében érvényesül ő  tör-
vényszerűséget olvasás közben hamar észrevesszük, mégsem tudjuk el őre, mi lesz 
a következő  színhely, ki fog szerepelni a következ ő  részben. Olyan ez, mint a 
sakk, ahol nem ismerjük előre a játszótárs következő  lépését. Itt is minden újabb 
rész újabb helyszínre kalauzol, s az alakok meglepetésszer űen toppannak elénk. 
A várakozás és a kielégülés, a szükségszerű  és a véletlen, az előre kiszámítható és 
a meglepetés egymást fokozó hatása az írás bels ő  feszültségét kelti. A novella 
esztétikai hatásának fontos eleme a homály. A cselekmény színhelye gyakran 
rejtve marad, a helyszínt a jelenet implicite fejezi ki, csak jelzi az író, s célzásokból 
következtethetünk rá. Az els ő  jelenet színhelyét ez a célzás hordozza: a császár 
kipillant a schönbrunni parkra". (A schönbrunni kastély ma Bécs egyik kerüle-

tében található.) A második jelenet — Metternich és látogatója beszélgetésének 
valőszínű  helyére (Bécsre?) még ennyi célzás sem történik. Az, hogy a Riva 

degli Schiavoni — ahol a harmadik rész vasas-németjei zörögnek — hol van, azok 
tudják, akik ismerik Velencét. Hogy Spielberg és Kufstein két ausztriai város, a 
nevük említése az osztrák önkényuralmat jelképezi, azok tudják, akik hallottak 
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már arról, hogy Batsányi János is, Kazinczy Ferenc is — más haladó magyar 
férfiakkal — itt raboskodtak. Stefi gróf egy mágnással Pesten beszélget, mert a 
Hatvani utca itt volt található . . . A jelenetek szerepl őit is csak utalásokból 
ismerjük fel. A schönbrunni parkra kipillantó császar — a történelemb ől tudjuk 
— a Habsburg-házból való I. Ferenc osztrák császár, Magyarország és Csehország 
királya. Stefi gróf Széchenyi István. A ',néhány ifjú jurátus" talán Kossuth hívei. 
A jelenetekben gyakran két-két alak szerepel, de a ',másik" alak általában rejtve 
marad: nem ismerjük Metternich beszélget őtársát, nem tudjuk, ki az a mágnás, 
akihez Széchenyi szól, nincs neve az ijedten megszólaló jurátusnak. De nemcsak 
a cselekmény színhelyét fedi gyakran homály, nemcsak az alakok egy része 
',névtelen", a cselekmény ideje is sokáig titokban marad. Az els ő  részben arról 
értesülünk, hogy a császár veje utavaly ilyenkor még élt", a második részben az 
kerül szóba, hogy itaz idén a veronai kongresszus", s csak a negyedik részben 
elhangzó célzásból (1822. december 31.") tudunk rá hibátlanul következtetni. Az 
írást belengő  homály, titokzatosság fokozatosan enged föl, a sejtést lassan váltja 
föl a bizonyosság. A homályból fakadó feszültséget egy másfajta feszültség, a 
ráismerés, a rádöbbenés feszültsége követi. 

Az írás szerkezetét, részek egymáshoz tartozását különféle bels ő  utalások, 
megfelelések, egymásra rímelések fogják szorosabbra. Ezek a rejtett vonatkozá-
sok egymáshoz kapcsolják a részeket, továbbszövik a cselekményt, és segítenek 
föltárni a homályt. Ilyen egymásra rímel ő  motívum az első  részben az új tarto-
mányként említett velencei királyság és a harmadik részben szerepl ő  velencei 
rakpart neve, a Riva degli Schiavoni. Ugyanezt a két részt összekapcsolja két 
felsorolás is. Az elsó részben olvassuk: ',németek, lengyelek, magyarok, olaszok, 
illyrek", a harmadik részben a megfelel ő  városnevekre lelünk: Bécs, Krakkó, 
Prága, Ofenpesth, Májlánd. Bels ő  utalást találunk a harmadik és a negyedik rész 
között is. Az el őbbiben Spielberg és Kufstein neve szerepel, az utóbbiban annak 
a Kazinczynak a neve kerül szóba, aki hét évig tartó raboskodása alatt — többek 
között — Kufstein várát is meglakta. Rejtett megfelelésnek tekinthetjük a har-
madik részben a cirkáló őrsök, vasas-németek fölbukkanását, az ötödik részben 
pedig az őrbódéba bujt dragonyos katona alakját. 

A belső  megfelelések szempontjából fokozott figyelem illeti meg az írás 
befejezését, a két utolsó részt. Itt az elbeszélés megszakad, a történet el őadását 
az író közvetlen szavai és gondolatai váltják föl, az epikus részt magyarázó, 
értelmező  rész, ,,utóirat", s'appendix", ',függelék" követi. A tizenegyedik részt az 
író kérdései töltik ki, a tizenkettedik részt mintegy a kérdésekre adott feleletet 
foghatjuk föl. A kérdések csupa nyugtalanságra utalnak. A válaszban nyugalom-
ról, pihenésről, alvásról van szó. A tizenegyedik rész fordított sorrendben visz-
szautal az elbeszélés szerepl őire. A tizenkettedik részbe foglalt kijelentés az 
elbeszélés szereplőit egyenes sorrendben ismétli meg (kihagyva a rabokat s 
kiegészítve a korábbiakat az alvó kisded említésével). A látszólagos m űfaji váltás 
tehát nem más, mint a cselekmény gondolati lezárása, a motívumok összefogla-
lása. Megváltozik a beszédhelyzet, az el őadó, az elbeszél ő  írót fölváltja a vallomást 
tévő, az átélő  író, de ami az írás egészét illeti, az utolsó két fejezet szerves része, 
folytatása a novellának. Mindaz, amiről korábban olvastunk, itt nyeri el értelmét; 
a történet jelképes szintre emelkedik, a lezárás kifejezi az író állásfoglalását: 1822 
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szilveszterén olyan valaki született a kiskőrösi házban, akinek létében ',benne 
van a világ". 

A Petőfi Sándorka szerkezeti fölépítését az alábbi vázlat foglalja össze: 

Szereplők 
a császár 

Metternich 
valaki 
őrsök 
rabok 

Stefi gróf 
egy mágnás 
beamter 
kalmár és n ője 
néhány ifjú 

jurá tus 
dragonyoskatona 

Idő  
szilveszter este 

veje tavaly ilyenkor 
még élt 

az idén a veronai 
kongresszus 

1822. december 31. 

11 

Rész 
	

Színhely 
a schönbrunni kastély 

[Bécs] 

az osztrák birodalom: 
Bécs, Krakkó, Prága, 
Ofenpesth, Májlánd; 
Spielberg, Kufstein 

Pest, Hatvani utca 

[Pest] 

G. 	Alföld 
Szalonta 
	

Arany Jánoska 
Igric 
	

Tompa Misike 
egy nemesi 
	

öregurak 
udvarház 	 nemes kisasszonyok 

Fiatalemberek 
gyerekek 

a kiskőrösi pusztuság bakter 
	

éjjel 12 óra 
Kiskőrös, kunyhó 
	

csecsem ő  
a kiáltók 

11 
	 csecsem ő  

Petrovics István, 
az apa 

az anya 
Leska Istvánné, 

a papné 

11 
	 csecsemő  

apa 
anya 
bakter 
kisbéres 
bába 
papné 

Az író kérdései— utalás a szerepl őkre fordított sorrendben: nemes 
kisasszony (G), jurátus (5), beamter (5), gróf (4), rabok 
(3), kancellár (2), császár (1) 

Az iró válasza - utalás a szereplőkre egyenes sorrendben: császár (1), 
kancellár (2), gróf (4), beamter (5), jurátus (5), nemes 
kisasszony (G) + kisded [hiányzik: rabok (3)] 

A Petőfi Sándorka első  megjelenési ideje 1923. Minden bizonnyal Koszto-
lányi ugyanebben az évben írta; a Nero, a véres költő  (1922) és a Pacsirta (1924) 
megjelenése közti időben, prózaíró művészetének érett korszakában. Az a fajta 
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mozaikszerkesztés, amelyet a Petőfi Sándorka fölépítésében megfigyelhetünk, 
korábban is, későbben is fölbukkan novelláiban (pl. Tailor for gentlemen, 1927; 
Alfa, 1928; Caligula, 1934). Kodolányi János els ő  elbeszélése, a Sötétség (1922) 
megjelenése és a Petőfi Sándorka megjelenése között mindössze egyetlen év telt 
el, de a két novella típusát, az írások stílusát, megformálását tekintve a két 
elbeszélést egy világ választja el egymástól. Kodolányi írása a naturalista elbeszé-
lés, Kosztolányi novellája az impresszionista próza remeke. A Sötétség kompozí-
ciója a hármas egység törvényét követi, Kosztolányi írásában csak az id ő  egysége 
van meg, a tér körkörösen változik, a cselekmény mozaikokra fölszabadalt. A 
Kodolányi-írás részeit ok-okozati viszony fűzi össze, a Petőfi Sándorka szerkezeti 
elemei meglepetésszerűen követik egymást. Kodolányi minden fontos informá-
ciót megfogalmaz, kimond, Kosztolányi írását a fokozatosan földereng ő  homály 
burkolja be. Kodolányi a nagy orosz realistáktól, Tolsztojtól, Csehovtól és a fiatal 
Móricztól tanult, Kosztolányi novellisztikájának ',mintáját" Maupassant-nál ta-
láljuk meg. 

Kosztolányi prózaíró művészetéről már sokan és sokfélét írtak. Közismert, 
hogy a kortársak Kosztolányiban inkább a lirikust becsülték, s csak az utókor 
figyelme fordult egyre fokozódó mértékben szépprózája felé. Gyakran idézett a 
Maupassant-párliuzam is: Kosztolányi novelláira — akár Maupassant írásaira — 
az egyenes vonálú, célratör ő  cselekményvezetés, az egyetlen lényegi konfliktusra 
épülő  szerkezet jellemz ő. Ezúttal érjük be annak fölidézésével, mi volt Kosztolá-
nyi véleménye Maupassant-ról. ,,Guy de Maupassant a világ legels ő  elbeszélői 
közé tartozik" — írta 1924-ben a Nyugatban, nagyjában a Petőfi Sándorka 
keletkezésével azonos id őben. S amit Kosztolányi a francia elbeszél ő  művésze-
téről mond, az nagyjában — mutatis mutandis — az ő  novellaíró törekvéseire is 
jellemző: ',Hangja, az izgalom pillanataiban is, tartózkodó, józan. Fordulatok 
nélkül nevén nevezi a dolgokat, nem félve, hogy hatása ezáltal csökken. Érzik az 
ereje> Művészete majdnem eszköztelennek rémlik. Ez az egyszer űsége döbbent 
meg bennünket, minden munkájában. Minden a helyén van. Semmiféle m űszó-
val nem férkőzhetünk közelébe. Amit Ír, az lélegzik. Bemutatja embereit és 
magukra hagyja. Minden bizonyos távolságban van attól, amit mond." Ez a próza 
személytelen és tárgyilagos, de tárgyilagossága látszólagos, csak közlési forma, 
csak az eszközök hatása; a szenvtelenség, az impassibilité csak arra jó, hogy annál 
jobban ,,visszaverje benső  líráját". 

Mi is elmondhatjuk: Kosztolányi novellájában minden a helyén van. A 
megállapítást — a szerkezet vizsgálata után — most a novella másik legfőbb 
művészi értéke, a nyelv, a stílus fel ől próbáljuk igazolni: az írás mondanivalójában 
ennek van legfőbb szerepe. Kosztolányi költ ő  volt, de prózaíróként nem a versek 
stílusában beszélt; Kosztolányi nyelve egyszer ű, közvetlen nyelv, de nem földön 
járó nyelv, nem az élőbeszéd, nem a köznyelv, nem a beszélt nyelv idomait követi. 
Kosztolányi prózanyelve szerkesztett, stilizált, struktúrált nyelv, irodalmi nyelv, 
amelynek megvannak a maga sajátos eszközei. Mindennek ',teoretikusan" is a 
tudatában volt: ',Próza — mondod fitymáló ajkrándítással —, csak próza. Eközben 
pedig azt érezteted, hogy valaki leszáll a lováról, és gyalog kel útra. Lovagolni 
nem mindenki tud, de járni a földön mindenki tud. Tévedsz, barátom. Aki prózát 
Ír, talán leszáll a vers táltosáról, de nem a földre száll, hanem egy másik, éppoly 
szilaj és kiismerhetetlen lóra, mely gyakran a vers úrlovasait is úgy leveti, hogy 
szörnyet halnak." Prózát írni legföljebb más, mint verset írni, de az is nehéz. 
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Kosztolányi novellisztikájának nyelve érintkezik versvilágával, itt is fölhasználja 
a lírai közlésforma, a költői nyelv eszközeit, de nem azonos verseinek stílusával, 
stílusa nem ',szép" stílus. Kosztolányi prózanyelve közel áll az él őbeszédhez, 
gyakran él annak fordulataival, a közvetlenség stílushatásával, de legalább any-
nyira el is tér a beszélt nyelvt ől, a köznyelvinél magasabb szintre lép. Kosztolányi 
prózanyelve megformált, egyéni színekben gazdag nyelv. Ez a stílus is törvénye-
ket követ, de más törvényeket, mint amilyeneket a lírai kifejezés vagy a köznapi 
beszéd. 

A Petőfi Sándorha nyelvének legfőbb jellemzője az egyszerűség, a világos-
ság, a tisztaság, a pontosság. Ez az egyszer űség azonban nem azonos a primitív-
séggel. Az egyszerűség hatását nagyon is bonyolult módon, összetett eszközökkel, 
az elemek rafinált megválasztásával éri el. Ez az egyszer űség már-már valóságon 
túli, szürrealisztikus egyszer űség. (Petőfi emberi-költői nagyságát a legegy-
szerűbb eszközökkel érezteti meg — stílus és mondanivaló ebben a paradoxonban 

- oldódik fül. Tárgyát valósággal mitizálja a hihetetlenül egyszer ű  nyelv — téma és 
stílus így kapcsolódik egymásba.) A Petőfi Sándorha a nyelvi tömörítés remeke. 
Ebben a novellában minden szónak helye van, ebb ől a novellából egyetlen szót 
nem lehet kihagyni, megváltoztatni, másikra cserélni. Erre akkor derül fény, ha 
másodszor is elolvassuk az írást. Itt van mindjárt a novella els ő  mondata: 
uSzarvasgombát eszik a császár szilveszteri vacsoráján. ." Lehetne-e a szarvas-
gombát — mondjuk — tökfőzelékre, az esziket kanalazra, a császárt hercegn őre, 
a szilvesztert húsvétra, a vacsorát ebédre cserélni az írás egészének sérelme 
nélkül? Vagy itt vannak a h ős nevének szinonimái. Kétszer fiúként szerepel, 
kétszer csecsemőként említi, egyszer újszülött, s az írás leghangsúlyosabb helyén, 
az utolsó sorokban kisded: ez a régies, a karácsonyi népénekekben szerepl ő  szó 
a megváltás-motívumot szövi az írásba. 

Kosztolányinál a nyelvi építkezés legfontosabb egysége a mondat. Semmi-
féle előítéletet nem hajlandó elfogadni, például azt, hogy a magyar nyelv szelle-
mének csak az egyszerű, mellérendelő  mondatszerkezetek felelnek meg. 
Hatsoros, többszörösen összetett mondatokkal épúgy él, mint rövid, egyszer ű , 
tő- és bővített vagy kihagyásos mondatokkal. (Az el őbbire példa: ..Az év utolsó 
napján meggyújtották a karácsonyfát, feny őgallyain trombitás angyalkák ringa-
tódznak, a kandallóban parázs ég, bécsi virágfüstöl ő  illata száll a langy leveg őn, 
mindenkit arra oktatva, hogy béke és boldogság jutalma az államrend buzgó 
őrének, aki mellesleg spion is, rend őrségi besúgó." Az utóbbiakra: ',Hull a hó." 
uIsten megbüntette őt." “Kemény, fiatalos arcél.") Mondattípusai, szólamai rop-
pant változatosak. Nem a nyelvtan, hanem a stflushatás törvényeit követik. A 
mondatot földarabolja, az összetartozó mondatszerkezeteket ponttal választja el, 
s ezzel nyomatékot ad a második közlésnek. Pl.: ',Mély karosszékben ül valaki, 
akinek nem látni arcát. Csak vitatkozó kezét." Vagy: ',Bekukkannak könyökut-
cákba, csapszékekbe, magánlakásokba. A tengert is megmotozzák." Vagy: ',Künn 
a förgeteg. Szétszaggat eget, földet, id őt." Gyakran elhagyja a mondatból az igei 
állítmányt, ezáltal a jellemzés, a leírás statikussá válik. Pl. “Az íróasztalnál 
Portella hercege, Metternich Kelemen, a kancellár." (Ti. ül.) Vagy: uMessze-mesz-
sze még kunyhók, vityillók, halászkalibák." (Ti. látszanak.) Máskor viszont — 
közvetlenül az igétlen, állóképszer ű  leírások után — éppen a halmozott igei 
állítmányokkal teszi dinamikussá, mozgalmassá az elbeszélést. Pl. ,,Öregurak 
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pipáznak, boroznak, rossz pénzről, új háborúról beszélgetnek." Vagy: ,,Távol 
puska durran. Farkasra lőttek, piros vér csöpög a fehér hóra." 

A novellában fontos szerepe van a párbeszédeknek, a szerepl ők megszóla-
lásának. Kosztolányi roppant takarékosan beszélteti alakjait. Mondatok, hosz- 
szabb nyelvi periódusok helyett többnyire csak szavakat ejtenek ki. 	Hall- 
gassatok — szól az egyik jurátus." 	Svalizsér — hahotáztak a nemes kisasszo- 
nyok." Fiú — kiáltják át a félméteres hangfo‘ gó falon." Itt a h ős megszólalása 
nem alakot jellemez, nem az élőbeszéd hatásának visszaadására törekszik. Itt a 
párbeszéd mindig az írás egészének, a mondandónak, a nyelvi hatásnak van 
alárendelve. A stilizálás mértéke olykor akkora, hogy a szavak szótári jelentéskö-
rüket átlépik, többlettartalmat kapnak. Ezt figyelhetjük meg pl. a tizedik rész-
ben, ahol a párbeszéd során a csecsemőről ezek a szavak hangzanak el a szerepl ők 
ajkáról: ,,—Haragos. — Szelíd. — A szeme fekete. — A szeme kék. — Gyenge. — 
Erős. — Vidám. — Szomorú. — Szegény lesz. — Gazdag lesz. — Nem sokáig él. — 
Sokáig él." 

A novella legfontosabb nyelvi elemei a nyomatékosító mozzanatok: az 
ismétlés (,,Ni, a szalmát nézi, a padkát nézi, a vizet nézi, a bort nézi, az arcunk 
nézi, az éjszát nézi, a fényt nézi:), a felnagyító túlzás (,,Veje, az ördögi tus-
kó.. .", ,,A tengert is megmotozzák."), a felsorolás (,,Ti is aludjatok, népecskék, 
németek, lengyelek, magyarok, olaszok, illyrek."), a párhuzam (összeolvad, 
elvegyül", ,,rémekkel, álmokkal"), az ellentét (,,Vidám. . . Szomorú. . .", ',Szegény 
lesz.. . Gazdag lesz. . .). 

A novella szókincsében — megint csak a gondolati közlend őnek alárendelve 
— különféle nyelvi rétegekb ől találunk elemeket. Vannak itt népnyelvi kifejezé-
sek (pl. ihol), illetve a nép ajkán megszületett ,,magyarítások", torzítások (pl. 
Májlánd = Milano, talián = italian), találunk régies, a .nyelvújítás korát idéző  
szavakat, ragozási formákat (pl. nyújtandám át, váland), s el őfordulnak különféle 
idegen eredetű  szavak. Egy pillanatra álljunk meg az idegen szavaknál. A 
közhiedelem azt tartja, hogy Kosztolányi nyelvi puristavolt, t űzzel-vassal küzdött 
az idegen eredetű  szavak használata ellen. Nos, ebben a novellában éppen az a 
meglepő, hogy Kosztolányi milyen nagy számban használ különféle idegen, latin 
(poéta, jurátus), görög (neologizmus), német (beamter, bakter) és francia (svali-
zsér, spion) alapra visszavezethet ő  kifejezéseket. Honnét az ellentmondás? 
Kosztolányinak nyilvánvalóan fontosabb a célba találó pontosság, az egy-
szerűség, a világosság, mint az idegen szavak elleni meddő  küzdelem, az idegen 
szavaknak netán körülírással történ ő  kiküszöbölése. Kosztolányi ott és akkor 
használ idegen kifejezést, ahol az idegen szónak jellemz ő  ereje van. Vagyis ő  nem 
purista, hanem a nyelv tudatos művésze. Etekintetben külön figyelmet érdemel 
az a látszólagos ellentmondás (látszólagos, mert nagyon is tudatosan megvá-
lasztott stílushatást ér el vele), hogy Klemens Metternichet, az osztrák kancellárt 
magyar keresztnévvel szerepelteti, viszont a fiatal Széchenyi, a kés őbbi ',legna-
gyobb magyar" itt még a Stefi nevet viseli. • 

Kosztolányi az impresszionista stilus mestere. A Petőfi Sándorka nyelvében 
megkülönböztetett szerepet kapnak az érzéki benyomások, a különféle ízek 
(ételek és italok), a színek (fények és árnyékok), a hangok (csöndök és zörejek). 
Összefut a nyál a szánkban az ilyen mondat olvasásakor: ,'Szarvasgombát eszik 
a császár szilveszteri vacsoráján, pástétomot, egy fürt aszúsz őlőt. Rajnai bor 
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kortyaival öblíti le." Pontosan látjuk magunk el őtt a képet: ',Piros vér csöpög a 
fehér hóra." Fölkapjuk fejünket, amikor ezt olvassuk: ',Távol rska durran. . . 
lovas vágtat át. . . Fölötte varjú károg." Az impresszionizmus persze nem azonos 
a cifrasággal, a túldíszítettséggel, a dús ornamentikával, a kifejezések halmozá-
sával. Kosztolányi kigúnyolja, aki tíz-tizenöt jelz őt használ, viszont egyik sem 
talál közülük célba, aki így ír: »mámoros, kába, italos, bódult, részeg, korhely, 
tivornyás éjszakáim." Az ő  eszménye a Goncourt testvérek, »akik megkövetelték 
az írás művészeitől, hogy az «egyetlen jelz őt» alkalmazzák, azt, amelyik a leg-
talpraesettebb s a többit feleslegessé teszi". Mondatszerkezeteiben ezért többnyi-
re egyetlen jelzőt (fülleteg gőz, semmitmondó szem, törpe gumifa), egyetlen 
határozót (atyásan lágyul, elégedetten gondol) használ. (A példák az írás egyetlen 
— első  — részéből valók.) A nyelvi díszítés, a »költői stílus" legáltalánosabb eszköze 
a hasonlat. Kosztolányi a novellában igen takarékosan bánik vele, csak néhány 
kiemelt, hangsúlyos helyzetben, összesen négy helyen használja. Az elnyomó és 
az elnyomott erejét ezzel a képpel érzékelteti: »egymásra találtak, mint oroszlán-
szelídítő  és oroszlán"; a kiskőrösi pusztaságban látható szélmalomról mondja: »áll, 
fagyott szárnnyal, bénultan, mint óriási madár"; végül a csecsem ő  sírásával 
kapcsolatban — mintegy az élet két végpontjának, a születés és a halál mozzana-
tának összekapcsolására — egymáshoz közel két hasonlatot ír le: «Tüdejébe most 
nyilall az idegen levegő, erőszakosan, fájdalmasan, akár a kés." »Vad csodálkozás 
az arcocskán, nem nagyobb, mint lesz valamikor, a haláltusakor." A novella 
hangulatát az alliteráció kényes és választékos eszközével er ősíti föl. Kényes 
eszköz, mert ami a versben természetesen alkalmazott zenei elem, az a prózában 
könnyen keresetté, kimódolttá válik. Kosztolányi azonban nem fél az alliteráció 
csaknem zsúfolt használatától sem. Egyre-másra fordul az el őadás az efféle 
szókapcsolatokra: bundájába burkolódzik, tündöklik a tükör, langy leveg ő, béke 
és boldogság, a magzatok mozdulatával. S íme, egy egészen különleges szerkezet. 
A mondat hét szóból áll, s ebb ől kettő-kettő, illetve három szó azonos mással-
hangzóval kezdődik: »Hájas kalmár, hálósüvegben hortyog dagadó dunyhái közt." 
Megértjük most már, hogy miből táplálkozik a rejtett pátosz, az emelkedett hang, 
ami az egész novella tónusát, el őadásmodját átlengi. 

A Petőfi Sándorka igen erős hatású, szuggesztív írás. Nem lehet csodálni, 
hogy nemcsak olvasóját érinti meg, hanem egy olyan jelent ős író sem vonhatta 
ki magát hatása alól, mint Illyés Gyula. Illyés Kosztolányi-tisztelete köztudott: 
amikor a negyvenes évek elején a Nyugat tíz kötetben kiadja Kosztolányi hátra-
hagyott írásait, a sorozatot ő  rendezi sajtó alá, és látja el a köteteket személyes 
hangú, értékelő  bevezetővel. Kevéssé ismert viszont az a közvetlen érintés, 
amelyet Illyés Kosztolányitól s jelesül a Petőfi Sándorkától kapott. A novella 
keletkezése után tizenhárom évvel, 1936-ban Illyés Pet őfiről szóló könyv írásába 
fog, s a pályarajzot egy ugyanolyan körbepillantással kezdi, mint amilyent 
Kosztolányi tesz a Petőfi Sándorkában. Illyés nem titkolja, hogy az ötlet nem 
eredeti ötlete, de nem árulja el, hogy kit ől vette át. »Az óra, amikor e könyv 
története megindul — írja Illyés —, szinte kínálkozik egy szimultán körültekin-
tésre, olyanfajtára, amilyennel az irodalmi életrajzok kezd ődni szoktak, s amely-
re ebben az esetben sem ez az els ő  vállalkozás. Szilveszter estje van, ilyenkor 
mindenki megtalálható, mindenki mond, vagy följegyez valamit, aminek nyoma 
marad." Illyés némi ködösítéssel általában »az irodalmi életrajzokra" hivatkozik, 
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holott egészen közvetlen áthallásról van szó. S Illyés szimultán körültekintése 
nemcsak hogy nem az első  vállalkozás, hanem kifejezetten magán viseli Koszto-
lányi szellemujjának nyomát. 

A Kosztolányi-novella és az Illyés-könyvel őszó egybevetése, az egyezések és, 
eltérések számbavétele elgondolkoztató tanulság lesz űrésére alkalmas. Illyés is 
szimultán körültekintést végez: azt veszi számba, mi történt 1822 szilveszter 
estéjén a Habsburg-birodalom területén. A két írásban az alakok tekintetében is 
megegyezéseket találunk: Metternich, Széchenyi, a jurátusok, Arany János, 
Petrovics István, az apa, az édesanya és a csecsem ő  Kosztolányi és Illyés írásában 
egyaránt szerepelnek. Az azonosságoknál talán még figyelemre méltóbbak az 
eltérések, a különbségek. Ezek: Illyés írása néhány újabb, a Kosztolányi-h ősökkel 
rokon figurával gazdagodik. A kortárs írók közül (Arany mellett és Tompa 
helyett) Berzsenyi és Vörösmarty alakjával talákozunk. A jurátusok közül egyi-
küket, a huszonegy éves Kossuthot név szerint megismerjük. A császár helyett 
nála a trónörökös, V. Ferdinánd szerepel. Más a két írás szerkezeti felépítése, az 
elemek sorrendje. Kosztolányinál fokozatosan sz űkül a kör, Schönbrunntól a 
kiskőrösi kunyhóig, a császártól a csecsemőig jutunk el. Illyés a költ ő  megszüle-
tésének tényét ől a tér fokozatos tágításával, Berzsenyi, Vörösmarty, Széchenyi, 
Kossuth említésén keresztül vezeti a gondolatmenetet Metternichig és a trónö-
rökösig, majd az írás végén a kisk őrösi parasztviskót és a csecsem ő  sírását említi. 

A legszembetűnőbb eltérés a két írásmű  műfajából következik. Kosztolányi 
novellát, Illyés esszét ír. Mindazt, amit Illyés múlt id őben, fogalmi megközelítés-
ben, az írói közlés formájában fogalmaz meg, Kosztolányi megjelenítve, az 
alakok megszólaltatásával, párbeszédes formában, jelen id őben közli. Illyés azt 
írja Metternichről: «ostoba politikus, de ravasz diplomata. H űvös és tárgyilagos, 
szinte kirí ebből a fellengző  seregszemléb ől. Tételezzük fel, hogy a kép egysége 
kedvéért, ebben az órában is azon gondolkozott, hogyan fojtsa meg Magyaror-
szágot. Tisztán látja a jövőt. . ." Kosztolányi egy ismeretlen alakot ültet Metter-
nich szobájába, a kancellár ahhoz intézi szavait: Így kell tartani őket — és 
mutatja szellemes taglejtéssel, melyen érzik, hogy az, aki tartja, er ős, de az, akit 
tart, talán még erősebb, s egymásra találtak, mint oroszlánszelídít ő  és oroszlán. 
— Az idén a veronai kongresszus. Most már rend van — mondja —, rend lesz — 
és még egyszer —, rend lesz." Illyésnél arról olvasunk, hogy eia harminckét éves 
Széchenyi ezen a napon a lótenyésztésr ől ír naplójába néhány mondatot". 
Kosztolányinál viszont az utcán hangzanak el Stefi gróf mondatai: n— 1822. 
december 31. — szól morcolva bozontos szemöldökét — azt hiszem nevezetes 
dátum lesz számunkra. Ma nyújtandám át a lóversenyr ől szóló tervezetemet, 
mely, remélem Nemzetiségünk üdvére váland." Illyés egyenes beszédben közli: 
iiEgy kis alföldi faluban, Kisk őrösön egy parasztházban. . . egy kicsi, fekete hajú 
asszony fölkiált; vajúdik." Kosztolányinál halljuk is az asszony szavait: ,,— Szelíd 
— mondja az anya. . Szomorú — mondja az anya." 

A két írás a befejezésben kerül egymáshoz a legközelebb, ott, ahol Koszto-
lányi is elhagyja az epikus ábrázolást, s az írás tizenegyedik és tizenkettedik 
részében átlép az esszéisztikus el őadásmódba. Kosztolányinál elt űnik a párbe-
széd, s hét, “Miért?"-tel bevezetett kérdéssel foglalja össze az írást. Illyés mintha 
összesítené Kosztolányi kérdéseit, egyetlen kérdéssel sommázza a körbepillan-
tást: ,,Mi történik velünk? — gondolták szerte az országban." Kosztolányinak a 
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kérdésekre adott válasza: ',Mindez összeolvad egyetlen titokká, elvegyül a szil-
veszteri rémekkel, álmokkal." Illyés válasza csaknem szó szerint megegyezik 
Kosztolányi mondatával: ',Külön-külön mindnyájan csak egy évre, az akkor 
kezdődő  évre gondoltak, de a sok külön gond együttvéve tízmillió esztendei kínt 
jelentett." Kosztolányi a kisded világrajöttében a ',csoda" megszületését köszönti: 
i'Lélegzése már olyan, mint az életé s benne van a világ." Más szavakkal ugyanezt 
mondja Illyés is: ',Ő  volt, akire vártak, akit a történelem kiszemelt." Két író más 
úton, a novella és az esszé eltér ő  műfaji eszközeivel ugyanazt a gondolatot fejezi 
ki: 1822. december 31-én kivételes költ ő  született, Petőfi Sándor világrajöttével 
',csoda" történt. 
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CLEVELANDBŐL JÖTT A POSTA . . . 
REMÉNYI JÓZSEF LEVELEI 1950-1956 

Reményi József (Pozsony, 1891—Cleveland, Ohio, 1956) írásait a Kalangyából 
ismertem. Verseit, esszéit közölte a folyóirat. Azt hiszem, 1950 elején az akkor 
csak halkan, szinte titokban hallgatott Amerika Hangja valamelyik adásában 
találkoztam ismét a nevével; arról értesültem, hogy a clevelandi (Ohio, USA) 
egyetemen tanít. 

Az idő  tájt figyelemmel kísértem ugyan a hazai sajtót, folyóiratokat, de 
kerültem a személyes érintkezést az irodalmi körökkel. Nézeteim homlokegye-
nest ellenkeztek a vajdasági magyar irodalom akkori képvisel őinek álláspontjá-
val, megnyilatkozásaival, ezt azonban nem volt alkalmam, de nem is kívántam a 
nyilvánosság elé tárni. Reméltem viszont, hogy Reményi József meg fogja érteni 
elgondolásaimat, törekvéseimet, szemléletemet, s őszintén, félelem nélkül cse-
rélhetek vele véleményt, noha ő  nagy tudású tanár, én pedig csak verselget ő  
másodéves főiskolai hallgató voltam. Ő  a «szabad világban" élt, s én itt nálunk 
pont azt hiányoltam, amije — úgy véltem — neki megvolt: a szabadságot. Elhatá-
roztam, hogy kopogtatok nála, hátha válaszra méltat. 

Leveleimet, sajnos, csak egy példányban írtam — ki tudja, mi lett a sorsuk 
Reményi József halála után; egyébként is egyszer azt hallottam vagy olvastam, 
hogy könyvtára (vagy egész lakása?) leégett, lehet, hogy leveleim is ott pusztul-
tak —, másolatom nem maradt róluk, úgyhogy csak az ő  első  nekem írt levele 
alapján kísérelhetem meg nála való jelentkezésem idejét meghatározni. Reményi 
először 1950. május 6-án írt nekem, a clevelandi posta pecsétje a május 7. dátumot 
viseli (9.30 PM, tehát este 1 /0 10), az újvidéki pecsét május 18-i keltezés ű . Ennek 
alapján arra következtetek, hogy el őször 1950 áprilisában írhattam a clevelandi 
tanárnak. 

Tizenegy Reményi-levél van birtokomban, egy küldemény levél nélkül, két 
levelezőlap és egy karácsonyi-újévi üdvözlet. Els ő  levele, mint jeleztem, 1950. 
május 6-i, az utolsó levelezőlap — újévi gratuláció — 1956. január 3-i. A levelek 
1951. szeptember 21-ig jöttek folyamatosan, levelezésünk akkor megszakadt, 
ugyanis október elején bevonultam katonának, s abban a kötegben, melyben a 
Reményi-küldeményeket őrzöm, nincs több levél, egészen az 1952. december 25-i 
karácsonyi üdvözletig. Valószínűnek tartom azonban, hogy az 1956. január 3-i 
levelezőlapig is válthattunk levelet, ugyanis megkaptam t őle azokat a könyv-
ismertetéseket, melyeket Fehér Ferenc Jobbágyok unokái és Ács Károly Kéz a 
kilincsen című  verseskötetéről írt, s melyek a Books Abroad című  folyóirat 1954. 
nyári számában láttak napvilágot. Ez azt jelenti, hogy 1954-ben is jött posta 
Reményitől, de alapkivágásokhoz esetleg csatolt kísér ő  levele(ke)t nem találtam. 

Reményi elküldte azokat az angol nyelvű  esszéit, tanulmányait is, melyek 
a magyar irodalomról, magyar írókról szóltak vagy irodalomelméleti kérdésekkel 
foglalkoztak, s akkoriban jelentek meg a The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, a The Modern Language Journal és a The Personalist cím ű  folyóira-
tokban. 
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Reményi leggyakrabban 24x 10,5 cm-es borítékokban küldte leveleit, a 
clevelandi Western Reserve University English Department borítékaiban, Cleve-
land 6, Ohio jelzéssel, a feladó nevének (Prof. Joseph Remenyi) feltüntetésével. 
A borítékokat részben kézzel, részben írógéppel címezte. A leveleket is az egyetem 
cégjelzéses levélpapírjára írta (28 x 21,5 cm, illetve 21,5 x 14 cm) kézzel vagy 
géppel, s a gépelt levelekben is gyakori a kézírásos javítás, megjegyzés, kiegészítés. 
Magyar ékezéses írógépe nem lévén, Reményi kézzel rakta fel a mellékjeleket a 
betűkre, de nem szabályosan, nem is következetesen. 

Több levelében verseib ől is küldött, két esetben kéziratban, máskor újság-
kivágásokat, s ezekről véleményt is cseréltünk. (Leveleib ől ítélve nem mindig 
fogadtam verseit elismeréssel — talán nem éreztem át vagy nem értettem őket, 
de lehet, hogy ízlésünk különbözött—, ő  pedig magyarázta a maga költ ői felfogá-
sát és világát.) 

Külön meg kell jegyeznem, hogy egyetlenegyszer sem vettem észre, hogy 
Reményihez írt levelein elveszett, s az övéi is rendre megjöttek. Azt persze nem 
tudhatom, hogy valahol felbontották, elolvasták-e leveleinket. Súlyos id ők vol-
tak: két évvel a Tájékoztató Iroda Jugoszlávia-ellenes határozata után, amikor az 
illetékes hatóságok bizonyára éberen ügyeltek a külföldi postára . . . Hogy leve-
lezésünk mégis zavartalán volt — s nem származott bel őle kellemetlenségem 
azt alighanem a hazai politikai helyzet bizonyos fokú enyhülése tette lehet ővé. 

Negyven év múlt el azóta. Nem akarom most méltatni, magyarázni Remé-
nyi József leveleit. Ezek a levelek önmagukért beszélnek, s mindennél jobban 
bemutatják, megvilágítják Reményi Józsefet, az embert, az írót, esztétát, pedagó-
gust. Minden leveléből sugárzik embersége, bölcsessége, segít őkészsége. Azokban 
a nehéz időkben sokat jelentettek a clevelandi levelek. Megértés, együttérzés volt 
bennük magatartásunk, eszméink iránt, tanácsai bizonyították jóakaratát, hu-
manizmusát. Egyébként Reményinek köszönhetem egy versem els ő  megjelené-
sét; tekintettel a körülményekre, az esetleges következményekre, álnév mögé 
rejtőztem. (L. a 3., 4., 5.,- 6. sz. leveleket!) 

Úgy érzem, kötelességem közzétenni ezeket a leveleket: els ősorban a Re-
ményi József iránti tiszteletb ől és kegyeletb ől, de azt hiszem, irodalomtörténeti 
jelentőségük is van. Két, kéziratban hozzám juttatott versét is közreadom; lehet, 
hogy nyomtatásban még nem jelentek meg. 

Minden levelet, lapot, verset bet űhíven közlök. 
Reményi József 1913-ban ment ki az USA-ba. Munkája, irodalmi, közéleti 

szereplése, tanari működése az angol nyelvhez kötötte, a magyar nyelv ',lelke 
»vasárnapi« ünnepe" volt, mint egy levelében írta. S majd négy évtizedes amerikai 
tartózkodás alatt, a más nyelvű  környezet intenzív hatása ellenére is meg őrizte 
anyanyelvét. Ezt levelei, versei — tanulságul szolgálóan — bizonyítják. 

TOMAN LÁSZLÓ 
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1. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1950. május 6. 
Kedves Fiatal Barátom: 

Szives sorait meghatottsággal olvastam s a levél megirásárá vonatkozó 
okokat természetesen megértettem. Az alkotó lélek vagy a kialakulóban lév ő  
alkotó lélek ösztönösen kiván megértést; én ezt az érzékenység életösztönének 
nevezem, s a magyar tollforgatók esetében különösképpen tragikus az ilyen 
természetű  tájékozódás. Jómagam, akinek gyökerei odaát vannak, de angol 
nyelven, amerikai főiskolán keresem meg a kenyeremet s tanulmányaim angol 
és amerikai tudományos és irodalmi folyóiratokban jelennek meg, érzem, az 
anyanyelv felelősségéből eredő  gyökértelenséget. Részben ennek tudhatja be, 
hogy nemcsak a szűkebb értelemben vett magyarországi folyóiratokban, hanem 
az ',utódállamok" magyar nyelvű  folyóirataiban mért jelentek meg irásaim. 
Ugyanakkor éreztetni akartam azt is, hogy a magyar nyelvvel átléphetjük a 
különböző  országok határait. 

Persze, nagy az elfoglaltságom, s magyar tevékenységem lelkem ',vasárnapi" 
ünnepe, s alighanem a gyökér (nyelv, mult, gyermekkor, stb.) felel őssége. Jel-
lemző, hogy tanulmányaim jelentékeny százaléka magyar irodalmi tárgyu; pél-
dául ebben a hónapban jelenik meg a SYMPOSIUM nevű  összehasonlitó 
irodalomtörténeti folyóiratban Péterfy Jen őről irt részletes essaym. De életkere-
tem s mindennapi tevékenysegem kerete amerikai, els ősorban a szónak kulturá-
lis értelmében. Mindezzel azt akarom mondani, hogy lélekben, alkotó érzé-
kenységemben, nem kapcsolódtam ki a magyar sorsból, s alkalomadtán kész-
örömest felelek levelére, jóllehet nem igérhetem meg a túlgyakori levélváltást, 
már csak sokirányú tevékenységemnél fogva sem. 

Szívemből önnek s magyar barátainak szivósságot, lelki kitartást s épit ő  
értékű  dacot kivánva, vagyok őszinte köszöntéssel híve: 

Reményi József 

A postabélyegző  kelte: 1950. május 7. Repül őposta. Az újvidéki posta pecsétje: 1950. 
május 18. 

Válasz első, valószínűleg 1950 áprilisában írt lc -velemre. 
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2. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1950.  Július 30. 
Kedves Öcsém: 

Szives sorait s az .,irodalmi forradalomra" vonatkozó közlését köszönettel 
vettem. Meglepett, hogy ilyen nyiltan irhatott mindenr ől. Amerikai megvilágitás-
ban a parancsuralmak azonosak a szólásszabadság teljes megszüntetésével. A két 
verset szeretettel és meghatottsággal olvastam; a magyar bet ű  akkor is vérzik, 
amikor örömöt fejez ki, hát még a szomorúság megszólaltatásában. Jól tudom, 
hogy innen messziről könnyű  a biztatás; ugyanakkor azonban az az érzésem, 
hogy ahol annyi a lelki anergia, mint levele alapján bizonyos jugoszlaviai magya-
rokban. ott — bármilyenek is az emberekt ől kirajzolt fenyegető  felhők — mégsem 
kell kétségbeesni a jövőn. Általán persze ma olyan a helyzet, hogy az egyén és a 
társadalom válsága minden nemzetet érint, s jóllehet az amerikai keretek köze-
pette az élet szinvonala jóval magasabb minden más ország szinvonalánál, itt is 
mindinkább érezhető  a történelem földrengése. Rövidre fogom válaszomat, ami 
nem jelent lanyha érdekl ődést az Önök sorsával szemben, hanem sokirányú 
elfoglaltságomnak tudható be. A minap fejeztem be Arany Jánosról és Reményik 
Sándorrol irt angol nyelvű  tanulmányaimat; eddig harmincöt magyar iróról és 
költőről irtam angol nyelvű  ismertetést. Úttörő  munka. Kérem, írjon alkalomad-
tán megint s közölje irótársaival, hogy megértem tragikus küzdelmük jelent ősé-
gét és célját. 

Őszinte üdvözlettel: 

Reményi József 

A boríték nem maradt fenn. 
Levelemben, melyre ez a válasz, alighanem beszámoltam az 1950. áprilisi Híd-szám-

ről és a körülötte történtekr ől. 
A két vers: Valószínűleg a Híd áprilisi, „ifjúsági" számában megjelent versekb ől 

küldtem kettőt, „ízelítőül". 

979 



3. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1950. okt. 10. 
Kedves Uram: 

Elsősorban hadd gratuláljak tanári kinevezéséhez. A szellem embere min-
den korban és minden civilizációban margó-életet élt; csak voltak korok, amikor 
nem kellett megalkudnia szabadság-érzésével és tudatával. Adja az Ég, hogy ilyen 
értelemben és lelki s társadalmi keretben tölthesse be el őbb-utóbb tanári hiva-
tását! 

Versét, amelynek jajkiáltása, mint magyar és emberi hang, megfogott, 
alkalomadtán elhelyezem valamelyik amerikai magyar ujságban. A megjelent 
verset természetesen annak idején elküldöm Önnek. 

Tanulmányaimra vonatkozólag hadd jegyezzem meg, hogy a levelében 
emlitett Ady Endre, Móricz Zsigmond és József Attila ,itémák" már rég kiköve-
telték belőlem az angol nyelvű  tanulmányt; szóval mindhárom magyar alkotóról 
már irtam angolul, s meglehet ősen kimeritően. Értékelő  szempontom? Az irónak 
művésznek kell lennie; művészete határozza meg tárgyának jelent őségét. Elvem, 
hogy könnyebb prédikálni, mint énekelni; elvem: a m űvész, ha lirai költő, ne 
számoljon be érzéseiről, hanem teremtse meg az érzés élményét; s ha regényiró 
vagy szindarabiró, jellemalkotó képességével bizonyitsa be m űvészi rátermettsé-
gét. Magától értet ődően a uZeitgeist" is figyelembe veend ő, környezethatások, 
nyelvi elszigeteltségek, s egyebek. Az igazi m űalkotás cselekedet, noha nem 
pragmatikus távlatában, hanem lényeg-feltáró hatásában. Végül: a valódi iró vagy 
költő  alázatosan és bátran használja a szavakat, érzékenységük felel ősségével, a 
képzelet erkölcsét, azaz az értékem esztetikai célját szolgálva. Az irómüvész az 
embernek és a társadalomnak éppen azzal használ, hogy m űvészi vérmérsékle-
tében hű  marad enmagához. 

A mellékelt vers enmagáért beszél. Kérem, ne közöltesse le; biztatásnak 
küldöm. Szives üdvözlettel: 

Reményi József 

Innen, onnan, mindenünnen . . . 

(A világban szétszóródott magyar költ őknek iródott ez a 
versem.) 

Innen, onnan, mindenünnen, 
szerteomló, bús hevükben, 
irnak nékem, irnak ők. 
Magyarok, kik horpadt mellel, 
harcolva a fénytelennel, 
vigaszt várnak: csak költők. 
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Csak költők az éj szájában, 
a setétség vad jajjában, 
gödrében a nyomornak. 
Irnak, irnak, a betűnek 
rabjai, a gyönyörűnek, 
részegitő  verssornak. 

Gyötört szivük áradása, 
törött vágyuk károgása 
felém fordul, szegények! 
Magyar költők bűvöletén 
ólálkodik a világrém, 
megbolondul az ének. 

Csak költők, csak magyar költők, 
dűlő  úton kínt öröklők, 
mit is tegyek veletek? 
Nincs vigalom, van siralom, 
noha zeng még az én dalom, 
be megértem lelketek. 

Noha zeng még az én dalom, 
s hegyen állok, szokatlanon, 
s a távolt átölelem, 
kérdem, költők, magyar költők, 
világűrben porba ködlők, 
végzetünk hova megyen? 

Reszket szavam, vegyétek át, 
dúdolgató álmom vádját, 
szabadságom hireit. 
Nektem adom, néma igék, 
irgalmazó sorsom hitét, 
láng-lobbantó rimeit. 

Reményi József 
1950. OKT. 10. 
Cleveland, Ohio. 

U.S.A. 

A postabélyegző  kelte: 1950. okt. 11. Az újvidéki postabélyegz ő  olvashatatlan. 

Tanári kinevezésem: 1950 szeptemberében neveztek ki a palánkai F őgirnnáziumba 

magyartanárnak. 
„Versét.  . .": Minden valószínűség szerint Száguldás című  versemről van szó, melyet 

azzal a kéréssel küldtem el Reményinek, hogy odakint próbálja meg elhelyezni valamelyik 
lapban. Lásd még a 4., 5., 6. sz. leveleket, illetve jegyzeteket. 

A mellékelt vers": A levél folytatásában található, Innen, onnan, mindenünnen . . . 

című  vers. 
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4. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1950. Dec. 30. 
Kedves Fiatal Barátom: 

Nagy elfoglaltságom ellenére hadd válaszoljak azonnal levelére, ha röviden 
is. Irodalmi felfogásomra vontkozólag hadd hangoztassam, hogy ',cselekedet" 
alatt a műalkotásra vonatkozólag két jelenséget értek: m űvészi értéket és társa-
dalmi lelkiismeretet. A propaganda irodalomban azt helytelenitem, hogy a lár-
mázó vagy ravasz hang elrejti az éneket még abban az esetben is, ha szivós az 
életösztöne. 

Sajnos, politikai vonatkozásban nem adhatok tanácsot, mert a helyi körül-
ményeket csak az ujsághirek alapján ismerem. De van olyasféle, amit én konst-
ruktiv megalkuvásnak neveznék: Montaigne hangoztatta irásaiban. Ez nem 
jelenti a jellem megtagadását, henem a körülmények elkerülhetetlen figyelem-
bevételét, s némi alázatot olyan tekintetben, hogy saját véleményünket nem 
tekintjük csalhatatlannak. Néha a csend a leghangosabb és leghatásosabb tilta-
kozás. 

Ne vegye rossz néven tőlem, hogy ebben az ügyben nem irok bővebben. 
Tudja be lelkiismeretemnek, mely csak akkor enged megnyilatkozásra, ha a 
tényekkel—emberigyarlóságom ellenére—teljesen tisztában vagyok. Annyit meg-
jegyezhetek, hogy Jugoszlavia uj külügyi orientációja — ha nem is az egész 
vonalon amerikai szempontból — itt az eddiginél rokonszenvesebb felfogást 
váltotta ki ezzel a délkelet-europai országgal szemben. 

A túloldali vers válasz levele egy-két megjegyzésére. Az ujév alkalmával er őt, 
kitartást, okos tájékozódó szellemet kívánva, vagyok őszinte köszöntéssel igaz 
hive: 

Reményi József 

Versét még nem közölték. Mihelyt megjelenik, elküldöm. 

Pro domo. 

Nem kerülöm meg a kérdést, 
ha magamról szól a dal. 
Egy vagyok én azzal, ki küzd 
az igazságtalannal. 

Vesszőt kanyaritok olykor 
keservemből s suhintok. 
Máskor örömöm fájáról 
zöld levelet szakitok. 
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Azzal takarom be szivét 
a vigaszra szorultnak. 
Kétségbeejtő  tények közt 
hirt adok a borultnak. 

S ha elfojtott lélekzettel 
enmagamat keresem, 
tengerjáró emlékekben 
a mélyet felfedezem. 

Tréfás célzás, komoly szándék 
egyképpen az énekem. 
Testvérem a kinzott ember, 
hű  élete életem. 

Reményi József 

1950. Dec. 29. 

A postabélyegző  kelte: 1950. dec. 31. Repül őposta. Az újvidéki pecsét olvashatatlan. 
Versét még nem közölték": A 3. sz. levélben említett, Száguldas c. versről van szó. 

Leveléhez Reményi egy újságkivágást mellékelt, amely beszámol a Madách Imrér ől 
Írt angol nyelvű  tanulmányáról. A kivágáson se lel őhely, se dátum nincs feltüntetve, 
alkalmasint egy USA-beli magyar nyelvű  lapban jelent meg. 

 

A postabélyegző  kelte 1951. jan. 3. Repülőposta. Az újvidéki postabélyegző: 1951. 
jan. 11. 

A borítékban csupán egy újságkivágás: Száguldás című  versem, mely a New York-i 
Amerikai Magyar Népszavában jelent meg 1951. január 2-án, Baksafalvi Zoltán aláírással. 

 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1951. Febr. 17. 
Kedves fiatal Barátom: 

Tegnap érkezett levelére csak röviden válaszolok, mert nagy az elfoglaltsá-
gom; viszont a választ nem akartam elhalasztani. A küldött költeményt alka-
lomadtán igyekszem elhelyezni. 
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A politikai tájékozódásra vonatkozó kérdésére az a feleletem, hogy a ma-
gam részéről mindenképpen helyeslem Yugoslavia nyugati orientációját. A folya-
mat elkerülhetetlenül lassú lényeges ideologiai különbségeknél fogva: viszont a 
sors pragmatikus szempontokat is követel, f őként politikában. Annyi bizonyos, 
hogy az amerikai sajtónak az a része is, amely élesen ellenzi a bolsevik rendszert, 
taktikai okok alapján az együttm űködést hangoztatja. 

',Vadkörte Szüret" című  versem egy kanadai magyar folyóiratban jelent meg 
(amelynek angol szövege is volt); a folyóiratot Czakó Ambró szerkesztette, de 
január óta nem jelenik meg. A Hid c. folyóiratnak legalább egy példányát 
szeretném látni, mert nem ismerem. Jól esett, hogy a verssel örömet szereztem 
Önnek emberi, művészi és cselekvő  lélektan alapján. A vers alatt a nSzáguldás"t 
értem. 

Az akroni magyarság holnap (februar 18-ikán) s a clevelandi magyarság 
március 18-ikán Vörösmarty ünnepséget rendez, amelyre engem kértek meg 
előadónak; a csatolt ódát erre az alkalomra írtam. Ezzel a levéllel egyid őben 
feladom címére Madáchról írt angol nyelv ű  tanulmányomat; reméllem megkapja. 
ÖS a tisztalelkű  jugoszláviai magyar tollforgatóknak üdvözletemet küldve, 
vagyok igaz hive: 

Reményi József 

A postabélyegző  kelte: 1951. febr. 18. Repül-ő-posta. Az újvidéki postabélyegz ő: 1951. 
febr. 29. 

,A küldött költemény": Valószínűleg Letsch Erich (1929-1975) akkori újvidéki 
főiskolai hallgató, kés őbbi általános iskolai magyartanár verse, melyet közöltetés céljából 
juttattam el Reményihez. 

7. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

Kedves Uram: 
1951. apr. 12. 

Lőcsei Ferenc verse a Testvériség c. református folyóiratban jelent meg. A 
szerkesztőnek írtam több példány ügyében; mihelyst megkapom, elküldöm. 

Tegnap érkezett levelére hadd közöljem, hogy az Amerikai Magyar Népsza-
va cime: 380 Second Avenue, New York, N. Y. Ha a jugoszlaviai helyzet megen-
gedi, (politikai vonatkozásban), akkor helyesnek tartanám, ha egyenesen a 
szerkesztőségnek küldené kéziratát. Angol nyelv ű  működésem természeténél és 
orientációjánál fogva a magyar sajtón kivül állok; néha verseket helyezek el 
magyar lelkiismeretb ől, s betyárbecsületb ől. Egyébként magyar vonatkozású 
irodalmi tevékenységem margó-jelleg ű, jóllehet, amikor csak módomban van, 
szolgálom a magyar kulturát. 
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Madách tanulmányom úttörő  munka s ilyen szempontból kell megitélni. 
Madách Imrével angol nyelvű  amerikai folyóiratban még sohsem foglalkoztak. 

Elfoglaltságomnál fogva nem irhat hosszabb levelet, de alkalomadtán meg- 
teszem. Szives köszöntéssel s minden jót kivánva, vagyok igaz hive: 

Reményi József 

Postabélyegző: 1951. ápr. 12. Újvidéki pecsét: 1951. május 5. 
Lőcsei Ferenc: Letsch Erich választotta ezt az írói nevet kiküldött verséhez. 

8. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1951. május 3. 
Kedves Tornán Uram: 

Ma érkezett s multkori levelére válaszolva hadd jegyezzem meg, hogy 
irásaiból — leveleiből s nyomtatásban megjelent munkáiból — elsősorban a 
fiatalság tiszteletreméltó tulajdonsága: az őszinteség árad felém. Ennek az őszin-
teségnek meg vannak az előnyei és hátrányai: előnye a lélek tiszta tekintete, 
hátránya a hevülékenység. Viszont az Ön korában én is ilyen voltam, s néha az 
az érzésem, hogy hazai szegénységem ellenére ez volt lelkem legüdébb élete. 
Nyilvánvaló, hogy az irodalom integritására vonatkozó szempontjaival egyetér-
tek; az irodalomban az alkotó szellemnek kell érvényesülnie, hogy művészet 
számba vehessük. Ép ma Tolstoj ',Háború és Békéjét tárgyaltam meg egyik 
osztályomban, s a többi között, Tolstoj egyéniségével kapcsolatban, rámutattam 
arra, hogy Tolstoj proféta szerepében sem tudta megtagadni magában a m űvészt, 
mert ilyen volt, akarata ellenére, lángelméjének felel őssége. A műalkotás, amint 
azt hiszem, többször megirtam, meggyőződésem szerint azért fontos, mert ',m űal-
kotás", s igy társadalmi tett is, s nem csupán nyomtatvány. 

Valóban azt ajánlottam, hogy okosan kell cselekedni. Az okosság nem 
jelent megalkuvást vagy hátrálást; ellenben jelenti azt, ami a magyar életben 
évszázadokon át hiányzott: a helyzettel való leszámolást a jellem megtagadása 
nélkül. Nekem, aki immár amerikai polgár vagyok s aki els ősorban angol nyelvű  
tevékenységet fejtek ki, amerikai alkalmazkodásomban okosnak kellett lennem 
a szó erkölcsi és intellektuális értelmében. Meg kellett látnom, hogy mivel 
tartozom fogadott hazámnak (s ez nem frázis), s mivel tartozom magyar nyelvű  
multamnak, amelyhez teremt ő  ösztönöm ragaszkodott. Az amerikai magyar 
életben nincs ',irodalmi légkör"; itt nincsenek 'irodalmi harcok"; vannak, akik 
alkotnak, mások irnak, s mások irkálnak. Higgye meg, sziszifuszi munka feln őtt 
korban egy idegen nyelvet úgy elsajátitani, hogy kritikai és pedagogiai téren 
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beváljék. Az angol nyelvű  világ kulturájában, amelynek az europai világban 
ismeretlen nagy esztetikai értékei vannak, úgy elhelyezkedni, hogy ennek a 
kulturának — az egyetemes lélek világában — részesei legyünk, s ugyanakkor 
hűséggel ragaszkodni (anélkül, hogy két nyeregben ülnénk egyszerre) egy elha-
gyott nép nyelvéhez, szinéhez, zenéjéhez, alkatához, megfelel ő  «okosság" nélkül 
szkizoid állapotra vezethetett volna. Ez nem pragmatikus okosság; ez nem az 
utilitarianizmus «bölcselete"; ez common sens e, az érettség leckéje, s ko-
rántsem ártalmas a képzelt szabadságnak szempontjából. Mint ',bevándorló" az 
ember egykönnyen vidékiessé válhat izlésében és gondolkodásában az amerikai 
méretek ellenére; s talán az amerikai életnek legcsodálatosabb ajándéka, hogy 
mechanizált keretében is alkalmat ad a léleknek arra, hogy — ha nem is tökéle-
tességében — hú maradjon enmagához. 

Reméllem, kifejtettem az «okosság" lényegét, aminek semmi köze az enhi-
zelgéshez, hivsághoz, képmutatáshoz, ellenben sok közé van saját gyarlóságunk 
felismeréséhez, s ahhoz, hogy ezen a gyarlóságon belül mégis igaz emberek 
lehetünk. 

Vajjon megkapta-e Lőcsei Ferenc versét, amely a ',Testvériség" nev ű  refor-
mátus havi folyóiratban jelent meg? A tegnapi póstával még két példányt küld-
tem. Ezzel a verssel kapcsolatban eszembe jutnak a magam versei. ,,A göm đri 
kivándorló" c. ciklusomat küldtem-e önnek vagy más verseket? Ha «A gömöri 
kivánforló"t küldtem, ez némi magyarázatra szorul. (A verssorozat csakugyan a 
Népszavában jelent meg.) Ezek úgynevezett «népies" hangú versek, amig magam 
«urbanus" lélek vagyok. Viszont ez a «népiesség", magától értet ődő  egyszerűsége 
ellenére, nem mesterkélt, legfeljebb annyiban, amennyiben minden m űalkotás 
az. Ezzel a ciklussal két célt akartam szolgálni: egyrészt képe a majdnem tipikus-
nak nevezhető  magyar földmives (kisgazda?) kivándorlónak hazai viszonylat-
ban; másrészt a feladat, mint költ ői cél, a magyar nyelv tisztaságára kényszeritett, 
ami azért «feladat", mert hiszen nagyrészt angolul fejezem ki magam hivatásom-
ban és magánéletemben. Arra is gondoltam, hogy a versekben érzékeltett «ma-
gyar mult" megszűnt, de az alkotás tovább él a multnál s ép azért «alkotás." Azt 
hiszem hazai emberek, még ha érzékeny és intuitiv kritikus is, nehéz átélnie a 
pátoszát annak az érzésnek, amely ezeket a verseket megihlette; ugyanakkor a 
versek becsvágya az olvasót hitelességükr ől meggyőzni. Mindenesetre érdekelne, 
hogy micsoda visszhangot váltott ki «A gömöri" ciklus. 

«The Meaning of World Literature" c. tanulmányom magyarra való fordi-
tása ügyében nincs véleményem. Tulmessze vagyok Jugoszláviától, semhogy 
tisztán láthatnék ebben az ügyben. Forditás esetén mindenképpen kivánatos 
volna, hogy az eredeti munkán-politikai okoknál fogva-ne végezzenek fölösleges 
műtétet. Elvégre nem beteg, hanem egészséges essayr ől van szó. 

A mai pósta hozta egy londoni folyóirat (a londoni egyetem adja ki) legtkjabb 
számát Kazinczy Ferencr ől irt tanulmányommal. Tudtommal ez az els ő  eset, 
hogy Kazinczyval részletesen vagy egyáltalán foglalkoznak angol nyelven. Mi-
helyst megkapom az «offprint"et, Önnek is küldök bel őle. 

Minden jót kivánva, vagyok őszinte köszöntéssel 
igaz hive: 

Reményi József 
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A boríték nem maradt fenn. 
,»The Meaning of World Literature« c. tanulmányom magyarra való fordítása . . 

Egy levelemben feltehetően megkérdeztem Reményitől, engedélyezi-e, hogy ezt az érdekes 
írását lefordítsuk, s itteni folyóiratban (talán a Hídban?) közöltessük. 

9. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1951. junius 4. 
Kedves Tornán Uram: 

Ma érkezett válaszára hadd közöljem, hogy levelét örömmel vettem és 
érdeklődéssel olvastam, szintúgy az amerikai irodalmi m űködésemre vonatkozó 
rövid közleményt. Jelzem, nem «tartományi" egyetemen tanitok, hanem tudo-
mányegyetemen. Alighanem sajtóhiba. Annak is Örülök, hogy a Lőcsei verset 
kézhez vette; reméllem, hogy közben megjött a többi példány is. 

Nyilvánvaló, hogy a «szólásszabadság" politikai ügy is, s megérdemli azt a 
harcot, amelyet Ön és barátai az elv s megvalósitása érdekében folytatnak. Pokoli 
dolog, hogy a «freedom of expression" principiuma egyáltalán probléma legyen; 
de ez az egyik perverzitása a huszadik századnak. Ép tegnap fejeztem be Berzse-
nyi Dánielről irt angol nyelvű  tanulmányomat s ez alkalmat adott nekem a 
cenzura lélektanának elemzésére is. A Kazinczy tanulmány «offprint"jét még nem 
kaptam; a tanulmányt Londbadban [Londonban] adták ki, s eltart egyideig, amig 
a pósta kézbesiti. 

«A gömöri kivándorló" «furcsa" nyelvére vonatk[oz]ó megjegyzése nem 
lepett meg. Három dolog figyelembe veend ő: 1) a magam egyénisége átplántálva 
olyan tárgyba, amelyet költőileg éltem át s nem a valóságban; 2) a nyelv «uj-
szerúsége", amely ösztönös s nem kiszámitott, ép annyira megokolt s esetleg a 
jövő  távlatában ép annyira természetes lesz, mint a régi «nyelvujitok" szókincsé-
nek mr része, amely beleilleszkedett a magyar nyelv leveg őjébe; 3) végül pedig: 
a lélek szavakba foglalt ritmusának meg van a maga regionalizmusa, amely ebben 
az esetben összefügg az amerikai magyar élet sajátosságaival. Meggy őződésem, 
ha «hangsulyozásomban" hallaná ezeket a verseket, nem tünnének «furcsának." 

Jelzem, a magam alkatát kisugárzó verseket alig ha lehet amerikai magyar 
ujságban elhelyezni, mert a szimpla élethez szokott olvasók meg nem értenék. 
Ne feledje el, hogy az amerikai magyar olvasók túlnyomó százaléka zsellér vagy 
béres származású, s egyik pap ismer ősöm közlése szerint még a prédikáciok 
értékelésére is tanitani kellett őket, legalább is a hivek jelentékeny hányadát. 
Nemrégiben irtam egy tizenkét szonettb ől álló ciklust, amelynek »témája" 
Shakespeare tizenkét szinm űvének valamelyik találó (racionalis) vagy költ ői 
megjegyzése. «Puck", «Bottom", «Ariel", stb. az  amerikai magyar olvasók világá- 
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ban teljesen ismeretlen nevek; s a szavak szine és zenéje s a szonett — hogy úgy 
mondjam — mesterkélt közvetlensége nem érinti befogadó képességüket. A 
helyzet az, hogy még az iskolázott emberek sorában is legfeljebb szórványosan 
akad ideális vers-olvasó. Tulajdonképpen magyar irodalmi vonatkozásban itt úgy 
vagyunk, mint a Csokonaiak és a Gvadányiak idején. Csoda, hogy az amerikai 
magyar olvasó eljutott az ujságbet űzéshez; ez mellette szól, s feltétlenül b űne a 
hazai multnak, hogy népünket ebben a tekintetben is elhanyagolta. 

Reméllem, hogy Képes Géza műveimről irt tanulmánya érdekelni fogja. 
Személyesen nem ismerem Képest, politikai orientációjáról alig tudok, s annál 
érdekesebb, hogy miként hatottak rá verseim. 

Hogy visszatérjek az ',irodalmi vitára" s a vele kapcsolatos elvekre s azokra 
a jugoszláviai magyar költőkre, akik kitüntek ép a ',hivatalos" pártfeladattal 
szemben elfoglalt álláspontjukkal; biztató, hogy forr a magyar szellemi élet 
Jugoszláviában. Az alkotó addig él, amig kifejezése visszafojthatatlan életszük-
séglet. Amint megirtam, hajói emlékszem: az amerikai magyar életben — ezer és 
egy oknál fogva — nincs szellemi cselekvés, legalább is nem kollektiv vonatkozás-
ban és érett szinvonalon; s persze a magyar szül ők gyermekei nyelvi és izlésbeli 
szempontból elamerikaisodnak, ami elkerülhetetlen. Olykor úgy érzem magam, 
mintha egy ezer esztend ős történelmi mondat utolsó szótagja volnék, s ebb ől 
következik — s ugyancsak más okoknál fogva — hogy kritikai és irodalomtörté-
neti tevékenységem mért angol nyelv ű, s mért igyekszem mégis, amennyire lehet, 
angol nyelven a magyar kulturát szolgálni. 

No, befejezem a levelet, Szivemb ől minden jót kivánva a jugoszláviai tiszta 
lelkű  magyar tollforgatóknak, vagyok őszinte köszöntéssel igaz hive: 

Reményi József 

A Népszava egyik szerkeszt őjének neve: 

Gáspár Géza 

A boríték nem maradt fenn. 
. . az amerikai irodalmi működésemre vonatkozó rövid közlemény": A Magyar 

Szóban néhány soros hírt jelentettem meg Reményi amerikai munkásságáról, s ezt 
elküldtem neki. Úgy látszik, rosszul értettem az egyetem nevét. 

Képes Géza tanulmánya: Reményi elküldte Képes Géza Reményi József cím ű  Írását, 
mely a Tiszatáj 1948. 7-8. számában jelent meg (különyomat: A Tiszatáj füzetei 29). 
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WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1951. Junius 10. 
Kedves Tornán Uram: 

gömöri kivándorló" c. ciklusommal kapcsolatban multkori levelemben 
elfelejtettem megirni, hogy a versek megirásában az id ősb Pieter Brueghelre is 
gondoltam, németalföldi parasztjeleneteket ábrázoló képeire. Ezekben a képek-
ben realisztikus mivoltuk mellett, némi groteszk elem érezhet ő; ugyanez a fur-
csaság — sok minden féle oknál fogva, amit csak egy tanulmányban lehetne 
kifejteni — jellemzi a gömöri verseket. 

a lényeges ok: művészi és lélektani. 

Szivélyes üdvözlettel: 
Reményi József 

U. i. Nem tudom, hogy a csatolt ciklust elküldtem-e. 
Ha igen, legfeljebb két példánya lesz bel őle. 

A boríték nem maradt fenn. 
Kézzel írt levél. 
,Csatolt ciklus": A gömöri kivándorló c. ciklusról van szó, melyet Reményi újságki-

vágásban küldött el. 

 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1951. Julius 31. 
Kedves Kollégám: 

Jum[n]ius 23-ikáról kelt levelét, cikkének másolatával, néhány nappal 
azelőtt vettem. Borsos J. cikkét nem kaptam; talán elveszett az úton, esetleg 
mégis megérkezik. Innen messzir ől igen nehéz az ügyben tisztán látni; ám cikke 
alapján azt mondhatom, hogy tisztességes hangú és meggy őződést szuggeráló. 
Tanácsot is nehéz adni. Véleményem szerint saját érdekében s a magyar ügy 
érdekében egyelőre npihentesse" tollát; az ember akkor harcoljon, ha a harc 
valamelyes eredménnyel biztatja. A szélmalomharc kárba veszett energia. A 
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világeseményekb ől arra következtetek, hogy elóbb-utóbb ,,liberálisabb" lesz a 
szellem Jugoszláviában is, s a szólásszabadság kitágitásával az igazságnak és 
principiumnak is több alkalma lesz nemcsak jogai kihangoztatására, hanem 
érvényesitésére. 

Vajjon megkapta-e magyar irodalmi tárgyú, angol nyelv ű  tanulmányaim-
nak és cikkeimnek jegyzékét? Természetesen sok más (nem magyar) vonatkozá-
sú kérdésekről is irtam angol nyelven. Mit tud Képes Gézáról? Er őt s kitartást 
kívánva s bizonyos ',tartózkodó" tájékozódást, amikor a ',tartózkodás" nem gyá-
vaság, hanem épitő  jelentőségű  okosság, vagyok őszinte üdvözlettel igaz hive: 

Reményi József 

A postabélyegző  kelte: 1951. július 22. Újvidéki pecsét: 1951. aug. 13. 
. . cikkének másolatával 	Az Ifjúságban, 1951. május 26-án megjelent, Az új 

magyar nemzedék sorsa című  írásom. 
,Borsos el. cikke": Helyesen: Borsos I. cikke. Ez volt az Ifjúságban megjelent, súlyosan 

elmarasztaló válaszcikk (1951. jún. 9.) az én fent említett írásomra. 
,Angol nyelv ű  tanulmányaimnak és cikkeimnek jegyzéke": Dr. Reményi József angol 

nyelvű , magyar irodalmi tárgyú cikkei és tanulmányai. Dr. Reményi a clevelandi Western 
Reserve Universityn az összehasonlító irodalomtörténet rendes tanára cím ű , két és fél 
oldalas, sokszorosított jegyzék. 40 írás adatait tartalmazza. 

12. 

1951. szept. 13. 
Kedves Tornán Uram: 

Ma érkezett levelére, amelyet köszönettel vettem, csak röviden válaszolha-
tok, amennyiben a héten hurcolkodunk (fene munka: négyezer kötetnyi könyv-
tárammal), amellett szeptember 17-ikén megindul a tanév, s az el őzmények 
lekötnek. Két-három héten belül b ővebben irok. Addig is szivemb ől minden jót 
kivánva, vagyok őszinte köszöntéssel igaz hive: 

Reményi József 

Vakácios levelez őlapját is megkaptam. 

Levelezőlap. A postai bélyegzőn az évszám (1951) kivételével olvashatatlan a kelte- 
zés. 

Vakációs levelez őlap:  Hajói emlékszem, 1951-ben, bevonulásom el őtt, Makarskában 
nyaraltam, s onnan küldtem üdvözl őlapot Reményinek. 
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13. 

WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
CLEVELAND 6, OHIO 

ENGLISH DEPARTMENT 

1951. Szept. 20. 
Kedves Uram: 

Mire ezeket a sorokat kézhez veszi, alighanem már katonáéknál van. Vagy 
talán mégsem? Mindenesetre tartsa meg bels ő  szabadságát; Goethe szerint — s 
azt hiszem igaza van — amig lelkünkben fény él, a külvilág sem teljesen setét. 

A HIDat rendszeresen kapom, s vételét két izben is igazoltam a szer-
kesztőnek küldött levelezőlapokkal. Hetekkel azelőtt Szirmai Károly, a hajdani 
Kalangya szerkesztője, akinek folyóiratába dolgoztam, megkért arra, hogy a HID 
részére kéziratot küldjek s ha csak lehet a mai amerikai irodalomra vonatkozó 
tanulmányt. Két verset küldtem neki s a tanulmányt is megirtam s elküldtem 
azzal a kéréssel, hogy (barmi legyen is az ok) ,,nem közlés" esetén küldje vissza, 
mert nincs belőle másolatom. A tanulmány (inkább cikk) összefoglaló képe a mai 
amerikai irodalomnak. 

Egyébként sokat dolgozom, s a tanév megkezdése el őtt néhány tanulmányt 
el is küldtem amerikai és angliai irodalmi és tudományos folyóiratoknak. A többi 
között az europai irodalmi iskolákról is irtam ismertetést a COLLEGE ART 
JOURNAL nevű  folyóiratnak. Uj munkaköröm — egyik tantárgyamat a televi-
zion tanitom s rendes hallgatóimon kivül vagy harmincezer f őnyi hallgatósághoz 
szólok — a mult héten indult meg s érthet ően erősen foglalkoztat. Ez pedagogiai 
ujitás; az ügy ',országos" publicitást kapott. 

Szivemből minden jót kivánva s bizva abban, hogy katona mivoltában is 
irhat nékem, vagyok őszinte üdvözlettel igaz hive: 

Reményi József 

Az amerikai irodalomra vonatkozó tanulmányokból a szerkeszt ő  kihagyhat 
olyan megjegyzést, amely miatt esetleg kellemetlensége lenne a cenzurával. Csak 
a tanulmány egységén ne essék hiba. 

Tengerparti levelez őlapját köszönettel megkaptam. 

A postai bélyegző  kelte: 1951. szept. 21. Repülőposta. Újvidéki bélyegző: 1951. szept. 
28. 

• . a tanulmányt is megirtam . . .": Megjelent a Hídban (1951. 9. sz.). 
Az aláírás alatti utóirat kézzel íródott, akárcsak a közlés utolsó mondata, melyet 

Reményi a lapszélre irt. 
A levélhez Reményi angol nyelvű  újságkivágást mellékelt, a televízióban tartott 

előadásáról. 
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Kedves Uram: 
1952. Dec. 25. 

Hadd válaszoljak levelére — ha csak röviden is — ezen a tipikus amerikai 
karácsonyi kártyán. Ne veszítse el önbizalmát a kemény és következetlen id őkben 
sem! 

Önnek s családjának minden jót kívánva, vagyok szívélyes üdvözlettel: 

Reményi József 

A boríték nem maradt fenn. 
Karácsonyi és újévi üdvözlet, kézírásos. 
,Hadd válaszoljak levelére . . .": Ebből arra következtetek, hogy a katonaságból (1951 

őszén Vipavában szolgáltam) is írtam Reményinek. 

 

1956. Jan. 3. 
Kedves Uram: 
Ujévi jókivánságait köszönettel vettem s hasonlókkal viszonzom. 

Reményi József 

Levelezőlap, kézírásos. A postabélyegz ő  kelte: 1956. jan. 4. Repülőposta. Reményi 
az év szeptemberében hunyt el. 
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GUELMINO SÁNDOR 

BIEDERMANN ÜRÜGYÉN 
SZÍNKRITIKA HELYETT EGY ŐSRÉGI TÉMÁRÓL 

Napok óta halasztgatom megírni ezt a kritikát, kedvetlenül ültem le hozzá, úgy 
döntök, jegyzem az eseményt, de a hagyományos m űbírálattól ezúttal eltekintek, 
s egyben az olvasó elnézését, megértését is kérem. Elkeseredetten jöttem el a 
főpróbáról, kiábrándultan a premierr ől. Sajnos, színházi berkekben téves, igaz, 
egyben lelki kényelmet biztosító elképzelés, mi több, elmélet rögz ődött meg a 
kritikusok rosszmájúságáról, a rosszmájú kritikusokról, akik prekoncepcióval 
ülnek be a nézőtérre, kaján örömmel kihegyezik a tollukat, hogy aztán önelégül-
ten leszúrhassák a produkciót. Ezt a meggy őződést hagyományozza egyik szí-
nészgeneráció a másikra. Tapasztalatból mondhatom, hogy színészeink zöme, ha 
nem mind, a kritikusokat vagy hülyének tartja, vagy felkészületlen kontároknak, 
vagy a színház légádázabb ellenségeinek — természetesen, ha egy-egy el őadásról 
fanyalogva, nem kell ő  lelkesedéssel, negatívan, illetve rosszallóan írnak. Minden-
ki érzékeny, a művész, a színész fokozottabb mértékben az, senki se örül, ha 
munkáját, alkotását bírálat éri, az esetek többségében igazságtalannak vélik, 
sérelmezik a kritikát. A színház, mely kollektív alkotóm űvészet, de amelyben az 
egyén saját képességeivel, ihletettségével, tehetségével, egész habitusával járul 
hozzá a sikerhez vagy kudarchoz, fokozottabb, lávázóbb szenvedéllyel reagál, 
tömegesebben tiltakozik, ha szó éri a ház elejét. A színház bels ő  ügynek tekinti 
a kudarcot. Saját jogának tartja, hogy azt a premier után megtárgyalja s igyekez-
zen azt a jövőben kiküszöbölni. A színház tudatos. Legjobban épp az el őadás 
készítői, a vezetés tudja, sikerült-e megvalósítani elképzelésüket vagy sem. Leg-
feljebb a dilettánsok boldogsága felhőtlen. Esetünkben azonban ilyenr ől nem 
beszélhetünk. Csak azt jegyezzük meg, minden .kívülr őr jövő  bírálat sokkal 
jobban fáj, akkor is, ha a színházasok teljesen tudatában vannak: gikszer történt. 
Találkoztam már olyanokkal is, akik valami hamis, hazug és csak károkat okozó 
nemzetieskedésből intettek: legyek elnézőbb a mi kisebbségi színjátszásunkkal 
szemben, a színház létének, meglétének jelent ősége, a küldetés szentsége lebeg-
jen a szemem előtt, mikor véleményt írok a jugoszláviai magyar színházak 
teljesítményeiről. 

Bayer József, a nagy színház- és drámatörténész mondta a múlt század 
végén, hogy a magyar nyelvű  színjátszás kibontakozásának els ő  évtizedeiben a 
lapok kritikák helyett csak tudósításokat közöltek, melyekben a hazafiasság 
szempontja uralkodott. ',Olyan korszak volt ez, midőn örülni kellett minden igaz 
hazafmak, hogy van magyar színészet. Tán nemzeti b űnnek tekintették volna a 
szigorú megjegyzést. ." Úgy hiszem, ez a világ rég elmúlt. Nem kellene párhu-
zamokat állítani a jelen honi körülmények és az említett h őskorszak közé. Ezzel 

, csak a mi, szép hagyományra, kivételes m űvészi eredményekre visszatekintő  
színjátszásunkat kiskorúsítanánk. 

Említettem egyfajta lelki kényelmet, a színész részér ől önmaga számára 
előre biztosított nyugalmat, mikor a kritikát, a bármilyen szándékkal írt bírálatot 
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eleve, mintegy látatlanban elutasítja, mondván, hogy a kritikus a legrosszabb 
emberfajta, ami a föld kerekén található, sötét lelk ű, gonosz, aki tótágast áll 
örömében, ha rosszat írhat a maga vitriolos tollával, kiélheti minden perverzitá-
sát, aki örđmünnepet ül, ha bukásról számolhat be, hiszen máson se töri azt a 
rossz eszét, csak hibákra vadászik. Ezt két módon lehet «kivédeni.  Az egyik, hogy 
oda se figyel az ember, firkáljon a színikritikus, amit akar, a közönséget «képtelen 
becsapni". A közönség tud értékelni. A másik, hogy megbocsáthatatlanul magára 
haragítja a színházat, a társulatot, többé nem veszik emberszámba, legalábbis úgy 
tesznek — bár tartanak t őle. De hát színésznek igen, kritikusnak viszont még 
sohasem emeltek szobrot! Ezt kéne egyszer már eszébe vésnie az ördögfajzatjá-
nak. Akkor bizonyára rögtön befejezné áldatlan tevékenységét a mindenkori 
művelődési életben. 

Nos, nem vágyom szoborra és egyéb babérokra sem pályázom. A kritika 
jelenidejűség. Deskriptív jellegénél fogva azonban valamelyest a jöv őnek is szól. 
Illetve, így volt napjainkig. Most, amikor a videofelvétel öröklétet biztosít egy 
előadásnak, konzerválja a sikert és bukást, a kritika egyre inkább az útmutató 
szerepét tölti be, a közönséget tájékoztatja és valamelyest, mintegy kívülállóként, 
a színház felé tolmácsolja egy néz ő, esetünkben történetesen egy m űbíráló, 
kockáztassuk meg: szakember, elfogulatlan véleményét. Feltétel, hogy elfogu-
latlan legyen, mentesüljön minden klikk hatásától, szemléletében ne tapasztal-
junk kizárólagosságot se színház, se stílus, se szerz ő, se aktor, legkevésbé a 
bemutatott mű  iránt. Ilyen vegytiszta kritikust persze sehol sem találunk. A ló is 
ember — szokták mondogatni tréfásan. A kritikus sem mentes bizonyos befolyá-
soktól, de véleményét elsősorban mégis saját ízlése irányítja, s ez az a gátló 
tényező, ami miatt vegytisztán objektív bírálat sohasem születhetik. Az ízlés 
kialakulására viszont hatással van a kritikus bels ő  érzékenysége, empátiája, lelki 
alkata, a művészet fejl ődési szakasza, a jólértesültség és tapasztalat, illetve a 
felfogóképesség vagy mindennek helyenkénti hiányossága, s végezetül maga a 
kor, amelyben élünk. Ez utóbbiból következik, hogy minden embernek, így a 
kritikusnak is megvan a maga világlátása, életszemlélete. Amennyiben az el ő-
adásban megnyilvánuló életérzést sajátjaként ismeri fel, pozitív hozzáállásra 
számíthatunk. És fordítva. Egy dolgot azonban kétségtelenül megkövetel a szín-
háztól, azt, hogy legyen világképe, így vagy úgy állást foglaljon, legyen mondani-
valója. S itt nemcsak a darabválasztásra gondolok, hanem mindarra, ami egy 
szövegből, legyen az antik dráma, bármi, izgalmas, gondolati, sugalmazó, hoz-
zánk szóló, a mi problémáinkat taglaló el őadást produkál. Janovics Jen ő  ezt már 
nagyon régen megfogalmazta: «A színház saját korának eleven képe. Múlt id ők 
emlékeztetője, jövendő  napok prófétája." 

Ha csak a darabválasztásnál maradnánk, a Biedermannt illetően dicsére-
tesnek mondhatnók az Újvidéki Színház problémaérzékenység-ét. Amikor Max 
Frisch megírta darabját s amikor azt több, mint három évtizeddel ezel őtt játszani 
kezdték a nagyvilágban, els ősorban a fasizmus demagógiájának pusztítását és a 
kisember, a nyárspolgár ijedt, magament ő  buta asszisztálását emelték ki. A 
kétrészes, már-már abszurdba hajló tandráma els ő  felében kétségtelenül arra 
találunk nyomatékos utalásokat, hogy mi volt, Biedermann úr és a gyújtogatók 
históriája a megtörténtek allegóriája. Hiányzik az ellenállás, nem csoda, hogy 
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lángba borul minden. Frisch azt sugallja, hogy a polgárok kisszer űségén, józanság 
nélküliségén, pokoli önzésén, szemforgató szerepjátszásán, határtalan baleksá-
gán múlt, hogy a betolakodók, a csőcselék szinte az ő  segítségével rágyújtja saját 
házát, hazáját, hiszen a darab els ő  részének végén minden tüzet fog, égnek a város 
házai, robbannak fel sorra a gyárak. Ugyanakkor azt is kiolvashatjuk a sorok 
között, hogy ez a polgár velejéig romlott, annyira köldöknéz ően csak a saját 
menekvésén fáradozik, amikor rádöbben, felfedezi a látogatói kilétét, hogy az 
magában is undorító, s valójában el se várhattunk t őle más reagálást. Kezdetben 
eltűri az erőszakot, később már segédkezik is hozzá, csakhogy saját b őrét mentse. 
De akkor már késő. Az Újvidéki Színházban nem játsszák el az Utójátékot, ahol 
az abszurd, tragikomikus parabola egy új területet hódít meg, a középkori 
moralitásét, amikor is a gyújtogatókról kiderül, hogy a pokol, az alvilág követei. 
Onnan indultak felgyújtani a világot és miután feladatukat teljesítették, jelentést 
tesznek, majd egy idő  múltán ismét gyújtogatásra készülnek. Megvárták, míg a 
város ',újra feléledt romjaiból s hamujából . . . teljesen eltakarítva a csonkok s 
teljesen elfeledve azok, kik elszenesedtek . . . Az élet megy tovább . . . Teljesen 
történelem immár". Felépült tehát egy új világ, ',szebb az egykorinál, és te-
hetősebb, és csudára modern, és csupa króm meg üveg, ám szíve mélyén éppolyan 
ósdi. ." A Biedermannok nem tanulnak. Márpedig a Sátán küldöttei különböz ő  
álarcban és köntösben id őről időre meglátogatják őket. Ha az Utójáték elmaradt, 
Biedermannt nem lehet a fasizmus kiszolgálójaként nézni. Biedermann történe-
tisége lekopik, ő  a ma embere, egy közülünk, a konszolidált, és a körülötte folyó 
dolgokra, amíg biztonságban érzi magát, cseppet sem figyel ő  érzéktelen kisem-
ber. Gyújtogatók, vad ideológiákat hirdet ő, s íme, a tévé segítségével, lakásunkba 
is betolakodó sátánivadékok, rombolni vágyó eszel ősök napjainkban is körbejár-
nak. A társadalom által kinevezett éber őrök pedig nem fülelik le őket idejében, 
csak szónokolnak, mint a darabbeli kar, a t űzoltók, akik mindig késve érkeznek, 
semmi haszon bel őlük. A katasztrófa elkerülhetetlen. Az általános Gyávaság és 
a frázisokon kívül másra alkalmatlan T űzoltók miatt. 

Hátborzongató, velőkig hatoló előadást lehetett volna a téma kapcsán 
készíteni, a darabválasztás ebben a politikai pillanatban végtelenül pontos és 
időszerű  volt. Hogy nem lett ilyen a produkció, annak több oka van. Egyes 
dolgokat, természetesen, csak föltételezek. 

L'uboslav Majera, legalábbis ez derül ki a látottakból, vezéridea nélkül 
kezdett hozzá rendezéséhez. Talán id őközben ..bekattan valami". Nos, nem 
kattant be. Stílustalan, langyos, érdektelen, ami a színpadon történik. Kemény 
figyelmeztetés, fekete ómen helyett, küls ődleges eszközök, triviális komédia-
patronok néha-néha, bizonytalan ekvilibrálás realitás és irrealitás között, ügyet-
len, ki nem dolgozott szituációk, helyenként a színészvezetés cs ődje. A kórus, 
bármennyire fontos tartozéka Frisch darabjának, itt zavaró és szinte fölösleges, 
márcsak azért is, mert a színfalak mögül hangzik fel szózata, véges-végig rosszul 
artikulálva, s ami a lényeg, se kórussal, se kórus nélkül, az el őadásnak nincs 
atmoszférája, lötty és érdektelen. Csak a darab eredend ő  hibái lesznek benne 
hangsúlyosak. Nem tudunk odafigyelni a helyenként üres, semmitmondó dialó-
gusokra. 
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Juraj Fabri díszlete katasztrofálisan ronda, ötlettelen és funkció nélküli. 
Nem úgy ronda, ízléstelen, hogy azzal az el őadást segítő  hatást érne el, hogy 
szolgálatában állna a produkciónak, hanem a dilettantizmus felé hajlik el. 

Ehhez járul még a főszereplő  hiánya. Erre a szerepre Pásthy Mátyás nem 
alkalmas. Nem tud vele mit kezdeni. Vergődik. Nála kontúrosabb színészegyéni-
ség szükségeltetett volna. Nem tudja kivinni vállain a darabot. Csak pillanatai 
vannak, sajnos, az előadás hetvenperces. Nemhogy lötyög rajta a szerep, rá se 
ment. S ezért nem őt okolom, hanem azt, aki ráosztotta Biedermannt. Pásthytól 
szép alakításokat is láthattunk, de nem olyan karizmatikus egyénisége a szakmá-
nak, aki uralni tudná a színpadot. Ráadásul hosszabb ideje alkotói hullámvölgy-
ben van, ebből kellett volna kisegíteni s nem egy Biedermann-f őszereppel 
agyonütni. Ekkora bukások után a színész még jobban elmerül, emberileg, 
művészileg meghasonlik, s annak csak a színház látja kárát. 

Cikkem elején már jeleztem, ez esetben nem kívánok hagyományos kritikát 
Írni, nem akarom umegörökíteni" az utókornak ezt a szezonkezd ő  premiert. 
Mondjuk így, jóérzésb ől, a színházzal való együttérzésb ől. Hogy a Biedermann 
olyan lett, amilyen, annak főbb okait neveztem meg csupán. Talán azt is megem-
líthettem volna, hogy érzésem szerint a szerepl őgárda sem lelkesedett megfelel ő  
mértékben, így aztán kiugró alakítás sem született. Túlzások, szereptúljátszások, 
iránytű  nélküli bolyongások annál inkább jelen vannak. Egyesek megpróbálják 
produkálni magukat, mások modorosan szürkék maradnak, mintha cseppet sem 
érdekelné őket mindaz, aminek részesei ők is. Lehet, hogy valóban nem érdekelte 

Őket. Vagy nem értették meg, mit kellett volna a közönség felé továbbítani. 
Pedig a kritikus, higgyék el, minden bemutató el őtt nagyon szurkol nekik. 

Örül, ha örülnek, ha sikerük van. A kritikus nagyon szereti a jó színházat. 

Max Frisch: BIEDERMANN ÉS A GYÚJTOGATÓK Fordította: Ungvári Tamás. 
A kardalokat Görgey Gábor fordította. Díszlettervez ő: Juraj Fabri. Jelmeztervez ő: Branka 

Petrović. Rendező: L'uboslav Majera. Szerepl ők: Pásthy Mátyás (Biedermann ár), Ábra-
hám Irén (Babette, a felesége), Faragó Edit (Anna, a szobalány), Törköly Levente (Schmitz, 
díjbirkózó), Simon Mihály (Eisenring, pincér), Venczel Valentin (A filozófia doktora), 
Banka János (Rendőr), Szántó Valéria, Brücker István, Magyar Attila (Kar). 

Bemutató: 1990. október 11-én, csütörtökön, az Újvidéki Színház nagytermében. 
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KUNK1N ZSUZSANNA 

A SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR SZÁZ ÉVE 

Vidékünkön a közkönyvtárak és népkönyvtárak szervezésének gondolata a múlt 
század közepe táján születik meg, így a zombori 1859-ben alakul, a szabadkai jóval 
később, 1890-ben Iványi István kezdeményezésére. 

Iványi István (1845-1917) a német nyelv és klasszikus filológia tanára, 
városunk történetírója még 1880-ban kezdi a könyvek gy űjtését egy leendő  
közkönyvtár állományához, miután a szabadkai gimnázium tanári és ifjúsági, 
valamint a Nemzeti Kaszinó könyvtárát is rendezte. A begy űjtött könyveket a 
gimnáziumban helyezi el, különválasztva a városra vonatkozó kiadványokat és a 
szabadkai nyomtatványokat. Ez a gy űjtemény lesz később az első  szabadkai 
helyismereti állomány. A Közkönyvtár Egyesület névvel induló intézmény meg-
alapozásában Milkó Izidornak (1855-1932), városunk jeles írójának is nagy 
szerepe volt, ki ekkor már igen jelent ős magánykönyvtárral rendelkezett. A 
tervszerű  könyvgyűjtést dr. Zomborcsevics Vincétől (1810-1900), városunk leg-
tapasztaltabb bibliofiljét ől tanulta. 

A szabadkai Városi Könyvtár megalakulását a Közkönyvtár Egyesület 
alapszabályainak lefektetését ől számítjuk, illetve 1890. október 13-ától, bár azt a 
belügyminisztérium csak 1892. január 7-én hagyja jóvá. Március 6-án megtartják 
az alakuló gyűlést, melyen Iványi Istvánt választják meg könyvtárosnak. Az ekkor 
már 200 tagot számláló egyesületet a városi tanács segélyben részesíti. Iványi 
nemcsak a könyvtárügy mellett szállt síkra, 1893-ban a szabadkai múzeum 
szervezésén is dolgozik, s így születik meg a Közkönyvtár és Múzeum Egylet, mely 
azonban anyagi gondok miatt már 1906-ban feloszlik és a város tulajdonába megy 
át. Bár ekkor már háromezer m ű  és több mint ötezer kötet állt az olvasók 
rendelkezésére, Iványiék lelkes munkája sok meg nem értésre talál, így 1908-ban 
bezárják az egyletet. 

Balogh Károly főlevéltáros rendezi végül a gyűjteményt, jobb helyiséget 
eszközöl ki a könyvtár részére, és 1910 elején leltárba veszi az állományt. Balogh 
a levéltár anyagát és a múzeum gy űjteményét is rendszerezi. 

Milkó Izidor még 1906-ban a városi tanácshoz fordul és megvételre ajánlja 
12 000 kötetnyi magánkönyvtárát, melyet gimnazista kora óta gy űjtött. A könyv-
tárat a Pallas Lexikon is regisztrálja és a fiatal Kosztolányi is ír egyik cikkében 
róla, melyet a Nyugat 1925. március 1-i számában közöl. A Milkó-könyvtár körül 
több mint tíz évig tart a huzavona, majd 1917-ben megint napirendre kerül a 
magánkönyvtár. Móra Ferenc is megbeszéléseket folytat Milkó Izidorral, ez 
ügyben leveleznek is, de Mórának nem sikerül megvennie a világviszonylatban 
is ritkaságokat tartalmazó gy űjteményt a Somogyi-könyvtár részére. Milkó Izidor 
a Közkönyvtár és Múzeum Egylet állományát kívánta gazdagítani még 1906-ban, 
a könyvtár azonban véglegesen csak 1926-ban került a szabadkai Városi Könyv-
tár állományába, sajnos csupán töredékében. Kés őbb még egy világháború cson-
kította a felbecsülhetetlen értékeket, mégis ami megmaradt, ma gerincét képezi 
annak a régi és ritka könyvekb ől és folyóiratokból álló gyüjteménynek, mely a 
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mai szabadkai Városi Könyvtár hírnevét öregbíti a Zomborcsevics-féle gy űjte-
mény szintén csak töredékekben, de megmaradt ritkaságaival együtt. 

A Bácskai Hírlap 1920. július 7-i számában lesújtó hírben közli a tényt, hogy 
a könyvtár már tíz éve nem dolgozik, számos költözködés után három kis 
helyiségben vannak a könyvek összezsúfolva. 

Az első  világháború után Bölcskey Lajos gimnáziumi tanár és Marko Jakov-
ljević, a szabadkai tanítóképző  igazgatója rendezi a könyveket, majd 1920-ban dr. 
Matija Evetović, szintén gimnáziumi tanár veszi át az intézmény vezetését, 
olvasókat azonban még mindig nem fogadnak. 

Mijo Mandić  (1857-1945), aki 1923-tól 1932-ig áll az intézmény élén, nagy 
szerepet játszik a könyvtár újjáélesztésében. Az ő  idejében nyílik meg a könyvtár 
1924 tavaszán az olvasók számára. Az állomány ekkor mintegy 25 000 könyvb ől 
áll. Mandić  fellendíti a munkát, b ővíti a helyismereti gyűjteményt, alkalmazotta-
kat vesz fel, és külön hangsúlyt fektet a katalógusokra; még nyugdíjba vonulása 
után is irányítja a munkát. Rade Lungulov, majd Toša Išpanović  igazgatja a 
könyvtárat 1936-ig, mikor is Lazar Stipi č  költő, újságíró és szerkeszt ő  veszi át az 
irányítást és vezeti a 30 000 kötetnyi könyvtárat a II. világháború kezdetéig. Az 
akkor készült statisztikákból tudjuk, hogy a könyvek száma 40 000 volt, de a 
háború alatt az állomány a felére csökkent. Pótolhatatlan értékek t űnnek el és 
mennek tönkre a világégés alatt. Eltűnt többek között Johann Claius görög, latin 
és héber nyelvű  metrikája, melynek segítségével Martin Luther a zsoltárokat 
fordította. A könyvbe Luther saját kez űleg írta be, hogy a mítvet barátjától, 
Philipp Melanchtontól kapta 1541-ben. 

A Városi Könyvtár 1941. április 8-án bezárja kapuit és zárva tart 1943. 
augusztus 28-ig. Ezalatt Bogner József és Papp Gyula, majd a háború végéig Lévay 
Endre vezette a siralmas állapotba került intézményt. 

•  A felszabadulás után hivatalosan 1945. február 16-án kezdi meg m űködését 
a könyvtár, noha már 1944 végén Blaško Vojni ć-Hajduk igazgatóval az élen 
megnyitotta kapuit az olvasók el őtt. Az első  nagyobb könyvgyarapítási akció még 
1944 őszén volt, amikor a szabadkai Úri Kaszinó a Városi Könyvtárnak ajándé-
kozta 9000 példányból álló könyvtárát. Az igazgató lelkes könyvgyűjtő  munkával 
ősnyomtatványokat, ritkaságokat és pótolhatatlan régi újságokat, naptárokat 
szerzett meg az intézménynek. Vojni č  áthozza dr. Zomborcsevics Vincének a 
gimnáziumra testált magánkönyvtárát a Városi Könyvtárba. Így került könyvtá-
runkba számos ritkaság főleg a XVI.' századból. Míg Milkó az olasz nyomdászok 
kiváló könyvremekeit gyűjtötte különös előszeretettel, Zomborcsevicset a francia 
kultúra, irodalom és történelem vonzotta inkább. Rendkívül érdekes és jellemz ő  
nyomdajegyekkel ellátott tizenhatodik századi könyvei a francia m űvelődés-
történet majd minden ágából, régi és ritka orvostudományi gy űjteménye, melyek 
Milkóéival együtt zömét képezik a Dürer, Erasmus, Kopernikusz és Leonardo da 
Vinci századában született könyvállományunknak, 154 katalógusegységet tölte-
nek ki abban a jubileum alkalmából kiadott katalógusban, melynek kiadója a 
Városi Könyvtár. 

A felszabadulás utáni állománygyarapodás évente átlagosan öt- és tízezer 
kötet között mozgott. Egy kis statisztika: 1949-ben 75 823, 1954-ben 101 112, 
1959-ben 144 980 könyv volt. Ebben az id őben Blaško Vojnič-Hajduk nagyszámú 
értékes szerbhorvát könyvet vásárolt Staniša Mihajlovi ć  sándori plébánostól; 
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Nikola Matkovič  örököseitől megvásárolta pl. többek között a Bunjevačka 
k)kaaca vila c. igen ritka lapot. 

Az ötvenes évek elején kiválasztották a gyermek- és ifjúsági könyveket. 
Ebből az állományból alakult M azután az 1800 könyvet számláló gyermekkönyv-
tár 1954. január 3-án. Még ebben az évben megnyíltak a fiókkönyvtárak Szabadka 
városnegyedeiben meg a környező  falvakban és településeken. Tíz év alatt 
átadták rendeltetésének többek között a bácssz őlősi, békovai, györgyéni, kisbosz-
fiai, nagyfényi, Novi sándori, palicsi, tavankúti, a népköri, a városi 
kórházi, a nőegyesületi és az aggok házában működő  fiókkönyvtárat. Ezeknek a 
könyvtáraknak akkoriban 43 100 könyv állt rendelkezésére. 

A Városi Könyvtár már a hatvanas évek derekán helyiséghiánnyal kezd 
küszködni. A Nemzeti Kaszinónak épült Raichle J. Ferenc tervezte monumentá-
lis épület, mely 1896-ban épült, kicsinek bizonyult az új könyvek befogadására. 
Az a nagyméretű  terv, mely a hatvanas években készült el a városházának a 
Kúltúra Székházává való átalakítása érdekében,nem valósult meg. A könyvtár 
nem költözött át a számára külön gonddal adaptált és szecessziót sejtet ő  köny-
vespolcokkal meg bútorzattal berendezett gyönyörű  helyiségbe, mely a városhá-
zának a Štrossmayer utca és a Köztársaság tér felé néz ő  sarkán állt hurcolkodásra 
készen. A szűkös dotációból élő  könyvtár nem tudta volna fizetni az új lakbért, 
ezért egy bútorszalon került az említett helyiségekbe, ma bankhelyiség. A mé-
retre gyártott bútort, mely összhangban készült a városháza stílusával, áthordták 
a mai épületbe és helyettesítették velük a régi polcokat, bútorokat. 

1972-ben megkezdődik az épület kib ővítése ún. galériás megoldással. A 
férőhely 660 m2-rel növekedett. Kib ővül a kölcsönző  és a gyermekosztály olvasó-
terme. Bevezetik a neonvilágítást és a központi fűtést. Visszakerült az olvasóter-
mi két régi kandalló eredeti helyére. A kibővített és átalakított Városi Könyvtár 
ünnepélyes megnyitója 1974. november 23-án volt. A két évig tartó sikeres 
adaptációs munkálatok Ivanka Mitič  igazgatónő  eredményes irányítása alatt 
történtek. Ugyanebben az évben az intézmény keretében megalakul a Kultúrtri-
bün, melynek célja az író-olvasó találkozók, könyvkiállítások, könyvnépszer űsí-
tések, koncertek szervezése. Antikvárium is nyílik az intézmény keretén belül, 
azonban csak tíz évig volt életképes, helyette könyvesbolt működik albérleti 
alapon. 

A könyvtár 1981-ben bevezeti az egész napos nyitvatartási id őt, 1984 óta 
állandó kiállítási terme van, 1990-ben pedig megkezd ődik az utomatikus könyv-
feldolgozás. 

A százéves intézmény rendkívül gazdag tudományos osztályára való tekin-
tettel megközelíti az egyetemi vagy tudományos könyvtárak rangját, régi és ritka 
könyveinek gyűjteménye alapján pedig magasabb helyet is érdemelne a jugoszlá-
viai könyvtárak ranglistáján. Ma a szabadkai Városi Könyvtárnak mintegy 
272 000 és 4400 évfolyamnyi időszaki kiadványa, valamint 11 000 olvasója van. 
Kölcsönzés és adatszolgáltatás a 13 fiókkönyvtárban, a felnőttek kölcsönzőjében, 
a gyermekosztályon és a tudományos osztály olvasótermében folyik. Az utóbbi, 
zárt jellegű  osztályhoz tartozik a helyismereti gyűjtemény, a periodikus kiadvá-
nyok részlege, a bibliográfiai osztály helyismereti adatszolgáltató részleggel, 
valamint a régi és ritka könyvek részlege. 

.999 



A könyvtárkiadói tevékenysége az utóbbi években igen élénk. Katalóguso-
kat, közlönyöket és bibliográfiákat szerkesztenek. A Szabadkai bibliográfia első  
füzete (1764-1869) 1988-ban jelent meg, ezt a Mijo Mandi ć  életművét bemutató 
biobibliográfia előzte meg, a százéves jubileumra pedig elkészült a XVI. századi 
könyvek katalógusa. 

A nemzetközi együttműködés terén a szabadkai Városi Könyvtár eredmé-
nyes kapcsolatot tart fenn a budapesti Országos Széchényi Könyvtárral és a 
szegedi Somogyi-könyvtárral. A hazai könyvtári együttm űködés különösen az 
eszéki, zombori, újvidéki, kragujevaci és belgrádi könyvtárakkal élénk. A szakmai 
előadások, tapasztalatcserék, könyvtárközi kölcsönzések igen hasznosnak bizo-
nyultak, különösen az utóbbi évek folyamán, mind a belföldi, mind a külföldi 
intézményekkel. 

Száz év egy vezet őszerepet játszó városi kulturális intézmény életében nem 
túl hosszú korszak, de mégis számottev ő  Szabadka művelődéstörténetében, 
hiszen a Városi Könyvtár főtéri díszes épülete lassan a m űvelődés szimbólumává 
válik tudatunkban. 
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OLVASÓNAPLÓ 

EGY ÉLETMŰ  KÉSEI TANULSÁGAI 

ÁCS GEDEON: Mihelyt gyertyámat eloltom . . . Bostoni jegyzetek 1856-1863. 
Válogatta, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta: Bogáti Péter. 
Gondolat, Budapest, 1989. 

A drávaszögi származású Ács Gedeonról a közvélemény eddig csak szórványos közlésekb ől 
értesült. Sorsa úgy alakult, akár öccséé, Zsigmondé, a nevezetes m űfordítóé, Shakespeare 
avatott magyar tolmácsolójáé. Ács Zsigmonddal kapcsolatban írta le egyik kései méltatója, 
hogy hullócsillag volt. Hát ez a megállapítás a naplóviv ő  Ács Gedeonra is ráillett: csak rövid 
ideig állt az érdeklődés fényében, utána a hálátlan utókor megfeledkezett róla. Ezért is 
jelent most jóvátételt Bogáti Péter gazdag válogatása, amelyet a megmaradt Ács-naplók 
alapján állított össze. 

De ki is volt Ács Gedeon? Felmen ő  ősei szinte kivétel nélkül református lelkészek. 
Édesapja is ilyen minőségben munkálkodott a drávaszögi Bellyén. Ács Gedeon 1819-ben 
született, két év múlva szüleivel Laskóra költözött. Tanulmányait a reformáció idején 
fontos szerepet játszó településen kezdte meg, majd Halason és Kecskeméten folytatta. 
Édesapja unszolásának engedett, amikor a teológiára iratkozott Debrecenben. Igazából a 
mérnöki hivatás érdekelte, ám engedett a családi hagyománynak, ő  is lelkész lett. Hivatását 
szülőföldjén kezdte, s alig pár esztend őre rá 1848 szele a Dravaszögben is felkavarta az 
érzelmeket. Habsburg-ellenes harcra kezdte buzdítani híveit. Eszméiért bebörtönözték, 
Alig tudott kiszabadulni. 

A szabadságharc végnapjai Ács életében is jelent ős fordulatot idéztek el: élete nem 
volt biztonságban, ezért az emigrációt választotta. Kossuth Lajos sz űkebb köréhez csatla-
kozott. A megbukott forradalom vezet őjének tábori lelkésze lett. Kis-Ázsián, Törökorszá-
gon keresztül jutott el az Amerikai Egyesült Államokba, ahol 1861-ig élt. Amerikai 
tartózkodása idején látott hozzá tulajdonképpen a korábban többször megkezdett, majd 
abbahagyott naplóírásnak. A szül őföldtől távolra szakadt, az új környezetben gyakorlatla-
nul botorkáló európai műveltségű  férfiú pótcselekvése volt a naplóvivés. Tárgya nagyon 
változatos: amit tapasztalt, olvasott, hallott, látott, arról valamilyen formában megemlé-
kezett naplójában. Ezek az új élmények szül őföldjét, a Drávaszöget is sokszor megidézték, 
eszébe juttatták. Meglep ő  tárgyilagossággal és sokszempontúsággal forgatta tollát. 
Kútfőértékű  naplói teszik ma értékessé és megbecsültté számunkra. 

Feljegyzései 1925-ben bukkantak fel, kilenc kötetet az Országos Széchényi Könyv-
tár, akkor még Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattára vásárolt meg. 1957-ben még egy 
kötetet kínáltak megvételre. A hatvanas években a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak 
adódott alkalma, hogy három újabb Ács-naplót gy űjteményébe iktathasson. A magam 
kutatása révén további négy kötetre bukkantam, s ezzel tizenhétre emelkedett számuk. 
Több mint ötezer gondosan teleírt lapot hagyott hátra Ács Gedeon. Még életében azt 
tervezgette, hogy a sok “forgácsból" egységes munkát készít, ám elképzelése nagyon távolra 
sodródott a megvalósulástól. 

Bogáti Péter a bostoni jegyzeteket tartalmazó kötetek majd négyezer lapjából 
tallózott, s több mint négyszáz oldalas könyvében a neki tetsz ő  legértékesebb fejezetekb ől 
válogatott. Az írások a naplók id őrendjében követik egymást. A kötet összeállítója 1856-tol 
1863-ig született bejegyzések gazdag válogatását teszi közkinccsé. Az olvasó, ha végére ér 
a könyvnek, bizonyára azt mondja, nem volt hiábavaló, hiszen a XIX. századi Amerikáról, 
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a Drávaszögről élvezetes stílusban megírt, olvasmányos bejegyzések között lapozgathatott. 
A szövegeket Bogáti Péter eligazító tanulmánya vezeti be. Tulajdonképpen a testes kötet 
révén olvasónaplóba nyerhetünk betekintést, mert Ács Gedeon legtöbb esetben az általa 
forgatott könyvekr ől mondja el véleményét, s azt írtja le, hogy mi tetszett, illetve mi nem 
tetszett neki, mit juttatott eszébe. Nyelvismerete lehet ővé tette, hogy több nép nyomtat-
ványaiból tájékozódjon. 

Az olvasó azt is várja, hogy bizonyos dolgokat magáról a naplóíróról is megtudjon. 
Önmagáról azonban szemérmesen keveset jegyzett le, de egymás mellé rakosgatva pár 
mondatos vagy éppen félmondatos tudósításait, csak kikerekedik egy kép róla. Ugyanígy 
keveset beszél Kossuthról és körér ől. Nem tartotta ildomosnak magánéletükr ől feljegyzé-
seket készíteni, bár elszólásaiból arra lehetett következtetni, hogy lett volna mir ől írnia. 
Talán a szófukarsága miatt kerülte el a magyar szabadságharc memoárirodalmát tanul-
mányozók figyelmét is a kézirata. 

A könyv nemcsak a naplóirodalmat kedvel őknek lesz élvezetes olvasmány, hanem 
például az irodalomtörténészek is találnak nekik szóló megjegyzéseket, amelyek a XIX. 
század amerikai irodalmi életébe nyújtanak betekintést egy magyar emigráns szemszö-
géből. A néprajzosoknak ugyancsak gazdag forrása lehet: nemcsak forrásközléseit forgat-
hatjuk haszonnal, hanem Ács kontrasztív szemléletmódját is tanulmányozhatjuk. 

A Forum Könyvkiadó idei programjában szerepel a teljes naplóanyag alapján készült 
Ács-életrajz és a XIX. századi drávaszögi népéletre vonatkozó feljegyzések közzététele. 
Általa tovább árnyalódhat Ács Gedeon portréja. 

Bogáti Péter jó szemmel végzett válogatása és az újabb, megjelenés el őtt álló munka 
hozzájárul majd ahhoz, hogy az olvasó még többet megtudjon arról a XIX. században élt 
férfiúról, aki igazi európéer volt. Az őt körülvevő  világot Amerikában vagy utolsó éveiben 
a drávaszögi kicsiny Csúzán is a humanista szemével figyelte. Az eseményeket összefüg-
géseiben látta, s szellemi magányában is azért küzdött, hogy vidéki értelmiségiként talpon 
maradjon. Harcának sikeres végkimenetelér ől csak most szerezhetünk tudomást, amikor 
lapozhatunk ízesen, példamutatóan szépen megszerkesztett írásai között. 

LÁBADI KÁROLY 

AZ ÉLET RAJONGÓ VENDÉGE 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ: Kosztolányi Dezső. 
Holnap Kiadó, Budapest, 1990. 

Az utókor — ha vívódva, küszködve is — mára már megalkotta a maga Kosztolányi-képét. 
Ó az a költő, aki magával kibékülni soha nem tudott, az emberi élet esend ő  voltáról mégis 
a legmeggyőzőbb hangon tudott szólni; nem hitt a végzet hatalmában, de abban sem, hogy 
az egyén győzni tud a sorsa felett. A kényszerűség szorításából legfeljebb pillanatokra 
szabadulhatott, hogy egy-két felszabadult, rajongó sóhaj után annál rettenetesebb legyen 
az alámerülés. Kínjaink sokfélesége' t rajta kívül talán csak Babits Mihály ismerte ilyen 
alaposan, mint ahogyan hozzá hasonlóan csak Babits — a Jónás könyvének írója — tudta, 
hogy szolgálatában és alázatában is ünnepi az élet, Melyet színeiben, illataiban és csodáiban 
a maga- teljességében érdemes megélni. Kosztolányi tudta, mi a b űn, s tudta, mi a bűnre 
vezető  kényszer, de hangja és magatartása egyetlen tiltakozás a gonoszság ellen. Nem volt 
vallásos, de a katolicitás számára a tökéletesség parancsa volt. A tökéletességé, amelyhez 
csak a szeretet és a szépség fogható. Tudta: kis és nagy szenvedéseinknek csak akkor van 
értelme, ha a teljességet és a tökéletességet szolgálja. Tudta: a tökéletesség vigasztal az 
aranysárga tea csillogásától Bellini Fácskás Madonnájáig mindenben, ami meghittséget és 
nyugalmat hoz a léleknek. Kosztolányiban ez volt a szellem évszázadnyi nagysága. 
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Volt azonban egy másik Kosztolányi Dezs ő  is, a bizonyosság kevésbé kedveltje, a 
kétségektől gyötört, az önbizalmával és reményeivel sokszor meghasonlott költ ő, a 
művész, aki a szépség bizonyosságával szemben annak elérhetetlenségét is naponta 
megszenvedte. Megszenvedte a halálfélelem legrejtettebb mélységeibe merülve. „Engem 
igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem — írta egyik vallomásában. —Azóta 
vagyok ember, mióta nagyapámat láttam holtan, tízéves koromban, akit talán legjobban 
szerettem ekkor. — Költő, művész, gondolkodó is csak azóta vagyok. Az a roppant különb-
ség, mely élő  és halott között van, a halál hallgatása, megértette velem, hogy valamit 
tennem kelL Én verseket kezdtem írni. (. . .) Nekem az egyetlen mondanivalóm, bármily 
kis tárgyat is sikerül megragadnom, az, hogy meghalok." Ez azonban már a sejtelmes 
Kosztolányi, a rejtőzködő  és a menekülő, akit csak a hozzá közelállók láthattak tisztán. 

Megtéveszthetetlen tisztaságában látta őt Kosztolányi Dezs őné Harmos Ilona is, aki 
a „kedves -  nagy diák"-ról halála után könyvet írt. „Amikor írni kezdtem róla — írja az 
emlékező  —, azt akartam, hogy lerögz ődjék mindaz, amit átéltem vele. Látni akartam őt 
magát. Nem tudtam, milyen veszélyes feladatra vállalkoztam. Egy embert való mivoltában 
megmutatni akarni annyi, mint kiengedni a sárkányt a barlangjából. —De nincs visszatérés, 
hadd legyen élőbb az élőnél. Szedegetem az emlékeirnet róla. Mennyi, de mennyi ellentmon-
dás." A vállalkozás lehetetlenségét azonban kénytelen belátni. „Az én okoskodásom is — ma 
már tudom — hiú és céltalan. Kívülr ől bajos megközelíteni a dolgokat. Jön egy pillanat, 
amikor az életünk kicsúszik a kezünkb ől, és megszűnik a hatalmunk felette, a mások 
hatalma is, bármennyire er őlködünk. Bonyolult, messzir ől összefutó erők sodrába kerü-
lünk." 

Ha ennyire bizonytalan és kétséges, vajon elmondható-e, honnan eredtek, s mi volt 
a lényegük az 0 személyiségét meghatározó er őknek? Számba vehetők, megnevezhetők? 
Volt pillanat, amikor sikeres emberré n őtt, volt pénze és voltak barátai, s volt pillanat, 
amikor Kun Béla halállal fenyegette. Ady elbúcsúzni magához szólította halálos ágyán, 
mégis ő  írja azt a gyilkos erej ű  cikket, amelyben a költ ő  újraértékelését követeli. Földi 
értéket csak a könyvek árával tudott mérni, a rajongásig szeretett utazni, bár rosszul lett 
az útra kelés félelmét ől. Életének titkos feszítőereje volt: „bántani, azután mélységesen 
megszánni, és talán már azért bántani, hogy szánhasson, majd vezekelni, vezekelni a 
könyörtelenségig". Bűnözni és bűnhődni, mindig ezt kereste. „Azért kell b űnt elkövetnie, 
hogy vezekelhessen. A mámor után jön a csömör." Tudja, érzi, hogy nagy lélek és nagy 
művész, többször elmondja: Goethe és Arany János biztosan szerette volna őt. Elhivatott-
sága ifjúkora óta foglalkoztatta, korai naplójába 1901. január 8-án jegyzi be: «érzem, hogy 
belőlem— ha segít a jó Isten— nagy ember lesz . . ." Vörösmarty születésének centenáriumán 
fölsóhajt: „Mily szép nagynak lenni. Tán száz év múlva az én ünnepségemet fogja bámulni 
a világ?" 1904. augusztus 24-én Babits Mihályhoz küldött levelében írja: „Én is a görög 
korszakomat élem, de másképp, mint Ön. Bele akarok nyúlni az életbe, és tenni akarok 
sokat (nevessen ki) az emberiségért. . ." Apróságai közt szerepel egy följegyzés: „Minden 
bajom abból származk egyébként, hogy az emberiséget kimondhatatlanul, véres szerelem-
mel szánom." Majd ugyanott: „Enyém az élet, s minden jó, amit adhat nekem!" 1910 
májusában Harmos Ilonának írja: „A költ ői erőm teljes pompájában, a zsenim feltétlen 
hatalmában érzem magamat. Érzem, hogy én vagyok a legnagyobb. Soha szebbet, igazab-
bat, formásabbat nem írtak magyar nyelven." Ujjongó örömmel, naponta lelkesedik az 
életért, a költészetért, a gyönyörökért, az emberi csodákért. Ő  a sikeres Kosztolányi. S aki 
így tud lelkesedni, nem csoda, hogy fél a haláltól, halálfélelmével naponta megvívja csatáját. 
Az elmúlásból csak az őszi avart szereti, rajongva és áhítattal, de mintha a virágzásban is 
érezne valami megcsalatást. 

Álmodni sem úgy álmodott, mint a többi ember — őrzi a hitves emlékezet —, nem 
képekben, hanem szavakban és mondatokban. „Mindig örült, ha így sikerült megragadnia 
valamit az álombeli beszédből." Rengeteg kávét ivott, és szerette az éjszakai sétákat, s ha 
fáradt volt, vagy kétségbeesett, Arany Jánost, Reviczkyt és Rilkét olvasta, és Babits Mihály 
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korai verseit. „Nietzschét élete végéig bámulta." Bár olykor kiábrándult bel őle is. Szeretett 
szépen öltözni és valóságos ínyenc volt. 

A háború azonban — amit az els ő  pillanattól kezdve személyes tragédiaként él át — 
átalakítja Kosztolányit. Tudja, a történelem most válik végzetessé hazája és nemzete 
számára egyaránt. ',Valóságos téboly lepi — írja Kosztolányiné. — Az utcán néha kiveri a 
verejték, s azt mondja, nézzek hátra, őt követik, ő  biztosan érzi, hogy követik, és mindjárt 
a vállára fogja tenni kezét egy idegen vagy egy titkosrend őr. Kapuk alá befut, mellékutcá-
kon, kerülő  úton tér haza. Százszor is meg kell nyugtatnom, hogy senki sem követi, senki 
sem üldözi. (. . .) Ha felvirágozott, daloló katonákat lát, a könnyek végigfolynak az arcán. 
Minden sor, amit most leír, lázadás, tiltakozás a rémség, a borzalom ellen. Hogyan is 
nyughatna meg az, akiben annyi a képzelet, az azonosítás készsége, a szánalom érzése?" S 
a felesége látja: halálos csapás éri, amikor Szabadkát elcsatolják az országtól. Évekig haza 
sem mehet. 

A Kosztolányi család levelezéséből világosan kitűnik, mit jelentett neki a város, az 
otthon, a család és a rokonság. A levelek azt is elmondják, hogyan sodorta a létbizonyta-
lanság a Kosztolányiakat, a Decsyeket és a Brennereket a szegénységbe, a nyomorba. 
Rajongva szeretett apjáról, Kosztolányi Árpádról írja: ',Magyarország feldarabolása után 
hat esztendeig nem látogathattam meg. Szül ővárosomat elcsatolták országunktól. Lekö-
szönt állásáról, otthagyta lakását, melyben huszonöt évig éltünk, a külvárosba költözött, 
egy nekem ismeretlen utcácskába. Sokáig kerestem ezt az utcácskát. Egy alacsony, szegé-
nyes szobába nyitottam be. Ott állt el őttem gyermekkorom bálványa és férfieszménye 
megtörve, összezsugorodva, őszen. Hunyorogva nézett felém. Amint szokta, kezét nyúj-,, 
totta. De én nem fogadtam el, hanem karomba szorítottam, összevissza csókoltam kezét, 
arcát, s közben—a vállán— elfordítottam a fejemet, mert patakzott a könnyem, és a szájam 
eltorzult a zokogástól." A megrokkant bálványt néhány évvel kés őbb a halálos ágyon is úgy 
látja, mint aki három napon át „udvariasan haldoklott". 

Ugyanezzel a rajongással szerette Szabadkát is, ismer őseivel együtt, s emlékeiből a 
város korabeli története is kirajzolódik. 1901. január 14-én Vidákovits Barnabáséknál tett 
látogatása után, a bunyevác ünnep kapcsán tudományos pontosságú bejegyzést ír naplójába. 
És szeret mindenkit, és szeretetével mindenkit félt a haláltól. A haláltudat azonban 
emlékezni is segíti őt: 

Itt fekszenek csodásan ők, 
hol annyi búza, bor van, 
a véreim, az őseim 
a fényes nyári porban. 

Állok az ágyuk peremén 
és csöndesen borongok, 
hogy mit izennek énnekem 
a Kosztolányi-csontok. 

Azután egy napon sajgó, vörös folt jelentkezik az ínyén, és ő  lassan elkészül a végs ő  
nagy számvetésre. Ötvenévesen még egy föllobbanó, mindent elsöpr ő  és mindent újraígérő  
szerelmet él meg, s egyre inkább vonzódik- a misztikához; a szeptemberi napsütéshez 
könyörög irgalomért: „Föl-föl még egyszer, / halál fölé, a régi romokon, / segíts nekem, 
szeptember, ne eressz el, / testvéri ősz, forrón égő  rokon." Innentől azonban már minden 
csak kín és gyötrelem. S amikor lázálmában apját látja, papírra veti: „Apám, segíts 
meghalni." 

Dokumentumokból, följegyzésekb ől, emlékekből és vallomásokból áll össze Koszto-
lányi Dezsőné kötete, amelynek őszinteségén csak a megrendültsége n ő  túl. A tisztelgés 
fölér egy fohásszal. Fohásszal a néhai, szépért, tökéletességért rajongó költ őért, egy 
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teljességre törő  életért, egy magatartásért De fohász egy kicsit azért a világért is, amely 
lehetővé tette a nagy szellemek cselekv ő  magatartásában rejlő  méltóság mindenhatóságá-
nak a megmutatását. Szertelenségek feletti mosoly, amely „ezüstté b űvöl minden pocso-
lyát". 

Nagy korokhoz nagy szellemek illenek — és megfordítva. Kosztolányi Dezs ő  és társai 
még örökösei lehettek annak a rendíthetetlennek hitt értékrendnek, amely a nemzeti 
klasszicitás és az európai szabadságigények jegyében egybefont erkölcsöt és szellemet, s 
teremtett belőle parancsot az élethez. Élni akkoriban még méltóság kérdése volt — Szent 
Ágostoni hittel és goethei-fauszti szomjúsággal. Nem csoda, hogy az élet apró tényei 
jelentőségükben naggyá nőttek, amikor az élet — méltóságán túl — a történelemnek és a 
hagyományoknak is felel ősséggel tartozott. 

MÁK FERENC 

A MEGTISZTULÁSÉRT 

PODOLSZKI JÓZSEF: Át. 
Forum, Újvidék, 1988. 

Podolszki József posztumusz verseskötetének élén egy kiemelt, eredetileg címtelen verset 
olvashatunk. Aki azonban keveset tud a költ őről, annak tetszését e szövegnek legfeljebb 
egyes részei vagy az intonációja nyerhetik meg. Ez azonban kevés, mert e vers megértése 
nem csupán egyszeri esztétikai élvezetet jelent, hanem annak a kulcsnak a birtokbavételét 
is, amely nem csupán ezt a kötetet értelmezi, hanem magának az opusnak a teljesebb 
befogadását teszi lehet ővé. A vers valójában arról szól, hogy a költő  fiatalabb testvérnek 
született,s ez akörülmény egész pályafutását leértékelte. Vajon nem a felel ősséget akarja 
magától elhárítani a hiperkritikusságra is hajlamos Podolszki, hiszen általában a fiatalabb 
testvér szokott a család szeme fénye lenni? A családban igen, ám nem a társadalomban — 
s e tény bizonyul sorsdöntőnek a költő  pályáját illetően. Podolszki József ugyanis szegény 
családból származott s kiváló iskolai el őmenetele sem tette számára elérhet őbbé az 
ösztöndíjat, mert a tanulásban ugyancsak jelesked ő  testvérbátyját vette szárnya alá a 
parasztszövetkezet. Így aztán a hatvanas évek elején a verbászi technikumban folytatott 
tanulmányai során sokszor a legszükségesebb anyagiakat is nélkülözte, tehát olykor 
éhezett is. Ennek következtében meggörbült a háta, s ekkor romlott le annyira az 
egészsége, hogy 22 éves korában az orvosi vizsgálat zsírt mutatott ki a vérében. Ekkor 
került a következő  alternatíva elé: vagy önmegtartóztatással javítani azon, amin a közép-
iskolás évek sokat rontottak, vagy pedig engedni a lejt ő  inerciájának, tehát tovább iszogatni 
és mértéktelenül dohányozni. Podolszki József néhány nap habozás után döntött s azt 
választotta, ami már kikezdte egészségét. 

Nem lenne kiváló, az általam ismert magyar nyelvű  verseskönyvek között az utóbbi 
években a legjobb e posztumusz mű, ha szerzője ezzel a magyarázkodással másokra, a téves 
ösztöndíjpolitikára s a véletlenre hárítaná át halála el őtt már évekkel korábban megérzett 
végzetének okát. Nem, az Át cím ű  verseskönyv éppen illúziótlan nyíltsága, egy végs ő  
szembesülésből eredő  belső  dráma következtében válhatott irodalmunk egyik maradandó 
értékévé. Podolszki ugyanis itt leplezetlenül feltárta azt, amit korábban különféle, legin-
kább humoros pózok mögé rejtett. Szorongásainak és lelkiismeret-furdalásainak adott 
hangot olyan (látomásos) közvetlenséggel, amelyet a korábbi évek lefojtásai idejében csak 
elvétve cselekedett meg. Így aztán, jóval nagyobb költ ői telítettséggel, ugyanoda tért vissza, 
ahonnan elindult 
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Podolszki verseskönyvét a férfi és a nő  érzelmi kapcsolatának szinte versr ől versre 
felbukkanó elemzése teszi tematikailag egységessé. Közöny, valóságos és akart szenvedély, 
múltmelengetés, pillanatnyi bensőség, de főleg dermesztő  hiány, az elmulasztott lehet ősé-
gek miatti önvád tölti fel tartalommal klasszicisztikusan metszett sorait. Velük kapcso-
latban akár tömör naplóról is beszélhetünk, hiszen észlelések és önmegfigyelések 
dokumentumairól, a bels ő  rezdülések mondatgrafikonjairól, a múltat rejt ő  jelen pillanat 
mindenhatóságáról van szó. A halál itt nem távolról fenyeget ő  vagy vészjóslóan közelítő  
rém, hanem (a rossz közérzet, a sejtelem által) szerves része egy-egy állapotnak. Így aztán 
nem a jövő, hanem a múlt romboló erej ű  ebben a költészetben. Nem az, ami ezután jön, 
hanem az, ami jóvátehetetlenül elmulasztatott. 

Podolszki József a verseinek varázsa sokszor abból ered, hogy racionálisan, fegyel-
mezetten tárja fel a téboly élményét. Ahelyett tehát, hogy naturalisztikusan az automa-
tikus írást választaná, szellemi izomzatát megfeszítve önmaga fölé emelkedik s csak annyit 
mond el érzelmi tapasztalatairól, szenvedéseir ől, amennyi teljessé, esztétikailag élvez-
hetővé teheti versét. A magát mindenütt hontalannak érz ő, aki legfeljebb az alkohol 
mámorában találhatott ideig-óráig menedéket, lelkiismereti válságában így szemlélteti a 
valóságos és a lelkiismeret általi üldözöttség bels ő  drámáját: „ablakunk alatt ostromra / 
készülődnek / a régi hódítók. / Engem követelnek / és követelnek persze téged is / 
elüszkösödött tekintetünk / reflektorozzák / percenként csattannak vádjaik / mi meg csak 
ülünk" (Hideg homlokom illesztem). Hogy azonban ez a másoknak kiszolgáltatott kettős 
nem rejteget olyan bensőséget, ahogyan azt a hagyományos költészetben már megszoktuk, 
az elsősorban az Alkalmi vers hozzád egy üres ünnepen című  költeményből derül ki. Itt a 
vallomás a vallatás szintjére süllyed, mert a költ ői alanynak ebben paranoiára vagy 
delirium tremensre emlékeztet ő  állapotában az is ellenségnek t űnik, aki szövetséges 
lehetne az elképzelt betolakodókkal szembeni önvédelemben. A kedves is ellenségnek 
minősül tehát, mintha ő  is a csak jelzőkkel, igenevekkel megidézett, fenyeget ő  külvilág 
képviselője lenne. Itt is érvényes, ami sok Podolszki-versben megfigyelhet ő: a befejezésben 
sincs katarzis, a költő  nem teszi jóvá az értelmével, amit az intuíciója igazságnak érez. 
Mert hát nem egyszeri emberi kapcsolaton s egy helyzethez f űződő  látomáson van itt a 
hangsúly, hanem azon a tapasztalati többleten, amely az emberi kapcsolatnak általános 
ellentmondásosságára vonatkozik. E hallucináció tehát azt fejezi ki a maga sajátos durva-
sága által, hogy, mivel képtelenek vagyunk a teljes azonosulásra, ezért szemben állunk 
egymással. 

• 
Podolszki a halálát megel őző  években a tengerpartra költözött le, s mivel itt egy 

ideig magányban kellett élnie, az élet és a szerelem valamiképpen a múlttal lett azonos 
költészetében. Ami lényeg, az már megtörtént és visszahozhatatlanul tovat űnt s egyedül 
a zárszámadás elkészítése maradt meg. Mintha a hátralev ő  napok fogyásával a költő  
szellemi ébersége is megnőtt volna. Egyre inkább olyan verseket írt, amelyek párjukat 
ritkító nyelvi fegyelemről tanúskodnak, ami annál meglep őbb, mert ekkor sem vállalta a 
kötött formát. Élmény és gondolat ihlette, ám poézist (a végs ő  és egyedül lehetséges 
jóvátétel szándékából: igazi poézist) akart alkotni, ezért mind a sz űkszavúság elitszerű  
talányosságaitól, mind pedig a meggyőző  erőt nélkülöző  bőbeszédűségtől óvakodott. Ha e 
könyvének egy-egy versét néhányszor elolvassuk, leginkább az az érzésünk, hogy a sorokat 
nem lehetett volna másképpen megformálni anélkül, hogy ne veszítsenek hatásukból vagy 
hogy ne jelentsenek mást. Egy tömbből faragottak, súlyosak, pedig lehetséges, hogy 
szerzőjük rajtuk sem dolgozott sokkal többet, mint azokon, amelyek a hatvanas és hetvenes 
években túl nagy számban születtek. A kései években már a tudatalattijából feltörve vált 
azonossá a téma és a nyelv, mert egyszer űen megnyíltak a korábban rendszerint elduga-
szolt források. Ekkor ugyanis már nem számított azoknak a gúnya és ellenszenve, akik 
elutasították Hinta című  elsó kötetét nyelve gátlástalansága és szemérmetlen játékossága 
miatt, s dacolni sem kellett már azokkal, akik másfajta költ őiséget kerestek verseiben, 
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mint amilyet a publicisztikának s az ezzel járó életformának szentelt éveiben nyújtani 
tudott. 

Az ideges zaklatottság, a reménytelenség, az önvád s ennek megfelel ően a kintinek 
és a bentinek a hallucinatív azonossága talán a Harangzúgásban c. versben szintetizálódik 
a legteljesebben. A zadari harangok itt a jóvátétel iránti fájdalmas nosztalgiát ébresztik fel, 
olyképpen, hogy a befejezésben már nem is léteznek magánvalóként, hanem csupán a 
háborgó lélek hangképeiként, a belső  realitás jeleiként. Ez a bűntudat azonban nem az 
egyértelmű  értékek elmulasztása fölötti mea culpázás. Podolszki ugyanis nem naiv roman-
tikus, hanem mai életszerű  költő, aki tudja, hogy a tartósan szövetséget kötött emberpár-
nak egymás elviselése napról napra s csak nehezen megvalósítható feladata. Ezért írja azt 
az Avitt levélben, hogy 

Volt egy alkunk: 
Hisszük a másikat. 

Volt egy alkunk: 
Bírjuk a másikat, 

De elerőtlenedtünk 

Podolszki posztumusz verseskötetének egyik különlegessége a Mediterrán dalok 
című  ciklus, amely a tájkép által igyekszik kifejezni a költőnek leginkább a hangulaton túli 
életérzését, tapasztalatát. Olykor maga a látvány a mondanivaló hordozója, máskor viszont 
a rövid strófák befejező  egy-két sora jelzi: milyen összefüggést érzett a költ ő  saját sorsa és 
a kiemeltek között. Ez egyben arra is utal, hogy az aforisztikusság sem idegen Podolszki 
József ekkori költői magatartásától. A költőt érezhetően a folyamatosság, az állandóság 
átérzése nyugtatja meg, hiszen ily módon ő, a mindenütt idegen is beletartozhat valamibe. 
Fontos tehát, hogy „készül ődik a táj / folytatni, / mit abba se hagyott." Mert így kialukult 
már az „El nem moshatő  / örök azonosság." S „marad minden a régi helyén — / és az őslakók 
ebben biztosak." Még akkor is fontos ez, ha e pillanat-egyensúly nem más, mint „gyermek-
ded tudtatlanságom: / a mindig hiába elvárt / ősi nyugalmam." De az állandóság formái 
közül sem mindegyik elfogadható, különben nem tolakodna elő  a nyugtalanító kérdés: 
«miért zúg mindig a tenger, / mint berekedt harangszó." S nem éreztetnék hiányukat azok 
a viszonylatok, amelyek a költő  még dinamikus életének szerves részei voltak. Tehát a 
nyugalom sem adhat nyugalmat: „A végtelen víztükröt nézve / kapok csak észbe: / mit sem 
ér a síkság, / ha nincsenek dombjaink". Nemhiába mondja tehát a kedvesnek: „. . . ölelj 
magadhoz / szigetet álmodón",  mert— nincs sziget. Éppen ezért s nyilván nem függetlenül 
a távol-keleti esztétika hatásától — az érzésektől függetlenített szemléd ődés, a valóság 
öncélúan kinagyított mozzanatai is alkothatnak verset Podolszkinak e ciklusában. Például 
a következőképpen: „Asszonyok járják a várost / sötét ruhában, / fejükön kosárral, / és 
kitérnek előlük / a szembejövők." Vagy: „Látod, kedves, / ez az ablak itt épp a távoli / kék 
semmibe néz." A rossz sejtelmek és a bizonytalanság képes gondolatai azonban ebben a 
ciklusban is dominálnak. A szellemi fölény (akár álfölény), amely a Podolszki-szövegekben 
egy személyiség gerinceként sejlett fel, még akkor is, ha lemondás vagy panasz volta vers 
tartalma (hiszen a humor valamelyik formája volt egyensúlyteremtő  erő), itt szárnyasze-
getté válik. Legfeljebb a bizonytalant lehet bizonyosan kimondani, mert «jövevények és 
kivetettek / kószálnak a parton, / melyről ki sohasem derül, / minek a partja." A lehetetlen 
vált lehetségessé, ezért ez az abszurd kérés is elhangozhat: 

Ugye, 
visszaintesz 
még egyszer 
a homokos partról, 
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mielőtt elfiíjna a szél 
és felszívna a Nap. 

A kötetet befejező  Furcsa tűz című  ciklusnak, de főleg e ciklus Őszülő  csendben című  
versének csupán az a (talán nem is a költőn múlt?) hibája, hogy nem találkozunk a 
megjegyzéssel: „Füst Milán emlékére" vagy F. M. stílusában" stb. Podolszki ugyanis 
túlságosan jól ismerte e nagy költőt ahhoz, hogy öntudatlanul vállalja annak hatását. A 
magatartás-lopástól viszont már az az általa jól ismert körülmény is elidegeníthette, hogy 
e nagy látnok egyike a legnépszerűbb költőnek irodalmi köreinkben. A helyzete kénysze-
rítette rá Podolszkit a Füst Milán-i őszinte alakoskodásra. 

Igaz, a Sámántalanodva a lélekhangok ellenére is személyesnek mondható az 
említett klasszikus attitűdjéhez viszonyítva. Ám arról se feledkezzünk meg: milyen nagy 
közvetlenséggel idézte meg barátainak emlékét Füst Milán— méghozzá versben. Podolszki 
versei tehát inkább a prózai elemeit tekintve különbözik mintaképének múltidézésben 
feledhetetlen soraitól. A jóvátehetetlen miatti fájdalom üzen ebb ől a Podolszki-költemény-
ből is, azt az emberséget hiányolva saját magatartásából, amelynek elmulasztására általá-
ban későn és krízishelyzetben döbben rá az ember: „. . . . nem is szerettünk, / amennyire 
egy másikat / szeretni kellene". Az ember a maga világának különösségével mindig 
elérhetetlen marad, s e tény akkor okozhat fájdalmat, ha már kísérlet sem történhet a 
megismerésre, az ember körüli köd eloszlatására. Ez a Füst Milán-i gondolat áll a Sámán-
talanodva mögött. Ám ha ez az állítás vitatható is, ahhoz már alig férhet kétség, hogy az 
(5 szülő  csendben kérdéssorakoztató pátosza mögött az öregség vershegye emelkedik ki az 
emberi sors tragikumát idéz ő  meredélyeivel. Ebből talán felesleges leírnunk az idevágó 
sorokra, ezért csak Podolszki  ekvivalenseiből idézünk: «Hol vagytok, rég levert, ifjú forra-
dalmak? Hol a nyugodni nem tudó zajos beszédünk, / mi innen sodródott ajkaink közül / 
a kettőzött csókok rövid szünetében? / És hol, hol van, ó, a megingathatatlan / örök 
bizonyosság, / hogy győzni fogunk? / Hol a hitünk, pajtás?" 

Ugyanebből az ihletkörből való a Magas szelekben megszólalása is, amelyben az 
emberparány, mint féreg, retteg a hatalmas és ismeretlen végtelentől: „Itt reszketek a 
világmindenségben / és sírok is / mint kinek / nincs más fegyvere / saját elpergő  könnyein 
kívül . . ." A felsőbb rendű  lény megszólítása, az Istenhez fordulás gesztusa, a költői 
szépségre spekuláló esedezés, az önostorozó szerénység szintén nincs távol Füst Milán 
költői világától. Az Istennel folytatott párbeszédnek a tartalma még objektívabbá válik a 
Furcsa tűzben, „néhai szent Pelbárt későn felfedezett kéziratos hagyatéká"-ban. Ebben a 
vezeklés, &bűnök bocsánatáért hozott áldozat áll el őtérben, hasonló naturalimussal, mint 
amilyennel Füst egyes verseiben (vagy azAdventben) kelnek váratlanul életre az elsüllyedt 
múlt alakjai. Ezzel azonban nem Podolszki lírai látásmódjának eredetiségét akarjuk 
elvitatni, csupán annak keletkezési feltételeire figyelmeztetünk. Ugyanebből a versből az 
utolsó előtti strófát idézzük annak bizonyságaként, milyen magas színvonalon realizá-
lódhat a Podolszki-féle groteszk. 

Azt mondják: 
Felszaporodtak cellámban a sokféle tekercsek. 
Én meg mondom nekik: 
Hála az Úrnak, sok az eretnek, 
s a máglyatűznél éjjel is frogathatok. 

Vajon ez Podolszki költői forradalmának végét, a fiatalkori nyíltság, támadókedv 
feladását jelentené? Valóban csupán a véletlenben és saját jóvátehetetlen vétkeiben látná 
költőnk tragikus sorsának okát? Valóban költészete másfél évtizedének egészére jellemz ő  
lett volna az az etikai megoldatlanság, közbülső  állapot, amelyet második verseskötetében, 
a Koponyatörésben a következőképpen határozott meg: „zsandár sosem voltam / betyár 
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nem lehettem. . ."? Valójában csak annyiban változott meg Podolszki költ ői magatartása, 
hogy a társadalomban kivetend őnek tartott rosszhoz, az emberek önmegsemmisít ő  meg-
osztottságához saját rosszabbik énjét is hozzásorolta. S ez nem kis dolog a mi felszínessé-
gében ostoba időnkben, amikor nemcsak az élet, hanem az irodalom is az önérvényesítés 
gátlástalanságát, a privatizálás mértéktelenségét, a vélt fels őbbrendűségbe való elzárkó-
zást kezdi jelenteni. Költ őnket e versek keletkezése idejében kétségtelenül egy olyan 
erkölcsi ideál tartotta vonzáskörében, amely egyre inkább feltételévé válik az emberi faj 
fennmaradásának, illetve annak, hogy legalább valamennyire hasonlítson arra a képre, 
mintára, amelyet legnagyobb művészei és gondolkodói alkottak róla az elmúlt századokban. 
Ez azt jelenti, hogy — miként Hamvas Béla mondaná — Podolszkiban végül is győzött a 
személyiség a gyarló egyén fölött. Kénytelen vagyok idemásolni irodalmunk egyik büszke-
ségét, Az irgalmasokról című, minden bizonnyal világirodalmi szintű  költeményt: 

Ha felsorakoznak egyszer vétkeink 
és köszönnek mindahányan, 
lesz-e közöttünk bátor, ki sarkára állva 
vágja szemükbe, hogy: vége! 
Immár mindörökre. 
Mert a megújhodás kiskapujába vittek el minket 
a jobban szeretők. A mindent megbocsátók. 
Kiknek kezére úgy támaszkodnak az elesettek, 
mintha a belefáradók mindig csak közöttünk lennének. 
Ó, az irgalmasokért, értük, sohasem kiáltunk, 
s őket marja minden harapás is, 
mit nyüszítve fordítunk mindig hiába 
önmagunk ellen. 

Hogy visszatérjünk előbbi kérdéseinkhez: csak a jókat és a javulókat szenvedtetné 
Podolszkinál „minden harapás"? Többnyire, hiszen költ őnk nem vádaskodik közvetlenül: 
Nem tudom, miért: vajon azért, mert a többséget végzetesen megrontottnak tartja, vagy 
saját magához hasonló gyarlóknak látja Őket? Legmesszebbre a már említett Alkalmi vers 
hozzád egy üres ünnepen c. költeményében megy, ám a brutális támadóként leértékelt 
külvilágot nem érzékeli rosszabbnak saját magánál, illetve annál, akihez beszél. Alkalma-
sint legfeljebb az ébresztőnek a fölényét nyilvánítja ki, amikor (A hazafiakról) «az Idő  és a 
Tér homlokzatá"-nak átfestésére buzdít (ez már önmagában ironikus pesszimizmus!), ám 
az őszben és a tájban rekedtek tehetetlenek. Azonban nehogy a gyávaság vádja érje, azokhoz 
is van néhány gúnyos szava, akik els ősorban felelősök a társadalmi pusztulás folyamatának 
egyetemesítéséért: . a költ ők most értetek dalolnak, / megvesztegethet ő  isteneikért. / 
Utána pedig már csak a folyosózugokban / kell odafigyelni. / Nos, elvtársaim?" (Értetek 
zengem e dalt) Podolszki azonban nem a szidalmazást, hanem a személye példamutatást, 
nem a vádaskodást, hanem az önleszámolást tartja fontosnak. Nem tetszeleg, nem szen-
veleg a mártír pózában, s legfeljebb akkor élvezi önkínzását, ha esztétikailag hitelesen 
papírra akarja vetni. Tisztaság után vágyik, szabad akar lenni, meg akar szabadulni 
kínjaitól, s ez csupán nyilvános gyónás formájában lehetséges. 

Podolszki tehát nem élt vissza bizonyos szempontból igen el őnyös helyzetével. Aki 
ugyanis a végső  szembenézést kénytelen vállalni, az eleve (igazságtalan) bírájává lehet 
azoknak, akik többé-kevésbé felel ősek sorsáért. „Könnyen vagdalózik, / ki halállal a 
nyakán. / Hisz semmit nem / veszíthet." (Ugyanarról) — írja. 0 nem vagdalózott, s ezért 
lehettek kései vallomásai esztétikailag is kiegyensúlyozottak; s emellett ezért rendelkez-
hettek sorai nagy etikai súllyal is. Ezért válhatott a háború utáni magyar irodalom egyik 
klasszikusává, olyan költővé, akinek verseit újra és újra kell olvasni, közben remélve, hogy 
mégsem vagyunk javíthatatlanok. 

VAJDA GÁBOR 
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A SZLOVÁKIAI MAGYAR NÉPRAJZKUTATÁS KÖNYVE 

LISZKA JÓZSEF: Magyar néprajzi kutatás Szlovákiában (1918-1938). 
Madách, Bratislava, 1990. 

A számvetés, az összegezés feladata csak kell ő  időbeli távolságból merülhet fel, s a megtett 
Útnak rendelkeznie kell felmutatható eredményekkel. Magyar néprajzi kutatásainkról 
ilyen összegező  tanulmány, antológia, könyv már több is készült, sőt e tudomány külön 
ágazatainak eredményeir ől is. A mai Magyarország határain túl él ő  magyarság néprajzi 
kutatásairól is van jó néhány beszámolónk. Az összefoglaló, mindent egy helyen közl ő  s 
könnyen hozzáférhető  kiadványt hiányoljuk még, vagy esetleg az egy-egy országban publi-
kált néprajzi anyag teljes szakbibliográfiáját. 

Vonatkozik ez a szlovákiai magyar kutatástörténetre is. A hozzánk csak ritkán 
eljutó kiadványaik jelzik az ottani kollégák kutatási területeit és eredményeit, azonban ez 
mindig csak csippentés a nagyból, az egészb ől. A könyvterjesztés rögös útjai súlyosan 
akadályozzák az információterjedést napjainkban is. Ezért örülünk minden új kiadványnak, 
mely egy-egy új eredményt vagy kutatót prezentál akár Erdélyb ől, akár Szlovákiából, akár 
a Kárpátaljáról. 

Szlovákiai magyar néprajzkutató, Liszka József munkája az a könyv, mely szintén 
az összegezés gondolatát veti föl. Liszka a maga szül őföldjén folyó gyűjtésekről, mozgal-
makröl, publikációkról ad számot egy meghatározott id őközt vizsgálva. Az 1918 és 1938 
közötti szlovákiai magyar néprajzi kutatásokat tanulmányozta, annak az id őszakát, melyet 
a két háború közöttinek nevezünk. 

A könyv bevezetőjében, ahol a terminológiai és módszertani kérdéseket magyarázza, 
helyesen állapítja meg: „a tudomány bizonyos területein (néprajz, szociográfia, irodalom-
történet, helytörténet, nyelvjáráskutatás stb.) elvileg adottak a helyi, részben önálló 
tudományosság kialakulásának a lehet őségei", épp ezért beszélhetünk, s kell is beszélnünk 
erdélyi, jugoszláviai, szlovákiai magyar néprajztudományról, bár mindezek természetesen 
nem függetleníthetők teljesen az egész magyar nyelvterületen szület ő, létező  folyamatok-
tól, eredményektől; sem pedig a román, a szerb, a horvát, a szlovén, a macedón, a szlovák, 
a cseh néprajztudomány hatásától. 

A szlovákiai magyar néprajzi kutatások sem csak Trianon utániak, el őzményeik is 
voltak, így először ezeket veszi számba Liszka József: Bél Mátyás, Csaplovics János, Vályi 
András, Fényes Elek, Hunfalvy Pál munkásságát, majd a régi intézményeket, mint a 
Pozsonyi Városi Múzeum 1868-ból, a Felső-Magyarországi Múzeum Egylet 1872-ből Kas-
sáról, a Gömörmegyei M úzeumegy'esület Rimaszombatból 1882-b ől. De létezett múzeum 
Komáromban, az Ipolyságban, Rozsnyón is. Az újonnan létrejött országban 1931-ben 
alapítottak hasonló társaságot az ország elnökének támogatásával, de csekély eredmény-
nyel. 

A múzeumok mindenütt azok az intézmények, melyek a kutatások, gy űjtések, 
értékfeltáró, -mentő  és -bemutató munkálatok alappilérei. Liszka szomorúan idézi kuta-
tótársának, Csáky Károlynak sorait, hogy az ipolysági Honti Múzeum gy űjteménye 1922- 
ben Selmecbányára került, s a „múzeum raktárhelyiségeiben porosodik, ha még el nem 
kallódott". A Gömöri Múzeumban sem gyarapodott a néprajzi gy űjtemény a vizsgált 
időszakban, s a Komáromi Múzeumban sem. Jobb volt a helyzet a rozsnyói Városi 
Múzeumban, ahol Tichy Kálmán ügybuzgalma szült eredményeket, valamint a lévai Barsi 
Múzeumban. A Csallóközi Múzeum somorjai fogantatású, s csak kés őbb lett dunaszerda-
helyi székhelyű. A kor legfiatalabb múzeuma az Érsekújvári Városi Múzeum volt. 

A szlovákiai magyar néprajzi kutatások elválaszthatatlanok az akkori ifjúsági moz-
galmaktól. Ezek közül fontos szerepet vállalt a csehszlovákiai magyar f őiskolás fiatalok 
mozgalma, a Szent György Kör, melyb ől a híres Sarló mozgalom sarjadt. 

Az akkori sajtó egy részének, néhány laptípusnak a vizsgálatával igyekszik bemu-
tatni Liszka a kor lapjainak viszonyát a néprajzi kutatásokhoz, .azok eredményeihez. 

A vizsgált korban a néprajz eminens kutatói els ősorban a pedagógusok: Manga 
János, Khín Antal, Dudich László, a történészek: Alapy Gyula, Ethey Gyula; a képz őművé-
szek: Thain János, Tichy Kálmán; és az írók: Dallos István, Baranyay József, Szombathy 
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Viktor voltak. A Függelékben ezeknek az életrajzát, a velük foglalkozó szakirodalmi és az 
általuk publikált néprajzi anyag bibliográfiáját adja közre a szerz ő. 

Végezetül leszögezhetjük, hogy Liszka József könyvében bemutatja az 1918 és 1938 
közötti időszak társadalmi és kulturális viszonyait Szlovákiában, a néprajzi kutatómunka 
lehetőségeit, legyen szó intézményekr ől vagy személyekről, s könyvét személynév- és 
hclynévmutatóval, valamint korabeli néprajzi vonatkozású illusztrációkkal zárja. A jele-
sebb kutatók bibliográfiáján kívül azonban adós maradt a vizsgált id őszak teljes könyvésze-
tével De talán nem is szabadna a könyvészet szót használnunk, hiszen Liszka Józsefnek, 
könyvek híján, az újságok és folyóiratok sokaságát kellett átnéznie, türelme ś  munkával 
elolvasnia, kijegyzetelnie. A legfontosabbakról - és mennyi próbálkozásról, nekibuzdulás-
ról, eredményről - azonban így is számot adott. De jó volna, ha a mi Kalangyánk, akkori 
Hidunk, Vasárnapi Újságunk, vagy más bácskai és bánáti sajtónk lapjairól ennyi mindent 
kiböngészhetnénk, múzeumainkról, intézményeinkről, diákmozgalmainkról kideríthet-
nénk! 

Liszka József könyve a Szlovákiában nemrég indított Új Mindenes Gyűjtemény 
Könyvtára sorozat jeles kiadványa. Örülnénk, ha a könyvében közölt bibliográfia néprajzi 
szakdolgozatai gyűjteményesen is megjelennének e Könyvtárban. 

SILLING ISTVÁN 

NYELVJÁRÁS. - REGIONÁLIS KÖZNYELV 

Élőnyelvi kutatások. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. október 5-6-án rende-
zett élőnyelvi tanácskozás előadásai. 
Szerkesztette: Balogh Lajos és Kontra Miklós. 
MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1990. 

A közelmúltban megjelent kötet annak a tanácskozásnak az anyagát tartalmazza, amelyet 
az MTA Nyelvtudományi Intézete és az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete rendezett Budapesten az él őnyelvi kutatásokról. A két intézet megál-
lapodást kötött: közösen végzik a regionális köznyelvi él őnyelvi kutatásokat. 

A regionális köznyelvi kutatások 1972-ban kezd ődtek el, a Magyar nyelvjárások 
atlaszának befejezése után; tkp. a nyelvjárástani kutatásokból n őttek ki. A regionális 
köznyelvi kutatások kezdeti eredményeit gy űjtötte egybe a Nyelvtudományi Értekezések 
1979-ben megjelent 100. száma, Tanulmányok a regionális köznyelviség köréb ől címmel. 

1983-ban a magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusán Imre Samu el őadásá-
nak címében már a területi nyelvváltozatokat használja a regionális köznyelvek m űszó 
helyett, amelynek helyességét több nyelvész megkérd őjelezi. 

A módszertani kérdések tisztázásának eredményeként látott napvilágot Kontra 
Miklós szerkesztésében 1988-ban a Beszélt nyelvi tanulmányok. 

A regionális köznyelvi - ma már inkább él őnyelvi kutatások eredményeit bemutató 
publikációk e nagyon rövid számbavétele után tekintsük át az általunk ismertetett kötet 
tanulmányait. A szerkeszt ők az írásokat négy tematikai csoporta osztották: az I. csoportba 
a budapesti köznyelvi kutatások eredményeit bemutató írások tartoznak - e kutatásokhoz 
a budapesti szociolingvisztikai interjút (rövidítve: BUSZI) használják. Err ől Kontra 
Miklóstól olvashatunk összefoglalót. A BUSZI második változatán vizsgálja Horváth Vera 
és Reményi Andrea Ágnes az ikes ragozást, Laczkó Mária pedig az igék feltételes mód egyes 
szám első  személyű  alakjának (én tudnék/tudnák) használatát különböz ő  társadalmi 
csoportokban. 1988-ban a Nyelvtudományi Intézet és az akkori Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont kérdőíves adatgyűjtést végzett a nyelvhasználat néhány aspektusáról. 
Ebből a vizsgálatból közöl erdményeket Terestyényi Tamás Beszédszokások címmel, Pléh 
Csaba a stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikáját illusztrálja több példával, végül 
Kontra Miklós Természetesen, hogy nem hiba - nyelvi változás című  írása is szintén e 
felmérés adataira épül. 
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A II. csoportba az MTA Nyelvtudományi Intézete által kezdeményezett és az 
Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) által támogatott regionális köznyelvi kuta-
tások eddigi erdményeit prezentáló tanulmányok kerültek — ezek kapcsolódnak leginkább 
a klasszikus értelemben vett nyelvjáráskutatáshoz. E tanulmányok szerz őinek munkáját 
Balogh Lajos ismerteti röviden A táji nyelvváltozatok kutatása cím alatt. Rónai Béla a 
bukovinai székely nyelvjárás hangrendszerének változásairól, Pesti János szentl őrinci 
beszédfelvételek alapján az él ő  nyelvi vizsgálatok kutatásmódszertani kérdéseir ől érteke-
zik, majd ismét Balogh Lajostól olvashatjuk A nyelvi regionalitás szintjei c. tanulmányt. 
Tematikailag e csoportba került Végh József tanulmánya az őrségi nyelvjárás mai képér ől. 

A következő  csoportba tartozik, mégis a dialektológiai kutatásoknál kell megemlí-
tenünk Penavin Olga A bánáti magyar nyelvjárási atlasz adatai nyomában c. tanulmányát 
is, amelyben elmondja a bánáti községekben végzett gyűjtésének tapasztalatait, röviden 
összefoglalja az észlelt jelenségeket: milyen az adatszolgáltatók viszonyulása a nyelvjárás-
hoz, a helyi nyelvjárás használatához, miben különbözik a nyelvjárás használata az egy-, 
illetve a két- vagy többnyelvű  faluban, milyen az egyes generációk viszonyulása a nyelvjárás 
használatához, van-e némi eltérés a nyelvhasználatban stb. Megtudjuk, milyen „a jelen 
pillanatban lefényképezhető  nyelv" Bánát vizsgált 30 községében, hogy kimutatható a 
nyelvi rétegez ődés, hogy bizonyos interdialektális jelenségek is tapasztalhatók, hogy meg-
figyelhető  a nyelvi interferencia. • 

A III. csoportba a bennünket legközvetlenebbül érint ő  tanulmányok tartoznak— ezek 
a jugoszláviai magyar regionális köznyelvi kutatások eredményeir ől adnak számot. Papp 
György beszámol a A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében 
folyó élőnyelvi kutatásokról: ennek egyik iránya Penavin Olga nevéhez és személyéhez 
kapcsolódik — ez a vajdasági nyelvjárások feltárása, a bácskai és a bánáti nyelvatlasz 
megírása —, erről az előzőekben már szóltunk; itt említhetjük a munkahelyi, üzemi két-
vagy többnyelvűség vizsgálatát, a gyermeknyelvi kutatásokat és a magyar mint környezeti 
nyelv oktatásához, elsajátításához kapcsolódó tervmunkálatokat is. 

A nálunk folyó élőnyelvi kutatások—igen gyakorlati— nyelvm űvelési céllal indultak. 
Papp György szerint ugyanis nyelvművelésünknek gazdag hagyományai ellenére egyik 
nagy hiányossága, hogy csak bizonyos részkérdésekre, ma küls ő  és felülről, a nyelv egészére 
ható nyelvi folyamatokra összpontosult". Kimaradtak viszont «azok a köztes rétegek, 
amelyekbe a nyelvjárási gyűjtés már, a nyelvművelés, nyelvi kritika még nem hatol be". 
Ebből az összefoglalóból megtudjuk, hogy a jugoszláviai magyar regionális köznyelvi 
kutatások jelenleg három kiválasztott környezetben, Becsén, Csantavéren és Kanizsán 
folynak. E kutatásokra épül a következ ő  három tanulmány: Láncz Irén: Regionális köz-
nyelvi kutatások Csantavéren; Rajsli Ilona: Zárt ë-zés a közép-bácskai köznyelvben (Becse); 
Papp György: A bácskai nyelvjárások változása és a köznyelvi norma (Kanizsa). Itt olvas-
hatjuk még Molnár Csikós László: Neologizmusok a jugoszláviai magyar regionális köz-
nyelvben c. tanulmányát is. 

A IV. csoportba a szerkesztők azokat az írásokat sorolták, amelyek csak margináli-
san kapcsolódnak az élőnyelvi OTKA budapesti és regionális köznyelvi ágához, illetőleg az 
újvidéki kutatásokhoz. A témák igen változatosak: stilizált beszéddallamok a magyarban 
(Varga László), a presztizsváltozat és a stigmatizált változat (G. Varga Györgyi), Szende 
Tamás a köznyelvbenvégbemenő  mlazítási folyamatokról", P. Lakatos Ilona az él őnyelvben 
lezajló szerkezetkeveredésről ír, Tukacsné Károlyi Margit pedig Hajdúhadházon az ingázók 
és nem ingázók beszédének sajátosságait taglalja. A kötet utolsó írásának szerz ője, Wacha 
Imre egy számítógépes szövegelemz ő  program tervét mutatja be vázlatosan, felsorolva a 
főbb szempontcsoportokat. 

Az élőnyelvi kutatásokról rendezett tanácskozásnak folytatása is volt 1989 októbe-
rében Újvidéken, amelynek az anyaga várhatóan a közeljöv őben jelenik meg A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások kiadványaként. 

BALÁZS ART VALÉRIA 
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Előfizetési felhívás 

1991 szeptemberében lesz húsz éve, hogy megjelent lapunk 
első  száma. Ahhoz, hogy az évfordulót méltóképpen megünne-
pelhessük, nélkülözhetetlen olvasóink erkölcsi és anyagi 
támogatása. 

Ezért régi előfizetőinket arra kérjük, hogy miel őbb újítsák 
meg előfizetésüket, azokat pedig, akik eddig példányonként vásá-
rolták lapunkat, fizessenek elő  rá, mert így egyrészt folyamato-
san hozzájuthatnak, másrészt pedig nem vonatkoznak rájuk az 
év közben történ ő  esetleges áremelések. 

Előfizetési díj belföldön egy évre 240, fél évre 120 dinár; 
külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemi hallgatók 
csoportos előfizetése egy évre 120 dinár. Folyószámlaszám: 
NIP .3 Nap" — Üzenet, Subotica, 66600-603-2094. 

Akárcsak eddig, a jöv őben is figyelemmel szándékozzuk 
kísérni mindazokat a hazai és külföldi eseményeket, amelyek 
érdeklődésünkre tarthatnak számot. Az Üzenet a jugoszláviai 
magyar írók, műfordítók, irodalom- és művészetbarátok, a 
humán értelmiségiek lapja, ennélfogva szépirodalmi és tudomá-
nyos művek mellett irodalmi, film-, zene- és képz őművészeti 
kritikákat közöl és nagy súlyt fektet az értékek népszer űsítésére. 
Ezt szolgálják azok a rovataink, amelyekben szellemi múltunk és 
jelenünk egy-egy kiemelked ő  egyéniségének a munkásságával 
foglalkozunk. 

Reméljük, hogy tartalmilag és külalakban egyaránt megújult 
folyóiratunk az új esztendőben is minden hónapban megtalálja 
az utat az olvasókhoz és elnyeri azok tetszését. Ehhez a munká-
hoz kérjük figyelmét és támogatását, hogy jubileumunk m űvelő-
dési életünk szerény, mégis figyelemre méltó ünnepe legyen. 

Az Üzenet szerkesztősége 



Galériánk 

IVÁNYI ISTVAN tanár, toru,'nész 

Egyike volt azoknak a tudós tanároknak, akik a legtöbbet tették a század-
forduló Szabadkáján annak érdekében, hogy létrejöjjenek a m űvelődés új fóru-
mai, a meglevők pedig kibontakozzanak. Három évtizedes munkássága akár 
jelképe is lehetne annak, ami itt 1880 és 1910 között történt, tehát abban az 
időben, amikor városunk ',Európa legnagyobb falvából" országos viszonylatban 
is fontos központtá vált. - Iványi István Lugoson született 1845. december 17- 
én, és Szabadkán hunyt el 1917. július 7-én. Iskolai tanulmányait Temesváron, 
Vácott, Kecskeméten és Szegeden végezte. Itt is érettségizett, s itt kezdte el 
tanári működését is. Teológiai tanulmányait Nyitrán folytatta, s -  1869-ben 
pappá szentelték. Miután nem volt kedve Selmecre mennie, ahova kinevezték, 
1875. szeptember 16-án Szabadkára jött, megpályázta a f őgimnázium klasszika-
filológiai tanszékét, és lemondott egyházi hivatásáról.  -  Felsorolni is nehéz, 
milyen sok kulturális és közérdekű  tevékenységet fejtett ki. Történeti és 
pedagógiai tanulmányok egész sorát írta, rendezte a Nemzeti Kaszinó és meg-
szervezte a gimnázium könyvtárát, létrehozta numizmatikai gy űjteményét, 
szorgalmazta a városi közkönyvtár és a múzeumegylet megnyitását. Szabadka 
mindmáig egyetlen monográfiája mellett elkészítette Bács-Bodrog vármegye 
ötkötetes földrajzi és történelmi helynévtárát, s noha 1896 novemberében meg-
vakult, egy tanártársával Tanulók Közlönye címen lapot indított. Több tucat 
tanulmánya máig megkerülhetetlen forrásm ű  mindazok számára, akik váro-
sunk és szűkebb hazánk történelmét tanulmányozzák. 


